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Kunigams susirenkant
Lietuviškasis gyvenimas, nežiūrint augančių sunkumų, nestovi 

vietoje. Jis juda laisvėje ir nelaisvėje — vienur vienokiom for
mom, kitur — kitokiom. Nelaisvėje, tai yra pavergtoje Lietuvoje, 
jis juda priešindamasis svetimųjų varžtams, o išeivijoje rieda jis 
kovodamas su didelės laisvės vilionėmis, štai šiuo metu vyksta 
vasaros stovyklos, pasiruošimai Lietuvių Dienoms, konferencijoms, 
susirinkimams, būsimiems pastatymams ir t.t. Neseniai pasibaigė 
mokytojų studijų savaitė Dainavoje. Rugpjūčio 23-24 dienomis 
Niujorko Statlerio viešbutyje renkasi š. Amerikos lietuviai kuni
gai. Kaip mokytojai, taip ir kunigai turi savitas problemas, kuriom 
apsvarstyti reikia kartas nuo karto susiburti. Mokytojai išdrįso 
bene pirmą kartą išeivijos istorijoje surengti ištisą studijų savaitę- 
stovyklą. Kaip matyti iš aprašymų, tai visais atžvilgiais pavykęs 
bandymas. Kunigai to dar nėra bandę — jie pasitenkina vienos 
ar dviejų dienų suvažiavimu, kuris dažniausiai ribojasi organizaci
niais reikalais ir mažai tepaliečia esminius dalykus. Vertėtų pa
svarstyti, ar ir kunigams nereikėtų pasinaudoti stovykliniu arba 
studijų dienų metodu ir giliau pažvelgti į esamą religinę ir tau
tinę būklę. Problemų jau yra atsiradę tiek, kad reikia visų protų 
talkos bei šviesos.

★ ★ ★
Dabartinė lietuvių situacija išeivijoje šaukte šaukiasi naujų 

sprendimų ne tik tautinėje, kultūrinėje, bet ir religinėje srityje^ 
Riedantys gyvenimo įvykiai jau beldžiasi ir į mūsų duris, kurios 
labai nerangiai, sunkiai atsidaro. Mat, esame tradicijos žmonės, 
kurie sunkiai priima naujoves. Ypač tai būdinga mūsų kunigams. 
Lietuvis kunigas iš seno yra tradicijos saugotojas. Naujos dvasios 
dvelkimas jį sunkiai pasiekia. Tradicija jam visada yra miela, 
nors kartais ir nesuprantama, o jos atsisakymas skaudus. Šis bruo
žas kliudo ramiai priimti ir naująsias religines reformas. Jos susi
laukia labai daug abejingumo, nepasitikėjimo, kuris slepiasi įvai
riuose pasiteisinimuose. Ar nebus lietuviai ir šį kartą vieni iš 
paskutiniųjų reformų srityje, nes vis negali atsiplėšti nuo tradi
cijų ir kurti naujas, suprantamas dabarties žmonėms? Bet šiaip ar 
taip, nuo riedančio gyvenimo nepabėgsime. Į gyvenamą laiką rei
kia žvelgti atviromis akimis ir širdimis, jį suprasti ir jam vado
vauti. Jei kunigas savo srityje netaps vadovu, turės pasitenkinti 
vaidmeniu sekėjo, slenkančio iš paskos. Dabartiniu metu kunigo 
pozicija keičiasi ir lietuvių visuomenėje. Tradicinis pjedestalas, 
ant kurio stovėjo kunigas, pamažėl nyksta. Patriarchinis santykis 
su žmonėmis darosi jau svetimas. Grasinantis kunigo žodis šian
dieną skambėtų keistai. Dabar priimtinas mūsų žmogui tėra bro
liškas kunigo žodis ir nuoširdus jo rūpestis.

★ ★ ★
Dabartiniu metu pastebimas didėjantis kunigo suartėjimas su 

pasauliečiais, bet dar daug yra klebonijų, kurios atstovauja tra
dicinei pagarbiai izoliacijai. Į Amerikos lietuvių kunigų suvažiavi
mus pasauliečiai iki šiol nebuvo įsileidžiami (buvo ir išimčių), bet 
šį kartą toji tradicija sulaužyta: į Kunigų Vienybės suvažiavimą 
paskaitininku pakviestas mokyt. V. čižiūrias. Jis kalbės apie lie
tuvių apjungimą parapijoje. Tai ypač aktualus klausimas Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, kur parapija dažnu atveju neįstengia 
apjungti visų katalikų, čia iškyla tautiniai, psichologiniai, ekono
miniai ir kitokie sunkumai, kurie kliudo parapijai būti tikra re
ligine bendruomene. Nežiūrint visų kliūčių, parapijos vadovui 
reikia būti visų apjungėju, nugalėti dvasinius, psichologinius, me
džiaginius sunkumus ir atsistoti rūpesčių priešakyje. Parapijos 
siela buvo ir tebėra kunigas. Tai ypač aiškiai mato lietuviai, kurie 
tiek daug dėmesio yra parodę parapijų organizavimo laikotarpyje. 
Nuo kunigo lietuviškumo dar labai daug priklauso parapijos lie
tuviškumas. Ten, kur parapijos širdis — kunigas plaka lietuvišku 
ritmu, jaučia visa parapija ir plaka tuo pačiu ritmu. Bet ten, kur 
ta širdis yra svetima lietuviškumui, liūdi visa bendruomenė. Juk 
lietuviška parapija buvo įsteigta lietuviams. Argi neskaudu, kai ji 
peranksti nustoja tarnauti savajai paskirčiai? Didžiuojamės tomis 
parapijomis, kurios tebėra tikros lietuviškos pilys ir kurių vadovai 
tebėra ištikimi Dievo ir tautos kovotojai. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS PAULIUS VI PASKELBĖ KONSTITUCIJĄ “DE 

ROMANA CURIA” (“Apie Romos kuriją”), reformuojančią Romos 
kuriją. Visi žymieji Vatikano pareigūnai nuo 1968 m. sausio 1 d. 
bus skiriami penkeriems metams, o ne iki gyvos galvos, kaip kad 
būdavo lig šiol. Popiežiui mirus, naujasis jo įpėdinis turės tris 
mėnesius laiko patvirtinti pirmatako pasirinktus žmones arba pa
keisti juos kitais. Manoma, jog naujoji tvarka gerokai sumažins 
italų kardinolų skaičių kurijos pareigose, dalį jų pakeisdama ne- 
italais. Kongregacijų arba ministerijų skaičius iš 12 sumažintas 
iki 9. Užsienio reikalams tvarkyti numatoma nauja įstaiga, 
kuri iš esmės yra labai panaši į užsienio reikalų ministeriją* kitose 
valstybėse. Popiežiaus dešinioji ranka bus valstybės sekretorius —

KANADOS įVYKIA[

PREMJERŲ KONFERENCIJA
Premjeras L. B. Pearsonas 

ruošiasi aptarti konstitucijos re
formos klausimus su provincijų 
premjerais. Jis yra pasiryžęs į 
konstituciją įtraukti visai Ka
nadai privalomą žmogaus teisių 
įstatymą ir ekonominiams rei
kalams skirtą paragrafą, kuris 
kiekvienam kanadiečiui garan
tuotų darbą su pakankamu at
lyginimu. Konferencijoje taip
gi bus aptarti prancūzų kalbos 
ir prancūziško švietimo reikalai 
už Kvebeko provincijos ribų. 
Konferencijos data dar nėra nu
statyta — dėl jos tariamasi su 
provincijų premjerais. Ontario 
premjeras J. Robarts jau anks
čiau buvo paskelbęs, kad jis 
šauks premjerų pasitarimą, ku
rio pagrindinė tema bus “Kon
federacijos rytdiena”. Federaci
nė vyriausybė jame dalyvaus 
tik stebėtojo vaidmenyje. Didė
janti įtampa Kvebeke premjerą 
L. B. Pearsoną, matyt, privertė 
griebtis iniciatyvos ir užbėgti J. 
Robartsui už akių.

Kvebeko premjeras L. John- 
sonas, vykdydamas priešrinki
minius įsipareigojimus, pareika
lavo. kad federacinė vyriausybė 
perduotų jo žinion pensijų pla
ną. Jis norėtų pasilaikyti visus 
kvebekiečių pajamų mokesčius 
ir jais padengti ne tik pensijų 
planą, bet taipgi šeimoms ski
riamus vaikų priedus bei ki
tus socialinės gerovės reikalus. 
Premjeras L. B. Pearsonas ši 
reikalavimą atmetė, motyvuoda
mas faktu, jog tik federacinė 
vyriausybė gali teisingai ir tin
kamai paskirstyti pajamų mo
kesčiu ninigus visos Kanados 
mastu. Neturtingos provincijos 
"aima našalnas turtingųjų są
skaitom Kvebeko provincijai šis 
nlanas išeidavo į naudą, nės dėl 

jo gerokai nukentėdavo už Kve
beką turtingesnė Ontario pro
vincija. L. B. Pearsonas suti
ko. kad Kvebeko premjeras L. 
Johnsonas turi teisę įsivesti kve- 
bekiečiams provincinį pensijų 
papildą prie dabartinio federa
cinio plano, pasinaudodamas 
Kvebeko provincijos lėšomis.

Naujoji Kanados kariuome
nės uniforma sužavėjo kanadie
čius karius V. Vokietijoje. Tai 
liudija spaudai padarytas pra
nešimas gen. mjr. F. Worthing
ton, kuris naujojoje uniformo
je lankė kanadiečių dalinius, 
šiuo klausimu, atrodo, labai sva
rūs buvo vokiečių komentarai 
ginklo draugams kanadiečiams: 
“Dabar visi jus atpažins kaip 
kanadiečius ir niekas nepalai
kys britais!”

Prancūzijos prez. De Gaulle 
dviveidiškumą atskleidė Kana
dos imigracijos pareigūnai. Kve
beke prez. De Gaulle prasitarė, 
kad prancūzų kilmės kanadie
čiai neturi pilnos laisvės, nors 
iš tikrųjų jis pats trukdo pran
cūzų imigraciją į Kvebeką ir ap
lamai į Kanadą. Paryžiuje vei
kianti Kanados imigracijos įstai
ga turėjo pažadėti prez. De 
Gaulle, kad ji vengs didesnės 
reklamos imigrantams telkti. 
Dėl šio reikalavimo imigracijos 
duomenys yra labai nepalankūs 
Kvebekui. 1966 m. į Kanadą iš 
Prancūzijos imigravo 7.872 as
menys, kurių tik 5.896 buvo tik
ri prancūzai, kai tuo tarpu iš 
Britaniios i Kanadą persikėlė 
net 63.291 imigrantas. Kanados 
vyriausybė norėtų įsileisti Kana- 
don žymiai didesnį prancūzų 
skaičių, kad tuo būdu Kvebekas 
galėtų susilaukti didesnės atsva
ros orieš angliškai kalbančias 
provincijas.

Hamiltono tautinių šokių grupė "Gyvataras", pasiruošęs dalyvauti Kanados Lietuvių Dienoje

UŽSIENIO LAIKRAŠTININKAI OKUPUOTOJI LIETUVOJE.

Savita Lietuva sovietų sferoje
Vakarų pasaulio laikraštinin

kų viešnagės Vilniuje dėka Lie
tuvos vardas plačiai nuskambė
jo didžiojoje spaudoje. Įspū
džius net du kartus pasakojo 
Bostono dienraščio “The Chris
tian Science Monitor” korespon
dentas Takashi Oka, įdomių 
minčių pluoštą pažėrė Toronto 
“The Telegram” dienraščio at
stovas Maskvoje Aaron R. Ein- 
frank. Prabilo ir Canadian Press 
žinių agentūros korespondentas 
Peter Buckley, kurio rašinį “Li
thuania: Individuality In Soviet 
Sphere” (“Individualiste Lietu
va sovietų įtakoje”) rugpjūčio 8 
d laidoje paskelbė netoli Toron
to esančio miestelio dienraštis 
“The Oshawa Times” ir kiti 
laikraščiai.

Lietuva ir “Matuška Rosija”
Visi šie korespondentai Vil

niuje lankėsi tuo pačiu laiku — 
liepos mėn. pradžioje, kai už
sienio reikalų “ministerė” Leo
kadija Diržinskaitė-Piliušenka 
buvo sugalvojusi surengti spau
dos konferenciją. Peter Buck- 
ley sakosi pastebėjęs pasiruoši
mus sovietų Spalio revoliucijos 
penkiasdešimtmečio sukakčiai, 
plakatus ir šūkius “Tegyvuoja 
komunistų partija!” Tačiau Vil
nius jam visdėlto atrodęs ne ru
sišku, bet šiaurinės Europos 
miestu, atsisakančiu guminio 
antspaudo šabloniškumo ir ban
dančiu išsaugoti šiek tiek pro
vincinio seno miesto vaizdą.

Kompartijos pareigūnai, prisi
mindami “socialistinę lygybę ir 
brolybę”, tvirtino, kad jiems ne
patinka Lietuvos lyginimas su 
“Matuška Rosija”. P. Buckley 
teigimu, šio palyginimo neįma
noma išvengti, nes jis esąs lie
tuvių partiečių didžioji silpnybė. 
Jie patys svečią klausia: “Kaip 
jums, atvykusiam iš Maskvos, 
patinka mūsų miestas?” Kaiku- 
rie būna dar atviresni: “Teko 
nugirsti, kad mūsų žmonės sko- 
ningiau rėdosi už maskviečius. 
Ar tai tiesa?” Savaime supran
tama, į tokį klausimą tenka at
sakyti “taip” jau vien iš man
dagumo. Tačiau teiginys šiuo at
veju nėra iš piršto išlaužtas me
las. P. Buckley konstatuoja: 
“Kiekvienam mačiusiam Maskvą 
iš tikrųjų Vilnius atrodo beveik 
kaip kitas pasaulis. Jo dabarti
nė architektūra neperkrauta, pa
sižyminti šviežumu, o menas 
liudija didesnį minties polėki. 
Gyventojai — tvarkingesni ir 
grakštesni. Visur pastebima kul
tūringesnė ir laisvesnė nuotai
ka, negu Maskvoje ...”

Kruvinojo Stalino grobis
Pasak P. Buckley, tokia kito 

pasaulio atmosfera neleidžia už
miršti fakto, kad individualumu 
pasižymėjusi lietuvių tauta buvo 
laisva ir kad jos įjungimas į So
vietų Sąjungą yra iššaukęs ašt
rius protesto balsus Vakaruose. 
Kanada, JAV, Britanija bei dau
gelis kitų nekomunistinių vals
tybių dar ir šiandien dabarti
nei Baltijos respublikų būklei 
nėra suteikusios diplomatinio 
pripažinimo.' Vakarų politikai 
1940 m. įvykdytą Baltijos res
publikų įjungimą į Sovietų Są
jungą tebevadina akiplėšiškiau- 
siu ir ciniškiausių Stalino sve
timų žemių grobimo aktu, kurį 
jis atliko su Hitlerio pagalba.

Priminęs, kad Lietuva plotu 
vra truputi mažesnė už New 
Brunswick provinciją. P. Buck
lev atkreipia skaitytojų dėmesį į 
jos strateginę poziciją Baltijos 

pakrantėje. Jeigu Lietuva būtų 
kur nors kitur, jos priklausy
mą ar nepriklausymą Sovietų 
Sąjungai galima būtų laikyti 
grynai akademinio pobūdžio 
klausimu. Dabargi Maskvai vis
ką nusveria strateginė Lietuvos 
reikšmė. Lietuviai komunistai 
oficialiai tvirtina, kad Lietuva 
nori likti “broliškųjų tautų šei
moje” ir “tęsti žygį į komuniz
mą”. Kanadiečiui žurnalistui vis
dėlto susidarė įspūdis, jog šiose 
mintyse žymiai stipresnis už ko
munistinę ideologiją yra blai
vus dabartinės būklės įvertini
mas.

Partiečiu aiškinimai
P. Buckley nuomone, lietuvių 

komunistų žodžiai turi geroką 
tautinį atspalvį;^ kai kalbama 
apie pastovias sienas, kurioms il
gos istorijos eigoje trūkdavo pa
stovumo. Jie tikisi, kad Sovie
tų Sąjunga dabar neleis Vokie
tijai ir Lenkijai reikšti preten
zijų į Lietuvos žemes, kaip kad 
nekartą yra buvę praeityje. Jie 
taipgi yra pasiryžę išsaugoti lie
tuvių kalbą ir lietuvišką kultū
rą kaip vieną seniausiųjų Euro
poje. Sovietų žemės turtų dėka 
Lietuva, girdi, galėsianti plėsti 
pramonę ir varžytis pasaulio rin
kose. Vietiniai kompartijos pa
reigūnai nepatenkinti, kad Va
karai nesuteikia diplomatinio 
pripažinimo, bet dėl to perdaug

Kanados Lietuviu Dienos
1967 m. rugsėjo 2-3 dieno

mis Tryliktosios Kanados Die
nos Montrealyje numatyta se
kanti programa.
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 2 D.

10.30 v. ryto — krepšinio tur
nyras Verdun Catholic High 
School, 6100 Champlain Blvd., 
Verdun. Dalyvauja: Montrealio 
sporto klubas “Tauras”, Toron
to “Vytis” ir Toronto “Aušra”. 
Salė pasiekiama autobusais nr. 
108, 107, 58.

1 v. p. p. — tautinių šokių 
grupių, chorų ir tautinių šokių 
orkestro pasirodymas Expo 67 
ribose, Band Shell E (Band 
Shell E Expo 67 oficialiame va
dove pažymėta nr. 317, pusla
pis 20, Expo Services E). Vieta 
lengvai pasiekiama iš Expo ex
press stoties Place of Nations 
ir yra tarp Irano, Austrijos, 
Šveicarijos ir Belgijos paviljo
nų. Atvažiavusieji požeminiu- 
Metro išlipa Št. Helene stotyje, 
eina i dešinę nuo Pavilion du 
Telephon ir už Irano paviljono 
yra Band Shell E. Pasirodyme 
dalyvauja: 1. Tautinių šokių gru
pės — Čikagos “Grandis”* Ha
miltono “Gyvataras”, Londono 
“Baltija”, Montrealio Skautų 
Vyčių, Toronto “Gintaras” ir 
Waterburio “Sūduva”, šokiams 
vadovauja G. Breichmanienė. 2. 
Tautinių šokiu orkestras, vado
vaujamas inž. Z. Lapino. 3.Mont- 
reafio Aušros Vartų parapijos 
mišrus choras; diriguoja Mme. 
M. Roch.

Visi programos dalyviai ren
kasi prie Aušros Vartų bažny
čios (1465 rue de Seve) punk
tualiai 9 v.r. repeticijai; po to 
ju transportu pasirūpina Lietu
viu Dienos komitetas.

7.30 v. vakaro — susipažini
mo balius Paul Sauve salėje. 
4000 Beaubien East (Pie IX ir 
Reaubien gatvių kampas).- Va
žiuoti Pie IX Blvd, autobusu nr. 
139 iki Beaubien g-vės. Važiuo 
jantieji rytų-vakarų kryptimi 

nesijaudina. “Ministerė” L. Dir
žinskaitė-Piliušenka nusiskundė, 
kad Kanada nemato reikalo su
teikti diplomatinio pripažinimo, 
nors šiaipjau Kanadoje ji buvu
si labai šiltai sutikta.

Kas bus XXI šimtmetyje?
P. Buckley rašinio vertingiau

sia vieta tenka laikyti jo pa
skelbtus partiečių samprotavi
mus, nes juose visdėlto apstu 
trumparegiško naivumo. Tenka 
sutikti su faktu, jog Lietuvos 
sienų nepalies Lenkija ir Vo
kietija jau vien dėlto, kad šian
dien Lietuva yra Sovietų Są
jungos provincija. Lietuvai gre
sia ne išorinis, bet vidinis, pa
vojus — infiltracijos ir koloni
zavimo keliu vykdomas nutauti
nimas. Jį vykdo ne Lenkija ir 
ne Vokietija, bet rusiška Mask
va. Kas apsaugos Lietuvą nuo 
šio pavojaus? Kalbant apie lie
tuvišką kultūrą, negalima už
miršti sovietinės kompartijos 
įsakų, žalojančių Lietuvos kul
tūrinį veidą nelietuviškos ideo
logijos priemaišomis. Gražu yra 
rinkti ir saugoti žilos praeities 
tautosaką, kaip šiandien daro
ma Vilniuje, bet kas gi bus ta
da. kai nūdienė dabartis taps 
praeitimi? Kas gali garantuo
ti. ar jos tyrinėtojai XXI šimt
mečio antroje pusėje galės rasti 
lietuviškosios kultūros pėdsa
kus? V. Kst.

naudojasi Beaubien gatvės auto
busu nr. 26 iki Pie IX Blvd. Ba
liaus metu bus rinkimai iškilio
sios lietuvaitės “Miss Lithua
nia”, loterija, šokiai, bufetas. 
Šokiams gros gera kapela. Įėji
mas baliun — $2.50.
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 3 D.

11 v. ryto — pamaldos kata
likams Expo 67 bažnyčioje, St. 
Denis ir St. Catherine g-vių 
kampas. Pamaldose dalyvaus Jo 
Ekscelencija vyskupas Vincen
tas Brizgys. Važiuoti St. Denis 
kryptimi požeminiu-Metro ar 
autobusu nr. 31 ir 30; St. Ca
therine kryptimi — požeminiu 
arba autobusu nr. 15.

11.30 v. ryto — pamaldos 
evangelikams liuteronų bažny
čioje, 3594 Jeanne Mance gat
vėje. Pamaldas laikys kun. A. 
Žilinskas. Važiuoti autobusu nr. 
80 Park Ave. iki Prince Ar
thur; išlipus eiti rytų kryptimi į 
Jeanne Mance gatvę. Požemi
niu važiuojant išlipti Place des 
Arts stotyje ir važiuoti autobu
su nr. 80 šiaurėn iki Prince Ar
thur.

1.30 v. p.p. — krepšinio baig
minės rungtynės Verduno Ca
tholic High salėje, 6100 Champ
lain Blvd., Verdun.

2.30 v. p.p. — aktas-koncer- 
tas Salle Claude Champagne 
salėje, 200 Bellingham Rd., Out- 
remont. Koncerto programoje 
dalyvauja: 1. Lilija Šukytė, sop
ranas, Metropolitan Operos so
listė; akompanuoja M. Jan Behr, 
Metropolitain Operos dirigen
tas. 2. Hamiltono tautinių šo
kių grupė “Gyvataras”. vado
vauja G. Breichmanienė. 3. Tau
tinių šokių muzikos orkestras, 
vadovauja Z. Lapinas. 4. Mont
realio Aušros Vartų parapijos 
mišrus choras, diriguoja Mme 
M. Roch.

Bilietai suaugusiems — $3, 
jaunimui ir studentams — 
$1.50.

lyg ir premjeras bei užsienio! 
reik. min. Ekonominiais ir fi
nansiniais reikalais rūpinsis va
dinamoji ekonomijos prefektū
ra; lig šiol juos tvarkydavo net 
penkios skirtingos įstaigos. Kon- 
gregacijų-ministerijų vadovai tu
rės reguliarius posėdžius vals
tybės sekretoriaus vadovybėje. 
Pritarimas šioms reformoms 
jaučiamas viso pasaulio katalikų 
eilėse. Šiuo metu kurija turi 39 
kardinolus, kurių 24 jau yra 
peržengę 75 metų amžiaus 
slenkstį. Romėnai turėjo posa
kį: “Popiežiai keičiasi, o kuri
ja amžina”. Popiežiaus Pauliaus 
VI reformos šį posakį išims iš 
apyvartos.

Prez. L. B. Johnsono įsaky
mas bombarduoti karinius tai
kinius Š. Vietname, esančius 10 
mylių atstume nuo Kinijos sie
nos, susilaukė aštrios kritikos 
balsų. Demokratų vadas senate 
M. Mansfieldas šį žingsnį laiko 
pavojingu karo išplėtimu, o se
natorius J. W. Fulbrightas pra
sitarė, kad tai esąs labai kvai
las sprendimas. Pritarimo prez. 
L. B. Johnsonas susilaukė ne iš 
savosios demokratų partijos, bet 
iš respublikininkų. Už dabarti
nę prez. L. B. Johnsono liniją 
pasisakė buvęs prez. D. Eisen- 
howeris ir respublikininkų va
das senate E. Dirksenas. Kad 
nebūtų pažeista Kinijos siena, 
lakūnams įsakyta bombardavi
mo metu laikytis paralelinio 
kurso.

Jugoslavijos prez. Tito lankė
si Egipte, Sirijoje ir Irake. Jo 
kelionės tikslas buvo rasti kom
promisinį sprendimą, kuris ga
rantuotų taiką Artimuosiuose 
Rytuose. Arabų vadams prez. 
Tito siūlė reikalauti Izraelio ka
riuomenės dalinių pasitrauki
mo į prieškarines sienas ir su-

programa
Važiuojant autobusu nr. 51 

(Queen Mary Rd., Maplewood 
Ave., Cote St. Catherine Rd., 
St. Joseph Blvd.) išlipti prie 
Bellingham Rd. — 150 jardų 
iki salės. Važiuojant autobusu 
nr. 119 (Laird, Rockland Mont- 
Royal) išlipti prie Bellingham 
Rd.

Autoaikštės nėra, bet yra pla
ti uždara gatvė ir nedidelė aikš
tė prie salės.

Po koncerto visi vyksta į Ex
po pasirodymą 6 v.v. Programos 
dalyviai specialiais autobusais 
nuvežami į He Ste. Helene — 
pasirodymo vietą. Visi kiti au
tobusais vyksta: autobusu nr. 51 
iki požeminio Laurier stoties ar
ba autobusu nr. 119 ir nr. 97 
iki požeminio Mont-Royal sto
ties, iš čia požeminiu į lie Ste 
Helene. Išėję iš stoties eina kai
rėn pro maudykles į pasirodymų 
aikšte “Piste et Teire Plein” ar
ba “Track and Field” (anksčiau 
vadina Plein de Jeux, oficia
laus vadovo psl. 21, nr. 359).

Programai pasibaigus visi Ex
po 67 programos dalyviai eks
presu važiuoja į Place D’Ac- 
cueil, iš ten autobusu nr. 168 
“Special” į nakvynės vietą 919 
Bishop Power St. “Special” au
tobusas nr. 168 iš Place D’Ac- 
cueil išeina 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 
ir 12 valandomis. Programos da
lyviai pervežami Lietuvių Die
nos komiteto lėšomis.

10 vai. vakaro — jaunimo šo
kiai šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 3426 Parthenais St. (ant
roji gatvė į rytus nuo Delori- 
mier Avė. prie Sherbrooke St. 
E.). Šokiams gros geras orkest
ras ir programos dalyviai bus 
pavaišinti. Pasilinksminimo šei
mininkas — atsakingas asmuo 
S. Geležiūnas. Programų dalv- 
viai įleidžiami nemokamai, kiti 
moka po 1 dol.

Visais transporto reikalais rū- 

tikti, kad Jungtinės Tautos už
tikrintų Izraelio teritorijos ne
liečiamumą. Toks susitarimas 
netiesiogiai suteiktų Izraeliui de 
facto pripažinimą. Tiranos są
siaurį prez. Tito norėtų atiduo
ti Egiptui už Izraelio laivų įsi
leidimą į Suezo kanalą. Žydų 
laivai tokiu atveju turėtų iškel
ti kurios nors kitos valstybės vė
liavą. Kaip ir buvo galima ti
kėtis, arabų vadai šį taikos pla
ną atmetė.*Prez. Tito, grįžęs į 
Belgradą, prisipažino, kad visos 
jo pastangos nuėjo niekais.

V. Vokietijos kancleris K. G. 
Kiesingeris lankėsi Vašingtone 
ir turėjo ilgoką pasitarimą su 
prez. L. B. Johnsonu. Dėmesio 
centre, atrodo, buvo K. G. Kie- 
singerio nutarimas sumažinti 
20% karines išlaidas, kad su
taupytais pinigais būtų galima 
subalansuoti chroniškame defi
cite skęstantį biudžetą. Vašing
tone jaučiama nepakanta šiam 
sprendimui, nes išlaidų apkar
pymas vokiečių karių* skaičių 
sumažintų 60.000 vyrų. Pasita
rimų pabaigoje paskelbtame ofi
cialiame pranešime šis klausi
mas nutylimas, bet pabrėžiama, 
kad JAV ir V. Vokietija ir to
liau rūpinsis Vakarų Europos 
saugumu. Pokalbių metu buvo 
aptarti santykiai su R. Euro
pos tautomis, Bendrosios Rin
kos ir Š. Atlanto Sąjungos rei
kalai, V. Vokietijos ryšiai su 
Prancūzija.

JAV gynybos sekr. R. McNa
mara įsakė atnaujinti ir grąžinti 
į karinę tarnybą 45.000 tonų 
talpos šarvuotlaivį “New Jer
sey”. Šios rūšies didžiuosius lai
vus II D. karo metais iš aktyvios 
tarnybos išstūmė aviacija. “New 
Jersey” bus panaudotas Š. Viet
namo pakrantėms apšaudyti. Jo 
16 colių patrankos tonos svorio 
sviediniais gali pasiekti taiki
nius 21 mylios atstume. Kadan
gi padangę valdo amerikiečių 
aviacija, didžiajam šarvuotlai
viui negrės pavojus iš oro. Ma
noma, kad šio milžino koncent
ruota ugnis Š. Vietnamui pada
rys tiek žalos, kiek jos per die
ną padaro 50 lėktuvų. Laivo 
elektroniniai įtaisai taikinius lei
džia apšaudyti netgi tamsiausios 
nakties metu.

Maotsetungo raudonieji sar
gai vėl pradėjo sovietų ambasa
dų apgulimą Pekinge. “Pravda” 
ta* proga paskelbė ilgą rašinį, 
smerkiantį Maotsėtungą ir jo 
raudonuosius sargus, praėjusią 
savaitę atžymėjusius “kultūri
nės revoliucijos” metines. Raši
nys užbaigiamas viltimi, kad ki
niečių tauta išsižadės Maotse
tungo ir atstatys broliškus ry
šius su Sov. Sąjunga. Japonų 
spaudos pranešimu, Kantono 
gatvėse vyksta aršios kovos. Mao 
priešai išleido iš koncentracinių 
stovyklų 100.000 politinių kali
nių, kurie pasigrobė iš laivo Š. 
Vietnamui skirtus ginklus. Tvar
kai atstatyti Mao pasiuntė į Kan
toną du batalijomis reguliarios 
kariuomenės. Antrasis kovų ir 
įtampos centras yra čangkingo 
miestas vakarinėje Šečvano 
provincijoje, Ii D. karo metais 
buvęs Kinijos laikine sostine. 
Kruvini susirėmimai vyksta ir 
Lančovo mieste, kuriame yra 
sukoncentruotos Kinijos naftos 
perdirbimo įmonės.
pinasi inž. A. Kličius. šeštadie
nį atvykusius programos daly
vius pavaišina pusryčiais vyr. 
skaučių “Vaidilučių” būrelis. 
Salėse tvarką palaiko skautės ir 
L. K. Mindaugo kuopos šauliai.

Pasiklydusieji ar kitos infor-' 
macijos reikalingi skambina: 
šeštadienį nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro tel. 768-0037; kitu 
laiku 366-7639. Nakvynių reika
lu kreiptis pas J. Adomaitį, 591 
Gerald St. La Salle P.Q. Tel. 
366-7639. (Prašoma šį pranešimą 
išsikiroti).

XIII-tajai Lietuvių Dienai 
Rengti Komitetas
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Revoliucijos ir socialinės reformos

® KELIGW1AME GWEME
* Kanados žurnalistas P. 

Buckley, lankydamasis su gru
pe kitų laikraštininkų Vilniuje, 
turėjo * pasikalbėjimą su Vil
niaus arkivyskupijos valdytoju 
mons. Č. Krivaičiu. Apie tai jis 
parašė straipsnį, kurį išspaus
dino dienraštis “Free Press” 
Winnipege. Iš jo matyti, kad, 
nežiūrint sovietinio režimo su
švelnėjimo, Lietuvos tikintieji 
nejaučia jokio skirtumo. Komu
nistų pareigūnai Vilniuje pa
neigė, kad yra persekiojama re
ligija,, nors išdalintoje brošiū
roje pasakyta: “Piliečiai turi 
teisę skleisti aktyvią antireligi
nę propagandą”. Taip yra pri
dengtas religijos persekiojimas. 
Mons. C. Krivaitis pareiškė, Lie
tuvoje yra daug vienuolių mo
terų, bet nėra vienuolynų. Vie
nuolės gyvenančios privačiai po 
dvi ir dirbančios valdinį darbą 
ligoninėse, vaikų darželiuose ir 
pan. Uniformų nenešioja. Ateis
tinė propaganda žmones vei
kianti — apie trečdalis buvusių 
87% katalikų esą nebesilaiko 
savo tikėjimo, tačiau Katalikų 
Bendrija tebeturi didelę įtaką 
žmonių gyvenime.

* Indijoje kiekvienoje vysku
pijoje steigiama pasauliečių 
apaštalavimo taryba. Nutarta 
organizuoti seminarus, kurie 
tarnautų specialistų paruoši
mui.

* Ekvadore vyskupas L. Vil
lalba panaikno mokestį už lai
dotuves. Jis pareiškė, kad visi 
bus vienodomis apeigomis lai
dojami, turtingi ir vargšai be 
jokio atlyginimo.

* Peru švietimo ministerija 
pranešė, kad šį rudenį pradės 
veikti popiežiaus Jono XXIII ra
dijo stotis indėnams auklėti ir 
šviesti. Programos vedėju pa
skirtas katalikų kunigas P. Vi
lai.

* Anglijoje, Yorkshire, atida
rytas pastoracinių studijų cent
ras. Atidarymo iškilmėse daly
vavo trys anglikonų vyskupai. 
Vysk. Moorman linkėjo, “kad 
šis centras taptų meilės, tikė
jimo ir vilties bei Įkvėpimo šal
tiniu. vedančiu i bendrą religi
nės misijos supratimą.”'

* Olandijoje katalikai ir pro
testantai sutarė vieni kitu krikš
tą pripažinti tikru. Susitarimą 
pasirašė kardinolas B. Aitrink^ 
o iš protestantų pusės — dr. 
Gerard de Ru. Konvertitams 
krikštas nekartojamas. Dabar 
studijuojamas moterystės sakra
mentas.

* Akla mergaitė Maureen 
Scanlon, 18 metų, iš Blauvelt, 
N.Y., priimta į domininkonių 
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vienuolyną. Neregė iš prigim
ties, baigė gimnaziją ir studi
juos toliau.

* Pirmą kartą katalikai pa
kviesti į kvakerių sektos ketvir
tąją pasaulinę konferenciją, ku
ri įvyko š.m. rugpjūčio 1-3 d. 
Guildford kolegijoje, N.C. Da
lyvavo katalikių moterų drau
gijos pirm. Barbora Brunton ir 
kun. J. Sheerin, C.S.P.

* Anglikonai po 400 metų, 
kurių pradžia siekia 1563 m., 
esmėje laikosi katalikų doktri
nos, bet 39 jų nuostatai yra ne
palankūs Katalikų Bendrijai ir 
kliudo susivienijimą. Dabar du 
anglikonų vyskupai iš York ir 
Canterbury pradėjo peržiūrėti 
tuos nuostatus.

* Japonijoje išleistas 1967 m. 
žinynas, iš kurio matyti didelė 
Katalikų Bendrijos pažanga. 
Jau yra dvi arkivyskupijos, 13 
vyskupijų ir viena apaštališkoji 
misija. 1966 m. buvo 333.000 
krikštų 556 parapijose, kuriose 
dirba 1900 kunigų. Išlaikoma 
vienuolika universitetų su 16.- 
000 studentų. Be to yra daug ko
legijų, gimnazijų ir pradžios 
mokyklų parapijų žinioje.

* Amerikoje planuojama 
įvesti tautinę jaunimo dieną, 
kurioje būtų pagerbtas jauni
mas, kuris daro garbę Ameri
kai mokslu, darbu ir sportu.

* Pietų Afrikoje įsteigtas 
“Serra” klubas rūpintis pašau
kimais į kunigus. Vadovauja tė
vas Emanuelis Giblin, pranciš
konas, kuris yra taipgi Boksbur- 
go seminarijos rektorius. Tie 
“Serra” klubai yra garsūs visa
me katalikiškame pasaulyje. 
Jiems pradžią davė 1935 m. Is
panijos misijonierius pranciško
nas Tėvas Juniperas Serra.

* Dialogas tarp katalikų, pro
testantų ir marksistų pradeda
mas šį mėnesį ir bus rodomas 
NBC televizijoj. Ta diskusijų 
valanda vadinasis “Krikščionys 
ir pasaulis”. Moderatorius yra 
Philip Scharper iš Niujorko.

* Seniausias vienuolynas pa
saulyje, kuris šiais metais at
šventė 1400 metų sukakti, yra 
Šv. Kotrynos Sinajaus kalne, 
Egipte. Šalia jo yra Mozės kal
nas. 640 m. Mahometas aplan
kė šį vienuolyną ir raštu už
tikrino saugumą. Čia yra taipgi 
mečetė, tartum broliškumo sim
bolis tarp krikščionių ir maho
metonų. Vienuolyne yra gar
siausia pasaulio biblioteka.

* Wuerzburgo katedra Vokie
tijoje po 22 metų (1945 m. ko
vo 16 d. subombarduota) vėl ati
daryta pamaldoms. Tai seniaus- 
sia baroko katedra, statyta 788 
m. B. M.

Pernai per Hong Kongą Va
karuose atsirado Boris Liu Hai, 
kinietis krikščionis, ilgai gyve
nęs ir studijavęs Rusijoje. Pa
ryžiaus rusų laikraštyje “Russ- 
kaja Myšl” jis pateikė įdomių 
informacijų apie komunistinę 
Kiniją.

Revoliucijos šūkiai
Vadinamoji “kultūrinė revo

liucija” vyksta pagal revoliuci
nio jaunimo bei “raudongvar- 
diečių” skelbiamus 23 šūkius:

1. Nuo šiol visi buržujai turi 
dirbti. 2. Visi kinai, teatrai, kny
gynai, bibliotekos ir t.t. turi bū
ti dekoruojami Maotsetungo pa
veikslais. 3. Citatos iš Maotse
tungo veikalų turi būti visur — 
namų viduje ir išorėje. 4. Seni 
papročiai turi išnykti. 5 Preky
bos įmonės turi būti reorgani
zuotos taip, kad tarnautų darbi
ninkams, žemdirbiams ir karei
viams. 6. Jokio mandagumo opo
zicijos atžvilgiu. 7. Ištaigingi 
restoranai turi būti reorgani
zuoti taip, kad tarnautų liau
džiai. 8. Nuošimčiai privalių ka
pitalų perduodami valstybei. 9. 
Politika visur pirmoje vietoje. 
10. Šūkiai rašomi raudonomis, 
o ne auksinėmis raidėmis. 11. 
“Revizionistiniai” pavadinimai 
turi išnykti. 12. Visose gatvėse 
irengtini garsiakalbiai oficia
lioms direktyvoms perduoti. 13. 
Maotsetungo raštų studijavimas 
pradėtinas vaikystėje. 14. Inte
ligentija turi dirbti. 15. Banki
niai nuošimčiai turi būti pakeis
ti. 16. Valgyti bendrai, kolekty
viai. Grįžti į pirmąsias liaudies 
1958 metų komunas. 17. Atsi
sakyti nuo brangenybių, parfu- 
mų, kosmetikos ir nuo neprole
tarinės avalynės ir aprangos. 
18. Liuksusiniai vagonai neturi 
būti naudojami. 19. Uždrausti 
vadinamų gražių merginų foto
grafijas. 20. Gatvių ir pamink

—.-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------—.— -------------------- -

Lietuvių-lenku ginčas 
lenko akimis Paruošė K, BA RON AS Į

(Tęsinys iš pr. nr.)
Lenkų pažiūra
Lenkų visuomenėj buvo įsiga

lėjusi viena ir ta pati galvose
na: politiškai — lietuviai pri
klauso lenkų tautai, ir jiems 
duotina daugiausia gal kultūri
nė autonomija. Lietuviai su tuo 
nesutiko, pareikšdami norą kal
bėtis su lenkais kaip lygūs su 
lygiais. Diskusijos buvo persi
metusios ir Į spaudą. Pvz. 1884 
m. “Aušros” su “Dziennik Poz- 
nanski”. Autorius kaltina “Ap
žvalgą”, kad ji visą lietuvių-len
kų ginčą permetė i bažnyčią, 
kurioje prasidėjo kova už gies
mes ar pamokslus lietuvių ar 
lenkų kalba. Kaip sako P. Los- 
sovskis, ne be kaltės čia buvo 
ir lenkų kunigai, kurie lietu
vių kalbą vadindavo “pagoniš
ka”. Dar toliau eina J. A. Her- 
bačiauskas savo lenkų kalba pa
rašytoje knygoje “Skausmo bal
sas. Lietuvos tautinio atgimimo 
klausimas ryšium su tautiniu 
Lenkijos išsilaisvinimu” (Kroku
va, 1912 m. psl. 7). Jis rašo: 
“Lenkų klerikalai lietuvių tau
tos atžvilgiu padarė tiek Kris
taus teismo besišaukiančių ne
teisybių ir skriaudų, kad be są
lygų turi priimti visą atsakomy
bę prieš tautinę Lenkijos sąžinę 
už išplėtimą lietuvių-lenkų ne
santaikos.”

1904 m. lietuvių tautinis ju
dėjimas turėjo žymiai geresnes 
veikimo sąlygas, panaikinus 
draudimą spausdinti leidinius 
lotyniškom raidėm. Pasirodė 
laikraščiai, knygos, vyko suva
žiavimai. Taigi, lietuvių tautinio 
judėjimo jau negalima buvo ig
noruoti. Iš lenkų pusės spaudoj 
pasirodę straipsniai (E. Ožeškie
nės, Tado Korzono, Zigm. Glo- 
gerio, Tomo Potockio, Stan. 
Kozlovskio) tvirtino, kad lietu
vių tautinis atgimimas yra isto
rinė būtinybė, tačiau jie kartu 
reikalavo lygių teisių ir lenkiš
kai kalbantiems gyventojams 
Lietuvoje.

Pirmasis pasaulinis karas
Pasaulinis karas Lietuvai at

nešė daug pakeitimų. Carinę 
okupaciją pakeitė vokiškoji. Lie
tuvių visuomenę šis karas už
klupo be jokios aiškios veikimo 
programos. Tik po kelių mėne
sių pradėjo aiškėti veiklos kon
tūrai, pasisakant veikėjams už 
lojalumą Rusijai, čia pasižymė
jo Durnos atstovas Martynas 
Yčas ir prel. Olšauskas. Ne kiek 
toliau ėjo ir Amerikos lietuvių 
suvažiavimų nutarimai, kurie iš
reikšdavo viltį lietuvių tautos 
apjungimo ir autonomijos cari
nės imperijos žemių ribose.

Carinės armijos pralaimėji
mai vertė daugelį veikėjų palik
ti Lietuvą, o likę krašte dides
nės veiklos neparodė, juo la
biau, kad ir vokiečiai didesnio 
dėmesio į lietuvius nekreipė, 
nes pvz. gen. Pfeil savo atsišau
kime į Vilniaus gyventojus kal
ba apie tą miestą kaip perlą 

lų pavadinimus pritaikyti dir
bančiųjų masėms. 21. Seni pa
veikslai su bambukiniais vaiz
dais ir nepolitinėmis temomis 
turi būti sunaikinti. 22. Neleis
tini paveikslai, kurie neatitin
ka Maotsetungo idėjoms. 23. 
Knygos, kuriose neatsispindi 
Maotsetungo idėjos, turi būti 
sudegintos.

Stalino įpėdinis
Šie 23 šūkiai aiškiai parodo 

“kultūrinės revoliucijos” dva
sią, Maotsetungas jau senokai 
Kiniją susocialistino, tad kam 
dabar ta “kultūrinė revoliucija”, 
kuri yra revoliucija revoliuci
joje? Iš šūkių matyt, kad toji 
jaunuolių daroma “kultūrinė re
voliucija” siekia “išvalymo” nuo 
buržuazinių atgyvenų ir ypač 
Maotsetungo asmenybės kulto 
sustiprinimo. Šioje srityje “re
voliucija” priėjo prie aiškių ab
surdų. Atrodo, kad jai labiau 
rūpi Maotsetungo kultas, negu 
ekonominė ir socialinė revoliu
cija, kuri yra įvykdyta ir jau 
spėjo pasenti bei žmonėms nu
sibosti.

Savo asmens kultą rėmė J. V. 
Stalinas Rusijoje. Jau apie 1928- 
30 metus įvaduose į visus vado
vėlius ir mokslo knygas buvo 
Stalinas liaupsinamas. 1929 m. 
teko vartyti akušerijos vadovė
lį, kurio įžangoje Stalinas išgar
bintas kaip didžiausias akušeris 
pasaulyje, nes jam vadovaujant 
akušerijos mokslas pasiekė 
augščiausią lygį Sovietų Rusijo
je. Ir taip visi vadovėliai vidu
rinėms, specialioms ir augšto- 
sioms mokykloms prasidėdavo 
Stalino pagarbinimu, bet nebu
vo skelbiamas šūkis, kad reikia 
sudeginti visas knygas, kurios 
neskleidžia Stalino idėjų, kaip 
tatai yra šių dienų Kinijoje, kur 
Maotsetungo asmens kultas sie
kia pakeisti religiją. Tai Dievo 

lenkų karalystėje.
Lietuvių išeivija
Tuo metu iniciatyvą paėmė 

lietuviškoji emigracija. Pagrin
dinę rolę čia vaidino Juozas Gab
rys, sušaukęs 1916 m. Berne 
konferenciją, kurioje buvo duo
tas atsakymas rezoliucijos for
ma lenkų demokratinių grupių 
nutarimui 1915 m. Vilniuje apie 
atstatymą D. Lietuvos kunigaikš
tystės, susietos unijos ryšiais su 
Lenkija. Lietuviškoji rezoliucija 
sakė, kad unija tarp Lietuvos 
ir Lenkijos valstybių baigta 
abiejų valstybių padalinimais 
XVIII a. Taigi, ji buvo skirtin
ga nuo 1905 m. deklaracijos ir 
nedviprasmiškai kalbėjo apie 
nenorą eiti i betkokias valstv- 
bines sąjungas su Lenkija ir ryž
tą siekti tik nepriklausomybės 
bei lygiateisių santykių tarp Lie
tuvos ir Lenkijos valstybių. To
liau, P. Lossovskis kalba apie 
suvažiavimus Hagoj, Lozanoj, 
leidžiamus biuletienius (pvz. 
“Pro Lithuania”) ir didelę fi
nansinę paramą tiems reikalams 
iš Amerikos lietuvių.

Įvykiai Lietuvoje
Po 1917 m. vasario mėn. re

voliucijos ir lietuviai Rusijoj iš
vystė didelę veiklą (autorius mi
ni Petrapilio seimą, atskirų lie
tuviškų batalijonų steigimą), ta
čiau pagrindiniu tautinio judė
jimo centru vėl tapo Lietuva. 
Jau 1916 m. lietuvių veikėjai 
įteikė okupacinei valdžiai memo
randumą dėl sunkių ekonomi
nių krašto sąlygų, stokos lietu
viškų mokyklų, kartu prašyda
mi tokių pačių civilinės savival
dos sąlygų, kokias turi ir Len
kija. Deja, šis prašymas liko be 
atsakymo. Bet palaipsniui vo
kiečių galvosena pradėjo keistis. 
Jie tame įžiūrėjo laimėjimą ir 
prieš Lenkiją, ir prieš Rusiją. 
Tad ir 1917 m. kovo mėn. at
vykusią delegaciją Berlyne — 
A. Smetoną, J. šaulį ir Stp. 
Kairį — vokiečiai sutiko labai 
nuoširdžiai. Įteiktam memoran
dume lietuviai įrodinėjo būti
numą nepriklausomos Lietuvos 
kaip atsvaros Lenkijai, ir kokią 
didelę naudą iš to turėtų Vokie
tija. Užsienių reikalų min. pa- 
vad. Zimmermann prižadėjo Lie
tuvai autonomiją.

Lenku laikysena
Šios žinios rado platų atgar

sį lenkiškoj pusėj. Tuoj pat už
protestavo laikinoji valstybės 
taryba, ta patį padarė ir lenkiš
kos visuomenės atstovai Lietu
voj, įteikdami 1917 m. gegu
žės 26 d. kunig. Isenburgui de
klaraciją, kurioje buvo sakoma: 
“Jokia tautinė grupė krašte 
(Lietuvoj — K. B.) nesudaro ab
soliučios daugumos, nė viena jų 
negali būti laikoma atstove viso 
krašto arba net jos dalies. Tai
gi, ir lietuviai, vien tik dėl savo 
vardo, neturi į Lietuvą daugiau 
teisių už lenkus ir gudus.”

Į lenkų memorandumus lietu

pakeitimas stipriu, bet žemos 
moralės žmogumi, anaiptol ne 
šventuoju, o absurdiško, per- 
versyvaus idealizmo žmogum. 
Konfucijus Kinijoj buvo daug 
humaniškesnis, doresnis, logiš
kesnis nei Maotsetungas. Minė
tieji šūkiai rodo, kad Maotsetun
go veikalai turi išstumti Kon
fucijaus ideologiją iš žmonių 
sąmonės, o Konfucijaus raštai 
turi būti išimti iš bibliotekų ir 
sudeginti.

Reformos ir diktatoriai
Komunizmas yra sena idėja; 

jo esmė — kolektyvizmas, žmo
nių kooperavimas ekonominia
me darbe ir socialiniame gyve
nime. Jei pažvelgsime į komu
nizmo istoriją, tai pastebėsime, 
kad ateizmas yra jam lyg ir 
dirbtinai prikabintas. Pvz. Izrae
lio valstybėje sėkmingai steigia
mi ir valstybės globojami “ki- 
butzai”, t.y. kolchozai, kurie tik 
liberaliau tvarkomi nei stahnis- 
tinėj Rusijoj ar maoistinėj Ki
nijoj. Čilėje krikščionys demo
kratai su prezidentu Eduardu 
Frei priešakyje daro žemės re
formą kitaip, negu ji pvz. buvo 
vykdoma Lietuvoje — steigia 
žemės ūkio kooperatyvus, ku
riuose žemė ariama ir akėjama 
traktoriais, o derlius nuimamas 
mašinomis. Mat, didesnės maši
nos nepraktiškos smulkiuose ir 
vidutiniškuose žemės ūkiuose. 
Nei Izraelyje, nei Čilėje asmens 
kulto nėra ir diktatūros nėra, o 
kur nėra diktatūros, ten ir as
mens laisvė nevaržoma. Ypač 
bloga, kai valdžia verčia garbin
ti žiaurius, sadistiškus vadus, ku
rie prievartą ir žudymą pada
ro savo politikos įrankiais. Žiau
rūs despotai istorijoje nėra re
tenybės, bet nuostabu, kad XX 
amžiuje Europoje buvo toks 
Stalinas, Hitleris ir kiti.

J. Gbs.

viai atsakinėjo savom rezoliuci
jom ir, su tyliu vokiečių prita
rimu, jau 1917 m. rugsėjo 18- 
20 d. Vilniuje sušaukė seimą, 
kuriame dalyvavo 214 atstovų, o 
vadovavo Jonas Basanavičius. 
Tikrumoje, visa konferencijos 
vadovybė buvo Ant. Smetonos ir 
jo bendradarbių rankose. Čia 
buvo išrinkta 20 asmenų Lietu
vos Taryba.

Etnografiniai lietuvių 
siekimai
Lietuvių tautinis judėjimas 

turėjo taip pat vieną savybę — 
siekimą Lietuvos Mindaugo, Ge
dimino ir Vytauto laikų ribose. 
Jis nekreipė dėmesio į faktą, 
kad lietuvių buvo nepilni du mi
lijonai. kurie sutelktinai gyve
no šiaurinėje Suvalkų, Kauno 
gubernijoje, vakarinėje Vilniaus 
srityje ir nedidelėje vakarų Prū
sijos dalyje. Jaunas lietuvių na
cionalizmas svajojo apie įjungi
mą į Lietuvą kadaise net jotvin
gių ir prūsų genčių apgyventų 
sričių ar dar daugiau.

Tie etnografiniai siekimai pa
sireiškė dar prieš pirmąjį ka
rą. Pvz. 1905 m. lapkričio mėn. 
grupė lietuvių, vadovaujama J. 
Basanavičiaus, įteikė grafui Wit
te memorandumą, kuriame lie
tuviškom žemėm jie vadino Vil
niaus, Kauno, Gardino, Suvalkų 
gubernijas ir dalį Kurlandijos. 
Šiame memorandume tarp kitko 
buvo sakoma, kad šios žemės et
nografiniu atžvilgiu yra lietu
viškos, o tarp lietuvių esama 
lenkų, rusų, žydų ir kt., kurie 
esą vėliau atvykę, o gudai esą 
suslavėję lietuviai.

Šiuo atveju, kaip sako P. Los
sovskis, pabrėžtini du momen
tai: teritorinių siekimų aptari
mas ir traktavimas kitų tautų, 
gyvenančių Lietuvoj.

1. Teritoriniai siekimai per
žengė tikras etnografines Lietu
vos žemių ribas.

2. Tai, ką memorandumas va
dina lietuvių žemėmis, apėmė 
beveik 6 milijonus gyventojų, 
kurių tarpe lietuviai sudarė tik 
trečdalį. Tie siekimai buvo pa
brėžiami kiekvienu atveju, ypač 
1919 m. Tai buvo lyg ir pagrin
dinė Lietuvos teritorijos progra
ma, nes pvz. pirmojo pasauli
nio karo metu įvairiuose suva
žiavimuose “1905 m. memoran
dumas” buvo minimas ne kaip 
etnografinės reikšmės dokumen
tas, bet kaip būsimų Lietuvos 
valstybės sienų nustatymas. Pvz. 
Lietuvių Taryba Rusijoj į Lie
tuvos ribas įjungė Vilniaus, 
Kauno ir Suvalkų gubernijas, 
o karių suvažiavimas Petrapi
lyje dar reikalavo Gardino gu
bernijos, tačiau išskiriant dalį 
lenkiškos Suvalkų gubernijos. 
Bet toliausiai nuėjo Lietuvių 
Tautinė Taryba Šveicarijoj, rei
kalaudama ne tik Kauno, Vil
niaus, Suvalkų ir Gardino gu- 
herniiu. bet taip pat dalies Lom
žos, Kurlandijos, kaikurių Mins
ko ir Naugarduko apskričių.

(Bus daugiau)
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Tryliktajai Kanados Lietuvių Dienai Rengti Komitetas. Sėdi iš kai
rės: J. Siaučiulis, ižd. ir LD leidinio redaktorius; Tėv. K. Pečkys, 
SJ, religinės dalies vadovas, R. Verbyla, komiteto pirm., S. Kęsgai
lo, I vicepirm. - koordinatorius. Stovi iš kairės: J. Ladyga, baliaus 
k-jos pirm.; J. Adomaitis, nakvynių-butų k-jos pirm.; dr. P. Luko
ševičius, koncerto ir Expo 67 pasirodymų k-jos pirm.; Aug. Mylė, 
sekretorius. Nuotraukoje trūksta: kun. dr. F. Jucevičiaus, Alb. 
Norkeliūno, II vicepirm.; R. Otto, sporto reikalų vadovo; V. Zubo, 
spaudos informacijos reikalų vadovo.

Kanados Lietuvių Dienos žinios
1. Informacijos Biuras. At

vykstantiems iš toliau informuo
ti Montrealyje veiks šeštadienį, 
rugsėjo 2, nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro informacijos biu
ras AV par. salėje, 1465 De Se- 
ve St., Montreal 20. Tel. 768- 
0037. Kitu laiku ir nakvynių rei
kalais prašome kreiptis pas J. 
Adomaiti, 591 Gerald St., La 
Salle, Que., tel. 366-7639.

2. Leidinys. Yra išleistas gra
žus XIII KL Dienos leidinys — 
programa. Redaktorius — J. 
šiaučiulis. Taip pat išleistas gra
žus ant automobilio lango lipin
ti ženklelis-vytis, pieštas daili
ninkų T. Valiaus ir R. Bukaus
ko. Leidinį ir ženklelį kviečia
me įsigyti prie įėjimo į paren
gimus.

3. Lėšos. Šios neeilinės Lie
tuvių Dienos surengimas parei
kalavo nemažai lėšų. Tikimės, 
kad Kanados ir JAV lietuviai 
prisidės nors ir nedidelėm au
kom. Tam reikalui Montrealio 
Lietuvių Kredito Unijoj “Li
tas”, 1465 De Seve St., Montreal 
20, Que., atidaryta sąskaita nr.

Vilniaus herbas - milžinas Alkis?
Nors tradiciniai Lietuvos mies

tų herbai ir nesisieja su revoliu
cijos sukakties dvasia bei Krem
liaus skelbiamomis tezėmis, vis- 
dėlto net ir dabartiniai Lietuvos 
miestų tvarkytojai, pasirodo, nė
ra linkę pamiršti savo miestų 
herbus. Klausę ar neklausę 
Maskvos palaiminimo, vilniškiai 
pareigūnai yra apsisprendę to 
papročio nenaikinti. Tik mano, 
kad jo palaikytojus reikia pa
saugoti. “kad nebūtų klaidžio
jamą”. Todėl yra Vilniuje Įsteig
ta heraldikos komisija, kurios 
vienas iš narių yra istorijos dak
taras J. Jurginis. “Mokslo ir Gy
venimo” žurnale (1967/4) jis pa
rašė net straipsni apie Lietuvos 
miestų herbus, kuris iliustruo
tas spalviniais aštuoniolikos Lie
tuvos miestų herbų piešiniais.

Tarp kita ko. straipsnyje iš
dėstytos su dabartinio režimo 
ideologija atitinkamai suderin
tos pažiūros i Vilniaus. Kauno 
ir Šiaulių miestų herbus.

Vilniaus miesto herbo pieši

Gerbiamą mūsų kleboną KUN. ANTANĄ SABĄ ir 
jo brolį KUN. AUGUSTINĄ SABĄ jų brangiai MA
MYTEI Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje giliai už
jaučiame —

KLB Sudburio apylinkės valdyba

Mūsų mielą kleboną kunigą ANTANĄ SABĄ ir jo 

brolį kunigą AUGUSTINĄ, jų MOTINAI Lietuvoje 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

V. A. Jašiūnai ir dukros, Sudbury

ALGIMANTUI VILKUI Vietname žuvus, jo mieliems 
tėveliams, sesutei, broliui bei artimiesiems reiškia gi
lią užuojautą —

-
A t A

JUOZUI RICKUI mirus, jo žmoną HALINĄ RICKIE- 
N£, dukteris — JANINĄ NARUŠIENE, ALINĄ ŽIL- 
VITIENE, sūnus — ALGĮ ir JUOZĄ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame —

Petras ir Danutė Babin

D-1344. Aukas prašome siųsti 
“Litui” minėton sąskaiton.

4. Tautinių šokių grupės. Pa
saulinės parodos pasirodymuose 
dalyvauja šios tautinių šokių 
grupės: “Grandis” ir Jaunimo 
Centro — iš Čikagos, “Šilainė” 
— Detroito, “Gyvataras” — Ha
miltono, “Baltija” — Londono, 
Ont., “Gintaras” — Toronto, 
“Sūduva” — Waterburio ir 
Montrealio skautų vyčių. Šo
kiams groja Montrealio tautinių 
instrumentų orkestras, vadovau
jamas Z. Lapino. Expo pasirody
muose taip pat dalyvauja sol. 
A. Keblys ir Montrealio Aušros 
Vartų par. mišrus choras.

5. Sporto klubai. Krepšinio 
turnyre dalyvauja tik Kanados 
lietuvių klubų vyrų komandos: 
“Vytis” ir “Aušra” iš Toronto, 
Hamiltono “Kovas” ir Montrea
lio “Tauras”. Turnyras praside
da šeštadienį (žiūr. programą) ir 
baigsis sekmadienį po pietų toj 
pačioj salėj.

XIII KLD spaudos ir 
informacijos tarnyba

nyje. vaizduojamas per vandenį 
brendąs vyras su vaikučiu ant 
pečių esąs ne šv. Kristupas, o 
senovės lietuvių mitologinis mil
žinas Alkis. Vanduo jam negi
lus todėl, kad jis milžinas, o 
brenda jis pasiramsčiuodamas 
ne lazda, bet išrautu medžiu. 
Milžinui Alkiui lazda i rankas 
Įduota, o vaikučiui kryželis ir 
aureolė pridėta, esą, vėliau, po 
krikščionybės Įvedimo Lietuvoj. 
Šv. Kristupo kulto Vilniuje nie
kad nebuvę. Todėl tikras Vil
niaus herbas esąs — Alkis su 
medžiu, padedąs jaunystei. Kau
no taurui kryžius tarp ragų esąs 
irgi vėlesniais laikais pripieštas, 
todėl rekomenduoja Kauno 
miesto herbe palikti tik taurą, 
be kryžiaus. Šaulių miesto her
be dabartiniams laikams netin
kanti Apvaizdos akis. Dr. Jurgi
nis neturi paaiškinimo, kuriuo 
tos herbo dalies autentiškumas 
galėtų būti nuginčytas, bet vis- 
tiek siūlo ją iš Šiaulių herbo 
pašalinti ir jos vietoj piešti sau
lę... (ELTA)

O. S. Banelių šeima



A. a. Felikso Kudirkos karstas Mažeikos-Evans laidotuvių namuo
se Čikagoje. Nuotr. V. Noreikos

PASAULINĖJE PARODOJE

Tautinės grupės Kanados paviljonuose
Kanada, kaip kraštas, kuria

me vyksta paroda, yra užėmusi 
gana daug vietos ir turi kelis 
paviljonus. Šiai grupei priklauso 
federaciniai paviljonai, Ontario, 
Kvebeko, vakarų ir pajūrio pro
vincijų, Jukono ir indėnų pa
viljonai. šiai kategorijai pri
klauso Fort Edmonton bei Kve
beko bažnytkaimio rajonas ki
tame parodos šone — La Ron- 
de. Pagaliau Canadianai pri
klauso ir Hospitality paviljo
nas, esantis kitoje parodos salo
je, ir Bell telefono paviljonas.

Federacinis paviljonas (cent
rinis) imponuoja savo didumu, 
o iš jo iškylanti kūginės for
mos stebėjimo platforma domi
nuoja visą parodos rajoną, ta
čiau vidus didelio Įspūdžio bent 
mums, kanadiečiams, nepalieka. 
Kanadiečių tautybių analizei čia 
skirtas tik nedidelis kambarėlis, 
kuriame paminėtos penkios ar 
šešios didžiosios tautybės, visas 
kitas apibūdinant kaip “the 
others”. Labai jau mažame ek
ranėlyje keičiasi paveikslai iš 
tautybių gyvenimo. Iš pabaltie- 
čių vienam momentui tik švys
telėja latvaitė su tautiniais dra
bužiais. Kažkodėl nepalieka di
desnio Įspūdžio ir rutulinės for
mos paviljonas, skirtas Kanados 
istorijai. Jo statybos technika 
Įdomi, nes sienos pagamintos 
iš stiklo ar plastikinių plokš
čių. Kiekviena jų vaizduoja ką 
nors iš Kanados praeities ar 
dabarties. Vakare tos plokštės 
šviečia Įvairiomis šviesomis. 
Įspūdi turbūt atbukina perdide- 
lis plokščių gausumas (keli šim
tai): žiūrovas neturi kantrybės 
jų studijuoti.

Kultūros paviljonas
Kanadiečių tautinės grupės, 

daugiausia veikdamos per Pro-

Ir atvežė jį metaliniame karste...
AL. GIMANTAS

Guvus, linksmas devyniolika
metis vaikinas jis buvo. Toks 
laibas, tiesus, nepaprastai sim
patingų mėlynų akių ir turėjo 
lino saplvos plaukus. Visada pa
tenkintas, visada šypsena žai
dė jo veide, niekad negirdėjai 
jo pakelto balso. Kalbėdavo ra
miai, vienodo tembro pakimu- 
siu balsu. Mokėsi vienoje įmo
nėje meisterystės. Dar keletas 
metų ir būtų savąjį tikslą pa
siekęs — gavęs profesinį kvali
fikuotą išsilavinimą, kuris ne
buvo sunkus, bet pakankamai at
lyginamas. Ateitis, aišku, žaidė 
vaikino lūkesčiuose.

Vaikinas, deja, nepasiekė tos 
savo meisterystės, nes turėjo iš
eiti karan. Po neperilgo apmo
kymo išsiuntė ji i Vietnamą. 
Tarnybos laikas artėjo prie pa
baigos. Jo artimesnieji bičiuliai 
darbovietėje jau skaitė laiškus 
iš fronto linijų kario, besidžiau
giančio, kad ne mėnesiai, bet 
tik savaitės liko iki sugrįžimo...

Sugrįžo jis, tiesa, bet visai ne- 
taip, kaip to sugrįžimo laukė gi
minės, bičiuliai. Atvežė jį... 
karste. Amerikinės vėliavos 
vos dengė tą sunkų metalini 
karstą. Grįžo jis gimtinėn hero
jumi, bet palydovai neatidengė 
jo veido nei motinai, nei tėvui, 
nei artimiesiems. Metalinė dėžė 
buvo hermetiškai užantspauduo
ta amžiams. Vien tik žuvusio 
kario nuotrauka, šalia pastaty
ta, gedulo iškilmių metu kop
lyčioje priminė šeimai artimiau
sio ir brangiausio jos nario vei
do bruožus... Garbės sargyba, 
iškilminga palyda, trimitai ir 
šūvių salvės lydėjo kunigo mal
dos žodžius prie atviros kapo 
duobės. Liūdna buvo visiems, 
net ir visai svetimiems tarti 
paskutini sudiev mažiau ar dau
giau pažįstamam kariui, taip la
bai norėjusiam tapti kvalifikuo
tu meisteriu...

♦ ♦ *
Gal tai ir būtų viskas. Gal ir 

pakankamas nekrologas kažku
riam žuvusiam amerikiečiui. 
Bet. stovėdamas prie jo karsto, 
nejučiomis prisimeni lietuviško
sios spaudos kronikos žinutes, 
ateinančias iš įvairių lietuviškų 
kolonijų, vis dažniau liudijan

metėjaus draugiją Monrealy
je, ištisus dvejus metus stengė
si gauti leidimą dalyvauti fede
raciniame kultūros paviljone, 
susidedančiame iš meno galeri
jos, bibliotekos, spaudos sky
riaus ir teatro. Kaip dabar ma
tome, tos visos pastangos nuėjo 
niekais.

Meno parodos srityje po ilgų 
ir karštų derybų pagaliau buvo 
gautas sutikimas, kad tautinės 
grupės išstatytų labai ribotą 
kieki paveikslų ir tautodailės, 
pažymint ne tik menininko pa
vardę, bet ir tautybę. Pagal šį 
susitarimą, mūsų komitetas bu
vo pateikęs parodos organizato
riams sąrašą keliolikos mūsų 
dailininkų ir tautodailės meni
ninkų, kurie turėjo būti paro
dos pareigūnų aplankyti ir jų 
kūriniai atrinkti. Deja, niekas 
neišėjo — jokio paveikslo ar 
tautodailės darbo, sukurto tau
tinių grupių menininkų, paro
doje nėra.

Taip pat buvo gautas sutiki
mas, kad tautinės grupės duos 
bent po porą knygų anglų kalba 
apie save paviljono bibliotekai. 
Nežinau, ar mūsų knygos ten 
pateko, bet tai nėra ir svarbu, 
nes tos kelių tūkstančių tomų 
bibliotekos visvien niekas ne
lanko: per kelias dienas joje 
teko matyti tik du tarnautojus.

Spaudos skyrius įrengtas taip, 
kad ant Įvairios formos plokš
čių išrašyti visų Kanadoje iš
einančių laikraščių, Įskaitant ir 
tautybių spaudą, pavadinimai 
originaliu šriftu. Mums, lietu
viams, čia yra vienintelis švie
sus šio paviljono taškas — “Tė
viškės Žiburiai” išrašyti išimti
nai dideliu šriftu ir išskirtinai 
geroje vetoje — virš durų.

Federacinis teatras, esantis 
po tuo pačiu stogu, yra Įdomiai 

(Nukelta Į 5-tą psl.)

čias, kad ir lietuviškojo kraujo 
aukos vis gausėja nesibaigian
čiame Vietnamo kare. Klevelan- 
de, berods, jau trys lietuvių kil
mės jaunuoliai atidavė savąsias 
gyvybes, kovodami amerikinės 
kariuomenės gretose. Sako, yra 
žuvusių jaunų tautiečių iš Niu
jorko valstybės, Detroito, Čika
gos didmiesčių. Žinome visą ei
lę pavardžių iš daugelio lietuvių 
gyvenamųjų vietovių, iš kurių 
jaunieji lietuviai kariai yra pa
šaukti i neeilinės kovos frontą. 
Ir jei vietinėje didžiojoje spau
doje dažnai, gali skaityti apra
šymus, kad tas ar kitas sude
gino savo kariuomenėn šauki
mo dokumentus, tai lietuvių 
tarpe tokių dezertyrų nesigir
di: lietuvis supranta pareigą ir 
drausmę!

Kovoms intensyvėjant, aišku, 
didėja bendrosios aukos. Var
giai ar bus išvengtos ir lietu
vių jaunųjų karžygių tarpe. Ir 
šis rašinys kaip tik skiriamas 
tiems mūsų jauniems kovoto
jams, kurių jaunosios gyvybės 
užgeso tolimojo krašto džiung
lėse. Mūsų spauda ir mūsų vi
suomenė turėtų kur kas dau
giau ir dažniau prisiminti lie
tuvių kilmės karius, kovojan
čius ir žūvančius šios dienos 
fronto linijose. Daugeliui mūsų 
dar sunku suprasti, kad jų 
kraujo auka nėra beprasmė, 
kad jie kovodami ir mirdami 
užtikrina saugesnį rytojų mums 
ir mūsų vaikams. Jie žūsta, kad 
mes galėtume ir toliau laisvai 
gyventi. Jie pasitinka pavoju, 
gresiantį iš toli ne tik Ameri
kos, bet ir viso dar nepavergto 
pasaulio laisvei.

Nepalikime skausmo ašarose 
jų artimųjų, galvodami, kad tai 
iu vienų asmeninis reikalas. 
Kaip ir jų gyvybės auka ne
buvo vien asmeninis reikalas, 
taip ir jie patys, jų artimieji, 
turėtų būti tinkamai prisiminti 
ir pagerbti ne vien tik ameri
kinės visuomenės ar karo vado- 
vvbės, bet ir mūsų, visų lietuvių. 
Turime eilę jaunuolių laimin
gai atlikusių savąsias pareigas 
ir jau grįžusių ir įsijungusių į 
kasdienį normalų gyvenimą. 
Jie, tiesa, kuklūs, nenorį jokios

Mirusio mokytojo kelionė lėktuvu
Prisimenant atsisveikinimą su velioniu Feliksu Kudirka 

KAZYS KARUŽARytą apie 8 valandą suskam
bėjo telefonas. Paimu ragelį ir 
klausau.

— Ar jūs esate ponas K. Ka
ruža?

— Taip.
— Čia kalba sesuo Paulyn iš 

Queen of Angels ligoninės. At
siprašydama ir apgailestaudama 
pranešu jums, kad šiandien 7 
vai. ryto mirė jūsų draugas Fe
liksas Kudirka. Prašau skubiai 
atvykti į ligoninę, nes esate rei
kalingas kaip liudininkas ir jo 
laidotuvių tvarkytojas.

Su žmona skubame į ligoni
nę. Kartu su mumis — ir mūsų 
kaimynas adv. Vincas Kazlaus
kas. Mus pasitikusi medicinos 
sesuo mane ir V. Kazlauską nu
vedė į Felikso kambarį. Atiden
gusi maršką, parodė mums mi
rusį draugą. Tai buvo š.m. ge
gužės 7 d. 9 vai. ryto.

Susitariau su ligoninės admi
nistratore, kad sesuo Paulyn 
tuojau duotų telegramą į Čika
gą velionies seseriai Agotai Va

Velionis Feliksas Kudirka išlydimas iš Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčios į Čikaga. Apeigoms vadovauja mons. J. Ku
čingis

laitienei. Telegramoje buvo pra
šoma atsakyti į klausimus: kas 
rūpinsis v e 1 i o n i es palaikais, 
smulkiais paliktais daiktais li
goninėje, ir ar sutinka leisti pa
daryti velionies širdies skrodi
mą, kad gydytojai galėtų suži
noti tikrąją mirties priežastį. 
Sutikimas dėl skrodimo ir Įga
liojimas man rūpintis velionies 
laidotuvėmis buvo gautas tą pat 
dieną.

5?

Pirmadieni su savo žmona su
tvarkėme reikalus Hamrocko 
laidotuvių įstaigoje. Užsakėme 
gražų, bronzos spalvos, karstą 
ir United Airlines lėktuvą tre
čiadieniui 4 vai 15 min. p.p. iš 
Los Angeles į Čikagą. Pas mons. 
J. Kučingį susitariau dėl laido
tuvių apeigų Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje.

Apie Felikso mirtį Los Ange
les lietuviai sužinojo bažnyčio
je sekmadienį per pamokslą jo 
mirties dieną: pranešė kun. Va
li uška. Nusiminė visa lietuvių 
kolonija, ypač ateitininkai sen
draugiai, buvę Telšių gimnazi
jos mokiniai, pažįstamieji ir 
draugai. Antradienio vakare rin
kosi labai daug žmonių prie lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčios. 
Netrukus Hamrocko įstaigos au
tomobilis atvežė Felikso palai
kus. Karstą nešė ateitininkai 
sendraugiai — Antanas Pilikai- 
tis, Julius Juodelė, Vincas Kaz
lauskas, Jonas Butkus, buvę Tel
šių gimn. mokiniai — V. Mikuc
kis, Juozas Mitkus, artimi drau
gai — Vincas Karalius ir Al. 
Dabšys. Bažnyčia prisirinko pil
na žmonių. Rožinį kalbėjo kun. 
dr. P. Celiešius. Jis pasakė ir 
tam momentui pritaikytą pa
mokslą, iškeldamas velionies Fe
likso kilnius darbus, jo religin
gumą, meilę Lietuvai, kultūrin
gumą. Po to giedojo solistas R. 
Dabšys.

Trečiadieni, t.y. gegužės 10 
d., 7 v.r., Mišias laikė kun. Kaz. 
Steponis, 8 v. — kun. dr. P. Ce
liešius, o 9 v. — mons. J. Ku
čingis. Mišių metų giedojo, var
gonų palydima, solistė Birutė 
Dabšienė-Raivydaitė.

Ateitininkų sendraugių vardu 
atsisveikinimo žodį prie bažny
čios durų tarė žurnalistas, 
“Draugo”, “Darbininko” ir kt. 
spaudos bendradarbis Juozas 

reklamos ar kokio ypatingo pri
pažinimo, bet. žinokime, kiek
vienas jų, kuriam likimas lėmė 
išbūti metus Vietnamo karo 
fronte, yra nemažiau vertas pa
garbos ir prioažinimo už visą 
eilę mūsų vidaus didvyrių (ju 
nuopelnai čia visai nebandomi 
mažinti), kuriems ruošiame šau
nius pagerbimo banketus, su
kakčių minėjimus, apipildami 
skambių žodžių srovėmis, įteik
dami vertingas dovanas, puoš
dami mūsų laikraščių skiltis 
straipsniais. Džiaukimės drauge 
su jų artimaisiais, kad yra grį
žusių sveikų ir gyvų, neparvež
tų metaliniuose karstuose.

Kojelis, pažymėdamas a.a. Fe
likso nueitą kelią, kuriuo jis 
ėjo veidu į amžinybę. BALFo 
skyriaus vardu atsisveikino jo 
pirm. VI? Pažiūra.* * *

Hamrocko laidotuvių įstaigos 
automobilis nuo lietuvių bažny
čios su Felikso Kudirkos palai
kais rieda į aerodromą, kur kars
tas perkeliamas į lėktuvą. Tuo 
pat lėktuvu turiu skristi ir aš, 
velionies palydovas. Nusiperku 
bilietą ir atsisveikinu su savo 
žmona Jadvyga. Skubu, nes jau 
4 vai. po pietų, o lėktuvas turi 
pakilti už 15 minučių. Prie lėk
tuvo durų pasitinka mane dvi 
lėktuvo patarnautojos, nurody
damos man vietą.

Pažinojau jį gerai ir daug kar
tų su Feliksu esu kalbėjęs. Jis 
sakėsi, kad per 18 metų buvo 
priaugęs siela ir kūnu prie An
gelų miesto, jo aplinkumos, šilto 
klimato ir judrios lietuvių ko
lonijos. Jis dažnai man sakyda

vo, kad iš Kalifornijos niekur 
nesikeis gyventi, ypač i rytines 
Amerikos valstybes, net jeigu 
jį kas nors ir su aukso obuoliu 
viliotų, nors jam rūpėjo giminės 
Čikagoje. Taip jis gyveno Los 
Angeles, kur turėjo jau gerą 
ekonominį pagrindą, pensiją, ir 
buvo visa kuo apsirūpinęs senat
vei. Bet Dievas Felikso Kudir
kos gyvenimą pasuko kiton pu
sėn, ir jis negalėjo džiaugtis il
giau savo gyvenimo vaisiais.

Lėktuvas jau skrenda virš 
augštųjų San Bernardino kalnų, 
apsuptų baltu blizgančiu sniegu. 
Perskridus tuos kalnus pilotas 
praneša, kad jau esame 25.000 
pėdų augštyje ir prašo stebėti 
garsiąją Colorado upę. Žvalgo
mos pro lėktuvo langus ir ma
tome nurudavusius, išdegusius 
dykumų laukus, raudonus pli
kus kalnus ir lyg gyvatę vin
giuojančią Colorado upę. Lėk
tuvas dar vis kyla, bet nejau
čiame jo kilimo. Netrukus suži
nome, kad jis jau yra pakilęs 
35.000 pėdų. Lėktuvas tokiame 
augštyje jau slenka tyliai, gra
žiai ir lygiai, kad net gali ra

Dienraštis "The London Free Press" įdėjo šią nuotrauką, užėmu
sią ketvirtį puslapio ir vaizduojančią du ryžtingus lietuvius studen
tus J. Šipoilą kairėje, ir A. J. Bulsį, dešinėje, dviračiais nuvažia
vusius arti 3000 mylių, čia jie matomi Ontario Londone su buv. 
klasės draugu Daniliūnu jr., viduryje. Nuotrauka "Free Press"

miai miegoti. Mažai keleivių. 
Ramu ir tylu.

Pilotas pranešė per garsia
kalbį, kad kairėje pusėje už 20 
mylių apačioje siaučia uraganas, 
kuris kyla statmenai į erdves.
Jis pakilo 37.000 pėdų. Visi su
bėgome į kairę lėktuvo pusę, 
kur uraganas buvo puikiai ma
tyti. Mūsų lėktuvas apie tris 
kartus pasviro į šonus.

Netrukus mūsų lėktuvą ap
supa naktis. Nieko nematyti 
pro langus, tik staiga išvydau 
ugnies kamuolius apačioje. Tam
su ir juoda apačioje lėktuvo, 
bet tą juodumą žemai plakė ug
nies rykštės — tokios ilgos ir 
susikryžiavusios, lyg Lietuvoje 
matyti audros ir perkūnijos žai
bai.

Lėktuvo pilotas praneša, kad 
artėjame prie Čikagos. Įspėja 
keleivius, kad prisitvirtintų dir
žais. Lėktuvas iš erdvių smigo 
žemyn, lyg krisdamas, išniro iš 
juodų debesų, bet negalėjo nu
sileisti. Gal trukdė lietus, o gal 
buvo užimtas nusileidimo ta
kas. Taip mus gražiai paskrai
dino aplinkui Čikagą apie 15 
minučių. Miestas skendo švie
sose. Netrukus nusileido ir pri
važiavo prie stoties. Žengiu su 
keleiviais į stoties vidų, kur ma
ne pasitinka Agota ir Feliksas 
Valaičiai.

Taip Čikagą pasiekėme š.m. 
gegužės 10 d., 9.30 v.v. Iš lėk
tuvo Felikso Kudirkos palaikus 
paėmė Mažeikos-Evans laidotu
vių automobilis ir nuvežė i kop
lyčią Western gatvėje. Gegužės 
11 d. nuo 10 v.r. čia jo karstas 
buvo išstatytas. Valaičių šeima 
jau nuo ryto budėjo prie atviro 
karsto. Velionies palaikus lankė 
daug jo mokslo draugų, moky
tojų, pažįstamų, jo buvusių mo
kinių. Vakare apie 8 vai. prisi
rinko pilna koplyčia žmonių ir 
visi su kunigu B. Sugintu su
kalbėjo Rožinį.

Sekančią dieną kun. Patlaba, 
telšiškis, buvęs velionies moki
nys, kalbėjo Rožinį su visais 
žmonėmis. Atsisveikinimo žodį 
tarė a.a. Felikso Kudirkos drau
gai, buvę Telšių gimnazijos mo
kytojai. Pirmasis kalbėjo rašy
tojas Ben. Babrauskas, kuris la
bai vaizdžiai nusakė Felikso as
menį, jo charakterį, jo elgesį su 
mokytojais ir mokiniais. Toliau 
kalbėjo mokytojas Serapinas, 
nupasakodamas a.a. Felikso as
mens kilnumą, gerumą ir gra
žų sugyvenimą su mokytojais, 
mokiniais ir t.t. Trečia iš eilės 
atsisveikinimo žodį tarė, rodos, 
Irena šelerienė Hanau stovyk
los buvusių mokinių vardu. Pas
kutinis atsisveikinimo žodis bu
vo mano.

šeštadienį, gegužės 13 d., 10 
v.r. iš Mažeikos-Evans koplyčios 
Felikso palaikus pravežė pro 
Valaičių namus į Šv. Marijos 
Gimimo bažnyčią Marquette 
Parke, kur Mišias atnašavo kan. 
V. Zakarauskas, giedojo sol. 
Vladas Baltrušaitis, pamokslą 
pasakė kun. Patlaba. Į Šv. Kazi
miero kapus velionį palydėjo 50 
automobilių. Taip baigėsi zana
vyko Felikso Kudirkos žemiško
ji kelionė.
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KANADIEČIŲ SPAUDA APIE LIETUVIUS

Du studentai dviračiais skersai Ameriką
Angliškoje Kanados spaudoje ir 

vėl buvo suminėtas lietuvių vardas 
iš gerosios pusės Ročesterio dviejų 
jaunų lietuvių dėka. “The London 
Free Press” dienraštis įdėjo “kara
liško” dydžio nuotrauką, užėmusią 
maždaug ketvirtį laikraščio puslapio, 
ir prie jos dar 428 žodžių, taigi pla
toką, jų nuotykingos kelionės sker
sai Ameriką aprašymą. “Free Press” 
aprašomas faktas įsidėmėtinas ir lie
tuviams. šie du jaunuoliai davė la
bai taiklų ir faktu pagrįstą atsa
kymą tiems, kurie sako, kad visas 
šių dienų lietuvių jaunimas yra ne
paprastai išlepęs, visada pasirenkąs 
tai, kas lengviausia ir maloniausia, 
ir niekada nė vienoje srityje nemė
ginąs laužti kietesnių ledų.

Ročesteris—Seattle
ir atgal
Du lietuviai studentai Jonas 

Šipaila, 21 m. amžiaus, ir Al
girdas Juozas Bulsys, 18 m. am
žiaus, birželio 24 d. iš Ročeste- 
rio lėktuvu nuskrido į kitą Ame
rikos pakraštį prie Didžiojo 
vandenyno — į Seattle miestą, 
nusipirko dviračius, batus ir kt. 
kelionei reikalingus reikmenis, 
už tai sumokėdami po $120, o 
už kelionę lėktuvu po $71. Bir
želio 28 d. dviračiais pasileido 
atgal Ročesterio link ... Jie per
važiavo šias valstijas: Vašingto
no, Idaho, šiaurinės Montanos, 
Šiaurės Dakotos, Minnesotos, 
Wisconsin, Michigan, prie Sar- 
nijos įvažiavo į Ontario ir pasi
leido Londono link, o iš čia
— į Niagara Falls ir į Ročesterį. 
Kitaip sakant, jie pervažiavo 
skersai Jungtines Amerikos 
Valstybes, išskyrus trumpą dis
tanciją Ročesterio—Niujorko. 
Londone jie jau buvo padarę 
2619 mylių, o užbaigę savo ke
lionę jie dviračiais nuvažiavo 
nemažiau kaip 2825 mylias arba 
virš puspenkto tūkstančio kilo
metrų, kitaip sakant, ilgesnį 
kelią, jei neklystu, kaip nuo 
Kauno ligi Romos ir atgal! Jų 
apskaičiavimu, kelionė iš jų 
kiekvieno bus pareikalavusi po 
pusę milijono dviračio pedalio 
numynimų ir maždaug po 2,100,- 
000 kiekvieno dviračio rato ap
sisukimų. Nebodami oro sąlygų, 
jie kasdien vidutiniškai nuva
žiuodavo po 93 mylias arba 150 
kilometrų per dieną.

Gyvybei grasiną pavojai
Į reporterio klausimus, kas 

jiems šioje kelionėje buvo ne
tikėta, kas labiausiai juos nu
stebino ir kas buvo sunkiausia,
— jie į visa tai atsakė: “Va
šingtono dykuma. Niekada ne
būtume tikėję, kad Jungt. Ame
rikos Valstybėse gali egzistuo
ti dykuma tikra to žodžio pras
me.” Pirmos keturios kelionės 
dienos buvo pačios sunkiausios, 
juo labiau, kad jomis teko va
žiuoti per minėtą dykumą, ku
rioje karštis siekė 126° ir spro
ginėjo net dviračių padangos. 
Pagaliau 50 mylių per valan
dą vėjas juos beveik nunešė vi
sai į kitą apskritį, ne ten, kur 
jie turėjo važiuoti. Sunkvežimis 
tiek arti prie Jono Šipailos pri
važiavo, kad šis turėjo su visu 
dviračiu kristi i didelį griovį, 
kad išvengtų nelaimės. Kitas 
sunkvežimis, juos pamatęs, darė 
staigų posūkį, ir nuo jo nukrito 
viena didelė statinė, kuri colio 
atstume pralėkė pro vieno iš 
dviratininkų galvą. Montanos 
valstijoj 10i mylią kelio jie tu
rėjo nuvažiuoti negaudami van
dens. kai karštis ir vėjas buvo 
išdžiovinęs burnas. Šioje distan
cijoje žemėlapyje buvo pažymė
ta viena gyvenvietė, bet, kai 
ją privažiavo, pamatė, kad tai 
yra tik negyvenama daržinių- 
būdų vietovė, angliškai “ghost 
town”. Nervus gadino ir senos 
moterys, kurios tyčia automobi

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Medicinims ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus 'tvdymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranka masažai, spindulinės Ir 

ganj vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis. Ps.D.RJH.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

liais ilgokai greta važiavo, šyp
sojosi ir vis darė triukšmą gar
so signalu. Dar pavojingesni 
karštagalviai jaunuoliai — “hot 
rodders”. Per visą keturių tūks
tančių kilometrų kelionę ligi 
Londono ant didžiųjų kelių jie 
sutiko tik penkis dviratininkus. 
Tačiau ne šie pavojai jiems la
biausiai Įgrįso, bet... monoto
niški, vieniši vakarai, kurie visi 
buvo vienodi — be jokio įvai
rumo. Į reporterio klausimą, ko
dėl tą kelionę darė, jie atsakė, 
kad norėjo pabandyti įveikti ką 
nors sunkiai įveikiamo. O į 
klausimą, ar dar leistųsi pana- 
šion kelionėn, jie atsakė: “Ne- 
šiemet ir ne tais pačiais keliais”. 
Reporteris nepamiršo laikrašty
je pažymėti ir jų kilmę: “...these 
two muscle-bulging Americans 
of Lithuanian origin.”

Kas tie ryžtingieji?
Algirdas Juozas Bulsys šį ru

denį pradės studijuoti žurnalis
tiką Cornell universitete. Šias 
eilutes rašančiam kiek arčiau 
pažįstamas Jonas šipaila. Jis 
1964 m. pirmu mokiniu ir auk
so medaliu baigė pranciškonų 
gimnaziją Kennebunkporte, ku
rioje jis daug dirbo ir liet, viek- 
loje kaip moksleivių pirminin
kas. Ši rudenį jis lankys trečią
jį biologijos kursą Rochester 
Institute of Technology. Pakeliui 
jis buvo sustojęs Londone ir 
aplankė klasės draugą Daniliū- 
ną jr., su kuriuo kartu baigė 
minėtąją Šv. Antano gimnazi
ją. Tai buvo pirma jų tikra nak
vynė vieno mėnesio laikotarpy
je. Tiesa, kai juos buvo užklu
pusi didžioji audra ir lietus, už
suko nakvynei i Kansas kalė
jimą Niles mieste, bet šią nak
vynę jie apibūdino kaip pačią 
blogiausią: “Ne tik čiužinių ne
davė, bet ir savo miegamųjų 
maišų neleido mums naudoti'. 
Labai keistas jausmas, kai po 
keturių savaičių vėl pasieki lo
vą ...” šiaip 26-ias naktis jie 
miegojo kaip paukščiai — po 
atviru dangumi, o valgė irgi ne 
restorane, bet patys maistą pa
sigaminę ant lauke sukurtos 
ugnies. Per šią kelionę pasi
keitė ne tik jų oda — iš baltos 
į sveikai atrodančią bronzinę, — 
bet taip pat ir jų užsigrūdini
mas ir... apetitas: vos užtek
davo po vieną kepalą duonos ... 
Barzdos, kaip keliautojams pri
dera, žinoma, irgi užaugo. Kai 
londoniškiai prašė nakvoti dar 
vieną naktį, nes artinosi lietus, 
jie atsakė, kad jiems jau skir
tumo nesudaro — lietus ar sau
lė, kad jie tik didžiosios audros 
privengia. Jie užsibrėžtą kelio
nę atliko pora dienų anksčiau, 
negu planuota. Sekmadienį, lie
pos 30, Ročesteryje Lietuvių 
Diena ir iškilmingas jų sutiki
mas. Todėl jie negalėjo grįžti 
anksčiau. Šioje kelionėje jie ne 
tik arčiau pažino JAV-bes ir 
gresiančius gyvenimo pavojus 
bei tapo viskam žymiai atspa
resni, bet taip pat ir įvertino 
namuose turėtus patogumus: 
“Dabar namuose mums viskas 
atrodys labai gerai.” Vakaruo
se jiems žmonės atrodė nuošir
desni, negu Amerikos rytuose. 
Abu jaunuoliai laisvai kalba lie
tuviškai. J. Šipaila ir dabar reiš
kiasi liet, veikloje, yra galuti
nai apsisprendęs lietuvis ir tai 
išdrįsta kiekviena proga pabrėž
ti. Kai reporteris, išgirdęs var
dą “Jonas”, norėjo rašyti 
“John”, tai Šipaila ji patiksli
no: “Žinau, kad tai tas pat, bet 
prašau rašyti “Jonas”. Laikraš
tyje jo vardas buvo atspausdin
tas “Jonas”, o ne “John”. Tik
rai tenka džiaugtis, kad ir šiais 
lepinimo laikais atsiranda jaunų 
lietuvių, vertų mūsų garbingų
jų protėvių vardo. D. E.

Ps.D.RJH.N.Pt


<f> PAVERTOJE TEVYffiJE
RAŠYTOJAS PALANGOJE
Rašytojo ir gydytojo Vytauto Siri

jos Giros laišką iš Palangos paskel
bė “Liter, ir Menas” liepos 15 d. 
laidoje. Ir jis, ir kiti svečiai kons
tatuoja pagerėjusį vasarotojų aprū
pinimą maisto gaminiais, daržovėmis, 
bet visų trūkumų Palanga dar ne
įstengia nusikratyti. V. S. Gira pasa
koja: “Kurorte, kuris, kaip rašė mū
sų spauda, vasarą žmonių skaičiumi 
yra trečioje vietoje po Vilniaus ir 
Kauno, tėra viena vaistinė. Dar visai 
neseniai ji nebuvo netgi budinti vais
tinė. Jauki, praplėsta, su originaliais 
žibintais, primenančiais viduramžių 
pilį. Gražioje vaistinėje — gražios 
vaistininkės.

— Ar turit aliejaus prieš nudegi
mą?

— Ne.
— Kremo?
— Ne.
— Tai ką gi tūpt?
— Nieko.
Man, medikui, pokalbis darosi įdo

mus.
— O ką patartumėt, gelbėjantis 

nuo nudegimo?
— Išsitepki! kefyru.
Mieloji, geroji vaistininke. Ką gi 

kita tamsta gali pasiūlyti, jei dėdės, 
sėdį atitinkamose kontorose ir bazė
se, neužplanavo pakankamo kiekio to
kių dalykų? Gal jie, pesimistai, gal
vojo, kad Palangoj ištisą vasarą be 
perstojo lis, kaip tai kartkartėmis pa
sitaiko, ir vietoj tepalų nuo nudegi
mo prigabeno aspirino ir lašų nuo 
slogos?

Deja, vaistų nuo slogos irgi nėra. 
Ir net paprasčiausio jodo nudrėski- 
mams užtepti. Palangos vaistinė ne
turtinga kaip niekada, o kitose mūsų 
respublikos vaistinėse tų prekių už
versta.

Bet ką čia vaistinė... Jei jau kal
bame apie mediciną, Palanga teturi 
vos dvi greitosios pagalbos mašinas, 
kurių viena tėra tik pagalbinė (Ra
mygala, pvz., turi tris greitosios pa
galbos mašinas!). Dar neseniai “įves
tas” antras budintysis gydytojas Pa
langos greitojoj pagalboj. Gerai bent, 
kad atsiųstos stažistės — penkto kur
so studentės medikės, bet vis dėlto... 
Ligoninės vyriausias gydytojas K. 
Platakis kaip ungurys sukiojasi, ko
vodamas už Palangos sveikatingumo 
interesus. Bet ką gali vienas žmogus 
prieš popierinę sieną?” Neradęs res
publikinės bibliotekos skyriaus skai
tykloje reikiamų žurnalų, V. S. Gi
ra dar labiau išrykina tikrąsias visų 
trūkumų priežastis: “Gauti spausdin
tus popieriaus lakštus kliudo irgi... 
popierius. Biurokratinis popierius.”

GARGŽDŲ NAFTA
“Švyturio” žurnalo 11 nr. paskelb

tas iliustruotas H. Liandzbergio ir 
T. Vytaro reportažas apie lietuvišką 
naftą. Lig šiol naftos buvo aptikta 
keturiuose gręžiniuose — ties Kybar
tais, Plunge ir dviejose vietose prie 
Gargždų. Vienas Gargždų gręžinys 
per parą duoda 6,5 tonos naftos. 
Apie ją reportažo autoriai rašo: 
“Nafta puiki: mažai sieringa, neklam- 
pi, iš jos galima gauti daug alyvos, 
benzino. Tokios mūsų šalyje esama 
nedaug. Gargždų nafta — Pensilva
nijos tipo . ..” Problemą sudaro grę
žinių gylis, kartais prašokąs net du 
kilometrus. Bandomuosius gręžinius 
numatoma atlikti Neringoje. Ši min
tis nedžiugina reportažo autorių: 
“Kaip mes tada išsaugosim savąją 
gamtą? Iškiltų daug rūpesčių, kad 
naftos gręžinių eksploatavimas, per
dirbimas, naftos produktų bei dujų 
saugojimas nepadarytų nepataisomos 
žalos Lietuvos augmenijai, gyvūnijai, 
nuostabiems pajūrio kurortams. Apie 
visa tai reikia galvoti iš anksto.. 
Vedamoji reportažo mintis — nesku
bėkime Lietuvos paversti naftos res
publika.

LANKĖSI A. KOSYGINAS
Atostogų proga Į Lietuvą buvo at

vykęs Sov. Sąjungos premjeras A. 
Kosyginas. Lydimas ck sekretorių A. 
Sniečkaus ir R. Songailos, jis lan
kėsi Šilutės rajone, kur turėjo pro
gos susipažinti su Nemuno žemupio 
pievų nusausinimo darbais ir vita
mininių žolės miltų gamyba, Šilutės 
linų fabriku. Iš Šilutės A. Kosygi-

LONDON, ONT.
DVYLIKTAS KUNIGAS! Šiluvos 

Marijos bažnyčioje kun. Petras Ruk- 
šys čia pakartojo primicijas. Naują
jį dvasiškį londoniškiai pagerbė savo 
gausiu atsilankymu. Labai gražų pa
mokslą pasakė jį lydėjęs kun. M. 
Burba. Po pamaldų visi susirinko sa- 
lėn bendrai kavutei, kurios metu 
primicijantą ir jo mamytę bei ki
tus artimuosius nuoširdžiai sveikino 
klebonas ir organizacijų atstovai, 
įteikdami dovanėles. Jis yra dvylik
tas kunigas iš kun. B. Pacevičiaus 
buv. mokinių būrio! Tremties stovyk
loje Grevene kun. B. Pacevičius bu
bo primicijanto kapelionu.

PAGERBTI GIMNAZIJĄ BAI
GIANTIEJI. “Baltijos” ansamblis, 
užbaigdamas intensyvų praėjusių 
mokslo metų sezoną, surengė bendrą 
jaunimo kavutę, kurios metu buvo 
pagerbti ansamblio nariai, šiemet 
baigiantieji tryliktą skyrių: O. Na
ruševičiūtė iš Rodnės ir londoniškiai: 
E. BUskis, J. Cegis, M. Daniliūnai- 
tė ir Glenn Lawson; taip pat dvi 
lietuviškos veiklos pirmūnės, labai 
gerais pažymiais baigusios aštuonių 
skyrių šeštadieninę mokyklą: Liuci
ja Petrašiūnattė (vidurkiu 96) ir Re- 

nas buvo užsukęs į Klaipėdos jūrų 
žvejybos uostą. Klaipėdos miesto ko
miteto sekr. J. Babravičius ir žu
vies pramonės gamybinės valdybos 
viršininkas E. Urbonavičius jam pa
rodė žuvies paruošimo įmones, plau
kiojančią bazę “Tarybų Lietuva”, iš 
Atlanto grįžusį laivą-šaldytuvą “H. 
Borisą”, naująsias miesto statybas.

LENKIŠKŲ GAMINIŲ PARODA
Vilniaus Vingio parko estrados pa

talpose ir jas supančioje aikštelėje 
buvo atidaryta Lenkijos eksportinių 
prekių paroda. Atidarymo iškilmėje 
dalyvavo maskvinių prekybos rūmų 
atstovas J. Jakovlevas, Lenkijos už
sienio prekybos ministerio pavad. T. 
Olechovskis, šios ministerijos depar
tamento viršininkas S. Leškovičius 
ir Lenkijos ambasados Maskvoje pre
kybos attache J. Kuzba.

ATOMINIS CENTRAS
“Tiesa” rugpjūčio 8 d. laidoje pa

skelbė pranešimą apie Latvijos Moks
lų Akademijos atominį reaktorių 
Salaspils miestelyje prie Rygos. Jo 
pagalba Pabaltijo mokslininkai ti
ria branduolinę fiziką, neutronų 
srautų ir gama spindulių įtaką fero- 
magnetinių medžiagų ir feritų me
chaninėms bei elektrinėms savy
bėms. Apie Pabaltijui skirtą reakto
rių rašoma: “Atominis reaktorius — 
aštuonių metrų aukščio. Šį aliuminio 
baseiną su distiliuotu vandeniu juo
sia dviejų metrų gelžbetonio apval
kalas, nepraleidžiantis radioaktyvaus 
spinduliavimo. Tai puikus įtaisas 
moksliniams tyrimams. Aktyvioje 
reaktoriaus zonoje išsiskiria milži
niškas neutronų ir gama spindulių 
kiekis. Antai, reaktoriaus centre, kur 
skyla urano branduoliai, per kvad
ratinį centimetrą kas sekundę pra
lekia daugiau kaip dešimt tūkstan
čių milijardų neutronų. “Karštojo
je” kameroje yra radiacijos kontū
ras — galingas gama spinduliavimo 
šaltinis. Jis pasiekia jėgą, atitin
kančią 300 kilogramų radžio spindu
liavimą.”

GRĮŽO STATYBININKAI
Iš Taškento į Vilnių grįžo Lietu

vos statybininkai, įvykdę įsipareigo
jimus žemės drebėjimų nusiaubtai 
Uzbekijos sostinei. Lietuviai Tašken
te pastatė 10.700 kv. metrų gyvena
mojo ploto ir 280 vietų vaikų dar
želį, kuriam buvo parūpinti Lietuvo
je pagaminti baldai. Darbo sąlygos 
buvo sunkios, nes statybininkams te
ko pakelti neįprastą karštį. Uzbeki
jos augščiausios tarybos garbės raš
tais buvo apdovanoti jaunieji spe
cialistai — inž. Mindaugas Paku
lis, vyr. inž. Jonas Jurgilionis, ar
chitektas Gytis Tiškus, elektrikas 
Bronius Grėblikas ir kt., o lietuvių 
statybininkų traukinio viršininkui 
Fiodorui Kudriavcevui Uzbekija su
teikė “nusipelniusio statybininko” 
vardą. Stebėtis tenka, kad lietu
viams statybininkams vadovavo iš 
Vilniaus nusiųstas rusas F. Kudriav- 
cevas.

“SANITO” AMPULĖS
“Sanito” vaistų gamykla veikė jau 

nepriklausomos Lietuvos laikais 
Kaune, šiuo metu jos naujas sky
rius buvo pastatytas Lenino (buv. 
Vytauto) prospekte. Naujajame pa
state “Sanitas” gamins ampules, ku
rių metinė produkcija sieks apie 
150.000.000, tris kartus prašokdama 
lig šiol pagaminamų ampulių skai
čių.

NAUJIEJI ŠIAULIAI
Šiaulių miestas plečiamas Liepo- 

rių kaimo linkme. Ties plentu Šiau
liai—Kelmė jau išaugo pirmieji pen- 
kiaaugščiai gyvenamieji namai. Sta
tybos darbai buvo pradėti užpernai 
rudenį, išvedant gatves, nutiesiant 
vandentiekio, kanalizacijos ir šildy
mo vamzdžius. Naujasis miesto rajo
nas priartės prie Bubių gyvenvie
tės. Jame galės įsikurti apie 80.000 
šiauliečių. Gyvenamieji namai bus 
statomi penkių, devynių ir dvylikos 
augštų. Šalia jų išaugs prekybiniai, 
buitiniai, kultūriniai pastatai, 1.280 
vietų vidurinė mokykla, trys vaikų 
darželiai, keturi bendrabučiai po 552 
vietas. V. Kst.

migija Bliskytė (91). Jos šoka, dai
nuoja, mokosi muzikos, vaidina, vi
sur visiems padeda ir visa tai joms 
netrukdo būti labai geromis moki
nėmis ne tik lietuviškoje, bet ir ang
liškoje mokykloje! Joms laiko ne
trūksta. Visiems suminėtiems taut 
šokių vadovė D. Chainauskienė an
samblio vardu įteikė po dovanėlę, o 
ans. vadovas kun. B. Pacevičius ir 
kiti esantieji vadovybėje tarė po nuo
širdų sveikinimo žodį. Baigiančiųjų 
vardu padėkojo E. Bliskis. Turtin
gomis vaišėmis pasirūpino U. Blis- 
kienė.

“Baltijos” ansamblio šokėjai šimt
mečio proga su programa aplankė 
Strathroy ir Rodney.

G. MAČIENĖ dėkinga skautams 
už kasmetinį šv. Mišiomis prisimi
nimą jos dukros Nijolės, prieš ke
lis metus Londone tragiškai žuvu
sios. E. D.

MANO PADĖKOJE įsibrovė ne
maloni korektūros klaida: parašyta 
“Simanavičiui ir jo šeimai”, o tu
rėjo būti “Simanaičiui ir jo šeimai.” 
Taip pat per mano neapsižiūrėjimą 
praleista Kenstavičiaus pavardė. Pa
liestuosius nuoširdžiai atsiprašau.

Daniliūnas

Prieš 20 metų pradėjo imigruoti Kanadon pirmieji ateiviai po II D. karo. Nuotraukoje — lietuviai 
Bremen-Hafen uoste eina į "General M. B. Stuart" laivą, kuris pasiruošęs atgabenti juos j Kanadą 
miškų darbams. Tai buvo 1947 m. liepos mėn.

Iš Lietuvos atvykęs j pasaulinę parodę 
operos solistas Virgilijus Noreika, 

akomponuojant instrumentalistams 

DANUTEI JUODVALKYTEI ir PRANUI BUDRIUI 

(abu iš Lietuvos) duos 

koncertą
LIETUVIŲ NAMUOSE — DELTA kino teatro salėje, 

1292 KING St. E.z

sekmadienj, rugpjūčio 27 d., 3 v. p. p.

Bilietai: $2.50; studentams ir moksleiviams — $1.00. 

Hamiltono Lietuvių Namų valdyba

® HAMILTON
LN VALDYBA rugp. 10 d. posė- 

dyje. dalyvaujant Bendruomenės v- 
bos pirm. J. Krištolaičiui, svarstė pa- 
riūlvmą ruošti koncertą Hamiltone, 
kurio programą atliks atvykę iš oku
puotos Lietuvos i pasaulinę paroda 
operos sol. Virg. Noreika, kanklinin
kė D. Juodvalkytė ir birbynininkas 
Pr. Budrius. Posėdžiui pirmininka
vo J. Palmer-Paliliūnas. V-bos na
riai ir Bendruomenės pirmininkas 
plačiai diskutavo šį jautru klausimą 
ir slaptu balsavimu nutarė šį siū
lymą priimti. Už koncerto rengimą 
balsavo 6, prieš — 1. Tokiu būdu 
šis koncertas Hamiltone įvyks rugp. 
27 d.. 3 v. p. p. Lietuvių Namuose 
<žiūr. skelbimą) Bilietai — po $2.50. 
o moksleivijai — po $1. Bilietai iš 
anksto gaunami pas S. Bakši. 38 
Stanley Ave.. Hamilton. Ont. Sk. St.

PR. IR L. N ARUSIŲ užuojautoje 
a.a. J. Rickaus artimiesiems “TŽ” 
33 nr. praleista žmona Halina. At- 
s i nrašomo.

UŽUOJAUTOJE a.a. Juozui Rickui 
“TŽ” 33 nr. prie p. Sadauskų pa
vardžių turėjo būti ir p. K. Man- 
kauskienės pavardė. Ji praleista per 
technišką neapsižiūrėjimą. Atsipra
šome.

“KOVO” ŽINIOS. Kiekvienais me
tais tarp Hamiltono ir Flinto 
(Mich.) miestų įvyksta taip vadi
nami “canusa games” — žaidynės, ku
rių metu varžomasi įvairiose sporto 
šakose. Šiemet būrys koviečių da
lyvavo miesto stalo teniso varžybo
se ir išsikovojo teisę atstovauti Ha
miltonui. Moterų klasėje, laimėjusi 
I v., žaidė Z. Rickienė ir D. Pruns- 
kutė; mergaičių — D. Grajauskai- 
tė. V. Riekutė; vyrų — Z. Stanai
tis; berniukų — A. Grajauskas. Lie
tuviai, laimėję beveik visus susiti
kimus su amerikiečiais, nulėmė Ha
miltonui pergalę, o sau — medalius. 
Lauko teniso jaunių grupės rinkti
nėj žaidė A. Jonkus. A. G.

PADĖKA
Atsisveikindami su vaišingaisiais 

Kanados lietuviais, negalime pamirš
ti nepadėkoję didž. gerb. prel. dr. 
J. Tadarauskui, Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos klebonui, už malo
nų priėmimą ir jaunojo primicijan

SANTA MONICA, CALIFORNIA
A. SMETONOS REČITALIS. Fo 

Los Angeles ir jos apylinkes jau 
skamba žinia, kad įžymus pianistas 
A. Smetona koncertuos rugpjūčio 
27, sekmadienį, 7.30 v.v., 1210 4th 
Street, Santa Monica, California. 
Šiuo pianistu didžiuojasi ne tik lie
tuviškoji, bet ir amerikiečių visuo
menė. Apie jį yra rašę Vašingtono 
“Evening Star”, Londono “The 
Times”, Varšuvos “Tribūna Ludu”, 
Šveicarijos “Journal de Geneve” ir 

V. GERULSKIS ROOFING
DFNGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. 

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT. F

to pagerbimą, o p.p. Rakščiams, Žu
kauskams ir Murauskams už puikias 
vaišes.

Ypatinga padėka Londono Šiluvos 
Marijos parapijos klebonui gerb. 
kun. B. Pacevičiui už šauniai pa
ruoštas primicijas kartu su pirmo
sios Komunijos švente, visoms šeimi
ninkėms už paruoštas vaišes, p.p. 
Kuzmams už nakvynę, o dalyviams 
už stropumą iškilmėse.

Išvykstame su geriausiais įspū
džiais. aplankę Montrealį, Torontą, 
Sudburį. Hamiltona ir Londoną, kur 
dar gyvai klesti lietuviškųjų para
pijų veikla!

Kun. Petras Rukšys, S.D.B. 
Kun. Mečys Burba, S.D.B.

PADĖKA
Už surengtą mums staigmeną- 

įkurtuves ir vertingą dovaną nuo
širdžiai dėkojame: p.p. A. G. Gra
jauskams. B. Grajauskui, A. D. 
Dronsatavičiams, V. J. Bernotams, 
E. G. Beržaičiams, A. Eidukaitie- 
nei. A. I. Juodagalviams, J. L Jo- 
kubynams. A. O. Budininkams, G. J. 
Kažemėkams. V. A. Kvederams, A. 
L. Kuzmickams iš Paris. Ont., J. A. 
Leščiams. L. G. Vindašiams. Ypač 
dėkojam iniciatoriams p.p. G. B. 
Juodeliams.

Jūsų prisiminimas ilgai liks mūsų 
atmintyje ir jūsų dovana puoš mūsų 
namus. Nuoširdus ačiū visiems —

A. S. Aušrotai

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame už mums 

surengtą staigmeną įsikūrus naujame 
name. Stebėjomės, kaip per keletą 
minučių buvo sustatyti stalai ir pa
dengti puikiais užkandžiais, gėri
mais ir gėlėmis.

Ypatinga padėka p.p. Silinskams ir 
Matuliams už tokį gražų suorgani
zavimą ir rūpestį.

Ačiū už malonų nuoširdumą ir to
kią gražią dovaną: p.p. Barščiams, 
Berzins, Bulkei, dr. Gailiui, Krivins- 
kams, Milašiams, Paškevičiams, Pa
tamsiams, Paukščiui, Rakauskams, 
Repčiui, Repčytei, Stanevičiams, Še- 
šelgiams, Toliams.

O. ir Br. Vengriai

kt. Reikia tikėtis, kad lietuviai pa
jėgs mūsų jaunąjį menininką taip 
pat gerai įvertinti, kaip ir laisvo
jo pasaulinio muzikos mėgėjai, ir gau
siai dalyvaus šiame koncerte. Muz. 
G. Gudauskienė, veikli Santa Moni- 
cos ir Los Angeles visuomenininke, 
yra viena pagrindinių šio koncerto 
organizatorių. Jai talkina rengėjų ko
mitetas: prof. dr. E. Tumienė, J. 
činga, E. Kulikauskas, A. Latvėnas, 
G. Raibienė, A. Markevičius, M. Lem- 
bertienė, E. Gedgaudienė. M. Grušaite

DELHI, ONT.
MIRUSIEJI. Šią vasarą netekome 

3 šios apylinkės lietuvių. Birželio 
21 d. mirė po kelių operacijų Sim
coe ligoninėj Barbora Venciuvienė, 
palikusi vyrą Juozą Vencių, gyv. Ni
xon miestely. Mirusioji buvo pran
cūzų kilmės, bet susigyvenusi su lie
tuviais, dirbusi lietuvių ūkiuose. Pa
laidota Delhi kat. kapinėse, atlaikius 
pamaldas Sv. Kazimiero bažnyčioje 
birželio 24 d. Ji buvo 45 m. am
žiaus. — Labai netikėtai mirė lie
pos 13 d. savo namuose Pr. Pūkas, 
prieš metus turėjęs plaučių opera
ciją Londono “Victoria” ligoninėj. 
Dar tą pačią mirties dieną jautėsi 
gerai, juokavo, bet valgant vakarie
nę išsiveržė iš plaučių kraujas . .. 
Velionis tebuvo 48 m., gerai žino
mas ir populiarus šios apylinkės 
lietuvis. Buvo geros širdies, duosnus, 
paremdavo kiekvieną gerą sumany
mą. Paliko žmoną Liną, o Lietu
voje brolių ir seserų. Per du vaka
rus laidojimo namuose, kur buvo 
kalbamos maldos, susirinkdavo la
bai daug žmonių. Už jo vėlę užpra
šyta kelios dešimtys Mišių. Liepos 17 
d. per laidojimo pamaldas Šv. Ka
zimiero bažnyčia buvo pilnutėlė at
silankiusių. Palaidotas Delhi kat. ka
pinėse. — Ilgą ligą, trukusią daugiau 
dviejų mėnesių, kantriai pakėlė lie
pos 31 d. miręs Pr. Bauža, kilęs iš 
Kaimelio, Šakių apskr.. kur šiuo 
metu gyvena jo žmona Genė ir du 
sūnūs — Vytautas ir Antanas. Jis 
gulėjo Tillsonburgo ligoninėj, ilgą 
laika nieko negalėjo valgyti, nes 
sirgo skilvio liga. Kun. J. Gutaus
kas jį dažnai lankė. Jo patartas ve
lionis padarė testamentą, palikda
mas turtą žmonai ir vaikams. Testa
mento vykdytojai — Salome Par- 
^auskienė ir Petras Garnelis. ku
rio viešbutyje velionis paskutiniu 
laiku dirbo. Velionis buvo 62 m. 
amžiaus. Pamaldos įvyko Šv. Kazi
miero bažnyčioje rugp. 3 d., palai
dotas Delhi kat. kapinėse. — Visų 
mirusiųjų giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžiausia užuojauta.

ŠIA VASARA TABAKO DER
LIUS, atrodo, bus kiek mažesnis, 
nors ir buvo leista sodinti didesni 
plotai. Smarkus lietus išplovė trą
šas. šaltokas liepos mėnuo irgi ne
prisidėjo prie geresnio augimo. Yra 
rtražaus tabako, bet yra ir prastoko. 
Tmk gera, kad šią vasara mažai 
ūkių nukentėjo nuo ledų. Būdinga 
tai. kad rugp. 11 d. naktį pasirodė 
pirmoji šalna, nukandusi viename 
ūkyje anie vieną akrą tabako. Šiais 
metais tabakui skinti atvyko užten
kamai darbininku, daugiausia pran
cūzų. Dalis jų dar negavo darbo. 
Organizuotai atvyko darbininkų iš 
Belgijos. Pasitaiko darbininkų iš 
Anglijos. Daug dirbančių studentų iš 
visų Kanados vietovių. Dirba pas 
ūkininkus ir nemaža lietuvių. Uždar
bis — visas išlaikymas ir apie $20 
dienai. Darbas lengvėja. Lapus riša 
prie pagalių mašinomis, taip pat 
daugelyje ūkių lapus skina sėdėda
mi mašinoje — nebereikia susilen
kus jų rinkti. Mašina eina tarp vagų 
be vairininko, jos lankui prisišlie- 
jant prie tabako stiebų. Mašinoje 
sėdi 5 darbininkai. Tokį vaizdą teko 
rašančiam matyti T. ir Alf. žeberta- 
vicių ūkyje (R. R. 1, Windham 
Centre. Ont.). Jie turi virš 80 akrų 
tabako dviejuose ūkiuose, dirba 30 
darbininkų dviem grupėm.

NEMAŽA ŠIOS APYLINKĖS au 
gančio jaunimo dalyvavo įvairiose
stovyklose. 14-ka Birutės draugovės 
skaučių praleido dvi savaites “Bal
tijos” skautų stovykloje. Grįžo pa
tenkintos. Kor.

KANADOS ŠIMTMEČIO proga 
vyriausybė sudarė septynių metų 
planą, pagal kurį teikia palengvin
tomis sąlygomis paskolas jauniems 
ūkininkams, kad įsitvirtintų arba įsi
gytų ūkius.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm. 9 — 3 v.p.p.
Antr. 9—1 ir 5 — 8 v.p.p.
Treč. 9 — 3 v.p.p.
K«tv. 9 — 3 v.p.p.
Penkt 9—1 ir 5—8 v.p.p. 
šoSL 9 — 12 v. dienos.

St Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.
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■S LIETUVIAI PASAUIXJE
J. A. Valstybės

AMERIKOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
VIENYBĖ nutarė rengti kasmet mal
dininkų kelionę į Šiluvos koplyčią 
Vašingtono šventovėje sekmadienį 
po Šiluvos šventės (po nigs. 8 d.), 
šiais metais maldininkų kelionė ren
giama rugs. 10 d. Mišios Šiluvos kop
lyčioje bus laikomos 3 v.p.p. Visos 
parapijos Amerikoje yra raginamos 
rengti ekskursijas tą dieną į Va
šingtoną. Vietoje visais reikalais rū
pinasi kun. K. Pūgevičius.

VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIU 
NUI buvo padaryta akies operacija 
— išimtas iš akies metalo gabaliu
kas. Dėl operacijos jis buvo privers
tas atsisakyti dalies planuotų ke
lionių.

SANTAROS ŠVIESOS FEDERACI
JOS suvažiavimas įvyks rugsėjo 6-10 
d.d. Tabor vasarvietėje, Sodus, Mich.
Dalyviai prašomi registruotis ir pra
nešti atvykinHKdatą šiuo adresu: Dr. 
Zenonas Rekašius c/o Tabor Farm, 
Sodus, Mich., USA.^

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI iš 
Dainavos stovyklos pasiuntė sveiki
nimą kardinolui A. Samore Romoje. 
Iš kardinolo jie gavo atsakymą, ku
riame lietuvių kalba rašoma: “Su 
dėkingumu priimu jūsų pageidavi
mą būti vadinamas “lietuvių kardi
nolu”. Stengsiuosi pateisinti šį titu
lą didesniu palankumu, naujais dar
bais. Mano gimtiniame miestely Bar- 
di jau seniai rymo Apeninų kalnų 
didingoje aplinkoje lietuviškas kry
žius, iškalbingai liudijąs praeiviams 
jūsų tautos religingumą. Gi Jauni
mo Namuose įspūdinga Lietuvos sa
lė su savo freskomis, žemėlapiais, 
baldais ir kt. kalba apie Lietuvos 
didingą praeitį, jos kultūrą, jos me
ną. Aušros Vartų koplytėlė su Gai
lestingumo Motina kviečia vietinius 
gyventojus ir turistus maldai bei su
sikaupimui. Tai tik pradžia. Tikiuo
si su Dievo ir lietuvių pagalba pa
daryti ką nors ypatingo Romoje, 
krikščionybės centre. Jūsų pasitikė
jimas manimi nebus apviltas ...” 
Laiškas baigiamas prasmingais žo
džiais: “Būkite ištikimi savo kil
niems idealams, paklusnūs savo dva
sios vadams, verti savo brolių ir se
sių Tėvynėje. Mylėkite savo gražiąją 
senute kalbą, nesigėdinkite savo var
do, didžiuokitės esą lietuviai, puo
selėkite meile savo tėvų tikėjimui 
ir žemei, aplaistytai šventųjų ir kan
kinių krauju ...”

ANTKAPINIS PAMINKLAS a.a. 
Audronei Lapinskaitei, žuvusiai au
tomobilio nelaimėje Europoje, mir
ties metinių proga buvo pašventin
tas Bostone, šventinimo apeigas at
liko iš Worcester atvykęs kun. J. 
Steponaitis. Iškilmėje dalyvavo ve
lionės brolis kompoz. Darius Lapins
kas, kuris buvo sunkiai sužeistas 
toje pačioje automobilio nelaimėje, 
bet pasveiko ir tęsia kūrybinį darbą.

JAV LB TARYBOS SESIJA sau 
kiama rugsėjo 23-24 d. d. Niujor
ke. Tarybos nariai išsirinks prezidiu
mą, centro valdybos pirmininką, 
kontrolės komisiją ir garbės teismą. 
Suvažiavimą organizuoja kadenciją 
baigiančios tarybos prezidiumas, va
dovaujamas Vyt. Volerto.

Italija
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN- 

GOS ekskursija, vadovaujama Mari
jos Gailiušytės, jau lankėsi Romoje. 
Lietuviai studentai buvo priimti 
Villa Lithuania vedėjo kun. Ant. Jo
nušo. Su Roma juos supažindino 
klierikas Jonas Longas. Ekskursan
tai taipgi buvo užsukę į min. S. Lo
zoraičio lietuvių atstovybę.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS moki- 

niai literatūros vakaru paminėjo tris 
rašytojus — V. Mykolaitį-Putiną, 
Bern. Brazdžionį ir Pulgį Andriušį. 
Įvadinį žodį tarė direktorius V. Nat
kevičius. Abiturientas M. Landas 
skaitė referatą apie V. Mykolaičio- 
Putino gyvenimą ir kūrybą, septin-

WINDSOR, ONT.
A. A. VERONIKA RUDAKIENĖ 

mirė rugpjūčio 8 d., sulaukusi 75 
m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Atvy
kusi į Kanadą ilgesnį laiką gyveno 
Albertos provincijoje, o paskutinius
17 metų — Windsore. Velionė bu
vo švelnios, paslaugios ir visada ge
ros nuotaikos — tikra lietuviška re
liginga Mamytė visiems. Jos duosnu- 
mas neturėjo ribų: rėmė visus lie
tuviškus ir katalikiškus reikalus, 
kiek galėjo. Religines apeigas bažny
čioje ir §v. Alfonso kapinėse atli
ko kleb. kun. D. Lengvinas, asistuo
jant kun. Fab. Kireiliui iš Čikagos 
ir kun. Br. Dagiliui iš Detroito. Wind-

Augšti nuošimčiai nž indėlins 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolp draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas 

tokas A. Pacevičius — apie B. Braz
džionio lyriką. Putino eilėraščius 
deklamavo abiturientai Alf. Staru 
kas ir A. Šmitas, Vytės Nemunėlio 
“Meškiuko Rudnosiuko” ištraukas — 
pirmos klasės mokiniai. Penktokas 
R. Palavinskas skaitė P. Andriušio 
feljetoną “Labanaktis”. Mokyt. K. 
Motgabio vadovaujamas mokinių cho
ras padainavo keletą dainų, parašy
tų Putino ir Brazdžionio eilėraščiu 
tekstais.

Venecuela
VENECUELOS 400 METŲ SU 

KAKTIES parade sostinėje Caracas 
dalyvavo tautiniais drabužiais pasi
puošusi lietuvių grupė, vadovaujama 
inž. Vlado Venckaus. Prieš tribūna, 
kurioje vietas buvo užėmę svečiai 
ir vyriausybės nariai su prez. dr. 
Raul Leoni, pašoko tautinį šokį ir 
padainavo lietuvišką dainą, susilauk
dami plojimų bangos. Prez. dr. R.
Leoni padėką lietuviams už gražų 
pasirodymą perdavė jo asmeninis 
adjutantas. Susirinkusi venecuelie- 
čių minia lietuviams kėlė ovacijas: 
“Viva Lituania! Viva Los Lituanos!”

Brazilija
RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ 

KOLONIJA rugpjūčio 2 d. išlydėjo 
į JAV žurnalistą Jurgį šatorių, “Dir
vos” ir “Lietuvių Dienų” korespon
dentą. Per penkerius metus jis buvo 
išmokęs portugalų kalbą ir propa
guodavo Lietuvos vardą brazilų spau 
doje, Žurnalistų Sąjungoje. J. Šato- 
rius buvo veiklus lietuvių bendruo
menės narys, radijo valandėlės “A 
Voz da Lituania” rėmėjas. Išleistu
vėse dalyvavo gausus lietuvių būrys. 
Į JAV J. Šatorius išsivežė į plokš
telę įrašytus Brazilijos paukščių bal
sus ir dvi jo paties išaugintas pa
pūgas, kurios kalba lietuviškai, ang
liškai, portugališkai, prancūziškai.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND- 

RUOMENĖS Latrobe Valley seniū
nija steigia biblioteką, kurios kny
gomis naudosis šioje vietovėje pla
čiai australų tarpe išsižarstę lietu
viai, gyvena toli nuo Australijos lie
tuvių centrų. ALB Latrobe Valley 
seniūnas F. Sodaitis kreipiasi į tau
tiečius visame pasaulyje, prašyda
mas peržiūrėti palėpėse užsigulėju
sias knygas bei žurnalus ir siųsti 
juos naujajai bibliotekai. Organiza
toriai laukia žurnalų, laikraščių, kny
gų lietuvių ir lituanistinių leidinių 
svetimomis kalbomis. Lituanistinius 
veikalus anglų kalba planuojama 
perduoti australų bibliotekoms. Siun
tas adresuoti: Mr. F. Sodaitis, 3 Jen
nifer St.. Morwell, Victoria, 3840, 
Australia. Būtų gražu, jei į šį broliš
ką pagalbos šauksmą atkreiptų dė
mesį “TŽ’ skaitytojai.

Argentina
“NEMUNAS”, seniausia P. Ame

rikos lietuvių savišalpos ir kultū
ros draugija, savo namuose c. Mon
tevideo 1578, Berisso, prov. Buenos 
Aires, minėjo 58 m. veiklos sukak
ti. 1967-68 m. valdybon išrinkti: 
pirm. Pr. Dulkė (jau daugeli metų 
šiose pareigose), vicepirm. K. Mar
cinkevičius, sekr. R. Dargužas, II 
sekr. V. Miškinis, III sekr. A. Dul
kė, ižd. Jz. Miškinis, II ižd. V. Mar
cinkus; v-bos nariai: J. Bernotas, A. 
Kalibatas, J. šakalis, J. Baubinas, K. 
Štreimikis, A. Saladzius; kandidatai: 
Jz. Dalinkevičius ir K. Valančiū- 
nas; rev. komisija: O. Tomasonis, A. 
Daškus ir Jz. šurila. “Nemuno” va- 
dovybėn išrinktųjų dauguma yra Ar
gentinoje gimė ir mokslus baigę 
jaunuoliai; gražiai kalba lietuviškai.

DARIAUS-GIRĖNO minėjimas ir 
Oninės įvyko liepos 23 d. Argenti
nos Lietuvių Centre, c. Tabare 6950, 
Buenos Aires. J. šiušio paskaita, ei
lėraščiais ir tylos minute pagerbti 
Lietuvos Sakalai. Onų garbei ALC 
jaunimas ir scenos veteranai, reži
suojant E. Ryselienei, suvaidino vie
naveiksme komediją “Gaila ūsu”. 
Programoje dalyvavo ir sol. Z. Va- 
ladkaitė.

soriečiai reiškia gilią užuojautą vy
rui Pranui, sūnums Aloyzui Wind
sore ir Antanui, gyv. Aurora, Ont., 
jų šeimoms čia ir Lietuvoje.

M. BALAISIENĖS tėvelis mirė
1967 metų rugpjūčio 9 d.; buvo 
caro armijos karininkas, vėliau mo
kytojas; iš principo priešingas ko
munistinei santvarkai; dalyvaudavo 
Lietuvos nepriklausomybės minėji
muose. M. B. Baldišiams, kurie vi
sada taip aktyviai prisideda prie 
mūsų kolonijos veiklos (B. Balai- 
šis yra buvęs mūsų Bendruomenės 
pirmininku dvi kadencijas), reiškia
me gilią užuojautą. Koresp.

KONCERTAS. Sol. Virgilijus No
reika drauge su dviem instrumen
talistais (visi iš okupuotos Lietu
vos) ketina duoti koncertą. Vieni 
skelbia, kad koncertas bus rugpjūčio 
25 d., kiti — 26 d. italų parapijos 
salėje. Pagal vienus, pradžia 8 v.v., 
pagal kitus — 6.30 v.v. Windsorie- 
čiai norėtų pamatyti bei išgirsti su
gebėjimus savo brolių iš pavergtos 
Lietuvos, tačiau jie yra labai prie
šingi koncerto rengėjams, korių čia 
tėra saujelė, tarnaujanti daugiau 
Maskvai nei Lietuvai, šj koncertą 
reklamuoja komunistinė spauda. Kor.
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Gimtojo krašto vaizdai Jr aprašymai
Savasis kraštas, arba tėvų že

mė, visada pasilieka artimas ir 
mielas žmogaus širdžiai. Lanky
ti jį ar prisiminimais apie jį pa
gyventi, reiškia turėti dvasinį 
poilsį, pasitenkinimą.

Pries keletą mėnesių iš spau
dos išėjo 3-sis tomas Broniaus 
Kviklio “Mūsų Lietuva”. 720 
puslapių apima aprašymus įvai
rių atskirų vietovių — miestų, 
miestelių, kaimų, miškų, ežerų, 
piliakalnių su jų istorinėm ir 
vėliausių Įvykių žiniom, padavi
mais. Net apie 900 paveikslų, 
žemėlapių bei brėžinių pavaiz
duoja aprašomas vietoves, asme
nis, įvykius.

Šio tomo pradžioje baigiamas 
aprašymas Vidurio Lietuvos ra
jono -— Šiaulių apskrities ryti
nės dalies, kurion įeina Šiaulių, 
Joniškio, Žagarės, Linkuvos, Pa- 
kruojaus, Radviliškio vietovės ir 
apylinkės. Kita didžioji šio to
mo dalis skiriama Sūduvos kraš
tui, arba Suvalkijai. Pradedant 
nuo Nemuno šiaurėje eina ša
kių, pietinė dalis Kauno, Mari
jampolės. Vilkaviškio, rytinė 
dalis Alytaus, Seinų, Suvalkų, 
Augustavo. Naugarduko apskri
tys ir kitos dabartinės ir se
niau lietuviams priklausiusios 
sritys.

Šiaulių miestas ir jo 
apylinkės
Spalvinga šio miesto praeities 

istorija. Spėjama, kad čia bu
vo pilis. Šioje apskrityje, Jur
gaičių kaimo laukuose, yra kry
žių kalnas. Tai retenybė, kokios 
niekur kitur nerasi: atvirame 
lauke ant kalvos miškas kryžių. 
1938 m. ten buvo daugiau kaip 
400 kryžių. Yra Įvairių padavi
mų bei pasakojimų apie ši kal
ną.

Žagarė — tai tiltas tarp bro
liškų tautų: lietuvių ir latvių; 
senosios žiemgalių genties sri
tis. Žiemgalių kalba yra vidury
je tarp lietuvių ir latvių kalbų. 
Nedaug kam žinomas faktas, kad 
žagariečiai jau 1905 m. buvo 
Įkūrę savo nepriklausomą res
publiką ir pastatę savo rinktų 
žmonių valdžią, ši respublika 
gyvavo dvi savaites: atvykusi 
rusų kazokų šimtinė privertė 
žagariečius vėl paklusti caro val
džiai.

Pirmąja nepriklausomybės ko
vų auka laikomas karys Povi
las Lukšys, žuvęs 1920 m. va
sario 8 d. kovoje su bolševikais 
Kėdainių apylinkėse. Tačiau 
Pašvitinys yra davęs dar anks
tyvesnę nepriklausomybės kovų 
auką — tai Pašvitinio policijos 
dalinio savanoris Aleksandras 
Vainauskas. 22 metų,, kuris žu
vo 1920 m. sausio 16 d,, kai jo 
dalinys išėjo pastoti kelio i tas 
apylinkes slenkantiems rusų bol
ševikams. Pašvitiny jam pasta
tytas paminklas.

Sūduvos sritis
Sūduva, arba užnemunio sri

tis, būdama labiausiai atvira Į 
Vakarų Europą, turi itin spal
vingą praeitį, kuri, spėjama, sie
kianti 2000 metų prieš Kr. erą. 
Senieji sūduviai — jotvingiai 
buvo išnaikinti jau 13-me šimt
mety. Veikale gausu medžiagos 
apie jotvingių gyvenimo būdą, 
jų kariuomenę, kovas su vaka
rų ir pietų kaimynais.

Vietovių aprašyme pirmoj ei
lėj eina Marijampolė. Čia daug 
vardų, artimai susijusių su tau
tinio atgimimo sąjūdžiu.

Veiveriai, kurių apylinkėse 
1863 m. sukilėlių rinktinė iš 600 
pėsčiųjų ir 20 raitelių grūmėsi 
su 3 kuopom rusų kareivių ir 
45 kazokais. Įdomu, kad lietuvių 
tautos lenkinimo procesas ir ru
sams nebuvo priimtinas. Dėlto 
jie 1866 m. Veiveriuose Įsteigė 
mokytojų seminariją, kur tikė
josi paruošti mokytojus, kurie 
vykdytų rusinimą. Bet atsitiko,

Dr. Auksė-Teresė Lingytė, pra
ėjusį pavasarį baigusi mediciną 
Toronto universitete. Šiuo metu 
atlieka praktiką Šv. Mykolo li
goninėje, o vėliau ketina spe
cializuotis alergijos srityje. Gi
musi Lietuvoje. Keturis pradžios 
mokyklos skyrius baigė Šveica
rijoj, o gimnaziją Toronte labai 
gerais pažymiais (98). Iš mate
matikos gavo net 100 taškų. 
Pernai gavo $600 premiją iš 
Allergy Foundation of America 
už tyrimo darbus alergijos srity
je Toronto Western ligoninėje. 
Dalyvavo ateitininkų veikloje. 
Šią vasarą aplankė Europą.

J. KUPRIONIS

kad iš 700-800 šią mokyklą bai
gusių didžioji dalis veikė kel
dami lietuvišką susipratimą. Jau 
1907 m. čia buvo surengtas pir
mas lietuviškas vaidinimas. Tau
tininkų valdymo metais, kilus 
ūkininkų nepasitenkinimams, 
veiveriškiai reiškėsi aktyviau
siai. Kazlų Rūdos miškų pakraš
ty 1945 m. žiemą būrys lietuvių 
partizanų buvo užpulti 300 ru
sų raudonarmiečių. Po kietų 
kautynių dalis iš 45 ten buvu
sių laisves kovotojų pralaužė ap
supimo žiedą, kiti žuvo. Jų kū
nai buvo atvežti į Veiverių mies
telio aikštę ir ten pamesti žmo
nėms įbauginti.

Naujas miestas, pavadintas 
Ežerėliu, įsikūrė po karo, 20 
km. nuo Kauno. 1964 m. čia jau 
buvo 2400 gyventojų. Didžiulia
me Ežerėlio durpyne išplėsta 
durpių gamyba, kuri 1964 m. 
davė 2 mil. rublių pajamų, čia 
atidarytas Kauno Politechnikos 
Instituto durpininkystės skyrius.

Šakių apskrityje randama vie
tovių, kur archeologinės iška
senos rodo, jog čia jau 7000 me
tų pr. Kr. yra gyvenę žmonės. 
Šakių miestas, Kudirkos Nau
miestis — tai vietovės, iš kur 
Vincas Kudirka žadino lietuvių 
tautą. Griškabūdis — kalbinin
ko Jono Jablonskio. Sintautai 
poeto Vaičaičio gimtinės. Suval
kija yra davusi daug žymių tau
tinio atgimimo veikėjų. Visa, kas 
su jais susiję, plačiai aprašyta 
šiame veikale.

Seinai su garsiąja ten buv. 
kunigų seminarija, kuri iš vie
nos pusės talkino lenkinimui, iš 
kitos — ugdė stiprų pasiprieši
nimą ir davė žymiuosius tautinio 
atgimimo veikėjus, žavingos 
Punsko apylinkės. Jos tapo 
reikšmingos daugeliui Kanados

BENEDIKTAS RUTKŪNAS

LIEPŲ RIMAI
Mano sodo jaunos liepos, 
saulei — motinai paliepus — 
kalas, kyla, veržias, stiepias, 
pumpurais kvapniaisiais šiepias — 
liepos, liepos — —
Kad ir man taip pasistiepus, 
kaip tos liepos, 
sodo liepos — 
saulėj šildytis atlėpus!

ŠVIEŽIO VĖJO!
O, kad išeičiau į kiemą, lauką! — 
Sugerčiau visą vėją — —
Su vėju gimus. su vėju augus, 
su vėju siela skrieja.
Visiems atleisčiau. Širdis našlaite 
pamirštą, ką kentėjo — —
Vasara! Langus, duris atverkit! — 
įleiskit šviežio vėjo!

KONKURSAS LAISVĖS PAMINKLUI
KLB Toronto apylinkės val

dyba skelbia konkursą žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo projektui paruošti ir 
skiria $500 premiją. Vasario 16 
penkiasdešimtajai sukakčiai at
žymėti apylinkės valdyba, turė
dama visuomenės pritarimą ir 
apylinkės tarybos įgaliojimą, 
skelbia šį konkursą ir kviečia 
visus lietuvius architektus bei 
menininkus jame dalyvauti.

Paminklo pagrindinis tikslas 
— išreikšti mūsų pagarbą ir 
meilę tiems, kurie paaukojo sa
vo gyvybę už Lietuvos laisvę ko
vose su tėvynės priešais nuo 
1918 iki šių laikų. Šiuo pamink
lu mes simboliškai išreikšime 
tą mistinį tautinį ryšį, kuris jun
gia mus su tautos didvyriais, ir 
tuo būdu stiprinsime savo tau
tinę sąmonę išeivijoje.

Paminklo vieta: Lietuvių šv. 
Jono kapinės. Port Credit, Ont., 
centrinė aikštelė, kur dabar sto
vi didysis medinis kryžius. Skly
po dydis 100 x 75 pėdų. Sama- 
ta paminklui: $5.000—$10.000. 
Paminklas turi būti iš patvarios 
medžiagos ir suprojektuotas 

Užsisakykite naujai išleista 
ilgo grojimo plokštelę 
"LIETUVA BRANGI"

Išleista Toronte, įgrota Lietuvoje
Dainuoja ŠVEDO ansamblis, 
solistai - Grincevičiūtė, Mikštaitė, 

Stasiūnas ir kt.
Dainos: “Lietuva brangi”, “Senas 

jūrininkas”, “Žibuoklės” ir kt.
t i

Kaina $5.00. Platintojams duodama nuolaida.

A. čižikas, 672 Lansdowne Ave, 
Toronte 4, Ont----- ..JZ-----------------

lietuvių, kai visa eilė jų suda
rė lietuviškas šeimas su šaunio
mis punskietėmis.

Veikale yra daug žinių ir vie
tovių aprašymų iš Suvalkų apsk
rities, kurios dėl įvairių nepa
lankių aplinkybių į nepriklau
somos ar ir į dabartinės Lietu
vos ribas neįeina. Iki 1920 m. 
šis kraštas niekad lenkams ne
priklausė. Vietovardžiai, gyven
tojų charakteris ir jų gyveni
mo būdas, jų papročiai, statyba 
aiškiai liudija jų ryšį su Lietu
va. Tik per dvarus ir bažnyčią 
ši sritis tapo sulenkinta.

šis veikalas supažindina skai
tytoją su gana plačiomis, toli į 
pietus nusitęsusiomis sritimis, 
kurios istoriniu ir etnografiniu 
požiūriu priklauso lietuvių tau
tai, kaip Augustavo, Naugardu
ko apskritys ir atskiros vietovės 
toliau į pietus.

Tai monumentalus darbas. 
Reikia stebėtis autoriaus pajė
gumu sukaupti tiek gausios me
džiagos ir ją apipavidalinti su
glaustoj formoj. Veikalas api
ma viską: istoriją, geografiją, et
nografiją, aprašymus vietovių, 
žmonių, įvykių ir tai ne vien 
senųjų, bet ir dabartinių. Var
giai rasis asmuo, kuris gyvenęs 
ar aprašomus rajonus lankęs, 
neras savo gimtojo kampelio, ap
rašyto šiame veikale. Jis čia ras 
iš praeities žinių daugiau, negu 
jis pats žino.

Autorius yra atlikęs labai di
deli darbą. Skaitytojams belie
ka nepalikti šio veikalo, sukrau
to leidyklos lentynose.

Bronius Kviklys, MŪSŲ LIETU
VA. Krašto vietovių istoriniai, 
geografiniai, etnografiniai bruo
žai, III tomas. Leidėjas Juozas 
Kapočius. 361 W. Broadway, So. 
Boston. Mass. 02127. USA. 1966. 
719 psl.

taip, kad jame būtų numatyta 
vieta altoriui ir keturiems 
paslėptiems nuolatiniams gar
siakalbiams. Projekto planai tu
ri būti detalizuoti ir tinkami sta
tybai. Pageidautina, kad pa
minkle būtų išreikšti tautiniai 
motyvai ir numatytas dujinės 
ugnelės aukuras.

Projektai turi būti pateikti 
KLB Toronto apylinkės valdy
bai iki 1968 m. sausio 15 d. 
adresu: G. Balčiūnas. 280 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto 3, Ont.

Projektai turi būti pasirašyti 
slapyvarde, pridedant atskira
me uždarame voke tikrą pa
vardę.

Premijuotas projektas taps 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės nuosavybe ir bus panaudo
tas Toronto apylinkės valdybos 
nuožiūra, o kiti projektai bus 
grąžinti projektų autoriams.

Vertintojų komisiją sudaro: 
Adv. G. Balčiūnas, dail. T. Va
lius, archit. V. Petrulis, inž. V. 
Liuima, ats. maj. K. Aperavi- 
čius ir kun. P. Ažubalis.
KLB Toronto apylinkės valdyba

Dailininkas Leonas Urbonas, grįžęs iš kelionių po Š. Ameriką

MINTIS IŠ AUSTRALUOS

ČIGONIŠKAS NORAS BŪTI VISUR
DAIL. LEONAS URBONAS

Ar Jums yra pažįstamas jaus
mas, savotiškas noras: tuo pačiu 
metu būti visur, kitaip sakant, 
aprėpti visą gyvenimą? Papras
tai, gyvenimo centru atrodo vie
ta, kur mes esame; pasitraukia
me, ir tas centras persikelia. 
Apleista vieta ar aplinka trau
kiasi į užmarštį, jos vaizdas iš
blėsta*.

Prieš keletą mėnesių aš bu
vau Toronte ir jis tada buvo 
mano pasaulio centru. Toronto 
lietuviai man buvo artimi kai
mynai. Darbas, visi patyrimai ir 
vieta traukiasi i atsiminimu še
šėlį.

Gyvenimas tai nėra dienų 
skaičius nuo lopšio iki karsto. 
Tik egzistencija. Minties gau
sumas, gilumas ir laisvumas 
keičia ir kuria aplinką. Keli mė
nesiai veiklos gali duoti dau
giau gyvenimo, negu eilė be
reikšmių metų.

Jau mėnuo, kai grįžau į Aust
raliją. Dalis mano minčių nuola
tos grįžta į Amerikos žemyną, 
kur prabėgo aštuoni mėnesiai, 
kupini veiklos ir pergyvenimų. 
Kanada, ypač Torontas, paliko 
atmintyje gilių minčių pluoštą.

Šaltos žiemos vėjas. Sniego 
žiupsnys į veidą nuplauna nuo 
sielos keliolikos metų užmirš
ties dulkes. Sniego pūga veja, 
skubina visus į šiltus kamba
rius. Man gi ta pūga — atsi
minimų puota. Norėtųsi, kad ji 
niekad nesibaigtų. Su kiekvienu 
sniego sūkuriu atsidaro vartai 
į praeitį.

Apsnigti medžiai, žiburiai ir 
nriemiesčio gatvės pavirsta į 
Zarasus. Palieku gatves, išklys
tu į laukus. Prieinu upelį. Tai 
Šventoji teka, skuba netoli An
talieptės. Aštuoniolika Australi
joj praleistų metų bėga, skuba 
patvinusiu upeliu žemyn ir 
dingsta už beržų, klevų ir kark
lų. Baltas beržas pušelių tarpe 
atrodo nuogas, kaip žmogaus 
širdis, kai staiga visas užmirš
ties dulkes nusiplauna. Nuogu
mas pavirsta skausmu, kuriam 
išsakyti nėra žodžių. Džiaugiesi 
žmogus, kad tas skausmas yra 
tikras, norisi jį pasilaikyti, nes 
jis aiškiai primena, kad esi gy
vas.

Beržų šešėlyje matosi tolima 
tėvynė. Ji yra maža, bet gvveni- 
mas tenai buvo mums gilus ir 
platus.

Džiugu buvo, nors ir trum
pam. apsistoti Toronte. Nema
žas lietuviu skaičius čia gyvena 
draugiškame, glaudžiame viene
te. čia keletas vaikystės ir jau
nystės draugu įsikūrė, vaikučius 
audna ir apie Zarasų ežeringą 
krašta laiks nuo laiko jiems pa
pasakoja.

Tautinės grupės Kanados paviljonuose
(Atkelta iš 3-čio psl.)

įrengtas: žiūrovų sėdimoji plat
forma sukasi ratu apie ekraną, 
kuriame rodomas gerai paruoš
tas spalvotas filmas, prabėgan
tis visą Kanados istoriją. Dvi
gubas judesys ir dargi paties 
ekrano retkartinis suskilimas į 
kelias dalis sudaro savotiškai 
naują įspūdį. Pagal susitarimą 
ir vadovybės sutikimą, tam tik
ra šio filmo dalis turėjo būti 
skirta tautinėms grupėms. Mūsų 
komitetas buvo pradėjęs ruošti 
medžiagą ir netgi įteikė sąrašą 
kelių iškiliausių lietuvių, kurie 
buvo žadėti ekrane parodyti. 
Vienas vengrų tautybės kana
dietis buvo paskirtas to viso fil
mo koordinatoriumi. Deja, vis
kas veltui. Visais atžvilgiais pui

Kanados vietovaizdis panašus 
į lietuvišką. Tiek metų pralei
dus Australijoj, tai dvasiškas 
atsigaivinimas — kaip pirtis 
Lietuvos ūkininkui po savaitės 
sunkaus darbo.

Nieko nėra Australijoj, kas 
Lietuvą primintų. Nieko. Po 
šios kelionės šis kontinentas 
mėnulio paviršių man jau pri
mena. Ar tik ne čigonu tapau?

Lietuvis — ūkininko vaikas. 
Jis — sėslus padaras. Teko či
gonų ir tėviškėj susitikti. Jų gy
venimas manęs neviliojo. Atro
dė netikras, baugus. Kaip gali
ma gyventi ir niekur nepriklau
syti? Ko gali čigonas ilgėtis?

Karas mus nusėslino. Pata- 
pom klajūnais, bet ne čigonais. 
Baugi, netikra buitis mus sku
bino, vertė įsikurti. Čigonas gi 
myli savo dalią ir todėl nesku
ba kurtis. Jis priklauso visur ir 
niekur.

Baugu man buvo, kai prieš 
devynis mėnesius su lagaminu 
rankoj atsidūriau dideliame Či
kagos aerodrome. Mintyse bu
vo planas: dvi parodos, ne 
daugiau; du mėnesiai, ne il
giau. Tie du mėnesiai man at
rodė, kaip dviejų mylių pločio 
srauni upė. kurią ryžausi per
plaukti tamsioj ir šaltoj nakty.

Prieš akis buvo užsibrėžtas 
darbas ir reikėjo jį atlikti. Ap
linką reikėjo pažinti ir pamilti. 
Be meilės nėra kūrybos. Meilė 
ir baimė nebūna kartu.

Susipažinus su padėtimi ir 
aplinka iš arčiau, teko visi pla
nai keisti. Aštuoni mėnesiai pra
ėjo. ne du. Iš dviejų parodų pa
sidarė šešios (šeštoji įvyks Či
kagoj rugsėjo mėnesį Conrad 
gelerijoj. Per šį laiką buvo pro
gų susitikti daug žmonių: jie 
pasidarė gyvenimo dalimi. Prieš 
tai jų egzistencija buvo man 
nežinoma. Sutikti žmonės geros 
valios itakoje visada praturtina 
gyvenimą.

Savaitės bėga. Aš jau seno
kai po savu stogu, čia viskas 
beveik taip pat. kaip buvo. So
de medžiai šiek tiek paaugo. 
Savotiškas naujas jausmas ty
liais vakarais skverbiasi širdin. 
Kyla čigoniškas ilgesys, noras 
gyventi visur, dirbti visur ir vi
siem.

Aš niekad taip ryškiai neju
tau, kad ilgesys ir nerimas yra 
Dievo dovana. Ji verčia mus 
dirbti, judėti, veikti. Nerimo 
vedamas žmogus susiduria su 
kliūtimis, bet joms nugalėti jis 
brandina savyje jėgas, kurių 
nrieš tai neturėjo. Tuo būdu 
žmogus bendrauja su žmogumi, 
nadeda vienas kitam augti, to
bulėti ir tapti geresniu kūri
niu.

kiame filme apie tautines gru
pes neužsimenama, išskyrus vie
ną sceną, kur keliasdešimt įvai
rių tautybių asmenų groja kiek
vienas visai panašiu pianinu.

Ir taip iš federacinio kultūros 
paviljono naujasis kanadietis, 
kuris jaučiasi atnešęs į šį kraš
tą nemažai kultūriniu vertybių, 
išeina su apkartinta širdimi.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Juozas Švaistas, DANGAUS DE

BESYSE. Autoriaus išgyvenimai 
1918-19 m., 325 psl. Nidos Knygų 
Klubo leidinys nr. 63, 1967 m. Kai
na: nariams — minkštais viršeliais 
$2, kietais — $3, nenariams 25% 
brangiau. Knyga gaunama Nida Press 
spaustuvėje, 1, Ladbroke Gardens,

London, W. 11, Britain.
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gi K1IITŪ RlffiJE VEIKLOJE
SU MYKOLO VILTIES poezijos 

rinkiniu “Neparašyti laiškai” klausy
tojus Lietuvoje supažindino Vatika
no radijas, skirdamas 15 min. kny
gos aptarimui ir jos ištraukoms.

AURELIJA PAUKŠTELIENĖ, 
prieš metus išleidusi pramoginių dai
nų plokštelę “Aurelia”, ruošiasi įdai
nuoti antrąją, kuri plokštelių rinką 
pasieks vasario mėn. Jos turinį su
darys dainos apie Lietuvą, gamtos 
grožį ir keletas šokių melodijų. Jau
noji dainininkė trečią plokštelę yra 
pasiryžusi skirti vaikams. Jon bus 
įrašytos mažiesiems pritaikytos liau
dies pasakos ir dainos.

KNYGŲ LENTYNAS papildys ei
lė naujų kūrinių. Aloyzo Barono ro
maną “Pavasario lietūs” ruošiasi iš
leisti “Nida” Britanijoje. M. Morkū
no spaustuvė Čikagoje jau baigia 
spausdinti Sviesos-Santaros leidžia
mą Jono Meko eilėraščių rinkinį 
“Pavieniai žodžiai”, baigia laužyti 
Pr. Skardžiaus “Lietuvių kalbos kir
čiavimą”, kurio leidėjas yra Peda
goginis Lituanistikos Institutas. Čia 
taipgi jau surinkta K. Almeno no
velių knyga “Gyvenimas tai kekė 
vyšnių”.

LITERATŪROS VAKARAS IR 
KONCERTAS įvyko Tėvų pranciš
konų sodyboje Kennebunkporte. Va
sarotojams skirtą programą pravedė 
Pr. Pauliukonis, vakaro dalyvius su
pažindindamas su programos atlikė
jais. Algirdas Landsbergis skaitė iš
trauką iš “Draugo” premijuoto ro
mano “Kelionė”, Nelė Mazalaitė — 
dvi naujas noveles. I anglų kalbą 
išverstą Putino eilėraštį “Rūpinto
jėlis” deklamavo Jonė Landsbergie
nė. L. Andriekaus eilėraštį apie ku
nigaikščio Gedimino dukrą Aldoną 
— iš Hartfordo atvykusi Ada Ust- 
janauskienė. Koncertinę programą 
atliko pianistė Julija Rajauskaitė, 
paskambinusi Liszto nokturną, le
gendą apie šv. Pranciškų, Šopeno 
preliudą D minor ir Debussy kom
poziciją “Mėnesienoj”.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
III-joje tautinių šokių šventėje da
lyvauti jau užsiregitravo visa eilė 
grupių. Registraciją tvarko JAV LB 
Čikagos apygardos valdybos sekreto
rė Birutė Vindašienė, 6423 So. Wash
tenaw Ave., Chicago, Illinois 60629, 
USA.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
JE, kuri įvyko Dainavoje, nusista
tyta palikti tą pačią lietuviškų mo
kyklų sistemą — 8 metų pr. mokyk
la ir 4 metų augštesniąją mokyklą. 
Mokykloms nustatytas 32 šeštadie
nių po 4 valandas mokslo metų mi
nimumas. Tėvai prašomi skirti dau
giau reikšmės priešmokykliniam auk- 
lėjimui namuose ir mokyklose. Taip 
pat prašomi namuose su vaikais kal
bėti gryna lietuvių kalba, pratinti ir 
skatinti skaityti lietuviškas knygas 
ir laikraščius. Mokytojai rado, kad 
jaunimo organizacijos talkina lietu
viškam auklėjimui, todėl mokinius 
ragina dalyvauti jų veikloje. Orga
nizacijų vadovai prašomi savo veik
los nesukryžiuoti su mokyklos darbo 
laiku. Mokytojai ir toliau įsiparei
goja jaunimą vesti lietuvišku ke
liu ir paruošti jį gyvenimui ir vado
vavimui jų gyvenamuose kraštuose.

POETĖ IR AKTORĖ BIRUTĖ PŪ- 
KELEVIČIŪTĖ ruošiasi išleisti ant
rą plokštelę vaikams. Čikagos Lietu
vių Operos valdybos paprašyta, ji 
taipgi sutiko atlikti Beethoveno 
operos “Fidelio” vertimą į lietuvių 
kalba. Si opera bus statoma sekan
čiais metais.

ANNE EGGLESTON Kanados sos
tinėj Otavoj garsėja kaip kompozi
torė. Jos kūrinių koncertas buvo su
rengtas praėjusį pavasarį Otavoje. 
Neretai jos kūriniai išpildomi ra
dijo programose ir įvairiuose koncer
tuose. Josios tėvas yra žurnalistikos 
profesorius Carlton universitete Ota
voje, o motina — Kanadoje gimusi 
lietuvaitė Magdalena Raškevičiūtė- 
Eggleston, rašytoja.

KNYGŲ RŪMAI, Vilniaus univer
siteto, Mokslų Akademijos ir respub
likinė bibliotekos pradėjo ruošti lie
tuviškųjų spaudinių daugiatomę bib
liografiją, kurios uždavinys esąs su
rinkti, užregistruoti ir aprašyti vi
sus spaudinius nuo 1547 m. iki 1940 
metų, išėjusius Lietuvoje arba už jos 
ribų, o taip pat visus leidinius apie 
Lietuvą, išleistus kitose šalyse įvai
riomis kalbomis. Šiuo metu jau esąs 
paruoštas šios bibliografijos I to
mas, apimąs spaudinius nuo 1547 iki

lt

Community Folk Arts Coun
cil dėka Hamiltono “Gyvataras” 
galėjo (VII. 5) savaitgaliui nu
važiuoti į Montreal} ir pasiro
dyti Ontario Dienos programo
je pasaulinėje parodoje. Kelio
ne rūpinosi Folk Arts komite
tas; nakvynes nemokamai taip 
pat jis parūpino bendrabučiuo
se. Programos dalyvių iš viso 
buvo virš 1500. Įvyko du koncer
tai po dvi valandas. Mes pasiro
dėm pradžioje — 12 porų pa
šoko “Subatėlę”, žiūrovų f Pla
ce des Nations buvo susirinkę 
virš 15.000. šeštadienį vakare 
ir sekmadienį turėjom progos 
pamatyti pačią parodą — buvo 
nepaprastai įdomu, nors be
vaikščiodami truputį pavargom. 
Kelionė į Montrealį buvo links
ma, nes daina skambėjo visą 

1861 m. Sunkumų bibliografams Lie
tuvoje sudaro spragos spaudinių rin
kiniuose; pvz. “Vienybės Lietuvinin
kų” Lietuvoje turima tik nuo 1890 
m. ir tai nepilni komplektai; kadai
se Lawrence, Mass., miestelyje leis
to “Atgimimo” turima vien 1917 nr. 
2 ir 1918 m. nr. 11. Nuo 1924 m. 
buvo leidžiamos “Detroito žinios”, 
tačiau neturima nė vieno numerio. 
Knygų Rūmų direktorius A. Ulpis 
prašo visus lietuvius peržiūrėti kny
gų lentynas ir senaisiais leidiniais 
užpildyti bibliografinį darbą trukdan
čias spragas. Jo adresas; A. Ulpis, 
Lietuvos Knygų Rūmai, Vilnius, 
Lietuva. Ar tiesioginiu keliu siun
čiant spaudiniai nueis, nežinia. Ko
munistinė spauda skelbia, kad tuo 
reikalu tarpininkauja L. Vladimiro
vas, JT bibliotekos dir. Niujorke.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI

JOS esperatininkų tradicinis suva
žiavimas įvyko Vilniuje. Jame daly
vavo virš 500 svečių ne tik iš Lat
vijos ir Estijos, bet taipgi iš Bul
garijos, Vengrijos, R. Vokietijos, 
Lenkijos, Jugoslavijos, Suomijos ir 
didžiųjų Sov. Sąjungos miestų. Tarp
tautinės kalbos entuziastų konferen
ciją atidarė Lietuvos esperantinin
kų klubo pirm. A. Poška. Kaip ir 
visi kiti suvažiavimai, esperantinin
kų konferencija buvo skirta Spalio 
revoliucijos sukakčiai.

KARAIMŲ ETNOGRAFINĖ PA
RODA surengta Trakų pilies istori
jos muzėjuje. Karaimus į Lietuvą iš 
Krymo atsivežė Vytautas Didysis 
XIV š. pabaigoje. Jų savitą kultū
rą, buitį ir meną atspindi rytietiškų 
formų lempos, ginklai, baldai, in
dai, sidabru siuvinėti moteriški dra
bužiai, spalvingi audiniai, kilimai, 
apavas. Eksponatus papildo karaimų 
tradicinių švenčių foto nuotraukos.

ISTORIJOS-ETNOGRAFIJOS MU
ZĖJUJE Vilniuje atidaryta Moravi
jos liaudies meno paroda, kurios 
eksponatus parūpino Moravijos mu- 
zėjaus etnografijos institutas Čeko
slovakijoje, atsilygindamas už Brno 
mieste pernai surengtą lietuvių liau
dies meno parodą. Didžiąją ekspona
tų dalį sudaro XVII-XIX š. spalvo
ta glazūra padengti trijų degimų fa- 
janso dirbiniai — lėkštės, ąsočiai, 
puodynės, tapyba stikle, stiklo dir
biniai, medžio skulptūra.

I TARPTAUTINĘ BIBLIOTEKI
NINKŲ konferenciją Kanadoje iš
vyko Vilniaus universiteto vyr. dės
tytojas. pedagogikos mokslų kandi
datas K. Sinkevičius ir Vilniaus res
publikinės bibliotekos metodinio 
skyriaus vedėjas P. Kizis. Šioje kon
ferencijoje bus svarstomi biblioteki
nio darbo automatizavimo ir mecha- 
nizavimo klausimai, skaitytojų aprū
pinimas knygomis didelių teritorijų 
šalyse, tarptautinis bendradarbiavi
mas. pasikeitimas užsienio kraštų li
teratūra. Konferencijos dalyviai lan- 
kvsis Otavos. Kvebeko. Montrealio 
bibliotekose bei kitose kultūrinėse . 
Įstaigose. Numatoma aplankyti ir kai- 
kurias bibliotekas JAV-še.
K POEZIJOS ANTOLOGIJĄ “Graži 
tu. mano brangi tėvyne” ruošiasi 
išleisti kultūrinių ryšių komitetas 
Vilniuje. Leidinį redagavo žurnalis
tas Vytautas Kazakevičius, atrinkęs 
beveik 200 autorių kūrybos pavyz
džius, parašęs įvadą ir paruošęs baig
mini skyrių “Trumpai apie autorius”. 
Antologija pradedama liaudies dai
nomis, K. Donelaičiu ir baigiama 
šių dienų poetais. Į ją įtraukta ei
lė poetų išeivijoje: M. Vaitkus, A. 
Giedrius, S. Santvaras, J. Aistis, A. 
Vaičiulaitis, A. Rūkas, H. Radaus
kas. L. Andriekus, K. Bradūnas, VI. 
Šlaitas, H. Nagys, Liūne Sutema ir 
kt. Eilėraščiai ir beletristikos ištrau
kos vaizduoja Lietuvos grožį, lietu
vio santykius su gamta, jos sukeltus 
jausmus, tėvynės ilgesį. Vyt. Kaza
kevičius prieš porą mėnesių buvo 
paskirtas kultūrinių ryšių komiteto 
pirmininko pirmuoju pavaduotoju ir 
yra pasitraukęs iš “Gimtojo Krašto” 
redaktoriaus pavaduotojo pareigų.

MONTREALIO LIETUVIUS DAI
LININKUS trumpa žinute paminėjo 
“Tiesa” nr. 182/67: “Montrealyje gy
venantieji lietuviai dailininkai su
rengė savo darbų parodą, kurioje su 
meno kūriniais pasirodė R. Bukaus
kas, P. Baltuonis, J. Grabušas, R. 
Piešina, O. Sablauskienė, A. Vaza- 
linskas, A. Zubienė. Paroda nedide
lė, bet daro gerą įspūdį.” V. Kst

laiką. Namo važiuojant, visi pra
radę balsus miegojo.

Nespėjus atsikvėpti, trečia
dienį reikėjo tęsti repeticijas 
naujam koncertui — Nationbuil
ders’ 67 — Siaurės Amerikos di
džiausiam tautinių grupių spek
takliui Toronte parodoj (Natio
nal Exhibition) rugpjūčio 18 d. 
Sekmadienį teko praleisti To
ronte bendroje generalinėje re
peticijoje. Joje dalyvavo 2.000 
įvairių tautybių asmenų.

“Gyvataras” aišku nepapras
tai jaučiasi laimingas, kad jų 
minei yra suteikiama tokia gar
bė, ir drauge stengiasi kiek ga
lint geriau pasirodyt, kad nebū
tu gėdos lietuvių vardui, kuriam 
atstovauti jie buvo išrinkti. Be 
to, “Gyvataro” laukia kelionė į 
Lietuvių Diena Montrealyje.

Aldona Voinngytė



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

W-900 {mokėti, 6 kambariu, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor Ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$&900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
murini g namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
|7«500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 Įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmoKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

P*S. Jeigu kartais nerastumėte šiame sselbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd.
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina, 10- 
plex, įmokėjimas apie $30.000, 8 
metų senumo. Pajamų metams 
$14.500, sklypas 58x141 pėda. Prie 
gero susisiekimo, naujai atremon
tuotas, terašo grindinys ir laiptai. 
RONCESVALLES - GEOFFREY, 
$5,000.00 įmokėti, 3-jų butų atski
ras plytų namas. Prašoma kaina 
virš $30,000.00. Garažas, geras įva
žiavimas, gražus kiemas, naujas 
vandens šildymas, pajamų namas.
RATHBURN - ISLINGTON, 
$37,900.00 prašoma kaina, gražus 
namas, 2 frontiniai įėjimai. Galė
tų tikti daktarui, dantistui. 7 kam
bariai, užbaigtas rūsys, iki lubų 
židinys, gėlėms dėžės viduje, nau
ji kilimai gyv. kambary, 3-uose 
miegamuose ir iš dalies rūsy. Gra-

Tel. 249-7691
žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė-\ 
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON, 
$3,000.00 įmokėti, 7 kambariai, 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, vienas kambarys rūsy, 
naujas bloku garažas, prašoma kai
na tik $25.000.00.
JANE - ST. CLAIR,
$15,900.00 pilna kaina, įmokėti $ 
4,500.00; 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas. 
JANE LAWRENCE,
$18,500.00 kaina, $3,000.00 įmokė- i 
j imas, 5-kių kambarių plytų na- f; 
mas. vienas kambarys rūsyje.

ST. VAUPŠAS
Darbo tel. 249-7691 Namų tel. 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. S32-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -130 ir 430 -1
Antr. 10 -130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkt. 10 -130 ir 430 • 8
Sešt. 9-12
Sekm. 930 -1

1966 M. GRUODŽIO 31 
BALANSAS — $2,344,396.
1966 M. PELNAS — $41,286.
5 ¥2% UŽ SERUS, 
4% % UŽ DEPOZITUS 
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
1072 Bloor Str. W.

BLOOR-INDIAN Rd., S4.000 įmokė- 
ti, 6 kambariai, mūrinis vienos šei
mos namas; netoli mažo parko, idea
li vieta gyventi; arti požeminio trau- 

' kinio ir krautuvių. Viena skola ba
lansui. Prašo apie $20.000.
RONCESVALLES - HIGH PARK 
Blvd., $5.000 įmokėti, mūrinis, ats
kiras, 6 dideli kambariai, 2 moder
nios virtuvės; viskas naujai atre
montuota ir galima tuoj užimti, 
vieta garažui.
INDIAN RD. - GLENLAKE, $6.000 
įmokėti, atskiras, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, dide
lis kiemas, garažas 3 automobiliams; 
arti krautuvių ir susisiekimo. Na
mas be skolų.
HIGH PARK Blvd. - SUNNYSIDE 
Ave, $10.000 įmokėti, mūrinis, ats-

REAL ESTATE LTD.
Tel. 534-9286

kiras, 12 kambarių, 3 butai su atski
rais įėjimais; viskas įrengta 3 šei
mom; geros nuomojimo pajamos, 
didelis sklypas, privatus įvažiavi 
mas. Savininkas išvyksta ir galima 
tuoj užimti. Geras ir nebrangus pir
kinys.
BLOOR - RUNNYMEDE, $12.000 
įmokėti, 7 kambariai, mūrinis, atski
ras, su privačiu įvažiavimu; 2 mo
dernios virtuvės, 2 prausyklos. Na
mas arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pasiteiraukit.
JANE - ANNETTE, $8.000 įmokėti,
7 kambariai, kvadratinis planas, ge
ras mūras, 2 virtuvės, vandeniu-aly- 
va šildymas, šoninis įvažiavimas, 
garažas. Puiki vieta gyventi ir nuo
moti.

S. J OKU
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

ST. CLAIR • OAKWOOD $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 16 didelių kamba
rių per 3 augštus, 7 šaldytuvai, 7 pečiai (virimo), kambariai apstatyti (su 
baldais). Savininkas turi sau pirmame aukšte 4 kambarius ir 4 dalių prau
syklą ir turi gryno pelno $5.000.00. Garažas, privatus įvažiavimas. Liks vie
na skola balansui.
BLOOR • JANE $15.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų, po 2 miegamuo: 
sius pastatas, vienas butas galima tuojau užimti. Užpakalinis įvažiavimas, 
gražus, didelis kiemas. Liks viena skola balansui.
BLOOR • WINDERMERE $8.000.00 įmokėti, mūro atskiras, 7 kambarių, 2 
modern, virtuvės, garažas, privatus 8 pėdų įvažiavimas.
COLLEGE - RUSHHOLME RD. $10.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 6 dide
lių kambarių, 2 mod. virt., garažas.
RUNNYMEDE • ANNETTE $2.900 įmokėti, mūro 6 kambarių, per 2 augš
tus, 2 mod. virtuvės, prašoma kaina $15.000.

Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
jodomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

SEE

.. i m i

Toronto Real Estate Boards narys.
IE 1-1161, nanMĮ 783-1105

V TORONTO
iv. Jono Kr. par. žinios

— Springhurste, Gerojo Ga
nytojo stovyklos koplyčioje, pa
maldos sekmadieniais laikomos 
10 ir 11 vai.

— Praėjusią savaitę talkos 
būdu, vadovaujant M. Duliūnui, 
buvo plečiama stovyklavietės 
aplinka, iškertant dalį medžių, 
įrengiant dekoratyvinius tilte
lius, naujas aikšteles. Už atliktą 
darbą didelė padėka tenka va
dovui Mamertui Duliūnui ir uo
liems jauniems talkininkams: A. 
Stankui, R. Siručiui, R. Lauri
navičiui, V. Staškevičiui ir A. 
Duliūnui.

— Parapijos klebonijoje vie
ši svečias iš Europos kun. V. 
Domi j onai tis,

— Ponioms A. ščepavičienei 
ir J. Pacevičienei, Lietuvoje mi
rus jų broliams, nuoširdi užuo
jauta/

— Praėjusį sekmadienį Spring
hurste atšvęsta žolinė, Dievo 
Motinos Dangun Paėmimo šven
tė. Po pamaldų įvyko kat. mo
terų dr-jos skyriaus agapė.

— Sveikiname Alfonsą J. Sta
nevičių ir Vidą A. Anskytę, su
situokusius par. bažnyčioje pra
ėjusį šeštadienį, ir linkime 
Augščiausiojo palaimos. Kartu 
reiškiame mokytojai Vidai gilią 
padėka už jos darbus, atliktus 
stovykloje ir vaikučių katekiza- 
cijoje.

— §į sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenamas a.a. Pra
nas Neniškis, J. Pacevičienės 
brolis, žuvęs susisiekimo nelai
mėle Klaipėdoje.

Šv. Jono Kr. par. katalikių 
moterų dr-jos skyrius savo me
tinės šventės Žolinės proga 
Springhurste po 11 vai. pamal
dų suruošė agape, kurioje da
lyvavo gausus skyriaus narių 
būrys, o taip pat svečių.

Leidinio “Lithuanians in Ca
nada” išleidimą parėmė tapda
mi macenatais: J. Tumosa ir 
Ponia $500; garbės prenumera
torių Įsirašė Hamiltono kredito 
kooperatyvas “Talka”, atsiuntu
si $25. Kadangi knygoje bus at
spausdintos macenatų, rėmėjų 
ir garbės prenumeratorių pa
vardės. todėl prašome apsi
sprendusius jais tapti kaip ga
lint greičiau atsiųsti pinigus ar 
čekius leidinio administracinės 
komisijos ižd. A. Viskonto var
du 941 Dundas St. W.. Toron
to 3. Ont. “L. in C.” knygos kai
na iš anksto užsisakantiems $6.

Adm. komisija
Tautinių grupių festivalis 

“Nationbuilders 67”Toronto pa
rodos aikštėje ir šiemet sutrau
kė tūkstantines minias žiūrovų. 
Kanados šimtmečio proga su
rengtas festivalis pasižymėjo la
bai spalvinga ir gausia progra
ma. Dalyvavo federacinės val
džios atstovė min. J. LaMarsh, 
Ontario gubernatorius E. Row 
ir daug kitų žymūnų. Lietu
viams gražiai atstovavo “Gyva- 
taras”. Visa eilė tautybių pasi
rodė su chorais ir šokiais. Or
kestras visiems buvo bendras. 
Aplamai, tai buvo labai gerai pa
ruoštas ir tikrai įspūdingas fes
tivalis. Smulkiau — kitame nr.

Prisikėlimo par. žinios
— Lietuvių pranciškonų pro

vincijos vadovybės posėdžiuose 
buvo aptarti paskyrimai. Toron
to vienuolyno viršininku ir pa
rapijos klebonu naujam trime
čiui paskirtas T. Placidas; eko
nomo pareigom atkeliamas iš 
St. Catharines T. Benediktas 
Bagdonas; T. Tarcizijus perke
liamas į centrinį Kennebunk
port vienuolyną; kiti lieka tie 
patys.

— Lietuvoje mirus a.a. Kazi
mierui Kalinauskui, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame broliui Jo
nui Kalinauskui bei jo artimie
siems. Mišios už a.a. Kazimierą 
— rugsėjo 2 d., 8.30 v.r.

— Vietname žuvus a.a. Algi
mantui Vilkui, tėveliams ir ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

— Mišios: trečiadienį, 8 v., 
už a.a. Eleną Laurinavičienę; 
šeštadienį, 9 v., už a.a. Gabrie
lę Daugelavičienę; sekmadienį, 
10 vai., pradedamos laikyti gre- 
gorinės Mišios už a.a. Juozapą 
Taujenį.

— Parapijos biblioteka ir 
spaudos kioskas vasaros metu 
uždaryti.

— Mišios vasaros metu: šio
kiadieniais — 7 ir 8 v.r., sekma
dieniais — 8, 9,10 ir 11.15 vai. 
Išpažinčių klausoma penktadie
niais, šeštadieniais ir sekmadie
niais per visas Mišias.

— Pakrikštyta: Vytauto ir 
Eugenijos Vaitkų sūnus Kęstu
tis Paulius.

Lietuvių skautų 
veikla

• Rugp. 16 d. Toronte lankėsi 
LSS tarybos pinnijos pirm. v. s. A. 
Saulaitis ir dalyvavo specialioje su
eigoje skautų būkle. Šią savaitę jis 
stovyklauja vadovų lavinimo stovyk
loje, į kurią išvyko ir Kanados ra
jono skautai-tės su “Šatrijos” tunt. 
ps. L. Gvildiene.

• Pereitą sekmadienį pasibaigė 
etninių grupių stovykla, kurioje sto
vyklavo lietuvių, latvių, estų, veng
rų, ukrainiečių ir lenkų skautai — 
iš viso 93. Didelėje 450 akrų ploto 
stovyklavietėje prie Kaszuby ežero 
Barrys-Bay, Ont, etninių grupių 
stovyklautojai buvo įkurdinti prie 
centrinių stovyklavietės pastatų. Vie
name jų buvo įrengta nuolatinė tau
tybių paroda. Lietuviai ten turėjo 
tautodailės, gintaro ir parinktos li
teratūros. Stovyklavimo programoje 
buvo skautiški ir sportiniai žaidi
mai; pati svarbiausia dalis — ke
lionė į Otavą rugp. 17-18 d. šis žy
gis sostinėje nuskambėjo nemažu 
garsu vietinėje spaudoje, per radi
ją ir televiziją. Skautų grupės buvo 
priimtos Kanados gen. gubernato
riaus Mičenerio. Otavos gatvėmis 
buvo nešama Lietuvos trispalvė; gru
pių pasirodymuose mūsų atstovai pa- 
skudučiavo, padainavo ir sušoko 
“Malūną”. Stovyklą aplankė parla
mento narys Mr. Hopkins, pasakęs 
kalbą paskutinio laužo metu, Onta
rio vyr. štabo skautininkas P. Bums, 
dalyvavęs grupių skautininkų kon
ferencijoje ir kt. Baigminėse iškil
mėse iš lietuvių dalyvavo v. s. S. 
Kairys ir v. s. Č. Senkevičius. Lie
tuvių vienetui gražiai vadovavo ps. P. 
Regina. Baigiamoji stovyklos mintis 
— glaudžiau bendrauti etninėms 
skautų grupėms. Č. S.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS 

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
$4.000 ĮMOKĖTI ir viena atvira 

skola 15 metų, 6 kambarių mūri
nis namas, alyvos šildymas, ne
toli Jane-Annette.

SUNNYSIDE - RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, viena at
vira skola 10 metų, geras šva
rus namas, netoli šv. Juozapo li
goninės, puiki vieta nuomavi
mui.

BLOOR - DUNDAS, $8.000 įmokė
ti originalus 10 kambarių dvibu- 
tis, garažas su privačiu įvažiavi
mu, netoli Bloor, gražus rajonas.

BLOOR - JANE, $.10.000 ar ma
žiau įmokėti, gražus 6 kambarių 
namas, kvadratinis planas, už
baigtas rūsys, garažas su 9 pėdų 
privačiu įvažiavimu, netoli 
Bloor, labai rami graži gatvelė.

BLOOR - INDIAN Rd., $10.000 
įmokėti, 10 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 
prausyklos, gaunama $215 mėn. 
nuomos.

RUNNYMEDE - BLOOR, apie $12. 
000 įmokėti, 15 kambarių atski
ras didžiulis namas su atskirais 
įėjimais, garažai su šoniniu įva
žiavimu, puiki vieta nuomoti.

INDIAN RD. - BOUSTEAD, $15. 
000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras namas, kvadratinis planas, 
vandens alyvos šildymas, gara
žas, išnuomotas už $250 mėne
siui.

JANE - BLOOR, $25.000 įmokėti, 
puikus 4 butų po 5 kambarius, 
keturbutis, garažai su privačiu 
įvažiavimu, geras rajonas nuo- 
mojimui.

MIMICO, apie $15.000 įmokėti 6 
butų mūrinis pastatas, garažai, 
viskas išnuomota, duoda 10% 
gryno pelno; pilna kaina tik 
$63.000.

APIE $10.000 įmokėti, 14 kamba
rių originalūs dvibu&ai, maž
daug 3 metų senumo, kiekvienas 
butas 7 kambarių ir 2-jų prau
syklų; garažai su privačiu Įva
žiavimu; tik keletas liko.

ROYAL YORK - LAKE SHORE 
Blvd., apie $25.000 įmokėti, še- 
šiabutis, apie $9.500 metinės 
nuomos, maždaug 9 metų senu
mo.

BATHURST - WILSON, apie $30. 
000 įmokėti, 10 butų gražus mo
demiškas pastatas, breluonai, 
terašo grindys, virš $12.000 me
tinės nuomos; gali keisti į namą.

SPRINGHURST BEACH, puikus 
ant ežero kranto 6 kambarių 
vasarnamis, gilus šulinys, visi 
patogumai, labai gražus didelis 
sklypas.

SWANSEA - BLOOR, 6 kambarių 
rupių plytų atskiras namas, aly
vos šildymas, šoninis įvažiavi
mas; prašoma kaina $27.900; 
tuoj galima užimti; netoli Bloor, 
gražus kiemas.

GEORGIAN BAY-PORT SEVERN, 
apie $4.000 įmokėti, 30 akrų že
mės, 1.000 pėdų privataus ežero 
krantas, 90 mylių nuo Toronto, 
žavinga ir rami vieta; gali keis
ti į narna Toronte.

HIGH PARK, apie $60.000 įmokė
ti, 21 buto apartamentinis pasta
tas, vos keleto metų senumo, 
virš $31.000 metinės nuomos;

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti rimtu asmeni

niu reikalu Jonas Jankus, gyvenęs 
Vankuveryje, B.C., 1948-51 m. laiko
tarpyje. Žinantieji apie jį prašomi 
pranešti jo adresą: St Dagilis, Fair 
Harbour, B.C., c/o Tahsis Co. Ltd.

Lietuviškos vestuvės. Rugpjū
čio 19 d. Šv. Jono Kr. bažny
čioje susituokė Alfonsas Stane
vičius ir Vida Anskytė. Po iš
kilmių bažnyčioje, parapijos sa
lėje Įvyko jaukus pobūvis, ku
riame dalyvavo gausus būrys 
svečių ir giminių iš Toronto, 
Hamiltono, JAV ir kitų vieto
vių. Jaunavedys baigia studijuo
ti inžineriją, o jaunoji yra gim
nazijos mokytoja. Pastaroji la-

bai aktyviai reiškėsi lietuvių 
jaunimo veikloje. Prieš keletą 
metų, vos baigusi gimnaziją, 
mokytoja Vida vieneriems me
tams buvo išvykusi į B. Kolum
biją, kur be jokio atlyginimo 
vienoje katalikų mokykloje mo
kytojavo. Grįžusi į Torontą bai
gė universitetą ir tapo gimna
zijos mokytoja. Vestuvių proga 
pasakyta gražių kalbų, palinkėta 
laimingo vedybinio gyvenimo.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

PR. KERBERIS
Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a ft A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKAIVIA 
KREDITO KOOPERATYVE Z-__________

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St. W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t. t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo 3—9 d.) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
« — _ — MEATA R K S I D E MARKET

Tel. LE 5-1258335 Roncesvalles Avė, Toronto.
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis 

įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiukai 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. 

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

1967 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE

TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MU

ZIKŲ DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONĖS FONDO IR 

"TORONTO DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

SEKMADIENĮ, rugpjūčio 27

2.30 v.p.p. High Park 
2.30v.p.p. Kew Gardens
5.30 v.p.p High Park

— Originals Club orkestras
— 48-jo škotų karinis orkestras
— vargonų rečitalis — Ronnie Padgett

ANTRADIENĮ, rugpjūčio 29

8.30 v.v. Withrow Park — kadriliaus šokiai — Al. Aylward orkest

KETVIRTADIENĮ, rugpjūčio 31

7.30 v.v. Eglinton Park

8.00 v.v. N. Phillips Sq.

— Don Thompson ir jo Jazz Six
Toronto Maple Leaf Dixieland kapela

— Ellis McLintock ir The Toronto
Centenial orkestras

SEKMADIENĮ, rugsėjo 3

2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p. Kew Gardens

— 48-jo škotų pulko karinis orkestras 
48-jo pučiamųjų ir būgnų orkestras

— 411-sios eskadrilės R.C.A.F. orkestras

“L IT AS” Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tek 766*5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA už:

Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5V4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iiti $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas bJ 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Uždarytos liepos ir rugpjūčio mėnesio is. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vol. 

kasdien; vokorois — trečiadieniais rr penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545 dieną—penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.

MOKAME
4%% už depozitus
5!^% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS

DUODAME 
mortgičius iš 6!^% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 16 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543
HIGH PARK GATVE, $27.500 pilna kaina; 8 nepereinami kambariai, 3 vir
tuvės, 2 prausyklos, geras sklypas.
GLENLAKE GATVE, $3.000 įmokėti, vienas atviras mortgičius balansui, 6 
gražūs kambariai, garažui vieta.
KENNETH GATVE, $2.000 įmokėti, atskiras namas, 7 kambariai, garažui 
vieta; prašoma kaina $24.000.
HEWITT GATVE, $45.000 prašoma kaina, 3-jų šeimų didelis namas, 3 vir
tuvės, 4 prausyklos, geras įvažiavimas, dvigubas garažas.
BATHURST - EGLINTON, keturbutis (Fourplex) originalus, gražus pasta
tas po 5 kambarius butai; įmokėti apie $25.000; balansui vienas mortgičius.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

Shidžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE * MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

70 akru žemės (ca. 40 akr. parko su upeliu) 28 mylios nuo Toronto, prie 
Newmarket, tinka sklypams ar iškilmingai rezidencijai. Kaina tik $23.000. 
92 akrų žemės prie Sutton, 48 plento ir provincijos parko (ea. 49 mylios 
nuo Toronto). Ideali vieta sklypams (priekis virš 4200 pėdų). Ca. 12 akrų 
apsodinta pušynu, ca. 8 acr. žvyro; ca. 70 acr. derlingos; 2 šaltinio prūdai;
2 kalneliai pašliužininkams. Galima pirkti ir po 10-20 akrų.
3 pigūs ūkiai po 100 akrų prie Wasagos. Geri pastatai; derlinga žemė ir 
netoli vandenio (lietuvių paplūdimio).
$2.500 įmokėti Davenport * Laughton, 6 šviesūs kambariai; gerų plytų; iš
ilginis koridorius, garažas, priimtinas mortgičius balansui.
$6.000 įmokėti, bungalovas (plytų) Mimico, moderni virtuvė, užbaigtas po
būvių kambarys rūsy; priv. įvažiavimas; puikus sodas su krūmais ir gėlėm. 
$20.000 įmokėti, didelis plytų 4 šeimų apartamentas, po 5 kamb.; vande 
niu apšildomas. Didelis sklypas, prie įvažiavimo. Vienas mortgičius 
balansui, palikiminis pardavimas, St Clair rajone.

1082 BLOOR St W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, vieSbūčTų, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome Ok kreiptis pas mm. 
Taip pat parūptuame geresnėm uilygom paskolų—mortgMftL

Vyt. Moridt J. Kazelis A. Bliūdžiui Alv. (Mleldažukė) WirtmW
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APDRAUDA (g)
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ ♦ HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

—šalpa raD/O & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatai Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVS., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS?
Lietuva, Latvija, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.i.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių^
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntimus bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyt1, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.

BALTI
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

PORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE ft-5363

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir H«Fi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

^736 Dundas St. W. Scv. R. Staniulis

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. UzbaUs

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage das ir College). TeL ^31*1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BO C BULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 - 6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUGTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4 • 1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.

įsidėmėtina vairuotojams
SVARBŪS PAKEITIMAI ONTARIO EISMO ĮSTATYME

VARTOTŲ AUTOVEŽIMIŲ TINKAMUMAS
Kiekvienas vartotų autovežimių pardavimo verslas turi išduoti pa
žymėjimą pirkėjui, kad tas autovežimis yra mechaniškai tinkamas 
naudoti viešuose keliuose. Netinkamas autovežimis gali būti tik 
tuomet parduodamas, kai jo registracijos lentelės yra nuimtos ir 
grąžintos į kelių departamentą. Pirkėjas turi gauti pardavimo raštą. 
Autovežimį pataisius, registracijos lentelė gali būti jam gaunama 
pristačius pirkimo raštą ir autovežimio tinkamumo pažymėjimą, 
pasirašytą kvalifikuoto mechaniko.
ĮSTATYMAS JAU ĮSIGALIOJO.

AUTOVEŽIMIŲ VILKIMO SUVARŽYMAI
Neleidžiama prie automobilio ar “station vagon” prisikabinus vilk
ti daugiau kaip vieną autovežimį. ĮSTATYMAS JAU ĮSIGALIOJO.

GREIČIO RIBA KELIŲ TAISYMO ZONOSE
Naujasis įstatymas dabar nustato specialią greičio ribą pažymėtose 
kelių taisymo zonose. Visi vairuotojai turi laikytis tokiose vietose 
nurodytos ribos. ĮSTATYMAS JAU ĮSIGALIOJO.

PRANEŠIMAI APIE NETINKAMUS 
DĖL SVEIKATOS VAIRUOTOJUS
Kiekvieno teisėtai praktikuojančio gydytojo pareiga yra pranešti 
registracijos įstaigai pavardę, adresą ir diagnozę kiekvieno pacien

EKSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Švedijoje įvykusiose lengv. atle

tikos rungtynėse V. Jaras disko me
time laimėjo I v. (58.44 m.).

Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse Lietuvos krepšininkai gerai 
pasirodė priešbaigminėse rungtynė
se, tačiau sušlubavo baigmėje. Jiems 
atiteko IV v. Dar blogiau sekėsi mo
terims — liko VII v.

V. Jaras vėl gerai pasirodė dis
ko metime. Sov. Sąjungos pirmeny
bėse jis numetė diską 58,08 m. ir 
buvo pirmuoju. Tose pačiose rung
tynėse B. Kalėdienė numetė jietį 
53.04 m. Jai atiteko III v.

AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės 
jaunimui 9-18 m. amžiaus pradeda
mos šią savaitę ir vyks: pirmadie
niais ir trečiadieniais nuo 7 v.v. iki 
8.30 v.v. mergaitėms; antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 7 v.v. iki 
8.30 v.v. Treniruotės bus Parkdale 
gimnazijos stadijone (Close Ave į 
pietus nuo Queen St. W., prie 
Lansdowne). Kadangi iki š. Ameri
kos pabaltiečių pirmenybių beliko 
nebedaug laiko, visi lengvaatlečiai 
prašomi reguliariai lankyti treniruo

International 
Driving School 

WALDI
Centrini Įstaiga 691 A. ■ nafta St., 

Tol. Rd 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tol. LE 2-5461 

Mokomo su standartinėm!*, 
sufomsėinėmis taonsmisfĮoaslo

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas Ir nebrangus.
148 Westminster Aven Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

Plaukime gerai pasirodė V. Bur- 
kauskaitė; pirmenybėse atplaukė 
trečia; pasiekė naują Lietuvos re
kordą 200 m. plaukime krūtine 
(2:51,2).

M. Paulauskas pakviestas į Sov. 
Sąjungos studentų krepšinio rinkti
nę. kuri atstovaus Sov. Sąjungai To
kijo universiadoje. Kauno Žalgirio 
krepšininkai R. Venzbergas ir V. 
Sarpalius pakviesti į Sov. Sąjungos 
jaunių rinktinę.

Sklandytojas P. Motiekaitis, kuris 
š.m. pasiekė 4 pasaulio rekordus, 
susilaukė dar vieno, būtent, greičio 
rekordo — 58 km. per valandą. Se
nasis rekordas buvo pralenktas net 
21 km.

Sov. Sąjungos moterų rankinio 
meisterės ir Europos taurės laimėto
jos Kauno Žalgirio rankininkės iš
vyko i Čekoslovakiją. Čia jos daly
vaus turnyre ir sužais eilę draugiš
kų rungtynių.

SPORTAS VISUR
Pasaulinės parodos metu Monrea

lyje įvyko lengv. atletikos rungty
nės Europa — š. ir P. Amerika. Rung
tynes laimėjo Europos lengvaatle
čiai 169:155. Išskirtinų pasekmių ne
pasiekta. Nedalyvavo keli geriausi 
amerikiečiu lengvaatlečiai, o taip 
pat rusai. Dalyvavo lietuvaitė Ire
na Macijauskaite-Piotrowski. kuri 
200 m. bėgime buvo trečia pasekme 
24,0. Ji taip pat atstovavo Ameri
kai moterų 4x100 m estafetiniame 
bėgime ir laimėjo I v. (44,4 sek.).

Portorikietis Carlos Ortiz litą 
kartą apgynė pasaulio lengvo svorio 
meisterystę, nugalėdamas panamie
tį I. Laguna. Ortiz yra buvęs pasau
lio jaunių meisteriu; žada pereiti į 
kitą svorį ir laimėti trečią pasaulio 
meisterystę.

Pasaulinės studentų sportinės žai
dynės vyksta Tokijo nuo rugpjūčio 
26 iki rugsėjo 4 d. Jose nebus atsto
vaujamos atskiros valstybės, bet ko
mandos. Tokiu būdu į universiadą 
tapo priimta ir S. Korėjos komanda. 
Dalyviai dėvi savo universitetų uni
formas; įteikiant medalius, skambės 
studentų himnas “Gaudeamus”.

Studentų žiemos žaidynės įvyks 
Austrijos Innsbrucke. šios žaidynės 
įvyks ten, kur buvo suruošta 1964 
m. žiemos olimpijada.

Sov. Sąjunga įveikė Lenkijos fut
bolo komandą 1:0. Tai buvo atran
kinės rungtynės dėl patekimo į atei
nančios vasaros olimpijadą Meksi
koje.

Čikagos lietuvių krepšininkų gru
pė rugpjūčio 15 d. Sabenos b-vės 
lėktuvu išskrido į Vilnių. Užplanuo
ta ten sužaisti keletą rungtynių, taip 
pat — Suomijoj, Švedijoj ir Dani
joj. Grupei vadovauja R. Dirvonis. 
Į aerodromą išlydėti susirinko: At
muš šalčius, J. Valaitis, A. Jonynas, 
S. Narkeliūnaitė, Gureckas, V. Ras
tenis, Vaišnys ir kt.

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai fa 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

H Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
IĮ Uetuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
y 430 BATHURST ST, 
į teL WA 14225 arta WA 4-1H1

to, kuriam, gydytojo nuomone, dėl sveikatos vairavimas būtų pa- 
vojingas. ĮSTATYMAS JAU ĮSIGALIOJO.
MOTOCIKLAI PRIVALO TURĖTI DVI STABDŽIŲ SISTEMAS 
Kiekvienas motociklas, naudojamas viešuose keliuose, turi turėti 
mažiausiai dvi stabdžių sistemas, kurių kiekviena turi veikti atski
rai. Viena jų turi stabdyti priekinį ratą, kita — užpakalinį. 
ĮSTATYMAS JAU ĮSIGALIOJO.

LĖKTUVAI ANT VIEŠKELIŲ
Kai lėktuvas priverstas nusileisti ant vieškelio, lakūnas turi steng
tis kuo greičiau lėktuvą pašalinti nuo kelio. Kai lėktuvas yra ve
žamas ar tempiamas keliu, turi būti prisilaikoma kelių judėjimo 
taisyklių. ĮSTATYMAS JAU ĮSIGALIOJO.
DUSLINTUVAI (MUFFLERS)
Paskelbti nauji reikalavimai, liečią duslintuvus. Jie draudžia nau
doti trumpus tiesiai išvestus, kiaurus, “hollywood” duslintuvus pro 
šoną ar virš autovežimio įrengtus. ĮSTATYMAS JAU ĮSIGALIOJO.

ŠYPSENOS
Vyrai apie žmonas

Turtingas verslininkas kalbė
jo turtingam bankininkui, iš
reikšdamas pasipiktinimą per
daug trumpais moterų sijonais.

— Ką žmonės sakytų, jei pa
matytų tamstos žmoną bėgio
jant aplinkui ir rodant žmonėms 
savo nuogus kelius? — paklau
sė jis bankininką.

— Manau, kad žmonės saky
tų, jog aš savo žmoną vedžiau 
tik dėl pinigų...

Profesorius ir kunigai
Prof. Antanas Musteikis, pa

važinėjęs po Europą, savo įspū
džiuose apie Italijoj gyvenan
čius lietuvius kunigus rašė:

— Romoje lietuvių dvasinin
kų tarpe visai neužtikau “nor
malių” kunigų — tik prelatus 
ir daktarus...

ONTARIO 
DEPARTMENT OF TRANSPORT 

Hon. Irwin Haskett, Minister

tes. Pirmenybės įvyks rugsėjo 9 d. 
Toronto Bloor Colegiate naujame 
stadijone.

Visi “Tauro” klubo nariai ir pri
jaučiantieji kviečiami į rugp. 26 ir 27 
d. rengiamą išvyką ir lėkštelių šau
dymo pirmenybes klubo ūkyje. Var
žyboms vadovauja Kęstas Žulys, tel. 
535-6772. Važiuoti iki Parry Sound, 
po to — į šiaurės rytus 124 keliu 
iki Waubamik. Nuo čia kairėn į 
šiaurę iki 520 asfaltinio kelio. Jį 
pasiekus, sukti į dešinę. Pirma so
dyba kairėj — klubo nuosavybė. 
Rugpjūčio 9 d. rangovas Stivrins pra
dėjo kelio tiesiamą į klubo pakrantes 
prie Debow’s ežero. Tikimasi, kad 
kelias bus užbaigtas iki šios išvy
kos.

Lietuvių kalba
Ji vartojama net amerikietiš

koj spaudoj. Čikagos “Sun Ti
mes” dienraštyje 1967 m. vasa
rio 23 d. buvo išspausdintas ši
toks skelbimas: “Rupūže, please 
call me in the daytime.”

Vilniuje
Į Vilnių nuvykęs turistas iš 

Amerikos klausia giminaitį:
— Ar dabar daugiau turite 

laisvės? Ar galite laisvai kalbė
ti?

-* — O taip, dabar mes nebebi
jome saugumiečių ir šnipų, ga
lime net partiečius kritikuoti...

— Tai gal galite pasakyti ko 
jums trūksta?

— Tyliau! Netaip garsiai! — 
tildė giminaitis svečią. — Jei 
kas mus išgirstų taip kalbant... 
Mes tik pašnibždomis galim kri
tikuoti ...

Parinko Pr. Al.

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

Gyvendami Ontario 
provincijoje naudokitės 
plačia gerove

Pažangiųjų Ontario konservatorių 
politika reiškia: daugiau mokyklų, 
daugiau ligoninių, daugiau 
vieškelių, daugiau poilsio 
galimybių. Atlyginimai Ontario 
provincijos gyventojų yra 18% 
didesni už Kanados vidurkį. 
Mūsų ekonominio gyvenimo lygis 
yra antroje vietoje visame 
pasaulyje.
Remdami Ontario pažangiųjų 
konservatorių partiją, gavote 
sau daug naudos.

ONTARIO PROGRESSIVE

CONSERVATIVE ASSOCIATION

2 CARLTON STREET

TORONTO 2

Aš pageidauju, kad visa tai Ontario provincijoj 

būtų tęsiama ir toliau. Prašau priimti mane Są

jungos nariu.

Vardas, pavardė

Adresas

ONTARIO PROGRESSIVE CONSERVATIVE PARTY

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BAČĖNAS
o parūpina Miletus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms

• teikia paterimm planuojantiems keflones
• sutvarko remrvacUū, nakvynių ir kt reikalus be ___

atviro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
o agentūros fidnoti biliete! galioja visame pasaulyje • patarnauja atetkvietiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681 <

DRAUDIMAI

231-2661 2 3 3-3323

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkuno verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas. mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos iš Howord Pork Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus trcciodien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUK0WSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi 
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
Iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

10 vaL ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

AKTŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
IB IVAIHirS KILIMUS.

■Automatinis eieatra valymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kiliuos. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

D R. E. ZUBRIENI
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas >

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keeie
Priėmimo volondos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. v.^ 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD 

(2-raa namas nuo Roncesvalles > 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir S - 8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronte 

(j rytu, nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampa, Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

<1 x» ca-xn. <31 x m a. i.
N A M Ų, A U T O M O B I LI V 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga
Alų DŪDA

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IB UtSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

f



VISI DALYVAUKIME KANADOS LIETUVIŲ DIENOJE!
RUGSĖJO 2 IR 3 DIENOMIS MONTREALYJE

Niujorko Metropolitan operos solistė Lilija Šukytė

NUMATYTA SI PROGRAMA:
Šeštadienį rugsėjo 2
• 10.30 v. r. — krepšinio rungtynės

1 v. p. p. — pasirodymas pasaulinėje parodoje:

Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstybių tautinių 

šokių grupės, choras, orkestras

• 7.30 v. v. — susipažinimo balius

TAI SVARBIOS LIETUVIŲ IŠKILMES.
NADOS IR JAV DALYVAUTI. SMULKI 
M AM E PUSLAPYJE.

Sekmadienį rugsėjo 3
• 11 v. r. — katalikų pamaldos
• 11.30 v. r. — evangelikų pamaldos
• 1.30 v. p. p. — baigminės krepšinio rungtynės
• 2.30 v. p. p. koncertas (sol. L. Šukytė, "Gyvataras", 

Aušros Vartų parapijos choras)
• 6 v. v. antrasis pasirodymas EXPO 67
• 10 v. v. — jaunimo šokiai.

KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS IŠ KA-
PROGRAMA PASKELBTA “T2” PIR-

TRYLIKTAJAI KANADOS LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS

TORO NT
Operos solisto Virgilijaus No

reikos koncertas — ši antradie
nį, rugpjūčio 22 d., 8 v. v., 
Brockton Highschool salėje 
(Bloor — Brock Ave, Įėjimas iš 
Awde gt).

Stp. Kairys, KLB krašto val
dybos vicepirmininkas, kaip ofi
cialus atstovas dalyvavo tautinių 
grupių skautų tarptautinėje step 
vykioje. Plačiau žiūr. skautų 
skyriuje.

PARDUODAMAS ŪKIS 111 akrų 
prie 26 vieškelio. Geri trobesiai. 
Arti Wasaga. Su mažu įmokėjimu. 
Visuomet galima apžiūrėti. TeL 428- 
5880, Stayner, Ont.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir

Tarptautinis teologijos kon
gresas šią savaitę vyksta Toron
to universiteto ir Šv. Mykolo ko
legijos patalpose. Iš viso pasau
lio dalyvauja apie 2000 asme
nų, jų tarpe — labai žymūs teo
logai. Kongresas atidarytas rug
pjūčio 20 d. Atidarymo kalbą 
pasakė Kanados gubernatoriaus 
Mičenerio žmona Nora W. Mi- 
chener — anglikone, filosofijos 
daktarė, studijavusi katalikų Vi
duramžių Institute. Kongresas 
suorganizuotas Kanados vysku
pų iniciatyva kaip šimtmečio 
projektas. Jo pagrindinė tema: 
“Krikščionių Bendrijos atsinau
jinimo teologija”. Dalyvauja 
Įvairių tikybų teologai. Klausy
toju eilėse yra ir Toronto lie
tuviu.

Kanados parodoj CNE su sa
vo rankdarbiais Arts Craft and 
Hobby Show skyriuje (prie Co
losseum) dalyvauja mokyt. Ade
lė Abromaitienė. Ji išstatė apie 
100 dalykų, pagamintų iš džio
vintų lapų, kepuraites insceni
zavimams, plastikinius dirbi
nius, trijų dimensijų darbelius.

P. Beresnevičiai, savininkai 
Įvairių drabužių krautuvės 343 
Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont., kviečia visus atsilankyti i 
specialiai paskelbtą vasaros pa
baigos dideli drabužių išparda
vimą, kur žymiai nupiginta kai
na galima nusipirkti eilučių, 
megztukų, marškinių ir kt. pre
kių. Žiūr. šiame puslapyje skel
bimą. (sklb.).

Ontario paviljone Kanados 
parodoje CNE vyksta tautinių 
grupių pasirodymai nuo rug
pjūčio 18 iki rugsėjo 4 d. Kas
dien šiomis papietės valando
mis: 3, 4, 5, 6, 7, 7.45. Paskelb
ta ši tvarka: rugpjūčio 18—ang
lų, velšų, škotų diena; rugpjū
čio 19 — indėnai; rugp. 21 — 
airiai; rugp. 22 — gudai; rugp.

23 — tarptautinė diena; rugp.
24 — japonai ir kiniečiai; rugp.
25 — meksikiečiai; rugp. 26 — 
ukrainiečiai; rugp. 28 — kroa
tai, rugp. 29 — baltiečių diena; 
rugp. 30 — ispanai; rugp. 31 — 
lenkai; rugsėjo 1 — olandai ir 
indiečiai; rugs. 2 — graikai; 
rugs. 4 — slovakai. Programą 
paruošė etninio meno taryba.

0 MONTREAL

2 kambariai EXPO svečiams. Kambario kaina dviem asmenim S10.
787 43 Avė LaSalle, Montreal 32, Que. Tel. 366-4165

V. PIEŠINIENĖ,

NETOLI PRISIKĖLIMO parapijos 
išnuomojamas butas iš dviejų kam
barių, virtuvės ir saulės kambario 
su baldais. Tel. 534-1045.

virtuvė be baldų. Pageidaujama mo
teris (lietuvių šeimoje). TeL 769- 
7746.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ’’ 
radijo programos girdimos 
du kortus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p.
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

EXPO 67 rudens sezonui 
kambariai papigintomis kainomis

Rezidenciniame Montrealio rajone, prie didžiųjų susisiekimo linijų, 
netoli Expo, atskiri kambariai su užraktais vien Expo svečiams re
zervuotame bute. Informacija siunčiama nemokamai.

Kainos: vienam asmeniui S5.00, sekantiems po S2.00.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N.D.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA, TEL. 1-514-482-4094.

EXPO 67 NAKVYNĖS
Netoli "Metro" išnuomojami du gražūs su patogu
mais kambariai. Kaina vienam asmeniui $5, dviem 
— S8, sekantiems — po $ 2.

Kreiptis: J. DALMOTAS, 2375 Auvergne St.,
Duvernay - Montreal P.Q. Tel. (1-514) 669-4815

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkiti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

VAŽIUOJANTIEJI Į 
EXPO 67 

galite dar užsisakyti iš anksto 
nakvynes prieinama kaina pas 

Edę Jankutę,
2066 Claremont Ave., Apt 74, 

Montreal 6, Que., Canada.
P.S. Patogus ir netolimas susisie

kimas su EXPO.

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistoriniai radi
jo aparatai ir kt Galite siąsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogą 

ir informaciją teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y, 
11731, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety league. Nemokami 
nurodymą! Jučą namuose arta mfi- 
n klasėje turintiem* taikinta* let- 
dhnos. Ir jau galima pradėti va
liuoti pirmą pamoką tv standartu 
nėm ar automatinėm mašinom.

1W« BATHURST ST.
Tel LR 246M. Rytuose HO MOl

VYKSTANTIEMS į EXPO 67
Išnuomojami 8 kambariai naujame vienaaugštyje (bungalow). 2 min. 
nuo parodos. Kaina — nuo S5 už kambarį. Automobiliu pasitinkant 

traukinių ir autobusų stotyse. Nuvežam ir parvežam iš EXPO.
J. ISGANAITIS

126 DE TOURAINE AVE., LONGUEUIL, MONTREAL, QUE.
Tel. 674-7038

D I DELI S D R A B ŪŽIŲ Į

IŠPARDAVIMAS
eilučių (kostiumų), marškinių, 
megztukų, kaklaraiščių ir kt.

VIENINTELĖJE LIETUVIŠKOJE
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖJE TORONTE

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIAI

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ont.
(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

PARDUODAMAS VERSLAS Į
PRIE 11 KELIO, 5 MYLIOS Į SIAURŲ NUO BARRIE.

Tai vartotų autovežimių pardavimo verslas, benzino stotis, gara
žas su gyvenamu butu. Vieno akro sklypas su per jj tekančiu upe
liu. Puiki vieta moteliams statyti ar “drive in” restoranui {rengti.

GASOLINE ALLAY MOTORS
R.R.2, SHANTY BAY, Ont. Tel. BARIE 726-1009

Lietuviams, vykstantiems į pasaulinę | 
parodę Montrealyje 1

išnuomojami kambariai (yra vietos automobiliams).
Kaina: $10 porai ir $2 kitiems šeimos nariams.

VYT. MURAUSKAS, 6440 CHATELAIN ST.
Montreal 36, P.Q. Tel. (code 514) 259-8725

EXPO 67 NAKVYNĖS
PRIVAČIAME NAME, SU ATSKIRU ĮĖJIMU IR VISAIS 
PATOGUMAIS, VISAI ARTI EXPO IŠNUOMOJAMI KAM 
BARIAL VIENAM ASMENIUI $5. ŠEIMOMS NUOLAIDA.

V. KUDŽMA, 5001 BOSSUET ST., MONTREAL 5, P.Q.
TELEFONAS: 1-514-255-5579

EXPO 67
IŠNUOMOJAMI
KAMBARIAI

Netoli pasaulinės parodos. $5.00 asmenini už parą. Vieta automobiliui.
J. Dauderis, 5377 King Edward Ave., Montreal, P.Q. TeL 482-1380.

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nno išnuomojami privačiai dideli patogūs kambariai su
virtuve: $10.00 dienai už kambarj ra dviguba tava. Taip pat vasarna
miai Laurentlda kalnuose prie didėlio gražaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti B anksto:

A. GAURYS, 7730 BROADWAY, LaSalle Montreal 32, Quebec. 
TeL 366-8528.

Šv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, P.Q.

— Rugpjūčio 19 d. susituokė Al
vydas Bulota su Ramune Kudžmai- 
te. Pajauniu buvo Bronius Bulota, 
pamerge Dalia Kudžmaitė Parapijos 
salėje buvo vestuvinė puota. Daly
vavo daug artimųjų ir pažįstamų. 
Sveikinimai ir geriausi linkėjimai 
naujai lietuviškai šeimai.

— Ligoniai: O. čebanauskienė — 
Bellechasse ligoninėje, kambario 
nr. 411; Zenkienei padaryta operaci
ja Royal Victoria ligoninėje; greit 
sugrįš į namus; Kazys Klemka jau 
sugrįžo į namus iš Royal Victoria 
ligoninės.

— Lietuvių Dienos pamaldos — 
rugsėjo 3, sekmadienį, 11 v. St. Jac
ques bažnyčioje, 445 St. Catherine 
St. East, (priešais Liurdo bažnytė
lę).

— Prašoma grąžinti bazaro loteri
jos knygutes. Bažnyčiai paaukojo 
$20 M. Jankauskienė.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va $115.74. K.J.G.

Ateitininkams sendraugiams. 
Sekmadieni, rugpjūčio 27, ren
giama išvyka i studentu ateiti
ninkų stovyklą “Baltijoje”. Jo
no Lukoševičiaus vasarvietėje 
nr. 143 bus susirinkimas 3 v. 
p.p. Kviečiame dalyvauti visus 
narius ir kitus sendraugius besi
lankančius Montrealyje. Smul
kesnių informacijų teirautis pas 
Br. Lukoševičienę tel. PO 8-0322.

Valdyba
Arūnas Ališauskas, Verdūno 

katalikų gimnazijos mokinys, 
išlaikė egzaminus nepaprastai 
gerais pažymiais — 94 (vidur
kis). Iš lotynų kalbos ir chemi
jos gavo 98, algebros 97, geo
metrijos 96, istorijos 95, anglų 
kalbos 92, anglų literatūros 88, 
prancūzų k. ir literatūros 91 ir 
87 nuošimčiais. Jis gavo pasiū- 
lyymą stipendijai iš McGill ir 
Lojolos universitetų. Jo atvaiz
das Įdėtas didžiojoj spaudoj.

D. L. K. Vytauto įdubas spa
lio 28 d. paminės savo veiklos 
60 m. sukakti ir pagerbs senuo
sius narius specialia vakariene. 
Gruodžio 31 d. klubas yra nu
matęs surengti Naujų Metų su
tikimą.

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P.Q.

— Svečiai: prel. I. Albavičius, 
kun. B. Abromaitis, kun. V. Bagda- 
navičius, MIC., kun. K. Juršėnas ir 
T. Gintautas Sabataitis, S.J. — vi
si iš Čikagos; kun. L. Musteikis iš 
Omaha, Nebraska.

— A V par. salėje Montrealio atei
tininkai surengė “Gėlių vakarą” — 
susipažinimo pobūvį svečiams iš Ha
miltono ir Toronto. Dalyvavo gra
žus būrys jaunimo svečių ir mont- 
realiečių.

— Hamiltono ir Toronto mokslei
viai ateitininkai viešėjo eilėje mū
sų šeimų, apžiūrėjo pasaulinę pa
rodą ir rugpj. 19 išvyko autobusu į 
namus. Šeimoms, kurios taip malo
niai priėmė jaunimą, tariame labai 
nuoširdų ačiū.

— Studentų ateitininkų vasaros 
stovykla prasidėjo rugpjūčio 22 d. 
ir truks iki rugsėjo 2, šeštadienio 
ryto. Šiuo metu yra arti 60 studen
tų. Stovykla vyksta Laurentian kal
nuose, apie 20 mylių nuo St. Donat, 
“Baltijos” stovyklavietėje. Atvyku
sieji į Montrealį daugiau informa
cijų gali gauti pas A. Rudinską, 
2415 Park Row E., Montreal 28, 
Que., tel. 482-4094 arba kreiptis į 
pačią stovyklos raštinę tel. 819-424- 
5483.

— Sveikiname Ramunę Kudžmai- 
tę ir Alvydą Bulotą (iš AV par.) su
kūrusius lietuvišką šeimą.

— Rugpj. 19 d. Walter ir Kėtė 
(Paužėnaitė) Genteman gražiai pa
minėjo savo 10 metų vedybinio gy
venimo sukaktį draugų ir artimųjų 
tarpe.

— Rugpj. 19 d. palaidota iš AV 
bažnyčios Viktorija Romack. Velio
nė mirė sulaukus 67 metų. Giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

— Kun. G. Kijauskas, SJ, išvyko 
rugpjūčio 22 d. į “Baltijos” stovyk
lavietę, kur eina kapeliono pareigas 
studentų ateitininkų stovykloje.

Iš okupuotos Lietuvos rugsė
jo 16-18 dienomis atvyks Kau
no politechnikos studentų an
samblis — 65 asmenys. Jfe ap
lankys pasaulinę parodą ir kon
certuos D. L. K. Vytauto Klu
bo salėje.

j A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 > 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique) 
Montreal, 36 Que. Tol. RAymond 7-3120

• A A Asta idtaotaidkĄ A A A » A Mb Idh Mh A

EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES
* Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo dienomis ’ 
> Montrealio Lietuvių Kredito Unijoje "Lite", o sekmadieniais < 
Į po 10 vai. pamaldų Aufros Vartų parapijos spaudos kioske. ’ 

"Lito", Auiras Vartų parapijos ir kiosko adresas: ’

-1465 Do Savo St., Cote St. Pant Montreal 20, Quo.
- - - ----------- --- .




