
LIETUVIU B I 3L I O 5 ■* A " I J OS TA. .Y 
1347 SO. 48TH COURT, 
CICERO, ILL. 60650, U.S.A.

> TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
“r THE LIGHTS OF HOMELAND

4

Nr. 35 (918) RUGPJŪČIO- AUGUST 31 • 1967 metai • 15 centų • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONT. CANADA • TET.. 368-6813

Tryliktoji Kanados Lietuvių Diena: laisvė Lietuvai, ištikimybė jos kovai!
Tautinis atsinaujinimas

žmogus savotiškai dyla — ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. 
Fizinę savo energiją jis atgauna vis iš naujo ją papildydamas, bet 
dvasinė energija neateina nei su vitaminais, nei su rinktiniausio 
maisto gausa. Ji ateina iš dvasinio pobūdžio šaltinių ir atgaivina 
net tuos, kurių fizinis pajėgumas yra išsekęs. Dvasingas žodis, gi
li mintis, jaudinanti daina, žavinti muzika, prasmingas vaizdas, 
iškilus paveikslas yra dalykai, kurie prakalba i žmogų kaip dva
sinio pasaulio gyventoją. Jie ne tik prakalba, bet ir padeda jam 
pakilti iš kasdieninio gyvenimo bei pagyventi skaidresniu dvasi
niu pasauliu. Išeivijos lietuvis labai jaučia kasdieninio gyvenimo 
slėgimą — ne dėlto, kad jis būtų fiziškai sunkiai pakeliamas, ne 
dėlto, kad lis baudžiaviškai prirakintų, bet dėlto, kad jis žmogų 
dvasiškai alina, mechanina ir kliudo pasiekti gilesni, prasmingesni 
gyvenimą. Ta prasme nukenčia ir tautinis žmogaus nusiteilamas
bei ryžtas. Tokiose sąlygose,-kur šalia kasdienybės mechanizmo 
tyvuliuoja svetimybių jūra, lietuviškasis gyvumas atbunka, domė
jimasis tautiniu gyvenimu sumažėja, dalyvavimas lietuviškoje veik
loje sumenkėja. Reikia tad ir čia atsinaujinimo, kuris atsvertų 
kasdienybės slėgimą ir padėtų išsilaikyti dvasinėje augštumoje.

★ ★ ★

Tokio atsinaujinimo tenka jieškoti lietuvybės šaltiniuose: lite
ratūroje, spaudoje, savitame religiniame gyvenime ir aplamai lie
tuviškoje kultūrinėje veikloje, kur plazda gyva tautinė dvasia. 
Tuos visus dalykus randa ir išeivijos lietuvis, jeigu jų jieško. Jis 
randa juos dažniausiai mažame maste. Bet ilgainiui mažojo masto 
dalykai subanalėja ir nebeimponuoja ypač jaunimui, kuris negali 
pasitenkinti nuotrupomis. Visi todėl jaučiame, kad kartas nuo 
karto reikia didesnio sujudimo, platesnio masto, kuriame lietu
viškumas suspindėtų nekasdieniška šviesa. Vienas tokių sujudimų 
yra Lietuvių Dienos, rengiamos Kanadoje. JAV. Australijoje ir 
kitur. Tai Įgalina ir labai didelių sričių tautiečius suvažiuoti i vieną 
vietą ir paruošti neeilinių dalykų. Tokiomis progomis lietuviai gali 
išgirsti gilesni religini žodi, pasiklausyti iškilesnių menininkų, pa
matyti platesnio masto tautines apraiškas ir pagyventi iškilesne 
nuotaika bei pabendrauti su savaisiais, kurie yra išsiblaškę toli
muose plotuose. Jau vien susitelkimas didesnio tautiečių skai
čiaus yra reikšmingas dalykas. Tai tarytum bendros jSętuviškos 
ugnies užkūrimas.

★ ★ ★

Tokios būdavo Kanados ir kitų kraštų rengiamos Lietuvių 
Dienos praeityje. Tikimės, ir šiemetė Lietuvių Diena Montrealyje 
bus tokio pat pobūdžio, juoba, kad ji vyksta pasaulinės parodos 
šešėlyje. Kaip matyti iš paskelbtos programos, bus gana iškiliu 
dalykų. Pvz. 200-300 šokėjų pasirodymas pasaulinės parodos aikš
tėje su vietiniu lietuvių cHoru ir orkestru; Metropolitan operos 
solistė L. Šukytė, “Gyvataras” ir kita. Rengėjų buvo norėta duoti 
žymiai platesnę programą, įtraukiant ir visus Kanados lietuvių 
chorus. Deja, rengėjams nepavyko sutelkti visas menines pajė
gas vienam žygiui. Tai tenka apgailestauti ir kartu džiaugtis, kad 
visdėlto, nežiūrint visų kliūčių, pavyko paruošti tai, kas dabartinė
mis sąlygomis buvo įmanoma. Visi Kanados Lietuvių Dienos da
lyviai, reikia tikėtis, galės pajusti tikros lietuviškos dvasios dvel
kimą ir atsinaujinti tautine prasme. Nevienas skelbia, kad lietu
viškasis atsinaujinimas sklinda iš Sov. Sąjungos paviljono. Bet 
tai apgaulė. Sovietų paviljono tikslas yra ne mus atnaujinti, bet 
sukiršinti ir palenkti vergijos pripažinimui. Todėl Kanados Lie
tuvių Dienos žodis turi būti aiškus atsakas į sovietinių ir proso
vietinių agentų viliones: laisvė Lietuvai, ištikimybė laisvės kovai!

Taip šoks mūsų šaunieji šokėjai tautinius šokius Kanados Lietuvių Dienoje ir pasaulinėje parodo
je rugsėjo 2 ir 3 dienomis

Neatrodo/ kad ji gali mirti...
Užsienio korespondento pastabos apie dainų šventę Vilniuje ir Pirčiupi

Pasaulio (vykiai
MAOTSETUNGO RAUDONIEJI SARGAI SUDEGINO BRI

TANIJOS AMBASADĄ Pekinge ir gerokai apmušė kaikuriuos 
britų diplomatus. Šio incidento priežastimi tenka laikyti komu
nistinės Kinijos ultimatumą Britanijai, reikalavusį laisvės Hong 
Konge suimtiems 53 maištininkams ir leidimo vėl pradėti darbą 
trims uždarytiems kiniečių laikraščiams. Londonui atmetus Pe
king© reikalavimus, 10.000 raudonųjų sargų minia apsupo Brita
nijos ambasadą. Įsiveržę į pastato vidų, “kultūrinės revoliucijos” 
būriai britų diplomatus privertė atsiklaupti, o nepaklausiusius 
mušė, vėliau padegdami ambasados rūmus. Britanija griežtai pa
smerkė šį nekultūringą Maotsetungo vaikėzų elgesį, bet nesiryžo 
nutraukti diplomatinių santykių, ji planuoja išvežti iš Pekingo 
diplomatų žmoias, vaikus ir am •---------------------- ------------ -—
basados tarnautojas, bet Mao 
režimas nesutinka duoti išvažia
vimo vizų. Šių vizų išdavimą su
stabdė ir Britanija Kinijos dip-

Vietnamo bombardavimą gynė 
aviacijos vadas gen. J. P. Mc
Connell, jungtinio štabo virši
ninkas gen. E. G. WTheeler ir

Krašto valdybos pranešimas
Koncertu iš Lietuvos reikalu
Ryšium su Expo 67 į Kanadą 

yra atvykusių menininkų iš Lie
tuvos, kurie su koncertais lan
kosi ir paskirose lietuvių kolo
nijose. KLB krašto valdyba 
džiaugiasi lietuvių gražiais lai
mėjimais meno srityje, bet kar
tu liūdi, kad menininkai yra pri
versti vykti su politiniais paly
dovais. Turėdama tai galvoje ir 
remdamasi Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo 
Tarybos) nuomone, išreikšta 
rugnjūčio 23 d. posėdyje, KLB 
krašto valdyba nutarė, kad tol. 
kol menininkus lydi politiniai 
oalydovai, kurie atstovauja Lie
tuvos okupanto įstaigoms, Bend
ruomenės organai minimų kon
certų rengime nedalyvauja. Dar 
karta primenamas vadovybių su
sitarimas, kad santykiai su sve
čiais iš anapus geležinės uždam 
gos gali būti tik grynai priva
taus pobūdžio.

Krašto Tarybos suvažiavimas
KLB krašto tarybos šių metų 

suvažiavimas šaukiamas Toron
te spalio 14-15 dienomis. Posė
džiai vyks Šv. Jono parapijos sa
lėje, 941 Dundas St. W. ir pra
sidės registracija šeštadienį, 
spalio 14 d., 11 v. r. Visi tary
bos nariai artimiausiu laiku 
gaus kvietimus ir kitą su suva
žiavimu susijusią medžiagą. Pa
gal KLB statutą, krašto tarybos 
nariais yra rinktieji atstovai, 
apylinkių pirmininkai, krašto 
vaidybos ir garbės teismo na

riai. Jei kas iš tarybos narių 
dėl pasikeitusio adreso ar kitų 
priežasčių pakvietimo negautų, 
□rašome pranešti krašto valdy
bai.

PLB seimas
1968 m. Darbo Dienos savait

galyje Niujorke vyksta III Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas. Kanados Liet. Bendruo
menei tame seime atstovaus 16 
atstovų. Pagal seniau priimtą 
tvarką, tuos atstovus renka kraš
to tarybos suvažiavimas, tačiau 
renkamieji gali būti ir ne iš 
tarybos narių tarpo. Dėl kandi
datų, kurie nėra krašto tarybos 
nariai, krašto valdyba nustato 
tokią tvarką: kiekvienas lietuvis 
gali pasiūlyti kandidatą į PLB 
seimą, gaudamas minimo as
mens sutikimą raštu: šis raš
tiškas sutikimas su siūlytojo pa
rašu įteikiamas kuriam nors 
krašto tarybos nariui (Įskaitant 
apylinkės pirmininką), kuris de
da antrą parašą ir atsiunčia 
krašto valdvbai arba Įteikia ta
rybos suvažiavimo prezidiumui.

Vakaru Kanados reikalai
Š. m. spalio 6-7 dienomis Ed- 

montone rengiamas platesnio 
masto Kanados šimtmečio minė
jimas, ruošiamas Baltų Federa
cijos. Tikimasi, kad pagrindiniu 
kalbėtoju bus VLIKo'pirm. dr. 
K. Valiūnas.

1968 m. Darbo Dienos savait
galyje Vankuvervie rengiama 
Vakarų Kanados Diena.

KLB krašto valdyba

KANADOS ĮVYKIA[

PRANCŪZUOS PAGALBA KVEBEKUI
Prancūzijos vyriausybė pa

tvirtino prez. De Gaulle suma- 
nvmą sustiprinti techninę ir 
ekonomine paramą Kvebeko 
prnvinciiai. Snėjama. jog Pran
cūzija Kvebekui gali suteikti 
*50 milijonu paskolą. Premje
ras L. B. Pearsonas pareiškė,

kad paramą Kvebekas gaus tarp 
Prancūzijos ir Kanados 1965 m. 
nasirašytos sutarties rėmuose. 
Prez. De Gaulle, atrodo, dar nė
ra užmiršęs susikirtimo su Ota
va. Kalbėdamas apie paramą 
Kvebekui, jis pabrėžė, jog pa- 

(Nukelta j 7-tą psl.)

Canadian Press koresponden
to Peter Buckley du reportažus 
iš Vilniaus ir Pirčiupio rugpjū
čio 10, 11 d. laidose paskelbė 
Kingstono dienraštis "The King
ston Whig-Standard”. Pirmaja
me kanadietis žurnalistas apra
šo Vilniuje įvykusią dainų šven
tę, o antrajame atskleidžia su
deginto Pirčiupio tragediją.

“Augo kieme klevelis”
Dainavimas, ypač grupinis, P. 

Buckley nuomone, yra tautinė 
lietuvių “manija”. Į dainų šven
tę Vilniaus Vingio parke susi
rinko net 125.000 klausytojų, 
nors pats Vilnius turi tik 300.- 
000 gyventojų. Oficialiai ji bu
vo skirta sovietų Spalio revoliu
cijos penkiasdešimtmečiui, ta
čiau pagrindinę temą nustelbė 
5.000 dainininkų jungtinis cho
ras tradicinėmis liaudies daino
mis. Kanadiečiui žurnalistui su
sidarė įspūdis, jog didžiausio pa
sisekimo susilaukė ne komparti
ją garbinančios dainos, kaip pvz. 
“Spalio aušra”, “Daina apie Le
niną”, bet tradicinės melodijos 
— “Ant Nemuno kranto” ir 
mums visiems gerai žinoma liau
dies daina “Augo kieme kleve
lis”.

Šventės dalyvių minia, susi
kabinusi rankomis, siūbavo pa
gal muzikos taktą, niūnuodama 
sentimentalius, bet uždegančius 
dainų priedainius. Pasak P. 
Buckley, lietuviai negali išaiš
kinti, kodėl jiems taip patinka 
chorinis dainavimas. Kiekvie
nas gausesnis susibūrimas pa
prastai yra jungiamas su dainų 
švente ne tik dabartinėje Lietu
voje. bet ir išeivių tarpe S. Ame
rikoje.

Lietuviai turi šimtus dainų, 
susietų su krašto gamta bei jo 
istorija. Paskutiniaisiais metais 
iu sąrašą papildė kompartijos 
isakvtos dainos apie prez. A. 
Smetonos “diktatūros” metus 
tarp dviejų pasauliniu karų, ko
munistų atėjimą i valdžią 1940 
m., naciu okupacijos sutriuški
nimą. Tačiau ir šios dainos savo 
stiliumi seka senųjų dainų tra
dicijas.

Propagandai kurčios ausys
P. Buckley sakosi nepastebė

jęs jokios ryškesnės rezistenci
nės nuotaikos dainų šventės me
tu, per garsiakalbius sklindant 
sovietiniams ar patrijotiniams 
šūkiams tarp atskirų dainų. Ji 
nebuvusi pastebima net po poli
tiniu dainų. (Koresnondentas. 
matyt galvoja vakarietiškai ir 
tikisi rasti pasipriešinimą, lyg tai 
būtu laisvės kraštas. Jis nežino 
kuo rizikuoja oasinriešintojai 
tokioj viešumoj. Red.) Netgi iš 
JAV atwkusi lietuviu turistu 
grupė, lengvai atpažįstama iš

skirtingos aprangos, propagan
dą sutikusi kurčiomis ausimis. 
Aplamai, ši dainų šventė turėjo 
vieną būdingą žymę — ji tebė
ra lietuviška, nors Lietuvą val
ue konrmistai.

Kanadietis 1 a i k r aštininkas 
konstatuoja, kad rusų kalba yra 
dėstoma visose mokyklose, o 
gatvių pavadinimai, ženklai ir 
vieši pranešimai skelbiami lie
tuvių ir rusų kalbomis. Lietu
vių skaičius, galimas dalykas, 
nedaug tepasikeitęs nuo prieš
karinių laikų, nes jų tebėra 
85c> visų Lmtuvos gyventojų. 
P. Buckley teigia, jog rusas, va
žinėdamas po Lietuvą, turi šiek 
tiek mokėti lietuviškai, kai tuo 
tarpu lietuvis lengvai išsiverčia 
be rusų kalbos. Šis faktas yapč

krinta į akis už miestų ribų. 
Kanadiečio nuomone, lietuviš
kumas kaimuose daugeliu atve
jų yra saugesnėse ir tvirtesnė
se pozicijose nei prancūzišku- 
mas Kvebeke. Jis daro išvadą: 
"Nematyti jokių ženklų, liudi
jančių artėjančią lietu vyybės 
mirti. Neatrodo, kad ji gali mir
ti, kol turės tradicines dainas, 
dainuojamas chorų ilgaisiais vi
durvasario vakarais.”

Rūsčioji motina
Pirčiupyje kanadietį žurnalis

tą pasitiko rūsčioji motinos sta
tula, pastatyta paplentėje ir 
skelbianti nacių įvykdytą sude
ginto kaimo tragediją. Motinos 
kaulėtame veide nėra vietos 

(Nukelta j 7-tą psl.)

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., 
Salė pasiekiama autobusais nr. 
108, 107, 58.

I 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 St. Helene stotyje, 
eina i dešinę nuo Pavilion du 
Telephon ir už Irano paviljono 
yra Band Shell E.

Visi programos dalyviai ren
kasi prie Aušros Vartų bažny
čios (1465 rue de Sevė) 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 
Beaubien gatvių kampas). Va
žiuoti Pie IX Blvd, autobusu nr. 
139 iki Beaubien g-vės. Važiuo 
jantieji rytų-vakarų kryptimi 
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.

II 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 išimti 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.

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

iomatams ir laikraštininkams 
Londone. Iš kiniečių ambasados 
kamino rūkstantys juodi dūmai 
liudija, kad štabas jau degina 
slaptus dokumentus,matyt, ruoš
damasis kelionei į Kiniją.

Amerikiečių nacių partijos 
vadą George Lincoln Rockwell 
nušovė Vašingtono priemiestyje 
jo buvęs idėjos draugas John 
Patler, dėl nuomonių skirtumo 
pašalintas iš partijos eilių. G. 
Rockwell II D. karo metais yra 
ouvęs karo laivyno lakūnu, da
lyvavęs ir pasižymėjęs kovose 
Ramiajame vandenyne. Nacių 
partiją jis suorganizavo 1958 m., 
bet ji niekada nesusilaukė di
desnio pasisekimo. FBI direkto
riaus J. E. Hooverio teigimu, 
jos narių skaičius nesiekia nė 
200. Pastaraisiais metais G. 
Rockwell mėgino išnaudoti tarp 
negrų ir baltųjų didėjančią 
įtampą, žadėdamas negrus ’at
skirti nuo baltųjų, o žydus pa
siųsti į dujų kamerą. Savo par
tiją jis pavadino “baltųjų na
cionalsocialistų partija”, o vie
toj “Sieg heil” ėmė naudoti po
puliaresnį šiais laikais šūkį 
“white power”. Tačiau ir “bal
tosios jėgos” šūkis nerado pri
tarimo amerikiečių masėse. Ak
tyvių narių skaičius buvo suma
žėjęs iki 100. Teisingumo orga
nai netgi atsisakė tirti G. Rock
well nacių veiklą, nes jiems ji 
buvo permažas ir persmulkus 
objektas.

Komunistinė Kinija numušė 
du amerikiečių karo laivyno 
bombonešius, iš Š. Vietnamo 
Įskridusius į Kinijos oro erdvę. 
Senato komitete sustiprintą Š.

programa
nr. 119 (Laird, Rockland Mont- 
Royal) išlipti prie Bellingham 
Rd.

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 Terre 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 Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 3426 Parthenais St (ant
roji gatvė į rytus nuo Delori- 
mier Avė. prie Sherbrooke St. 
E.).

Pasiklydusieji ar kitos infor
macijos reikalingi skambina: 
šeštadienį nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro tel. 768-0037; kitu

laivyno vadas Ramiajame van
denyne admirolas G. Sharp. Į 
pensiją išėjęs gen. Mark Clark 
veteranų suvažiavime pasakyto
je kalboje siūlė imtis karinių 
priemonių prieš Kiniją, kol ji 
dar neturi pakankamo kiekio 
atominių ginklų.

Ženevos nusiginklavimo kon
ferencijoje JAV ir Sovietų Są
junga pateikė planą atominių 
ginklų plitimui sustabdyti. Su
tarti pasirašiusios valstybės Įsi
pareigotų neduoti atominių 
ginklų jų neturinčioms valsty
bėms ir neteikti žinių, kurios 
padėtų pasigaminti atominius 
ginklus. Lig šiol atominių gink
lų neturėję kraštai turi pasiža
dėti, kad jie nemėgins jų pasi
gaminti. Sutarties kontrolės pa
ragrafas, įnešęs daugiausia ne
sutarimo tarp sovietų ir ameri
kiečiu. šį kartą buvo paliktas 
tuščias.

Sovietų transportiniai lėktu
vai atgabeno i Nigeriją 20 so
vietinių naikintuvų. Jie buvo 
perduoti federacinei vyriausy
bei, kovojančiai su atsiskyrusia 
Biafros respublika. Vašingtonas 
Įspėjo Maskvą, kad tokia karinė 
parama tik dar labiau išplės pi
lietinį karą Nigerijoje.

Izraelio piliečiai, antrojo pa
saulinio karo metais kovoję len
kų ir sovietų kariuomenės dali
niuose, išsiuntė į Sovietų Sąjun
gą virš tūkstančio pasižymėjimo 
ženklų ir medalių, kuriuos jie 
buvo gavę už kautynėse paro
dytą drąsą. Medalių grąžinimu 
jie reiškią viešą protestą prieš 
dabartinę Sovietų Sąjungos ir 
jos satelitų politiką, remiančią 
arabų kraštus ir smerkiančią Iz
raeli.

Vašingtone FBI agentai su
ėmė du amerikiečių kariuome
nės viršilas — U. Harris ir L. 
Safford, apkaltintus karinių pas
lapčių perdavinėjimu sovietams. 
Į špionažą buvo Įsivėlęs pirma
sis sovietų ambasados Vašingto
ne sekr. N. Popovas ir sovietų 
atstovybės Jungtinėse Tautose 
patarėjas A. Kirjevas. Jie abu 
yra išvykę iš JAV. Perduotų 
paslapčių tarpe yra nuotraukos 
strateginio ryšių centro Roslyn 
vietovėje.

G. Breichmanienė, "Gyvataro" 
šokių grupės vadovė, vadovaus 
masiniam tautinių šokių grupių 
pasirodymui Lietuvių Dienoje ir 
pasaulinėje parodoje Montrea
lyje rugsėjo 2 ir 3 dienomis

laiku 366-7639. Nakvynių reika
lu kreiptis pas J. Adomaitį, 591 
Gerald St. La Salle P.Q. Tel. 
366-7639. (Prašoma šį pranešimą 
išsikirpti).

XIII-tajai Lietuvių Dienai 
Rengti Komitetas
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Kanados vyriausybė šimtme
čio sukakties proga įsteigė “The 
Order of Canada” ir paskyrė 
specialią komisiją kandidatams 
atrinkti. Šiuo metu komisija ren
ka duomenis apie įvairius kan
didatus, kuriuos pasiūlo organi
zacijos ar paskiri asmenys. Ži
noma, pirmoje eilėje siūlomi 
daugiausia Kanadai nusipelnę 
asmenys. Negirdėti, kad kas 
nors iš lietuvių būtų siūlomas. 
Kitos tautinės grupės tuo reika
lu gyvai domisi. Pvz. ukrainie
čiai yra pasiūlę garsųjį Igor Gu
zenko, buvusį Sov. Sąjungos at
stovybės tarnautoją Otavoje, ku
ris 1945 m. pabėgo su slaptais 
dokumentais ir atskleidė sovie
tinį špionažo tinklą. Tuo būdu 
jis daug pasitarnavo ne tik Ka
nadai, bet ir visam laisvajam pa
sauliui. Be to, Guzenko parašė 
literatūrinės vertės veikalą “The 
Fall of Titan”, už kurį gavo Ka
nados gubernatoriaus medalį. 
Knygos klubas pasirinko tą lei
dinį kaip tinkamą savo gausiem 
skaitytojam. Autorius tebegyve
na Kanadoje su savo šeima, yra 
Kanados pilietis, plačiai žinomas 
visuose sluogsniuose. Tad ne
nuostabu, kad ukrainiečiai sie
kia įrašydinti jį į ordino narius. 
Jie gerai žino, kad nelengva ten 
patekti neanglui. Reikia tad pla
čios visuomenės paramos. Tuo 
reikalu jau pradėta akcija. Dien
raštis “The Telegram” paskelbė 
ilgoką straipsnį “Igor Gouzen
ko was left out”. Tai reiškia, kad 
Guzenko viršūnių buvo užmirš
tas. Akcijos iniciatoriai prašo vi
sų paramos laiškais, raginančiais 
paskirti I. Guzenko ordino na
riu. Lietuviai turėtu šią inicia
tyvą paremti, nes I. Guzenko sto-

JAV senate pasiruošimus 
prezidento rinkimams š. Viet
name aštriai kritikavo Rober
tas Kennedis, primesdamas suk
tus metodus karinei vyriausybei 
ir jos kandidatams. Senato abie
jų partijų vadai atsisakė pa
siųsti amerikiečius stebėtojus. 
Jų nuomone, šie rinkimai yra 
pačių vietnamiečių reikalas. 
Premjero N. C. Ky vyriausybė, 
siekdama užtikrinti rinkimų de
mokratiškumą, kreipėsi į Jung
tines Tautas, prašydama tarp
tautinių stebėtojų rinkimų die
ną. Generalinis sekr. U Thant 
pareiškė, kad jis nėra kompe
tentingas stebėtojams pasiųsti. 
Antikomunistiniai sekr. U Thant 
kritikai ta proga priminė pa
sauliui, kad sekr. U Thant taip
gi neturėjo kompetencijos savo 
iniciatyva atšaukti Jungt. Tau
tų dalinius iš Egipto, o visdėlto 
tai padarė, pataikaudamas Egip
tui ir jį rėmusiai Sov. Sąjungai. 
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vi tame pačiame laisvės kovos 
fronte. Laiškus, rekomenduojan
čius I. Guzenko paskirti Kana
dos ordino nariu, rašyti: Mr. Es
mond U. Butler, Secretary Ge
neral of the Order of Canada, 
Government House, Ottawa, 
Ont. Arba tiesiai Kanados gu
bernatoriui: His Excellency 
Right Honorable Roland Miche- 
ner, Governor General, Gover
nment House, Ottawa, Ont. Ra.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government 
^nformafio]^

Department of 
Labour
pranešimas
Vyriausybė paskutinėje parlamento 
sesijoje pažengė svarbų žingsnį į 
priekį žmogaus teisių įstatymų 
srityje.

Ontario žmogaus teisių įstatyme 
buvo padaryti du svarbūs pakeiti
mai.

Pirmasis pakeitimas draudžia dis
kriminaciją dėl rasės, spalvos ir 
kilmės apsigyvenimo atveju 
atskiruose butuose (self — contain
ed accomodation). Ankstyvesnis 
įstatymas buvo taikomas tiktai pa
statams, turintiems daugiau nei 
tris butus — vienetus.

Antrasis pakeitimas praplečia 
teisingos darbdavystės Įstatymo 
taikymą visiems darbdaviams ir 
panaikina ankstyvesnes išimtis 
tiems darbdaviams, kurie samdy
davo mažiau nei 5 asmenis.

Vyriausybė pasitiki, kad Ontario 
gyventojai priims šiuos tolimesnius 
žygius piliečių pagarbos bei teisių 
praplėtimo srityje ir didžiuosis, 
kad Ontario dabar pirmauja visame 
vakariniame pasaulyje žmogaus 
teisių srityje.

th fci Jofas RobrtJ 
Primt Mlnltter of Ontario

Religinė būklė Lietuvoje nepasikeitusi •
Tokią išvadą skelbia Canadian 

Press agentūros korespondentas 
Peter Buckley, lankęsis su gru
pe žurnalistų Vilniuje ir kždbė- 
jęsis su Vilniaus arkivyskupijos 
valdytoju mons. Česlovu Kri
vaičiu. Korespondento rašinį pa
skelbė “The Kingston Whig- 
Standard”, Winnipego “Free 
Press” ir galbūt kiti vietinio po
būdžio Kanados laikraščiai. Pa
sak P. Buckley, pasikalbėjimas 
su mons. C. Krivaičiu buvo gau
tas gana lengvai. Esą keletas 
žurnalistų su vertėju nuvyko 
pas arkivyskupijos valdytoją ir 
buvo priimti mažojoje zakristi
joje (vestry parlor), gausiai pa
puoštoje religiniu menu. Ofi
cialus vertėjas nekaip jautęsis 
tokioje aplinkoje, bet monsinjo
ras nesivaržęs. (Koresponden
tas klaidingai vadina mons. č. 
Krivaitį Vilniaus arkivyskupo 
asistentu; jis yra valdytojas. 
Anksčiau valdęs Vilniaus arki
vyskupiją vysk. J. Steponavičius 
tebėra laikomas ištrėmime už 
arkivyskupijos ribų). Į kores
pondento klausimą apie dabar
tinę religijos būklę Lietuvoje 
mons. Č. Krivaitis atsakė:

— Prieš keliolika metų 87% 
lietuvių buvo laikomi katalikais. 
Dabar maždaug trečdalis jų te
bėra praktikuojantys katalikai.

— Ar valdžios politika tam 
turėjo įtakos? — klausė kores
pondentas.

— Taip, ateistinė propaganda 
turėjo įtakos.

— Ar pastaraisiais metais pro
paganda nebuvo sušvelninta?

— Ne, aš manau ateistinė 
propaganda yra programos da
lis, užplanuota visam laikui.

— Ar garsieji susitikimai po
piežiaus su Nikitos Chruščiovo 
žentu, buvusiu “Izvestia” redak
toriumi, ir vėliau su sovietų už
sienio reikalų ministeriu And
riejum Gromyko nieko nepa
keitė (Podgorny vizitas Vatika
ne neminimas, red.)?

Valdytojas pasakoja
— Labai sunku pasakyti. Aš 

manau, viskas pasiliko, kaip bu
vę. Mes čia nejaučiame jokio 
pasikeitimo.

Toliau mons. Č. Krivaitis dės
tė, kad pamaldos laikomos be 
kliudymų, kad Bažnyčia skiria 
savo pareigūnus, siunčia kuni
gus Romon studijoms ir posė
džiams, ruošia kunigus ir palai
ko neoficialius santykius su lie
tuviais užsienyje. Katalikų mo

Lietuviu-lenku ginčas 
akimis Paruošė K. BARONASlenko

(Nukelta i 2-rą psl.)
Cituoja lietuvius
Teritoriniai lietuvių reikalavi

mai 1917 m. konferencijoj Vil
niuje nebuvo aiškiai nustatyti. 
Kalbama buvo apie etnografinę 
Lietuvą su ekonominėm patai
som. Praktiškai, kaip parodė vė
lesni įvykiai, tai reiškė reikala
vimą Kauno, Vilniaus, Gardino 
ir Suvalkų gubernijų, nors tik
rumoj lietuvių veikėjai aiškiai 
žinojo, kur prasideda ir baigiasi 
lietuvių kalbos bei lietuvių tau
tybės ribos. Nežiūrint to, jie 
reiškė pretenzijas į tas terito
rijas. kuriose gyveno lenkai ir 
gudai.

Knygos autorius P. Lossovs- 
kis cituoja Mykolą Biržišką, ku
ris sako, kad etnografinė Lietu
va nesibaigia ten, kur dar kal
bama lietuviškai, bet išsiplečia 
ir į tas žemes, kur jau nebekal
bama lietuviškai, nes anksčiau 
ten buvo kalbėta. Taigi, tai vie
na. ta pati lietuvių tauta.

P. Klimas, vadovaudamasis 
1897 m. gyventojų surašymo 
duomenimis, sako: “Kauno gu
bernijoj iš etnografinės Lenki
jos lenkų buvo tik 1716 (0,1% 
visų gyventojų), Vilniaus guber
nijoj — 3151, kurių 1703 tenka 
pačiam Vilniui. Tokiu būdu, 
jeigu lenkai skelbia visam pa
sauliui, kad Lietuvoje yra stip
rus lenkiškas elementas ir net 
kaikuriose jos dalyse turi per
svarą, — neturi jokio pagrindo, 
nes tikrumoj lenkų yra daug 
mažiau nei mes patys manėm.”

P. Lossovskio nuomone, sie
kimas atlietuvinti gyventojus, 
neduotų norimo tikslo, nes 
jau pirmojo karo metu lenkiš
kai kalbantieji gyventojai Lietu
voje turėjo stiprią tautinę są
monę, nors toliau autorius pri
pažįsta, kad bajorų lenkinimas 
vyko taikiu ir geros valios ke
liu, o Vilniaus krašto lietuvius 
lenkino XIX a. ir XX a. pra
džioj kunigai, dvarininkai, mies
to inteligentija.

Lietuvių-lenkų pasitarimai
Prie pirmų lietuvių-lenkų pa

sitarimų prieita 1918 m. sausio 
14-18 d.d., kai Lietuvių Tary
bos nariai — Kairys, Narutavi
čius, Smilgevičius ir Vileišis, ne
patenkinti dideliu priklausomu
mu vokiečiams, suėjo į sąlytį su 
lenkų atstovais Lietuvoj ir pa
siūlė sušaukti bendrą visų Lie

kyklos buvo paimtos valdžios, 
Vatikano atstovai Lietuvon ne- 
įsileidžiami, bažnytinės nuosavy
bės atimtos, gausios vienuolių 
seserų vienuolijos uždarytos. 
Vilniuje iš 48 bažnyčių veikia 
18. Pasak mons. Č. Krivaičio, 
esą jų užtenka. Dauguma užda
rytųjų buvusios vienuolynų baž
nyčios ar koplyčios. Pastarai
siais metais mons. Č. Krivaitis 
buvęs Romoje keletą kartų ir 
kalbėjęs su Š. Amerikos lietu
vių katalikų atstovais. Neseniai 
Lietuvoje buvusios atspausdin
tos religinių apeigų knygos, ku
rios pasiųstos užsienio lietu
viams. Bažnyčia, prisitaikydama 
prie komunizmo sistemos, turė
jusi pertvarkyti moterų vienuo
lijas:

— Yra daug vienuolių seserų, 
bet jos negyvena bendruomenė
se. Jos yra išsiskirsčiusios po 
dvi, po keturias ir dirba val
džios institucijose — ligoninė
se ir vaikų darželiuose. Unifor
minių drabužių nenešioja, tačiau 
yra padariusios tokius pačius 
įžadus (neturto, skaistybės ir 
klusnumo), kaip ir kituose kraš
tuose.

Jautriausias klausimas
Korespondentas P. Buckley 

pastebėjo, kad religijos laisvės 
klausimas Sov. Sąjungoje yra 
vienas jautriausių, o ypač Lie
tuvoje, seniau aiškiai katalikiš
kame krašte. Valdžios pareigū
nai esą reaguoja aštriai į užsie
nio, ypač lietuvių išeivių, prie
kaištus, kad katalikai čia komu
nistinio režimo persekiojami. Jie 
paneigia ne tik persekiojimo, 
bet ir diskriminacijos priekaiš
tus. Iš vieno antikomunistinio 
šaltinio korespondentas patyręs, 
kad yra diskriminacija darbovie
tėse, mokyklose ir socialinia
me gyvenime, bet mons. Č. Kri
vaitis į tą klausimą taip atsa
kęs:

— Nesu gavęs pranešimų apie 
bausmes katalikams už religijos 
praktikavimą.

Pasak korespondento, apie 
Lietuvą esanti knygelė, dalina
ma valdžios. Apie konstitucijos 
garantijas joje pasakyta: “Baž
nyčia yra atskirta nuo valsty
bės. Piliečiai gali išpažinti re
ligiją pagal savo norą arba jos 
visai neišpažinti. Yra įvairiu re
liginiu draugijų ir bažnyčių, kur 
niliečiai gali laisvai melstis ...” 
Bet prie to viso pridėta: “Pilie
čiai turi teisę į aktyvią antire

tuvoj gyvenančių tautybių kon
ferenciją bei išrinkti naują kraš
to atstovybę. Kaip "iškabą’’ jie 
siūlė panaudoti Tarybos vardą. 
Lenkų atstovai tam griežtai pa
sipriešino, atsisakydami betko- 
kio bendradarbiavimo su Tary
ba arba veiklos jos vardu, ir rei
kalavo lietuvių sąjungos su Len
kija. Po ilgesnių pasitarimų abi 
pusės išsiskyrė be jokio susita
rimo. Netrukus Taryba paskel
bė Lietuvos nepriklausomybę.

Slapta sutartis Berlyne
Prie naujų pasitarimų priei

ta 1918 m. birželio mėn. Ber
lyne. Lietuviams atstovavo A. 
Voldemaras ir prelatas K. Ol
šauskas. o lenkams — grafas 
Adomas Ronikier. Po ilgesnių 
pasikalbėjimų 1918 m. birže
lio 30 d. buvo pasirašytas slap
tas susitarimas, kuriuo lenkų 
vyriausybė pripažįsta bei remia 
lietuvių valstybingumą, mainais 
gaudama Lietuvoj plačias tei
ses lenkams valstybiniam gyve
nime, kalbinėje ir kultūrinėje 
srityje. Dar vienas susitarimo 
punktas sakė, kad lietuviai ir 
lenkai siekia bendros sienos. Šis 
punktas buvo taikomas vokie
čiams, kurie mėgino tarp Lie
tuvos ir Lenkijos valstybių pa
daryti kolonizacinį, grynai vo
kišką, koridorių. Susitarimas bu
vo traktuojamas kaip laikinis 
dokumentas, kurį po dviejų sa
vaičių Lenkijos regentų taryba 
patvirtino. Deja, lenkiškoji 
pusė pirmoji susitarimą sulau
žė. Kaip tvirtino A. Voldema
ras savo atviram laiške Roni- 
kieriui, pastarasis padarė slap
tą susitarimą su vokiečiais, 
duodamas jiems plačias nuolai
das ir už tai gaudamas Lenkijai 
dalį Lietuvos su Vilnium, šis 
reikalas dar nėra galutinai iš
aiškintas, tačiau reikia sutikti, 
kad Voldemaro pusėje buvo tei
sybė, Jo atviras laiškas liko be 
atsakymo.

Delegacija pas Pilsudskį
Ir toliau buvo jieškota kelių 

pasitarimams, tačiau lenku rei
kalavimai buvo labai dideli, 
dažniausiai siekią, jeigu ne są
jungos su Lenkija, tai visos Lie
tuvos pavergimo.

Nauji pasitarimai buvo pra
dėti Varšuvoj. Lietuviai, gyve
nantieji Lenkijos ribose ir įsi
jungę į Varšuvos Savitarpinės 

liginę propagandą.” O tai ir su
daro trintį. Konstitucijos požiū
riu gal tai ir priimtina, rašo ko
respondentas, tačiau praktinia
me gyvenime tikintieji turi ašt
rių sąžinės problemų, kai ten
ka įsijungti tarnybon valdžios, 
kurios oficialus tikslas yra kova 
prieš religiją. Paviršutiniškai žiū
rint, tokią situaciją būtų galima 
palyginti su atveju, kuriame ko
munistų veikėjui tektų sėdėti 
kardinolų kolegijoj. Dėl tokio 
palyginimo, tiesa, gali užsigau
ti abi pusės, tačiau daugeliu at
veju yra aiškių panašybių tarp 
kliūčių, kurias sutinka tikinty
sis komunistinėje visuomenėje 
ir komunistas, gyvenąs tikinčių
jų krašte. Tikintieji Lietuvoje 
stoja į komunistų partiją, pana
šiai, kaip ir kituose kraštuose. 
Valstybėje, kur praktiškai vis
kas yra valdžios nuosavybė, dau
gelis tikinčiųjų dirba valdžios 
tarnyboje iš reikalo. Tai vienas 
Lietuvos gyvenimo paradoksų- 
keistybių.

Ko nepasakė?
Taip rašo kanadietis kores

pondentas Peter Buckley. Su
prantama, jis parašė tai, ką gir
dėjo iš oficialių pareigūnų. O 
pastarieji pasistengė nuslėpti to
kius užsieniuose plačiai žinomus 
religijos persekiojimo faktus, 
kaip uždarytą Vilniaus katedrą, 
vyskupo J. Steponavičiaus ir 
vyskupo Sladkevičiaus ištrėmi
mą, religinės spaudos likvidavi
mą, uždraudimą vaikus mokyti 
religijos, daugybę nukankintų 
kunigų ir vyskupų, bažnyčių ap- 
dėjimą mokesčiais, kunigų se
minarijų likvidavimą (išskyrus 
vieną su labai ribotu klierikų 
skaičium) ir 1.1. Nedrįso to pa
sakyti nė mons. Č. Krivaitis. Vi
sos tiesos jis negalėjo atskleisti, 
nes žino, kad už tai gresia ka
lėjimas ar ištrėmimas. Užsie
niečiui tai sunku suprasti, ir 
dėlto jo reportažas išeina labai 
nepilnas. Visdėlto šį kartą ko
respondentas giliau įžvelgė į re
liginę Lietuvos būklę nei dau
gelis anksčiau Sov. Sąjungoje 
besilankiusių dvasininkų, kurie 
nematė persekiojimo ženklų.

Kanados lietuviai jau spėjo 
reaguoti į Peter Buckley repor
tažą — winnipegieciai pasiuntė 
atitinkamą paaiškinimą “Free 
Press”redakcijai.Tai girtina ini
ciatyva. kad lietuviai budi visa
me laisvajame pasaulyje ir ati
tinkamai reaguoja. Pr. G.

Nuoširdžiai užjaučiame p. VILKUS ir OLYTĘ LESČIE- 

NĘ bei šeimą, netekus mylimo sūnaus ir brolio ALGI

MANTO —

Viktorija ir Vytas Jagučanskiai

Mylimam vyrui ir tėveliui
A t A

JUOZUI RICKUI
mirus, jo žmonai HALINAI, dukterims — ALINAI 
ŽILVYTIENEI ir JANINAI NARUŠIENEI, sūnums — 
ALGIMANTUI ir JUOZUI bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

D. Kazlauskas M. J. Janusų šeima

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, GENUTEI STA-

BINGIENEI Hamiltone ir ONUTEI TARVYDIENEI Či

kagoje reiškiame gilią užuojautą —

P. A. Jakubauskai
A. V. Juraičiai

A. S.

J. K. Januškevičiai
P. O. Savickai 

bukaičiai

A t a
ROMUALDUI MIŠKINIUI

staiga mirus Lietuvoj, jo brolį VACLOVĄ Hamiltone ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

A. ir D. Kochankos

Mylimai mamytei

MORTAI DIRVELIENEI mirus, josios dukterį MARYTĘ 
MARGIENĘ su šeima, sūnų RIČARDĄ bei brolius ir se
seris nuoširdžiai užjaučia —

A. ir D. Kochankos

Lietuvoje mirus ONAI PRIŠČEPIONKAITEI, broliui 
JONUI PRISČEPIONKAI ir K. PRIŠČEPIONKIENEI

bei giminėms reiškiame gilia užuojauta —

Ona ir Vladas Rusai

S 3
0

Pagalbos Draugiją, gruodžio pir
mojoj pusėj viešu atsišaukimu 
kreipėsi į lenkų politines gru
pes, kad jos nustotų kenkusios 
lietuviams kurti laisvą, nepri
klausomą valstybę su sostine 
Vilniumi. Šį atsišaukimą paskel
bė ir kaikurie lenkų laikraščiai. 
1918 m. gruodžio 18 d. marša
las J. Pilsudskis priėmė Lenki
jos lietuvių delegaciją, kuri jam 
įteikė ir memorandumą. J. Pil
sudskis pareiškė, kad jis esąs 
lietuvių draugas, ir priminė rei
kalą lietuviams apriboti sieki
mą etnografinių Lietuvos sienų, 
nes istorinė Lietuva turinti ne
ginčytinai lenkiškų žemių. Len
kija nesanti priešinga atkūri
mui nepriklausomos Lietuvos 
valstybės, tačiau atrodo, kad 
Lietuva būsianti sujungta su 
Lenkija. Siūlė, kad lietuviai į 
Lenkiją atsiųstų savo delegaci
ją tolimesniems pasitarimams.

Raudonųjų pavojus
Bet nauji vėjai papūtė Lietu

vos valstybės ribose. Tai komu
nistinis sąjūdis (P. Lossovskis 
jį vadina revoliucija), pradėjęs 
steigti savo ginkluotus dalinius 
Kalvarijoj, Kazlų Rūdoj, Šiau
liuose, Telšiuose ir kt. Tuo su
sidomėjo vokiečiai. Kilo panika 
Rytprūsių pasienio turtingesnių 
ūkininkų tarpe. Vokiečiai, žiū
rėdami daugiau savo interesų, 
nutarė Lietuvos vyriausybei su
teikti pagalbą, nes jiems daug 
patogiau buvo turėti tarpinę 
valstybę, kuri skirtų Vokietiją 
nuo betkokio revoliucinio sąjū
džio. Tų idėjų didžiausiu skel
bėju buvo dr. Zimmerle — vo
kiečių vyriausybės ypatingas įga
liotinis Lietuvoj. Sausio mėn. 
viduryje jis nuvyko pas Rytprū
sių valdvtoįa ir nurodė, kad ry
tinė Vokietija turi būti ginama 
ne prie savų valstybinių sienų, 
bet Liepojos—Gardino—Kauno 
linijoj. (Bus daugiau)

PADĖKA
1967 m. liepos 17 d. po sunkios ir ilgos ligos paliko šį pasaulį 

mūsų mylima ir brangi mamytė
a. a. URŠULĖ GRINSKIENĖ - LAPEIKAITĖ.

Šią skaudžią valandą mus užjautusiems ir visokeriopai pagelbė- 
jusiems nuoširdžiai dėkojame: Prisikėlimo par. klebonui T. Placi
dui. OFM. T. Pauliui. OFM, T. Tarcizijui. OFM. T. Ambrozijui. OFM, 
ir kun. Br. Jurkšui už iškilmingas gedulo Mišias Prisikėlimo bažny
čioje ir Rožinio maldas laidojimo namuose: T. Pauliui, OFM, už pa
mokslą ir palydą i kapus; Mišių metu vargonavusiam kun. Br. Jurk
šui ir giedojusiems sol. V. Verikaičiui ir O. Stankevičiūtei; karatą 
nešusiems giminaičiams; velionės intencija užprašiusiems šv. Mišias; 
už gražias gėles, asmeniškai, raštu ir per spaudą pareikštas užuojau
tas; už aukas “Canadian Cancer Society”: gausiai atsilankiusiems lai
dotuvių namuose bei palydėjusiems į amžino poilsio vietą ir daly
vavusiems pietuose Prisikėlimo par. salėj: T. pranciškonams už salę; 
pietus paruošusioms šeimininkėms ir padėjėjoms: p. p. B. Kovaliū- 
nienei, M. Yurkštienei, J. Vitkūnienei. O. Drąsutienei. I. Kaliukevi- 
čienei, J. Černiauskienei, D. Baltrytei, A. Podsadecki ir kt. Ligos 
metu mūsų brangią mamytę lankiusiems kunigams, seselėms ir arti
miesiems bei pažįstamiems; taipgi už ligoninėn prisiųstas gėles ir 
dovanas.

Už jūsų pareikštą nuoširdumą skausmo valandoje amžinai lik
sime dėkingi.

Nuliūdę:
sūnus Jonas ir dukra Lidija Grinskiai, 
dukra Janina ir žentas Vytautas Vingeliai 
ir anūkės.

PADĖKA
A. a. Morta Dirvelienė, mūsų mylima mama, mirė š.m. liepos 23 

d., palaidota liepos 26 d.
Ypatingą padėką reiškiame kun. A. Žilinskui, Vilties parapijos 

chorui ir chorvedei p. Beresnevičienei, sol. H. Rožaičiui, karsto nešė
jams ir visu kuo prisidėjusiems.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms bei bičiuliams už gėles, užuo
jautas per spaudą, žodžiu arba laišku.

Nuoširdus ačiū visiems už Velionės lankymą namuose ir ligo
ninėje.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas suteikė mums dvasinės stipry
bės mūsų gilaus skausmo valandose.

Nuliūdę: duktė Marytė Marcienė su šeima 
ir sūnus Ričardas Dirvelis

Čekoslovakijos komunistinė 
vyriausybė atėmė pilietybę iš 
slovako rašytojo L. Mnacko, ku
ris su žydų kilmės žmona buvo 
nuvykęs į Izraelį ir ten aštriai 
kritikavo čekoslovakų kompar
tijos prieš Izraelį nukreiptą pro- 
nagandą. Ši politinė linija buvo 
įsakyta Maskvos, kuri arabų iš
davimą lemiamu momentu da
bar bando dangstyti prieš Izrae
lį nukreiptais šūkiais.

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui ir tėvui

A t A VLADUI ŠARŪNUI mirus,
skaudžią liūdesio valandą patyrėme daug užuojautos ir pagalbos.
Nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui, paly

dėjusiam Velionį amžinam poilsiui.
Didelis ačiū visiems Toronto skautams ir skautėms, Toronto Jūros 

Skautijai ir Jūros Skautijos centrui Čikagoje už gėles, pareikštą užuo
jautą ir organizuotą dalyvavimą laidotuvėse.

Nuoširdžiai dėkojame mieliems draugams ir pažįstamiems už taip 
gausų dalyvavimą laidotuvėse, aukotas šv. Mišias, atsiųstas gėles, 
aukas Velionies paminklui ir pareikštą užuojautą.

Ypatinga mūsų padėka artimiems draugams už taip nuoširdžią pa
galbą ir globą, kuri, netekus rūpestingo vyro ir tėtės, taip reikalinga.

Nuliūdę —
žmona ir vaikai



. Dainos sparnais viešėjom tėvynėje
Svečio solisto Virgilijaus Noreikos liaudies dainų ir operinių 

arijų koncertas Toronte
Vilniaus operos solisto Virgi- 

lijaus Noreikos koncertas rug
pjūčio 22 d. Toronto Brockton 
gimnazijos salėn sutraukė apie 
500 lietuvių, nors buvo rengia
mas savaitės pradžioje, antra
dienio vakarą, kai daugelis dai
nos entuziastų jaučia darbo die
nos nuovargį. Tenka džiaugtis, 
kad šį kartą buvo parinkta to
kiam koncertui tinkanti nauja ir 
erdvi salė. Rengėjai taipgi bu
vo atspausdinę programą su dai
nininko nuotrauka ir žiupsneliu 
informacijų. Iš jų sužinojom, 
jog V. Noreika yra gimęs 1935 
m., Kipro Petrausko dainavimo 
klasę Vilniaus konservatorijoje 
baigęs 1958 m. Jam buvo pa
skirta vadinamoji respublikinė 
premija 1960 m. Solistas esąs 
pagarsėjęs savo koncertais už
sienyje. Kažkodėl buvo nutylė
tas svarbiausias dalykas — V. 
Noreikos dvigubas tobulinimosi 
kursas garsiajame Milano Scalos 
teatre ir jo tenykštis debiutas 
G. Puccini “Madame Butterfly” 
Pinkertono vaidmenyje.

Sol. Virgilijus Noreika Toronte 
koncerto metu

Nuotr. M. Pranevičiaus

Dviejų dalių programa
Koncertą, akompanuojant to

rontiškiam muz. Stasiui Gailevi- 
čiui, V. Noreika pradėjo lietu
vių kompozitorių dainomis — A. 
Bražinsko “Ugnele”, J. Gruo
džio “Visur tyla”, A. Kačanaus- 
ko “Vai gražu, gražu”. Į ope
rinę dali perėjo prof. B. Dvario
no operos “Dalia” Skudučio sce
na. Toliau sekė Celea “Arlietės” 
Fredriko arija itališkai, G. Ver
di “Rigoletto” Hercogo baladė 
lietuviškai, G. Puccini “Toscos” 
arija “Aukso žvaigždės spindė
jo” itališkai ir lietuviškai. Pir
mąją koncerto dalį solistas už
baigė lietuvių kompozitorių kū
riniais — J. Tallat-Kelpšos “Dai
na' apie Nemunėlį”, prof. B. 
Dvariono skaidriąja “žvaigždu
te”, St. Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota?”

Pertraukos metu koncerto da
lyviai turėjo progos pasidalinti 
pirmaisiais įspūdžiais. Antrąją 
koncerto dalį pradėjo ansamblio 
“Lietuva” kanklininkė Danutė 
Juodvalkytė, nuostabiu subtilu
mu paskambinusi J. Švedo har
monizuota liaudies dainą “Ma
ne motulė barė”. Jai ir jos ko
legai birbynininkui Pranui Bud
riui atlikus J. Gruodžio “Ėsk, 
karvute”, “Telšių klumpakojį”, 
scenon vėl grįžo V. Noreika. Pri
tariant kanklėms ir birbynei, iš
girdome P. Olekos “Pjoviau lan
koj šieną”, harmonizuotas liau
dies dainas — J. Karnavičiaus 
“Tris dienas, tris naktis”, J. 
Švedo linksmąjį “Mikitą”, J. 
Karoso “Saulelė raudona”, M. 
Petrausko “Bernužėli, nesvo- 
liok”, “Šią naktelę nemigau”, J. 
Naujalio “Lietuva brangi”, P. 
Olekos “Aš išdainavau visas 
daineles”, J. Švedo “šią naktelę 
per naktelę”, M. Petrausko “Sta
sį”, kuriuo ir buvo baigtas šis 
neeilinis koncertas.

Kipro Petrausko pėdomis
Apie kylantį Vilniaus operos 

tenorą Virgilijų Noreiką buvo 
daug rašyta mūsiškėje spaudo
je, nors lig šiol neturėjome pro
gos jo išgirsti koncertinėje sce
noje — teko pasitenkinti viena 
kita mus pasiekusia plokštele, 
kurių įrašai, deja, nevisada yra 
tobulai atlikti. Jau ir tada buvo 
aišku, kad jis nepalyginamai ge
resnis už Vilniaus operos pa

Kanklininkė D. Juodvalkytė ir birbynininkas Pr. Budrius palydi 
sol. V. Noreikos dainuojamas liaudies dainas

Nuotr. M. Pranevičiaus

grindinį tenorą Valentiną Adam- 
kevičių, pakeitusį Kiprą sun
kiausiuose operų vaidmenyse. 
Pastarajam gerokai kliudo surū
dijusio metalo spalvos balsas, 
ausį rėžiantis aštrumas, trankus 
nelygumas.

Išgirdus pirmąją V. Noreikos 
padainuotą A. Bražinsko kompo
ziciją “Ugnelė” apie naktigonių 
laužą, negalima buvo abejoti, 
kad Kipras yra susilaukęs savęs 
verto įpėdinio. V. Noreikos ly
rinis tenoras turi malonią, ausį 
glostančią spalvą, kuri yra di
džiausia prigimties dovana, nes 
jos negali duoti net geriausi dai
navimo mokytojai. Sekančiose 
dainose, seno varpininko Skudu
čio arijoje iš prof. B. Dvariono 
operos “Dalia” išryškėjo gera 
dainavimo mokykla, neabejoti
nas atlikėjo talentas. Už širdies 
griebė V. Noreikos subtiliai per
teikiami Skudučio žodžiai: “... ir 
vargo Lietuvėlė varpelį tą iš
girs ...” Dar didesnį dainininko 
subrendimą atskleidė nelengva 
Celea “Arlietės” Fredriko ari
ja, kurios viršutinėse gaidose 
jautėsi galinga balso platuma, 
laisvi ir apvalūs tonai, o vidu
rinėse — išlyginti, laipsniški 
perėjimai iš skambaus forte į 
subtilų niano ir beveik šnabž
desiu aidintį pianissimo. Tokio 
atlikimo galėtų pavydėti nevie
nas italų tenoras. Visus sužavė
jo itališkai padainuota G. Pucci
ni “Toscos” arija “Aukso žvaigž
des spindėjo”, pagrįsta kontras
tišku įsimylėjusio žmogaus švel
numu ir mirtį nujaučiančiojo gi
liu tragizmu. Plojimų banga V. 
Noreika privertė šią ariją pa
kartoti lietuvių kalba.

Atrodė, kad birbynės ir kank
lių palyda gali būti persilpna 
liaudies ir lietuvių kompozito
rių dainoms, bet baimintasi bu
vo be reikalo. Liaudies instru
mentai kaip tik padėjo solistui 
išryškinti šių dainų liaudišką 
charakterį. Abu instrumentalis
tai — D. Juodvalkytė ir P. Bud
rius — verti pagyrimo, ypač 
pirmoji, koncerto dalyvius žavė
jusi ne tik kanklių stygomis, bet 
ir pavydėtinai gražia sceniška 
laikysena.

Ašaros, gėlės ir autografai
Lietuvių liaudies dainose V. 

Noreika priminė jauną Kiprą, 
nes jis taip pat siekia subtilu
mo, randamo ir melodijose, ir 
dainų žodžiuose. Tačiau savo bu- 
busio mokytojo jis nekopijuoja, 
kaip kad daro kiti dainininkai, 
bet stengiasi rasti savitą kelią. 
Geriausias pavyzdys — Kipro 
išgarsinta daina “Bernužėli, nes- 
voliok”, kurios dvi frazes V. No
reika išdainuoja vienu atsikvėpi
mu, išgaudamas gerokai skirtin
gą efektą, o “Stasio” paskutinia
me posme netgi pateikia pase
nusio žmogaus tartį.

Didžiausio pasisekimo susilau
kė J. Naujalio “Lietuva bran
gi” arba, teisybę sakant, jos žo
džiai. Šioje dainoje V. Noreika 
visiškai be reikalo naudojo ita
lišką manierą — su atsikvėpimu 
sujungtus “gaidžiukus” tarp 
muzikinių frazių, nors jie sveti
mi lietuviškų dainų stiliui. Nu
tilus dainos garsams, visi atsi
stojo ir ilgai plojo, kaikurie su 
ašarom akyse.

Koncertas buvo baigtas gėlių 
įteikimu V. Noreikai ir P. Bud
riui (D. Juodvalkytė jas buvo 
gavusi anksčiau). Gėlių puokš
tes scenon įnešė dvi mažytės 
mergytės, turėjusios didelę pro
blemą, kai V. Noreika ir P. 
Budrius, nukreipę dėmesį į pub
liką, jų laiku nepastebėjo. Joms 
teko juos vytis į kitą scenos pu
sę ir, galimas dalykas, sumaišy
ti. Šį nenumatytą nesusipratimą 
atpirko V. Noreika, paimdamas 
ant rankų jam gėles įteikusiąją 
ir pabučiuodamas ją į kaktą.

Koncerto užbaigą lydėjo gau
sūs plojimai, išprašę priedui dar 
porą dainų. Užkulisyje V. No
reika, D. Juodvalkytė ir P. Bud
rius ilgokai turėjo pasirašinėti 
autografus, ypač moterų buvo 
apsuptas V. Noreika. Koncertas 
paliko gražų įspūdį ne tik muzi
kine puse, bet ir dainų žodžiais, 
kurie visus šio vakaro dalyvius 
nukėlė prie Nemuno krantu.

V. Kst

Putnamo mergaičių stovykloje — ir mažosios žydi! Nuotr. Ged. Naujokaičio

Tautinės grupės Kanados paviljonuose
(Tęsinys iš pr. numerio)

Lietuvos vėliava
Ontario paviljone, tarp dau

gelio kitų, yra ir lietuviška vė
liava. Architektūriniu atžvilgiu 
Šis paviljonas primena palapi
nių telkinį, t.y. šios provincijos 
kilmę iš laukų ir miškų. Viduje 
stengiamasi nukelti žiūrovą į 
tikrąjį Ontario reljefą. Tai uolų 
ir krioklių provincija — dunk
so milžiniškos natūralios uolos, 
šniokščia didžiulis krioklys. Per
žvelgęs provincijos žemės tur
tus ir ekonominį pajėgumą, at
siduri ties parašu: “Prie viso to 
reikia pridėti Ontario žmones.” 
Jie vaizduojami tautinėmis vė
liavomis. Mūsų vėliava net su 
Vyčio kryžiumi.

Mūsų pušys augščiausios
Ne tik pušys, bet ir visas 

vakarų provincijų paviljono 
įrengimas yra bene geriausias. 
Nedaug jis užima vietos, bet kas 
padėta, padėta gerai ir vaizdžiai 
— dideliais modeliais, vaizduo
jančiais pagrindinius provincijų 
gyvenimo momentus. Milžiniš
kos Douglas pušys yra natūra
lios — jų viršūnėms prakirstas 
stogas; tvarte stovinčių mėsinių 
jaučių modeliai tiek natūralūs, 
kad daugelis žiūrovų laukia ka
da bus jų maitinimo laikas. Vi
sas paviljonas netgi gaivinamas 
malonaus pušų aromato, kurį 
duoda kelios kvepalų firmos.

Vakarų provincijoms priklau
so ir Edmontono pilis įrengta 
La Ronde. Tai yra polių staty
bos medinė pilis natūraliame 
miestelyje. Čia, nedideliame 
plote, pilies sienų apsuptame, 
verda naktinis pereito šimtme
čio pradžios gyvenimas su “auk
so gadynės” kabaretu, senoviš
ka barzdų kirpykla ir kepamu 
jaučiu.

Pajūrio provincijų paviljone 
nieko daugiau ir nėra, kaip tik 
valgykla, kurioje, sakoma, gali
ma pigiai pavalgyti žuvies, jei
gu turi noro pastovėti gerą va
landą eilėje. Negausūs pajūrio 
laivų eksponatai išdėstyti aikš
tėje apie paviljoną.

Kvebeko provincija
Kvebekas turi pagrindinį pa

viljoną, kaimo modelį ir pramo
nės paviljoną.

Parinktas juodas akmuo pa
grindinio paviljono vidui įreng
ti daro slegiantį įspūdį. Bet tik
rasis provincijos gyventojų vei
das yra La Ronde kaimelyje. Čia 
mažuose akmeniniuose kabare
tuose liejasi vynas, o vakarais 
kaimelio aikštėje šokami seno
viški ir naujesni tautiniai šo
kiai. Šoka visi, kas tik nori, kas 
moka ir nemoka, keičiasi part
neriais, keičiasi poromis, pasi
meta ir vėl susiranda, kartais 
ir gana keblioje situacijoje, 
kaip vienam amerikiečių jūri
ninkui staiga ant kelių atsira
do vyresnio amžiaus stora ne
pažįstama moteris su trumpu si
jonu.

Indėnų skundai
“Mes juos su nuoširdumu pri

ėmėme, parodėme jiems kelią 
per miškus, išalkusius pamaiti
nome ir parodėme, kaip maistą 
gamintis. Jie pradėjo į mus šau
dyti, įtraukė mus į savo karus, 
kur mes buvome pastatyti vieni 
prieš kitus. Jie atnešė mums 
nežinomas ligas, paniekino mūsų 
šventąsias dvasias, atėmė mūsų 
žemę, priversdami mus, beraš
čius, padėti mūsų giminių ženk
lus ant mums nesuprantamų su
tarčių. ..” Tai skundai, išrašyti 
ant indėnų paviljono sienų, čia 
pat ir paveikslai iš skurdaus in
dėnų gyvenimo rezervatuose, 
šis paviljonas pradžioje nebuvo 

VEIK ATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios reęistrnota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai ranka masažai, spindulinės ir 

garq vonios. Gydomieji Judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis. Ps.D.BJi.NJPt.

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

numatytas ir tik vėliau, indė
nams spaudžiant, pastatytas. O 
visdėlto Kanada yra tikra de
mokratija. Ar galėjo kuri nors 
rusų pavergta tauta bent vieną 
skundo sakinį parašyti? O to
kių sakinių būtų atsiradę tūks
tančiai.

Eskimai, ukrainiečiai...
Toli nuo centrinio kanadiečių 

rajono, pigių restoranėlių eilė
je, susigūžęs Jukono teritori
jos kambarėlis. Nežinia, kodėl 
ir kaip jie į tą vietą pateko, kur 
kukliai rodo savo šiaurės lobius. 
Kitoje saloje, nemažame pavil
jone, pavadintame “Hospitali
ty”, atskiruose kampuose pasta
tyti stalai tiems, kurie į bran
giuosius paviljonus nepateko. 
Prie vieno tokio stalo įsikūrę 
eskimai (kažkodėl jie taip nuže
minti, palyginus net su indė
nais). Prie kito stalo įsitaisė uk
rainiečiai. Nors jų Kanadoje yra 
apie pusę milijono, bet jie čia 
kukliai pasirodo dažytais kiau
šiniais ir tautiniais "drabužiais. 
Parodos eigoje jiems pavyko iš
sikarianti leidimą, kad ir tose 
nuošaliose patalpose, suruošti

Lietuviai tautinių
Spalvingai įvairus buvo tau

tinių meno grupių pasirodymas 
tradicinėje Kanados parodoje 
CNE. Rugpjūčio 18 d. spektak
lį, pavadintą “Nationbuilders 
’67”, Grandstand amfiteatre ste
bėjo daugiatūkstantinė publika, 
kurioje buvo ir lietuvių. Estra
dinėje scenoje pasirodė 2000 ar
tistų. Foną scenoje sudarė Ellis 
McLintock diriguojamas 60 as
menų simfoninis orkestras. Jis 
atliko įvairių tautų liaudies šo
kius ir dainas. Per dvi su puse 
valandos pasirodė 32 etninio 
meno grupės. Spektaklis pradė
tas tautiniais drabužiais pasipuo
šusių vaikučių įžygiavimu sce
non (jų tarpe trūko lietuviškos 
porelės). Pačius mažuosius už 
rankų vedėsi programos vedė
jas Leon Kossar. Publikai entu
ziastingai plojant, orkestras gro
jo, o scenoje matėsi torto imi
tacija su 100 žvakučių. Tai bu
vo Kanados pasveikinimas šim- 
tojo gimtadienio proga.

Programoje pirmaisiais buvo 
šio krašto gyventojai — indėnų 
grupė. Monotonišku būgno tam
tam ritmu ir trepsint ratu, indė
nai atliko “ugnies rijimo šokį”. 
Po jų sekė estaičių ritminė gim
nastika. Aštuoniolikai šviesia
plaukių publika kėlė ovacijas. 
Jų ritmiškas žaidimas su sviedi
niais. orkestras ir giminastika 
sudarė vieną junginį. Vengrų 
ansamblio “Kodaly” choras ir 
šokėjai meistriškai atliko nuo
takos čardašą, kuris publikai 
labai patiko. Latvių tautinių šo
kių grupė “Dizdancis” po tokio 
įspūdingo vengrų pasirodymo at
rodė blankiai.

Mūsų “Gyvataras” gerai ir 
energingai pašoko “Subatėlę”. 
Smarkiu tempu vikriai sukosi 
poros, nesilaikant griežto lygia
vimo figūrose, šokis atliktas na
tūraliai, buvo skirtingas nuo ki
tų charakteriu ir savitumu. Bu
vo trūkumų apšvietime, nes mū
sų spalvingi tautiniai drabužiai 
nesudarė tikro įspūdžio. Perei
tais metais “Gyvataro” mergai
čių pašokta “Sadutė” susilaukė 
didesnio publikos entuziazmo, 
ši karta “Gyvataro” pašoktai 
“Subatėlei” trūko choro ir di
desnio skaičiaus šokėjų.

Ukrainiečių, žydų, lenkų, ja
ponų, kiniečių, slovakų, airių, 
škotų, graikų ansamblių šokėjai 
ir cliorai užpildė didžiulę see- 

laisvųjų ukrainiečių kultūros sa
vaitę, į kurią, matyt įvykių pa
veiktas, buvo atvykęs net pats 
Kanados ministeris pirmininkas.

“O Canada”
Kanadiečių patrijotinių jaus

mų kėlimas geriausiai atlieka
mas Bell telefono b-vės teatre. 
Žiūrovai čia stovi rate, o ekra
nas — visos ratu einančios sie
nos. Susidaro įspūdis, kad arba 
skrendi lėktuvu, arba važiuoji 
traukiniu, arba dideliu greičiu 
leki automobiliu ir apvažiuoji 
visą Kanadą. Vaizdas toks tik
ras, kad moterims darosi bloga 
nuo siūbuojančio lėktuvo, o vy
rai, nepaprastu greičiu važiuo
dami kalnų tarpekliais, tai šen 
tai ten mina koją ant stabdžio 
(žinoma, ant greta stovinčio žiū
rovo kojos). Giliai patri j etinis 
W. Disney statytas filmas taip 
įspūdingai baigiamas naujuoju 
himnu “O Canada”, kad visus 
sužavi. Sakoma, tai esanti vie
na priežasčių, kad parodoje iki 
šiol nesprogo nė viena separa
tistų bomba. Ne be reikalo prie 
šio teatro žmonės laukia valan
domis eilėse. A. R.

grupių spektaklyje
na. Publika jiems daugiausia ir 
plojo. Jų pasirodymuose matė
si profesinis pasiruošimas. Vi
siems patiko ispanės ir prancū
zai.

Pabaigai programos vedėjas 
L. Kossar publikai pristatė augš- 
tus svečius: Ontario guberna
torių, ministerę Judy LaMarsh, 
Toronto burmistrą W. Dennison, 
CNE prez. W. E. Evans, min. 
Yaremko, J. W. Fisher ir kt. 
Jų pasakytose kalbose išreikšta 
padėka programos atlikėjams ir 
rengėjams už puikiai paruoštą 
programą.

Iškilminga buvo programos 
užbaiga. Dalyvavusių etninių 
grupių atstovai, nešini Kanados 
ir provincijų vėliavom, įžygiavo 
scenon; jungtinis visų tautų cho
ras. šokėjai, orkestras ir publi
ka galingai sugiedojo “O Cana
da”. Čia nesijautė nei rasinių, 
nei kontinentinių, nei politinių 
skirtumų. Tai buvo tikrai di
džiausias Šiaurės Amerikos et
ninio meno spektaklis, skirtas 
Kanados šimtmečiui atžymėti. 
Toronto didžioji spauda plačiai 
aprašė šį tautų pasirodymą, bet 
tik »The Globe a. Mail” pažy
mėjo. kad jame lietuviams at
stovavo Hamiltono “Gyvataras”.

Vytautas Balčiūnas

PADĖKA
Mirus Adomui Bobinui Lietuvoje bei iškeliavus į amžino pailsio 

vietą, liūdesio bei susikaupimo valandoje mus užjautusiems nuo
širdžiai dėkojame: mons. dr. Juozui Tadarauskui už atlaikytas šv. 
Mišias bei metines ir ta proga tartą užuojautos žodį; Toronte: Pranui 
ir Leokadijai Norušiams už dalyvavimą šv. Mišiose bei pareikštą užuo
jautą per spaudą; Baliui ir Genutei čižikams už dalyvavimą abiejose 
šv. Mišiose ir užprašytas dvejas šv. Mišias; Buffalo mieste: Romui, 
Aldonai ir visai Masiulionių šeimai už pareikštą užuojautą; Hamilto
ne: Leonui ir Genutei Klevams už užprašytas šv. Mišias; Domui ir 
Agutei Kochankoms už užprašytas šv. Mišias; Broniui ir Emutei Mila- 
šiams už pareikštą užuojautą; taipgi visiem kitiem, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu mus užjautė ir paguodė.

Pasiliekame nuolat dėkingi —
Petras ir Danutė Babinai

Padėka
Reiškiame gilią bei nuoširdžią padėką visiems dalyva

vusiems liepos 19 d. mirusio a. a. JONO GRAIBAUS laido
tuvėse. Ypatinga padėka priklauso: klebonui Tėvui Pla
cidui, OFM, ir kitiems kunigams, sol. V. Verikaičiui už var
gonavimą ir gražų giedojimą, Toronto kuopos šauliams, ne- 
šusiems karstą, kuopos pirm. St. Jokūbaičiui už tartą žodį 
kapinėse, daug prisidėjusiems ligos ir laidojimo metu B. 
Jackui ir B. Jonynienei, visiems užprašiusiems šv. Mišias, 
atsiuntusiems gražias gėles karstui papuošti, p. p. Valat- 
kams už pusryčių paruošimą.

Liūdinti dėkinga našlė Graibienė, 
svainis ir artimieji
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Lietuvis susisprogdino prie Lenino kapo?
Amerikiečio turisto patyrimai Maskvoje 

AL. GIMANTAS

Tiek lietuviškoje, tiek ir kitų 
spaudoje teko skaityti apie sa
votišką įvykį Maskvoje birželio 
28 d.: kažkoks sovietinis pilie
tis susisprogdino prie pat Le
nino mauzolėjaus. Gal tai ir ne
būtų didesnio dėmesio verta ži
nutė, jei ne įvairių spaudos 
agentūrų pateikti komentarai ar 
net pačio fakto detalės, kurios 
buvo gana skirtingos. Vieni šal
tiniai pranešė, kad nelaimingo
ji auka buvęs 80 metų amžiaus 
vyriškis, kiti teigė, kad jis bu
vęs žymiai jaunesnis. Įdomiau
sias kaikurios spaudos teigimas, 
kad žuvęs buvo lietuvis (kitų 
teigimu — ukrainietis). Sovieti
nė milicija, aišku, tokiais atve
jais labai nekalbi ir Vakarų 
spaudos agentūrų atstovai Mask
voje tegalėjo pasitenkinti tik 
įvykio liudininkų spėjimais, o 
gal kaikurių tik ir prielaidomis. 
Pvz., britų Reuters žinių agen
tūra aiškiai skelbė, kad savižu
dis buvo lietuvis, 61 m. amžiaus.
Jūsų bendradarbiui pavyko ras
ti gyvą to viso įvykio liudinin
ką — amerikietį verslininką, 
kuris tuo metu viešėjo Maskvo
je ir pats susisprogdinimas įvy
ko maždaug 15 pėdų atstu nuo 
jo. Kątik teko telefonu kalbėti 
su minimu asmeniu ir gauti šiek 
tiek daugiau detalių.

Amerikietis turistas Charles 
M. (Duke) Huber ekskursiniu 
autobusiuku keliavo po Europą. 
Apsidžiaugė gavęs leidimą ir 
Sov. Sąjungon, nes keliauti ten 
autovežimiu dar nėra dažnas 
įvykis. Pro Minską ir Smolens
ką jis pasiekė Maskvą. Gražų 
birželio mėn. trečiadienio vaka
rą jis išėjo pasivaikščioti po 
Maskvos miesto centrą. Čia pat 
ir Raudonoji aikštė ir garsusis 
Lenino kapas — mauzolėjus. So
vietams tai lyg “šventa” vieta, 
kur visada labai daug turistų, 
gerbėjų, praeivių. Prisimena ir 
laiką — be dešimties minučių 
septynios. Tuo pat metu keičiasi 
ir garbės sargyba nuolat budin-

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

ČIKAGĄ PASIEKUSIOS ŽINIOS 
sako, jog JAV lietuviai krepšininkai 
laimingai pasiekė Vilnių ir ten pra
dėjo žaidimus. Rugpjūčio mėn. 15 d. 
išskridę iš Čikagos O’Hare aerodro
mo, Vilnių jie pasiekė rugpjūčio 17 
d. prieš pietus. Vilniaus aerodrome 
juos pasitiko tenykščiai sporto dar
buotojai: V. Kulakauskas, G. Vilei- 
kienė, J. žičkus, A. Slankstys, V. Ka
zakevičius ir būrys lietuvių mergai
čių su gėlėmis. Kelias dienas pail
sėję ir apžiūrėję miestą, JAV lietu
viai krepšininkai stojo rungtyniauti 
su antrąja savo pajėgumu Lietuvos 
komanda Vilniaus “Statyba”. Po 
apylygės kovos svečiai turėjo pra
laimėti 77:98. Sekmadieni Įvyko ant
rasis susitikimas su Vilniaus stu
dentų penketuku ir čia pergalę — 
83:73 laimėjo svečiai.

Išvažiavo šie krepšininkai: J. Jan- 
ky-Jankauskas, Aloyzas Razutis, Ro
mas Gudas, Pranas Miniotas, Mik- 
naitis, Galinaitis, Sepetavičius, Kau
nas, Jensenas, Antanas Jankauskas 
(buv. Argentinos krepšinio rinkti
nės žaidėjas). Palydovai: R. Dirve
nis, R. Mieželis, dr. Byla-Bylaitis, A. 
Juškys, Janulaitis. 
• • •

ONA STANKEVIČIŪTE, kuri iš 
Vilniaus atvyko pusei metų Į Š. 
Amerikos kontinentą pas gimines, 
savaitę laiko praleido ir Čikagoje, 
čia ji aplankė savo artimuosius, o 

ti prie mauzolėjaus. Kareiviai 
ateina ir nueina be jokių dides
nių iškilmių ar triukšmo. Staiga 
pasigirdo nemažo sprogimo gar
sas ir jis pasijuto sprogimo jė
gos parblokštas ant žemės. Pa
galvojo, kad ir čia sargybos kei
čiasi palydint patrankos šūviui, 
tik kilo abejonė, kodėl taip arti 
ir garsiai? Atsikėlęs jis tuoj 
pastebėjo, kad tas sprogimo 
garsas neturi nieko bendro su 
sargybų pasikeitimu. Čia pat, vi
sai šalia jo, gulėjo keletas krau
juojančių praeivių, daugiausia 
jaunų žmonių, ir čia pat, beveik 
per pusę sudraskytas, labai 
kraujuojantis 60-70 metų am
žiaus žmogaus lavonas. Visur 
mėtėsi drabužių skiautės, port
felio odinės dalys. Jis pats, save 
peržvelgęs, irgi rado ant eilutės 
kraujo dėmių. Kilo sąmyšis — 
tuoj atvyko milicija, pradėjo be- 
sigrupuojančius žmonės skirti, 
stumti toliau nuo tragiško įvy
kio vietos. Amerikietis turistas 
dar matė ir daugiau sudrasky
tų turbūt kitiems asmenims 
priklausančių portfelių.

Tą amerikietį turistą, kaip 
įvykio tiesioginį liudininką, ka
mantinėjo Vakarų spaudos te
legramų agentūrų koresponden
tai, bet jis jiems nedaug ką nau
jo tegalėjo papasakoti. Spaudos 
žmonės sugebėjo šį bei tą išgau
ti iš sovietinės milijos ir vietinės 
lavoninės. Jo manymu, žinia, 
kad nusižudėlis buvo lietuvis, 
gali būti tikra. Kiti kalbėjo, kad 
jis galėjęs būti nesveiko proto, 
dar kiti aiškinę, kad buvęs ligo
nis, turėjęs arteriosklerozę ir t.t. 
Treti rašė, kad auka buvusi la
bai prastai apsirengusi, bet ir 
tai sunku buvę nustatyti, kai 
sprogimas viską sutaršė, suplė
šė ir sukruvino.

Mūsų liudininkas, nieko ne
laukęs, sekančią dieną išvyko iš 
Maskvos į Leningradą ir jau be 
jokių nuotykių ramiai pasiekė 
savo gyvenamąją vietą Grosse 
Painte Farms, Mičigane.

taip pat ir pažįstamus. Rugpjūčio 20 
d. ji lankėsi Cicero liet kolonijoje 
ir ta proga šv. Antano par. bažny
čioje Sumos metu solo sugiedojo dvi 
giesmes. Viešnia iš Vilniaus priklau
so Šv. Onos bažnyčios chorui ir ra
dijo komiteto chorui. Sako, giedo
jimas parapijos chore nėra labai po
puliarus, tačiau dėl to labai nesijau
dina. Dainavimas jai nėra pagrindi
nis užsiėmimas, nes pragyvenimą pel
nosi dirbdama buhalterės darbą. Pa
viešėjusi Čikagoje, viešnia vėl grįž
ta i Toronto miestą, kur ji jau yra 
praleidusi kelis mėnesius laiko. Iš 
ten ji vėl numačiusi vykti į Montrea- 
li ir kitur. 
• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. — Je
ronimas Ignatonis, JAV Liet, švieti
mo tarybos pirmininkas, kartu su 
žmona išvyko trijų savaičių kelionei 
po Europą. — Kun. Donatas Slap- 
šys, S.J., misijonierius Indijoje, va
sarą praleido Amerikoje; iš Čika
gos į savo nuolatines pareigas iš
vyko rugpjūčio 25 d. Išleistuvės bu
vo surengtos jo brolio Edvardo Slap- 
šio namuose. — Komp. Vladas Ja- 
kubėnas, dažnas talkininkas įvairiuo
se lietuvių koncertuose, buvo ope
ruotas Minnesotos universiteto kli
nikoje. Jam padaryta nugaros ope
racija. — “Lituanikos” futbolo ko
manda, pralaimėjusi “Slovaks” vie
nuolikei 0:1, iškrito iš futbolo tau
rės žaidimų. Normalus laikas neda
vė įvarčių, bet pratęsime, antrame 
kėlinyje, lietuviai negalėjo atsilai
kyti. — Alfonsas Vambutas, gyve
nąs Brighton Parko liet, kolonijoje, 
parašė 4 veiksmų, 5 paveikslų mi
tologinį veikalą apie senovės lietu
vių papročius. — Jadvyga Stuokienė 
rugpjūčio 18 d. atvyko iš Lietuvos 
apsigyventi pas savo vyrą Adolfą 
Stuoką. Ji gyveno Joniškėlyje.

Vakaru berlyniečiai atžymė
jo miestą perskiriančios sienos 
šeštąsias metines. Tose vietose, 
kur buvo nušauti bandžiusieji 
pabėgti, padėti gėlių vainikai. 
V. Berlyno policijos duomeni
mis, nuo 1961 m. rugpjūčio 13 
d. komunistų milicininkai yra 
nušovę 63 pabėgėlius. Sukakties 
proga V. Berlyno burmistras H. 
Albertz atidengė 35 pėdų pa
minklą, simbolizuojantį visų 
berlyniečių viltį, kad vieną diel 
ną Berlynas vėl bus sujungtas.

Bado kamuojama Indija sa
vo paskutinius išteklius skiria 
ginklavimosi reikalams. Krašto 
apsaugos min. Bali Ram Bha- 
gat pranešė parlamentui, kad 
Indija yra pasiryžusi įsigyti po
vandeninių laivų. Iš kur tie lai
vai bus gauti, niekas nežino. 
Spėjama, kad juos gali parūpin
ti Sov. Sąjunga, nusivylusi ko
munistine Kinija. Indijos ka
riuomenė stiprina savo pozici
jas Himalajų kalnų papėdėje, 
kur 1962 m. kiniečiai užėmė 
15.000 kv. myliu Indijos terito
rijos.



® PAVERGTOJE TETOM
TURISTŲ VAIKAI STOVYKLOJE
Rugpjūčio 11 d. iš Vilniaus išvy

ko Škotijos lietuvių turistų grupė, 
kviesta kultūrinių ryšių komiteto. 
Jai vadovavo jau trečią karta į so
vietų okupuotą Lietuvą atvykusi Ško
tijos lietuvių klubo pirm. J. Moce- 
vičiaus dukra H. Martin. “Tiesoje” 
skelbiama, jog turistams buvo paro
dytas Vilnius, Paneriai ir Trakai, o 
jų vaikai viešnagę praleido “Olim
piečio” pionierių stovykloje Nemen
činėje. Lig šiol neteko girdėti, kad 
mažieji turistai būtų siunčiami pas 
pionierius pradiniam leninizmo kur
sui išeiti. Atrodo, tai yra naujas posū
kis, turįs aiškų politinį tikslą.

NAUJOS STAKLES
Valstybinė komisija priėmė Kauno 
F. Dzeržinskio gamykloje surinktas 
koordinatinio ištekinimo stakles, tu
rinčias 2-2,5 mikrono tikslumo opti
nę atsiskaitymo sistemą. Jas supro
jektavo konstruktoriai A. Kairys, V. 
Staugaitis ir kt. Komisijos nuomone, 
šios staklės savuoju tikslumu pralen
kia visas panašaus tipo stakles Sov. 
Sąjungoje.

NEPASIEKĖ VIRŠŪNĖS
K. Montsvilos vadovaujami Lietu

vos alpinistai Spalio revoliucijos 
penkiasdešimtmečio proga buvo pa
siryžę įkopti į 7.495 m augščio Ko
munizmo viršukalnę Kazachstane. Ko
munizmo viršūnė ir kasdieniniame 
gyvenime, ir kalnuose, pasirodo, ne
pasiekiama. Lietuvių alpinistų arti
muosius nugąsdino pranešimas “Tie
soje”, skelbiąs: “Malūnsparniai gelbs
ti Lietuvos alpinistus”. Tasso koresp. 
H. Machmudavo teigimu, alpinistus 
ištiko didžioji gamtos nelaimė — 
sniego griūtis. Nelaiminguosius išgel
bėjo malūnsparniai, bet vieno šio žy
gio dalyvio nepavyko surasti. Vėliau 
paaiškėjo, kad sniegas užgriuvo ne 
lietuvius, bet kazachstaniečius. Lie
tuviai sveiki ir gyvi grįžo Vilniun, 
atsisakę Komunizmo viršūnės ir jos 
propagandinės naudos.

TARP KATINO IR ŠPYGOS
Liepos mėn. pasirodęs “Šluotos” 

13 nr. daug vietos skiria žuvims ir 
žvejams. Viršelį puošia rodyklė švie
žios žuvies mėgėjams, žyminti žuvies 
įsigijimo vietą ir jos parduodamą 
kiekį. Šviežios žuvies mėgėjams žo
džiais ir piešiniais patariama kreip
tis: 1. Pas brakonierius, kurių laive
liai pilni nelegaliai prigaudytos žu
vies. 2. Pas žveją profesionalą, tu
rinti tik vieną žuvyte. 3. Pas žveją 
mėgėją — katiną, tupintį prie tuš
čios keptuvės. 4. Į parduotuvę, kur 
vietoj žuvies galima pamatyti špygą. 
Apie pasikeitusias žvejybos sąlygas 
ir jų priežastis kalba R. Peldiškio 
satyra:

“Svarsto žvejai aptūpę 
vieną slenksčiuotą upę: 
“Būdavo, jau kad iškyla! ... 
Lyg krokodilai iš Nilo.
Šiemet net pūgžlio kvailo 
neužkabinam .. . Gaila ... 
Kur?!
Gal pabėgo į Afrika? ...
------------Ne!
Aukštupy 
pastatė fabriką.”

ŠOKIŲ PAVILJONAS
Vytauto kultūros ir poilsio parke 

Kaune neseniai buvo atidarytas mo
dernus šokių paviljonas, kuriame 
vienu metu galės linksmintis 1.500 
kauniečių. Šio statinio projektą pa
ruošė komunalinio ūkio projektavi
mo instituto inž. zl. Kvedarienė. 
Naujove laikytinos pakabinamos lu
bos, kurios ne tik puošia paviljoną, 
bet ir gerina salės akustiką.

KAUNIEČIŲ STAKLĖS
Į Vienoje įvyksiančią tarptautinę 

mugę buvo išsiųstos Kauno F. Dzer
žinskio gamyklos dideliu tikslumu ir 
universalumu pasižyminčios koordi
natinio ištekinimo staklės. Jos jau 
nekartą buvo rodomos parodose bei 
kitose tarptautinėse mugėse.

MOKYTOJŲ PROBLEMOS
Išeivijos mokytojų Dainavoje įvy

kusi studijų savaitė svarstė eilę pro
blemų švietimo srityje. Jų taipgi ne
trūksta ir Lietuvoje. Išeivijos moky
tojams cituotini “Tiesoje” rugpjūčio 
6 d. paskelbti Šilalės švietimo sky
riaus inspektoriaus Alekso Šidlausko 
ilgo ir aktualaus rašinio žodžiai: “Lai
kas grąžinti į mokyklą psichologiją. 
Elgesys, etika, etiketas — tai be re
tų išimčių mokyklose nežinomas 
dalykas. O juk neįmanoma probėgš
mais išnagrinėti etikos kurso. Ne 

M. Doniliunaitė, penkta iš kairės, kartu su Putnamo akademiją 
baigusiomis lietuvaitėmis abiturientėmis.

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON

168 Locke St. S. JA 2-5028
IŠPARDAVIMAS

Westinghouse w
PHILIPS^ 
tak«t Um tin« to build the best

PARDUODAM SPALVOTUS TELEVIZIJOS PRIIMTU
VUS, B & W TELEVIZIJOS PRIIMTUVUS, STEREO, RA
DIJO APARATUS, SKALBIMO MAŠINAS, ŠALDYTU
VUS, KROSNIS IR KITUS ELEKTRINIUS REIKMENIS. 

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.
Kreiptis pas AL Pilypaitj, krautuvės vedėją

paslaptis, jog mandagumu ir išsiauk
lėjimu ne kiekvienas moksleivis ga
li pasigirti...” A. Šidlauskas palie
čia ir vaizdines priemones: “Blogai 
vaizdinėmis priemonėmis aprūpinami 
humanitarinių dalykų mokytojai. Ma
ža plokštelių ir įrašų, labai maža 
bibliotekose knygų. Pačių pasiga
minti įrašai būna prasti. Efekto pa
mokoje nebūna. Radijo komitetas 
galėtų suteikti rimtą ir kvalifikuotą 
pagalbą. Lietuvių kalbos ir literatū
ros dėstymui nėra nė vieno diafil- 
mo ir mokomojo kino filmo. Kiek 
kartų buvo tuo klausimu rašyta ir 
kreiptasi į Lietuvos kino studiją — 
sunku bepasakyti..'.” A. Šidlauskas 
ypač nepatenkintas užklasine veik
la: “. .. įvairiausių renginių, prie
monių, konkursų, švenčių, parodų, 
apžiūrų, sąskrydžių tiek daug visur 
organizuojama, jog jie pradeda kenk
ti mokyklai ir mokiniui. Kai ateina 
pavasaris, prasideda nuolatiniai va
žinėjimai. Ir ne vien tik jubilieji
niais metais. Švietimo ministerijai, 
įsigilinus į esamą padėtį, reikėtų 
tarti savo žodį. Gal kiek ir ginčy
tina, bet, mano manymu, ima karto
tis ir nuobodėti kai kurie turistų 
sąskrydžiai, spartakiados, dainų 
šventės ar meno saviveiklos apžiū
ros ...” Kenčia ne tik mokiniai, bet 
ir mokytojai: “Dar neišėjo iš mados 
gausūs pasitarimai, seminarai, konfe
rencijos, kurie dažnai būna neverti 
sugaišto laiko. Juose dar būna daug 
deklaracijos, tuščiažodžiavimo, pil
kumo ir nuobodulio ...”

EKSKURSANTŲ GARBEI
Stebėdamas vasaros mėnesiais 

plentais švilpiančius ekskursantų pa
krautus automobilius, satyrikas J. 
Nekrošius “Šluotoj” filosofuoja:

“Išpraustos kiaulės 
išvažiavo į miestą. 
Vėjyj plakės plakatas: 
“EKSKURSIJA” 
Kiaulės kriuksėjo, 
Kiaulės 
Kiauliškai žviegė.
Kiaulės daug ką pamatė:
Neono lempas, 
Rūkytus kumpius 
Ir dešras
Parduotuvės vitrinoj. 
O svarbiausia — 
Aplankė mėsos kombinatą 
Ir ten . ..
Pasiliko ...

Ar jūs nepanašūs į jas,
Kai šlaistotės turguj,
Ar gerdami laidote gerkles 

paplentėj
Po iškaba tokia:
“EKSKURSIJA”.

TEISMAI IR TĖVAI
Augščiausiojo teismo pirmininko 

pavaduotojas M. Čapskis padarė 
pranešimą augščiausios tarybos pre
zidiumui apie teisminę praktiką tė
vystės teisių atėmimo bylose ir ne
pilnamečių vaikų globą. Jo nuomo
ne, vykdomieji komitetai bei jų sky
riai rodo nepakankamą dėmesį vaikų 
globai, tėvystės teisių pažeidimams. 
Jie netgi nenori kreiptis į teismą, 
kad jis atimtų tėvystės teises ir vai
kus perduotų globos Įstaigoms. Kar
tais mažamečiai ir nepilnamečiai vai
kai atiduodami auklėti morališkai pa
krikusioms šeimoms, iŠ kurių juos 
vėl tenka atsiimti ir jieškoti naujų 
įtėvių. Valstybinės vaikų auklėjimo 
Įstaigos dažnai atsisako priimti kū
dikius iš vienišų motinų, nors tuo 
reikalu buvo išleistas specialus Įsa
kas 1944 m. liepos 8 d. Šių klau
simų svarstymas augščiausios tary
bos prezidiume liudija, kad Lietu
voje yra gerokai pašliję šeimų rei
kalai. z\pie tai dažnai kalbama ir 
laiškuose iš Lietuvos. Pagrindinę 
priežastį keturiom taikliom eilutėm 
atskleidžia satyrikas Alb. Skyrelis:

“Susitinka šokiuose.
Apkabina parke.
Antrą dieną tuokias, 
Trečią — gailiai verkia.”

MIDAUS GAMYKLA
Visoje Lietuvoje yra pagarsėjęs 

Stakliškėse gamintas “Dainavos”, 
“Trakų”, “Bočių”, “Lietuviško bal
zamo” midus, sukurtas šios srities 
entuziasto A. Sinkevičiaus. Midų ga
mindamas senose, nepritaikytose pa
talpose, A. Sinkevičius buvo susilau
kęs daugiau priekaištų nei paramos. 
Po ilgo tūpčiojimo Lietkoopsąjungos 
valdyba pagaliau nutarė rekonstruoti 
ir praplėsti Stakliškių midaus ga
myklą, parūpinti jai šiuolaikinę tech
niką. Gamyklos pajėgumas bus patri
gubintas. V. Kst.

Londono lietuvių 60 pėdų ilgio paradinis gyvasis vaizdas "Lietuviš
kas kaimas", šimtmečio parade laimėjęs pirmą vietą ir dviejų pė
dų augščio taurę.

LONDON, ONT.
“BALTIJA” — Į NEWFOUND 

LANDĄ. — Londono ir Rodnės Jau
nimo Ansamblio “Baltija” taut, šo
kių grupė, vadovaujama D. ir M. 
Chainauskų, Centennial Committee ir 
Ontario Folk Art Council valdžios 
lėšomis pasiųsta i St. John’s, New 
Foundlando sostinę, išpildyti dalį vi
sų tautybių šimtmečio koncerto pro
gramos. Ji yra vienintelė šokių gru
pė iš Ontario, o dvi nelietuvių gru
pės vyksta iš Kvebeko. Anksčiau pa
našiam koncertui į kitą provinciją 
buvo nuvykusi G. Breichmanienės va
dovaujama “Gyvataro” grupė. Taigi, 
ši yra antroji lietuvių grupė, vyks
tanti valdžios lėšomis, ir taip pat 
antroji grupė iš visų tautybių Lon
done. Anksčiau vyko lenkų grupė. 
“Baltija” iš Toronto aerodromo iš
skrido rugpjūčio 21 d. Jų kelionė 
kainuos virš $5.000.

j. CEGIS, JR., VYKSTA ROMON, 
šv. Kazimiero lietuvių kolegijon, 
kurioje numato ruoštis kunigystei ir 
tęsti muzikos studijas. Londone jis 
baigė trylika skyrių bendrojo moks
lo ir dešimt skyrių muzikos, pirmo
je eilėje pianino kurso. Jonas nuo 
pat jaunų dienų dalyvavo visuose 
liet, parengimuose ir buvo aktyvus 
narys skautų vietininkijoje, “Balti
jos” ansamblyje ir sporto klube 
“Tauras”. Jo tėveliai J. ir J. Čegiai 
skyrė ir tebeskiria ypatingą dėmesį 
savo vaikų mokslinimui ir lietuviš
kam auklėjimui. Jonas Romon išvyks
ta rugsėjo pradžioje. Linkime laimin
gos kelionės ir sėkmės būsimose 
studijose.

PUTNAMO AUKLĖTINĖ — ON
TARIO STIPENDININKĖ. — Šiomis 
dienomis “Free Press” dienraštis pa
skelbė sąraša Londono mokyklose 
trylikta skyrių augščiausiais pažy
miais baigusiųjų, čia žinomų Ontario 
scholars vardu, t.y. gavusiųjų On
tario provincijos stipendijas. Ju tar
pe yra ir viena lietuvaitė — Mary
te Daniliūnaitė. praėjusiais metais 
kaip lietuvių seselių auklėtinė bai
gusi Putnamo Katalikų Akademija 
ir ten priskirta prie šešių geriausiai 
baigusių iš 78 abiturienčių. Šiemet 
jos pažymių vidurikis 84.6. Ji laimė
jo vadinamąją Ontario stipendiją S400 
ir turi teise dar gauti piniginių prie
du. Vidurkiui pakelti ligi 85 jai trū
ko mažiau kaip pusės nuošimčio, t.y. 
keturių dešimtųjų. Tada ji būtų ga
vusi dar S500 iš federacinės valdžios. 
Kadangi JAV tėra dvylika skyrių, 
grįžtantiems Į Ontario universitetus 
reikia baigti tryliktąjį skyrių. Iš viso 
to yra aišku, kad rimtai dirbant mo
kyklos pakeitimas nesutrukdo baig
ti tryliktą skyrių gerais pažymiais. 
Marytė yra pirmoji iš lietuvių čia 
gavusi tryliktame skyriuje Ontario 
stipendiją. Anksčiau, kai Ontario sti
pendijų dar nebuvo ir kai miesto 
stipendiją gaudavo tik vienas iš viso 
miesto geriausių abiturientų, ją yra 
laimėjęs Edmundas Petrauskas, jau
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AGOTAI SABIENEI Lietuvoje mirus, liūdinčius sūnus 

— kun. ANTANĄ ir kun. AUGUSTINĄ SABUS nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Laima ir Justas 
Kriaučiūnai 

Fruitland, Ont.

baigęs Vakarų Ontario universitetą, 
o metais vėliau — jo žmona Graži
na, tada Narakaitė, vėliau baigusi mi
nėtąjį universitetą aukso medaliu.

ANGLOSAKSAS ŠOKA LIET. 
TAUT. ŠOKIUS. — Pradžioje Glenn 
Lawson atvykdavo tik pasižiūrėti 
“Baltijos” ansamblio taut, šokių ir 
choro, bet greit jis tapo nuolatiniu 
ansamblio svečiu, o dabar čia jaučia
si kaip savo šeimoje. Kaip pilnatei
sis jos narys šoka taut, šokius, kar
tais padeda giedoti ir jau moka ke
liolika žodžių lietuviškai. Už ansamb
lio ribų G. Lawson vadovauja šv. 
Martyno parapijos vaikų chorui, šie
met jis baigė tryliktą skyrių ir rug
sėjo mėn. pradeda studijuoti Vaka
rų Ontario universitete. “Baltija” 
yra viena taut, šokių grupių, daly
vaujančių Expo Lietuvių Dienos pro
gramos išpildyme. Tad ten matysi
me ir simpatiškąjį anglosaksų kil
mės kanadietį, šokanti Ožį, Audėjė
lę. Subatėlę ir kitus mūsų taut, šo
kius.

Kartą įsikalbėjus G. Lawson paaiš
kino, kodėl įsijungė į “Baltiją”. Jis 
priminė, kad ne tik taut, šokiai pa
sirodė jam įdomūs ir viliojantys, bet 
ir visa atmosfera, kuri juos supa: 
“Aš ilgą laiką jos jieškojau ir ne
radau. kol neatvykau į jūsų repeti
cija. Čia aš tuoj pamačiau, kad jūs 
turite tai. ko aš jieškau. ir tada jau 
negalėjau nuo jūsų atsitraukti. Jūs. 
lietuviai, esate kaip viena darni šei
ma. Visi stengiatės būti vienam bū
ry. Jūs gražiai sugyvenate. visi bend- 
r 'mis iėgomis ir didelėmis pastan
gomis siekiate užsibrėžto tikslo, sten
giatės ką nors gražaus sukurti, pa
siekti, o ne tik praleisti vakarą. Tas 
mane labiausiai žavi ir traukia, nes 
to aš ligi šiol neradau nė vienoje 
kitoje grupėje. Priimtas į jūsų tarpą 
pilnateisiu nariu, jaučiuos labai lai
mingas — kaip savoj šeimoj’.”D. E.

J. Čegis, jaun., išvyksta studi
juoti Romon

Nuotr. R. Kuman

Sofija ir Stasys 
Rakščiai

PAS VANKUVERIO 
LIETUVIUS

Seniai rengiausi nuvykti į Kana
dos Britų Kolumbiją ir įsitikinti, ar
gi ten taip gražūs gamtos vaizdai, 
kaip žmonės ir spauda skelbia. At
vykusi į Vankuverį, plačiai pavaži- 
nėjau po kraštą ir įsitikinau, kad tai 
gryna tiesa. Be to, čia susitikau su 
vietiniais lietuviais. Juk kas gali iš 
hamiltoniečių pamiršti prieš 12 me
tų čia gyvenusį E. Gumbelį? Jis bu
vo judrus visuomenininkas, geras fo
tografas. Dabar jis gyvena Vanku- 
ver . yra vedęs malonią lietuvaitę. 
Jų dėka buvau pakviesta dalyvauti 
p. Skučiams surengtame pobūvyje jų 
dukrelės gimimo proga. Prie vaišių 
stalo teko sužinoti, kad Vankuverio 
lietuvių apylinkės valdybą sudaro 
vien moterys. Jos apgailestavo, kad 
neteko lietuvio kunigo. Be to, jos 
klausinėjo viena kitą kaip laimin
gai jų vaikai nuvyko į Toronto lie
tuvių skautų stovyklą. Nežiūrint di
delio nuotolio ir išlaidų, jie siunčia 
vaikus į lietuvių stovyklas, kad ten 
sustiprėtų lietuviškoje dvasioje.

Liepos 24 d. buvo surengta gegu
žinė O. Macijauskienės sodyboje. Su
važiavo tautiečių gražus būrelis įvai
raus amžiaus. Jų tarpe buvo keletas 
studentų, kurie lanko Vankuverio 
universitetus. Nepamirštamą įspūdį 
man padarė dvi sesutės, gimusios ir 
augusios vakarų Kanadoje. Jos pa
dainavo iš tėvų išmoktas gražias lie
tuviškas dainas, mažai kam jau be
girdėtas. Be šokių ir kitokių pramo
gų, buvo galima nusipirkti šiltų už
kandžių, kuriuos pagamino darbščios 
apylinkės valdybos moterys. Saulė 
buvo jau seniai nusiritusi už augš- 
tųjų kalnų, bet tautiečiai neskubėjo 
į namus. Matyt, jiems mielas buvo 
susitikimas.

Gaila man buvo išvažiuoti ir pa
likti malonius savo tautiečius, di
dingą miestą, gražias apylinkes, tokį 
tyrą orą, krištolinius vandenis ir 
amžinai žaliuojančius miškus. Esu 
dėkinga p. Gumbeliams, Z. Kaulie- 
nei. O. Macijauskienei ir visiems 
Vankuverio lietuviams.

A. Bugailiškienė

Rochester, N.Y.
ROČESTERIO RYŽTINGIEJI LIE

TUVIAI studentai Jonas Šipaila ir 
Algirdas Juozas Bulsys, nuvažiavę 
dviračiais iš Seattle. Wash., į Ro- 
česterį 2900 mylių arba puspenk
to tūkstančio kilometrų, neišsigando 
nuovargio, lauke miegojimo nei su
tiktų gyvačių ir kitų pavojų bei ne
malonumų ir jau pradeda galvoti 
apie kitą kelionę: pervažiuoti dvira
čiais visą Europą. Manau, kad tai 
labai puiki idėja. Ten viskas kitaip 
ir kelionė tikrai nebūtų nuobodi, o 
be to. ten jie patys galėtų įsitikinti, 
ar kaikurių vartojamas Europai api
būdinti terminas “rusty” yra teisin
gas. Ročesteryje juos iškilmingai su
tikt'. o vietos anglų laikraštis taip 
pat patalpino platoką aprašymą ir 
nuo’rauką. I). E.

min ont
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nariu susirinkimas — rugsėjo 2 d., 
7 v.v.. St. Bakšio patalpose 38 Stan
ley Avė. Bus svarstomas rudens pa
rengimas. kuris įvyks spalio 14 d. 
Po susirinkimo — kavutė. Visus S 
LA narius-es kviečiame susirinkime 
dalyvauti.

SLA 72 k. valdyba

EXPO 
NAKVYNES

UŽSISAKYKITE IŠ ANKSTO PAS

Z. Rickienę, 
tel. 643-2768

(STONEY CREEK. ONT.) 
ŽEMOS KAINOS. 

VISAI NETOLI PARODOS.
DAUG VIETOS PASTATYTI 

AUTOMOBILIAMS.

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E.

Hamilton, Ont.
Telefonas 529 - 4911

Konservatorių politinė konfe
rencija Montmorency Falls, Kve
beke, priėmė rezoliuciją, ragi
nančią paruošti konstituciją Ka
nadai ir atitinkamai reformuoti 
S. Amerikos Britų Aktą. Ypa
tingai dideli dėmėsi konferen
cijos dalyviai skyrė angliškai ir 
prancūziškai kalbančių kanadie
čių santykiams pagerinti. Pran
cūzų kalbai turi būti suteiktos 
visoje Kanadoje tokios pačios 
teisės, kokias dabar turi anglų 
kalba Kvebeke. Politiniame kon
ferencijos komitete buvo nutar
ta reikalauti oficialaus pripaži
nimo komunistinei Kinijai. Kiti 
nutarimai daugiausia lietė finan
sinius ir ekonominius krašto rei
kalus. Visi jie bus įteikti konser
vatorių partijos suvažiavimui 
Toronte, kurio pagrindinis tiks
las yra išrinkti naują partijos 
vadą.
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

SOLISTAS LEONAS BALTRUS, 
šią vasarą viešėjęs JAV, grįžo Eu
ropon. Koncertų seriją S. Amerikos 
lietuvių kolonijose jis planuoja su
rengti sekančiais metais.

T. STASĮ RIMKEVIČIŲ, SJ, se 
vietų nukankintą Sibiro koncentra
cinėje stovykloje, nariu į Lietuvių 
Fondą įrašė buvusios sodalietės Kau
ne. Velionis ilgus metus dirbo Kau
no jėzuitų gimnazijoje, rodydamas 
didelę, nuoširdžią meilę jaunimui. 
Jis buvo modernių pažiūrų kunigas, 
kurį dažnai galėdavai sutikti Kauno 
teatre, čiuožyklose. Iš jo akių spin
duliuodavo nepaprasta dvasinė rim
tis, nevieną privertusi pagalvoti, kad 
šnekiesi su šventuoju.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
CENTRO vicedirektorės pareigas ei
na Rūta Domarkaitė, 1962 m. pir
mąja mokine baigusi Čikagos augš- 
tesniąją lituanistinę mokyklą. Šiuo 
metu ji baigia politinių mokslų stu
dijas Xavier kolegijoje Čikagoje, 
kur yra išrinkta socialinių mokslų 
skyriaus studentų pirmininke.

INŽ. TADAS S. MICKUS buvo pa
skirtas Borg-Warner tarptautinės 
bendrovės techniniu direktorium 
Europoje. Šios bendrovės centras yra 
Čikagoje, bet ji turi 21 įmonę už
sienyje. Jam teks sudaryti sutartis 
lėktuvų ir erdvės tyrimo darbams, 
panaudojant B-W turimus patentus, 
dalyvauti tarptautinėse mugėse ir 
aviacijai skirtose parodose.

KLEVELANDO TELEVIZIJOS 
programa “Adventure Road” rodė 
Irenos ir Stasio Paulauskų filmuo
tus Vilniaus vaizdus. Pranešinėjo L 
Paulauskienė, išryškindama tas vie
tas, kuriose matosi komunistinės 
tvarkos pėdsakai ir okupacijos pri
slėgtų lietuvių vargai. Programos 
vadovas Jim Downey savo komenta
rais atskleidė sovietinės okupacijos 
tikrovę. Programą papildė L. Sagio 
vadovaujama tautinių šokių grupė 
“Grandinėlė”.

AMERIKIEČIŲ LĖKTUVNEŠIO 
“Forrestal” gaisre prie Š. Vietnamo 
krantų žuvo 21 m. amžiaus lietuvis 
Jokūbas (James) Blaskis. Jo palai
kai palaidoti Chardon kapinėse.

PREL. J. BALKONAS, jungtinio 
finansų komiteto pirmininkas, krei
pėsi į lietuvius dailininkus, prašy
damas paaukoti paveikslų sekančiais 
metais įvyksiančiai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo loterijai, 
kurios tikslas yra sutelkti lėšų Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmečiui atžymėti. Pasi
žadėjimus dailininkai raginami siųs
ti iki š.m. rugsėjo 1 d. šiuo adresu: 
United Lithuanian Finance Commit
tee. 29 West 57th St., New York. 
N. Y. 10019. USA. Paveikslus auko
jusiu dailininkų pavardės bus pa
skelbtos loterijos bilietuose.

LIETUVIU MOKYTOJI PAGER 
BIMA Detroite rugsėjo 17 d. rengia 
ALT Sąjungos skyrius. Akademijoje 
bus iškelti mokytoju nuopelnai jau
nosios kartos lietuviškojo auklėjimo 
srityje. Mokytojų pagerbime daly
vaus vysk. V. Brizgys ir PLB pirm. 
J. Bačiūnas.

LITUANISTIKOS VASAROS SE 
MESTRU Fordham universitete šie
met tepasinaudojo 12 studentų. Pa
grindiniai dėstytojai buvo dr. A. Va- 
svs pradedančiųjų grupėje ir S. Barz- 
dūkas pažengusiųjų. Epizodinius kur
sus skaitė: lietuvių kalbos istorijos
— dr. A. Salys, lietuvių tautosakos
— dr. J. Balys, Lietuvos senosios 
bei naujosios istorijos — dr. J. Pu
zinas ir T. V. Gidžiūnas, OFM, lie
tuvių literatūros — S. Barzdukas, 
prof. J. Brazaitis ir dr. K. Ostraus
kas. Lig šiol vasaros semestrus yra 
lanke apie 150 lietuvių jaunuolių, 
kurių tik dalis reiškiasi lietuviškoje 
veikloje. Kiti yra dingę be žinios. 
Mažėjantis lankytojų skaičius yra 
skaudus šio lietuviško židinio orga
nizatoriams prof. dr. A. Vasiui ir 
prof. dr. V. Jaskevičiui. Universite
to vadovybė tikisi susilaukti federa
cinės paramos sekančių metų semest
rui. Ji pagerintų semestro organiza
vimą ir darbo sąlygas. Didžiausiu 
rūpesčiu lieka lankytojų skaičius. 
Lietuviškoji visuomenė, organizacijos 
ir tėvai turėtų raginti jaunimą pa
sinaudoti Fordham universiteto tei
kiama paslauga.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA nu
tarė paruošti statutą vidaus reika

V. GERULSKIS ROOFING
14 MUU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO- 

; SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

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.
Sešt 9 —12 v. dienos.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvq pranciSkonq 
parapijos salėje sekmafieniais po pamaldų.
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lams tvarkyti, šį darbą teisininko J. 
Dėdino priežiūroje atliks A. Jagu- 
tienė, J. Mockaitis ir A. Kulys.

“READER’S DIGEST” redaktorius 
Eugene Lyons skaitė paskaitą apie 
Sovietų Sąjungą ir jos satelitus 
Overseas Press Club patalpose Niu
jorke. Ta proga H. Kulber-Kulbokie- 
nė ir V. Leskaitienė surengė dide
lio paskaitos dalyvių dėmesio susi
laukusią lietuvių liaudies meno dar
bų, gintaro ir leidinių anglų kalba 
parodėlę.

ŠV. ANTANO GIMNAZUA Ken- 
nebunkporte naujuosius mokslo, me
tus pradės rugsėjo 5 d. Šiemet gim
nazija turės virš 100 mokinių ir 12 
mokytojų — 7 kunigus pranciškonus 
ir 5 pasauliečius. Mokytojų eiles pa
pildė du pavasarį mokslus baigę jau
nuoliai — Edmundas Praninskas ir 
Juozas Kulys.

LB ČIKAGOS APYGARDOS VAL
DYBA jaunimo reikalų vedėja pasi
kvietė Rūtą Domarkaitę, padėjėja — 
Laimą Paškočimaitę. Jos yra jauno
sios kartos atstovės, pasižymėjusios 
nuoširdžia veikla lietuvių jaunimo 
akademinėse organizacijose. Ligšio
linis jaunimo reikalų vedėjas St. Lie
pas perėmė kultūros reikalų vadovo 
pareigas, kurias jam perleido Biru
tė Vindašienė, sutikusi vadovauti vie
šiesiems reikalams.

P. Korėja
PREL. J. V. BULAITIS jau ilgo 

kai dirba Vatikano pasiuntinybėje 
P. Korėjoje. Neseniai jis buvo pa- 
augštintas ir pradėjo eiti pasiunti
nybės pirmojo sekretoriaus pareigas. 
Jo tėvai gyvena Londone, Britani
joje.

Vokietija
JAUNIMO SUVAŽIAVIMĄ Esslin- 

gen/Neckar suorganizavo kun. K. 
Senkus ir Stuttgarto LB valdyba. 
Dalyvavo 25 jaunuoliai 16-25 m. am
žiaus. Suvažiavime buvo svarstomos 
šios temos: “Vienybės siekimas”, pra
vedė kun. K. Senkus, “Tautiškumas 
demokratiškumo ženkle” — stud. A. 
Hermanas, “Birželinių įvykių prisi
minimai” — valdybos pirm. K. Ši- 
manauskas, “Gyvenimas visuomenė
je” — V. Bartusevičius, “Lietuvių 
liaudies dainos ir šokiai” — K. Čės- 
naitė ir A. Boehm-Krutulyte. Buvo 
nutarta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmeti atžymė
ti visos Vokietijos lietuvių jaunimo 
suvažiavimu. Jam suorganizuoti lap
kričio mėn. Duesseldorfe ar Hanau 
bus sušauktas jaunimo organizaci
jų ir grupių atstovų posėdis. Suva
žiavimo dalyviai taipgi užsibrėžė iš
leisti laikraštėli lietuviškajam jau
nimui. Popiežius Paulius VI jam 
pasiųstame užuojautos laiške buvo 
paprašytas kiek galima greičiau pa
skirti nauja vyskupą Europos lietu
viams.

SU VINCl NATKEVIČIUM, nau 
juoju Vasario 16 gimnazijos direk
torium. skaitytojus supažindina “Eu
ropos Lietuvis” rugpjūčio 1 d. lai
doje: “Vincas Natkevičius (Natkus) 
yra gimęs 1918 m. lapkričio 6 d. 
Ožkabalių km., Vilkaviškio apskr. 
1938 m. baigė Dr. Jono Basanavi
čiaus vardo gimnaziją Vilkaviškyje. 
1938-42 m. studijavo Vytauto Didž. 
Universitete lietuvių kalba ir litera
tūrą bei filosofiją, išlaikydamas la
bai gerai egzaminus. Lietuvoje lie
tuvių kalbą ir literatūrą dėstė: 1941 
m. Aušros mergaičių gimnazijoje 
Kaune, 1942-43 m. Alytaus gimnazi
joje, 1943-44 m. Kauno VI gimnazi
joje. Tremtyje Tuebingeno un-te stu
dijavo filosofiją, 1966 m. Įsigydamas 
magistro laipsnį: šalutine šaka bai
gė psichologiją ir istoriją. 1954-57 m. 
lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė 
Vasario 16 gimnazijoje. 1957-58 m. 
dirbo Amerikos Balso lietuvių sky
riuje Muenchene.” Toliau rašoma, 
kad V. Natkevičius buvo veiklus po
grindžio dalyvis 1940-44 m. Filosofi
nio pobūdžio straipsnius yra rašęs 
“Aidams”, “Ateičiai”, “Į Laisvę”, 
“Draugui”, “Europos Lietuviui” ir 
kt. Daug lietuviškų kolonijų yra ap
lankęs su paskaitomis, dalyvavęs stu
dijų savaitėse, suvažiavimuose. Atei
tininkų Federacijoje ir Europos Lie
tuvių Fronto Bičiulių Sąjūdyje ėjo 
atsakingas pareigas. Praėjusiais 
mokslo metais dėstė lietuvių kalbą 
ir Lietuvos istoriją Vasario 16 gim
nazijoje.

Ankšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas



Kai Švaistas švaistosi prisiminimais
“Dažnai pasiremiu ant savo 

nuobodaus gyvenimo
Taip noriu jam atrast ši tą, 

bet nieko nerandu”
JONAS AISTIS

“Tikrai tobulas romanas”, 
tvirtino kartą vienas iš mūsų 
Įžvalgiųjų kritikų, “privalo būti 
be galo ištęstas, raizgus ir (o tai 
svarbiausia) nuobodus.” Juokai 
juokais, bet nepaslaptis, kad 
daugelis mūsų prozaikų aklai 
laikosi šio nuostato. Liūdniau 
yra tai, kad formulės neklaidin
gumu įtikėję ir kaikurie atsimi
nimų rašytojai.

Užuot bandę naujai interpre
tuoti įvykius, naujai nušviesti 
tai, kas priimta laikyti istori
jos faktais, užuot siekę atkurti 
praeities epochą, kurioje stie
bėsi ir brendo, merdėjo ir lūžo 
žmonės, — kartą įtūpę gaivinan- 
čion prisiminimų vonion, jie 
įninka pinti nuotykingą (sau pa
tiems) įvykių pynę, išsipasako
dami savo klajones bei klejo
nes.

Deja, kas leistina romano 
žanrui, nevisuomet tinka me
muarinei literatūrai. Juo gūdes- 
nis istorijos rūkuose nugrimz
dęs vaizduojamasis laikotarpis, 
juo skaitytojas labiau pasigenda 
lakaus pasakojimo, raiškių vin
ječių. epinės platumos.

Naujosios J. Švaisto knygos 
pavadinimas sako: “Dangus de
besyse. Autoriaus išgyvenimai 
1918-19 metais”. Šiuo tomeliu 
norima oraplėšti ūkanų dangą, 
dengiančią vieną iš brangiausių 
skaitytojo širdžiai epochų. At
skleisti dienų, kurios sudrebino 
svieto pamatus, rūstų grožį. Die
nų, kai Lietuva kėlės gyvent iš 
naujo.

Likimas lėmė autoriui patek
ti jų verpetan, trankytis su de
moralizuota soldateska, regėti 
sauvalę, terionę, griuvėsius, kur 
neretai klaikesniais už šašuotas 
stipenas arklius buvo gaišenos 
žmonės — atamanai, vaizbūnai, 
ma’ninkautoįai. fanatikai.

Likimas lėmė jam susidurti su 
entuziastingais jaunuoliais, jieš- 
kančiais savos tapatybės, besi- 
hlnška^eiais kraštutinumuose. 
Jam teko pažinti artimiau asme
nis kurie įsijungė į savos vals
tybės atstatymą. Jam teko ma
tyt kraujo aukas, dažnai berei
kalingai pralieto kraujo aukas.

Visa tai bando perteikti Švais
tas savo knygoj, kad liktų at
mintyje iaunujų kartų sąmonė
se. Dažnos užuominos patvirti
na jo Peras intencijas. Nesiste
bėsim betPi. jei istorikai pakal-
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"AWAKENING LITHUANIA"

Prisikelianti Lietuva angliškai
Praeitais metais Amerikos lie

tuvių veikėjo dr. Jack J. Stuko 
išleista disertacija anglų kalba 
"Awakening Lithuania". Pačių 
lietuvių parašyta iš Lietuvos 
praeities literatūra kitomis kal
bomis yra gana skurdi, tik ret
karčiais pasirodo viena kita kny
ga. Todėl ir dr. J. J. Stuką rei
kia sveikinti parašius lietuvių 
tautos istorinę studiją ir jai iš
leisti suradus mecenatą Kazį Ši- 
pailą. Kiekviena naujai pasiro
danti lietuvio parašyta studija 
lietuvių tautos klausimu vienu 
ar kitu atžvilgiu objektyviau 
nušviečia ir teisingiau supažin
dina kitataučius. Daug yra lite
ratūros parašytos nelietuvių 
apie Lietuvą ir lietuvius, bet 
mažai jos yra teisingos ir ob
jektyvios — dauguma jos yra 
net sąmoningai suklastota.

Autorius turėjo tikslą plačiau 
nušviesti tautinį lietuvių atgi
mimą XIX a. ir XX a. pradžio
je, bet vien tuo klausimu nesi
tenkino — knyga apima visą 
Lietuvos istoriją. Tik vieni lai
kotarpiai yra nušviesti labai su
trumpintai, o kiti kiek plačiau. 
Knyga turi devynis skyrius: His- 
tarical Background (1-29). II. 
Nationalism Defined (33-43). III. 
Beginnings of Nat. Renaissance 
(47-67). IV. The National Awa
kening (73-115). V. The Strugg
le for Lithuanian Rights (119- 
130). VI. Problems of a Natio
nally Matured (133-145), VII. 
The Lithuanian-American Con
tribution (149-151), VIII. Con
clusions (155-158), IX. Histori
cal Epilogue (161-174). Knygos 
pradžioje Lietuvos atstovo Va
šingtone Juozo Kajecko žodis ir 
autoriaus prakalba, o pabaigoje 
literatūros sąrašas ir vardynas.

Knygos autorius, kalbėdamas 
apie prisikeliančią Lietuvą, su
trauktai yra davės visą Lietuvos 
istoriją, kuri užima veik pusę 
knygos. Bene geriausia apžvalga 
vra senosios Lietuvos istorijos 
iki paskutinio padalinimo. Ant
rasis skyrius apie tautiškumo 
supratimą be didelio knveai 
nuostolio galėjo būti ir išleis
tas. juo labiau, kad j;s moks
liniu nožiūriu yra silpnokas. 
Visai sifonas yra septintasis sky
rius anie Amerikos lietuviu ina-

i Lietuvos nrisikėlima ir pas
kutinis, apžvelgiąs nepriklauso-

VYTAUTAS A. JONYNAS

tins autorių tendencingumu. 
Toks jau jų amatas. Tačiau ne- 
tvirtintumėm, kad švaistui pa
vyko atlikti savo uždavinį visa 
plunksnos galia. Visumoj jo pie
šiami portretai gerokai blankūs. 
Nei Uborevičius, nei Smalstys 
neįsirėžia skaitytojo atmintyje 
ypatingesniu ryškumu. Gal ryš
kesnis yra Neo-čičinsko Glovac
kio piešinys anglim:

“Glovackis iš pirmojo karto pada
rė man Įspūdį tartum laisvųjų ka
zokų atamanas, vadinamas batko (tė
velis). Niekaip negalėjau įsivaizduo
ti, kad tai augštas reguliarios kariuo
menės vadas. Jis priminė man senuo
sius rusų sukilėlius — Stenka Razin, 
Emeljan Bugačiov. Priplota užmaukš
linta kepurė. Pusiau pridengtos akys. 
Apšepęs, ožplaukiais apžėlęs veidas. 
Rūstus, energingas, despotiškas. 
Munduro apykaklė nuglitinta iki 
juodumos. Žemiau visokios dėmės 
— riebaus valgio ir gėrimų. Pilvu
kas atsikišęs, nesuveržtas. Diržas pa
pilvėj, kelnės nusmukusios”.

(Pažymėkim šia proga, kad, 
keistu sutapimu, tik ką išėjusio j 
iš spaudos “Trečiojoj Pradal
gėj” apie šį personažą kalba 
Liudas Dovydėnas. Jo pavaizda
vimas gerokai artimas švaisto 
pateiktai Glovackio charakteris
tikai). Visdėlto nesusidaro įspū
dis, kad “Dangaus debesyse” 
įneštų ką nors naujo, dar neat
skleisto, nebent tai, jog auto
riui pavyko parodyti, kaip ma
žai betrūko, kad Lietuva, ener
gingo Mickevičiaus-Kapsuko dė
ka, būtų tapusi socialistine res
publika.

Nelabai imponuoja skaityto
jui ir autoriaus piešiama byran
čios į šipulius Rusijos imperijos 
freska, ypač skaitytojui, susipa
žinusiam su talentingo sovietų 
rašytojo-metraštininko Konstan
tino Paustovskio knygomis. Kaž
kaip Paustovskį iškelia lyrišku
mas. sugebėjimas išreikšti užuo

ALBINAS BARANAUSKAS >

■ DAINA ;!
' Taip daug pavėsio. >
1 Tyli debesiai \
, Klausydamiesi. <
’ Jie šneka tik pašnibždomis. ?
1 Jų garsiau ištartas žodis >

Nuvarva i kaitros mėlynai <
J Aptrauktą žemę. 2
1 Jie sako: “Pievose...” <
> Majestotiškas poilsis 5
J Laša ant atverstų žmonijos istorijos puslapių. s

PR. PAULIUKONIS
mos Lietuvos gyvenimą bei bol
ševikinę okupaciją. Tai daugiau 
publicistinio pobūdžio dėstymas. 
Jei atskiru skyrių kalbama apie 
Amerikos lietuvius, tai. nuosek
liai einant, reikėjo skirti atski
rą skyrių ir M. Lietuvos lietu
vių veiklai, o ne dėti šalia "Auš
ros” ir "Varpo” (101-113). Juk 
tai irgi administraciniu bei teri
toriniu atžvilgiu atskira tautos 
dalis, net su skirtingais papro
čiais.

Dr. J. J. Stukas pasirinko sa
vitą dėstymo būdą: jis daugiau 
kalba įvairių autorių lūpomis ir 
tik retkarčiais daro savo išvadas, 
remdamasis šaltiniais bei moks
line literatūra. Vienu atveju toks 
dėstymas gal ir geras — jis pa
rodo įvairių autorių bei šaltinių 
minties sutapimą kalbamu klau
simu, tačiau jis tuo nepatogus, 
kad kartais tenka vienai kokiai 
tezei pagrįsti vartoti bent kelias 
ilgas autorių ištraukas, kurios 
užima net ištisus puslapius, ir 
tuo knyga netenka autoriaus sa
varankiškumo. Vietomis duoda
mos priešingų nuomonių citatos 
be atitinkamų autoriaus pasta
bų. Taip gana smulkiai nupasa
kojęs krikščionių demokratų 
programą ir jų nusistatymą dėl 
Lietuvos autonomijos, nei iš šio 
nei iš to pacituoja 1900 m. “Tė
vynės Sargo” jau nuvalkiotą po
sakį. kad sargiečiai nepriklauso
mą Lietuvą laiko tuščia svajo
ne (141 psl.). Šitas posakis anaip
tol nereiškė krikščionių demo
kratų nenoro turėti autonomi
ją ar siekti tautos nepriklauso
mybės. Jis turėjo kitą paskirtį — 
palenkti caro valdžią leisti lie
tuviams spaudą. Panašių vietų 
yra ir kalbant apie Lietuvos len
kinimą, kur pateikiamos prieš
taraujančios nuomonės be įva
dinių naaiškinimu.

Studijai “Awakening Lithua
nia” daugiausia panaudota įvai
riu autorių parašyta literatūra. 
Ypač mėgstamas dažnai cituoti 
danų rašytojas Aee Meyer-Bene- 
dictsen. kuris XIX a. lankėsi 
Lietuvoie ir aprašė savo įspū
džius. Visai nepanaudoti to me
to oatys šaltiniai, kain “Var
pas”. “Apžvalga’1. “Tėvynės 
Sargas”, kurie daug iškalbingiau 
ir labiau Įtikinančiai bylotu anie 
atgimstančios lietuvių tautos 

jautą visokių pašlemėkų užgui
tam žmogui, švaisto knygoj vy
raujanti gaida yra savigaila, 
skundimasis smulkiom savo ne
sėkmėm. Nuteriotos Lietuvos 
vaizdas išnyra, kas be ko, ir 
pro ilgus pasipasakojimus, pvz. 
kaip Švaistui pavyko įsirangyti 
dvaro ūkvedžiu, bet visa tai lė
tina pasakojimo tempą. Laiko 
perspektyvos stoką nemažiau at
skleidžia su kokčia antisemitiz
mo doze aprašyta meilės avan
tiūra su žydaite Leja.

Liudininkas lieka liudininku, 
ir buvusio karininko — būsimo 
komendanto dvasinis profilis 
yra gerokai tikroviškas, bet ar 
vertėjo traukti tuos pageltusius 
dienoraštinius pluoštus iš dulki
nu stalčių?

Lietuva, jos skurdus gamto
vaizdis, jos vargo žmogus blyks
teri tose vietose, kur autorius 
leidžia paūturiuot melodinga 
augštaičių tarme savo papras
tiem žmogeliams, giminėlei. 
Juose atpažįstam senąjį švais
tą. Deja, literatūriškai neišdai
lintoj Švaisto naujojoj knygoj 
tokio tikroviškumo retoka.“Buvo 
laimingų, džiugių dienų”, rašo 
autorius knygos pabaigoj, “bu
vo ir skaudesnių. Dukart buvau 
baustas ir dukart sulaikytas man 
pakėlimas į augštesnį laipsnį. 
Pirmąkart dėl valdžios pervir
šijimo, kitaip sakant, dėl persi
stengimo. Antrąkart dėl “nepa
dorios” savo knygos “Šilkinė 
suknelė”. Gal pavyks kada nors 
ir apie tai parašyti...”

Memuarinės literatūros mums, 
tiesa, niekad nebus perdaug, 
vieno tačiau linkėtumėm auto
riui, būtent, kad atkurdamas 
prisiminimų mozaiką ateityje, 
jis prisimintų rašąs ne kadrų 
skvriui, bet eiliniam skaityto
jui.

Juozas Švaistas. DANGUS DE
BESYSE. Autoriaus išgyvenimai 
1918-19 metais. London. Nida, 
1967.

nuotaikas ir jos pasiryžimą ko
voti už savo teises.

Kalbant apie patį Lietuvos 
prisikėlimą, jaučiame stoka sis
temingo ir nuoseklaus minčių 
dėstymo, todėl neišvengta berei
kalingų pasikartojimų. Pvz. apie 
A. Hilferdingą gal geriau tiko 
kalbėti ryšium su lietuviškos 
spaudos uždraudimu, o ne spau
dos atgavimu (199-121). Arba, 
kalbant apie M. Lietuvos reikš
mę lietuvių tautiniam atgimi
mui, staiga peršokama prie kan. 
M. Daukšos “Postilės” prakal
bos. kuri su M. Lietuva nieko 
bendro neturėjo.

Dr. J. J. Stuko, reikia many
ti, buvo du tikslai: studijinis ir 
informacinis. Pastarasis gal bu
vo net svarbesnis už pirmąjį, no
rėta angliškai kalbančią visuo
menę supažindinti su lietuvių 
tautos praeitimi, su jos kovomis 
prieš rusifikaciją, lenkinimą ir 
1.1. Informacinės knygos pareiga 
yra teikti tik griežtai teisingas 
žinias ir vengti visokių hipotezių, 
juo labiau citatų, kurios yra ne
teisingos ir klaidina kitataučius. 
Tad negalima sutikti su auto
riaus nuomone, kad karalius 
Mindaugas buvo priverstas atsi
sakyti krikščionybės (5). Kaip tik 
yra eilė lietuvių ir net kitatau
čiu istorikų, tvirtinančių, kad 
Mindaugas neatsisakė krikščio
nybės. Juo labiau netinka minė
ti. kad Lenkijos karalius Kazi
mieras. kovodamas su Lietuva 
dėl Vohiinės, titulavosi “Rex Po- 
loniae, Lithuaniae Russiaeque” 
(5). Jis tik pretendavo į Volui- 
nę. bet nieko bendro neturėjo 
nei su Lietuva, nei su Lietuvos 
valdoma Rusija. Gediminas ne
sutiko krikštytis ne vien dėl 
savo rusės žmonos intrigų (6); 
svarbiausia priežastis buvo kry
žiuočių ordino žiaurūs karai. 
Tenka abejoti, ar reikėjo trum
poje santraukoje cituoti Erasmo 
Viteliaus mintis, kad rusai su
daro beveik pusę Lietuvos gv- 
ventoiu. iu kalba vra elegantiš
kesnė ir lengvesnė kalbėti, todėl 
lietuviai ją yra visuotinai nri- 
ėme (ouite commonly. 13). Lie
tuviai vartojo ne rusu kalba, o 
sfovų bažnytinę ir tik raštui bei 
dokumentams, o ne visuotinai.

(Bus daugiau)

Moksleivių ateitininkų stovykloje Dainavoje seselė Igne, muzikas 
Faustas Strolia ir jo sūnelis repeticijos metu

Nuotr. Ged. Naujokaičio

Kipro Petrausko dainos įpėdinis
IZA MOTEKAITIENĖ

Montrealyje vykstančios pa
saulinės parodos proga buvo at
vykusių iš pavergtos Lietuvos 
menininkų. Tenoras Virgilijus 
Noreika buvo labai gerai įver
tintas Montrealio dienraščio 
“The Montreal Star” muzikos 
kritiko. Pasak jo, solistas dai
nos mene esąs lygus didžiausiam 
šių dienų rusų bosui su “tre
mendous voice” ar italų teno
rui, kurio ilgos gaidos galo ne
galima sulaukti. Tą nuostabų 
oalsą čia rašančiai teko išgirs
ti parodos lankymo metu dviem 
atvejais. Pirmą kartą — š.m. 
rugpjūčio 15 d. sovietų “Gąla” 
koncerte, kur V. Noreika buvo 
pristatytas kaip lietuvis. Tautų 
amfiteatre jis įspūdingai padai
navo dvi lietuviškas populiarias 
dainas: “Iš rytų šalelės” ir “Ber
nužėli, nesvoliok”, palydimas 
birbyne Pr. Budriaus ir kank
lėmis — Danutės Juodvalkytės. 
Rugpjūčio 18 d. antrą kartą te
ko išklausyti V. Noreikos lietu
viškų liaudies dainų bei operų 
arijų koncertą, kurį surengė 
Montrealio lietuvių Vytauto D. 
Klubas savo salėje. į svečio so
listo koncertą atsilankė publi
kos pilna nedidelė salė. Tik gai
la. kad rengėjai neparūpino 
spausdintos koncerto progra
mos, kurią tik pagal dainų eilę 
galima klasifikuoti į tris dalis. 
Pirmoje — solistas atliko lie
tuvių kompozitorių meno dai
nas; antroje — operų arijas (Ar- 
lesianos — Cilea. Rigoletto — 
Verdi ir Dalios — Dvario
no); trečioje — liaudies muzikos 
instrumentų — birbynės ir 
kanklių — duetai ir jų palyda 
solisto lietuviškų liaudies dainų 
pluoštui, čia Noreikos dainavi
mą buvo galima išgirsti visame 
jo pajėgume. Jis buvo subran
dintas. dainų atlikimas meniš
kai išbaigtas, balsas nuostabiai 
gražus, puikiai valdomas ir ga
lingas. Nuo pirmo žingsnio į sce
ną solistas laimėjo publikos sim
patijas savo natūraliai gražia 
laikysena ir per visą koncertą 
pažėrė tiek lietuviškos šilimos, 
kad publika iki familiariškumo 
šaukė pageidaujamų dainų ir 
kartojimų įspūdingesnių pro
gramos numerių. Į tai solistas 
paklusniai reagavo. Tas publi
kos ir solisto ryšys vis stiprėjo 
iki paskutinio priedo “Aš išdai
navau visas daineles”, palydėto 
karštomis ovacijomis.

Solistas Virgilijus Noreika “Ma
dame Butterfly" operoje Mila
no Allo Scala teatre

V. Noreikos dainavimo meno 
pasiektas lygis verčia grožėtis, 
stebėtis ir pripažinti, kad paga
liau ne vien gimė ir subrendo 
mūsų buvusio didžiojo tenoro 
Kipro Petrausko balso įpėdinis 
(apie kurį jis neretai siekiama
sis svajodavo), bet gal net ir 
pralenkė savo buvusį mokytoją 
balso grožiu bei kitomis dainuo
jančio aktoriaus savybėmis. Jei 
koncerto pradžioj solistas kaž
kodėl kiek prilaikė pirmose dai
nose augštųjų gaidų laisvę, tai 
vėliau, ypač arijoj iš Arlesianos, 
jis atrodė tarsi kitas daininin
kas. pajėgęs atskleisti operos 
arijos turinį bei emocijas vulka- 
niška didelio balso galia, paro
dydamas meistrišką balso val
dymą, balso subtilumą (arijoj iš 
operos “Dalia”) bei nuostabų 
jo spalvų kaleidoskopą. Meno 
dainas ir operų arijas pianinu 
palydėjo Montrealio pianistė 
nrancūzė, kurios akompanavime 
buvo jausta pastanga neparody
ti nepakankamo susirepetavimo 
su solistu.

Puikiu balso valdymu ir jaut
rumu solistas atliko ir trečios 
programos dalies liaudies dai
nų grupę, lyg žaisdamas “ber
nišku" fortissimo ir toliuos 
dingstančiais pianissimo, nuosta
biai aiškia tartimi nešdamas 
liaudies dainų turinius tiesiai 
klausytojų širdin, tarsi tapyda
mas paprasčiausių dainelių gar
sais tolimos tėvynės seniai bere
gėtą vaizdą^ Solisto sugebėjimas 
prisiderinti balso niuansais prie 
akompanuojančios birbynės ir 
kanklių teikė malonu liaudies 
dainų skambesio derinį. Gi ope
rų arijose solisto balsas ir spal
vingas dainavimas priminė di
džiųjų pasauliniu tenoru balsus. 
Nenuostabu, kad neseniai šis so- 
iis-as buvo konkurso keliu pa
rinktas dainuoti Milano Scalos 
operoje pagrindinį operos “Ma
dame Butterfly” vaidmenį. Ap
lamai — tai balsas, kokio dar 
neturėjome, nors daug detaliu 
ir scenos manierų priminė Kip
ro Petrausko sceniškąjį asmenį 
bei jo balso technika. Galima 
drąsiai tikėtis, kad šio jauno, 
brandaus, išimtinai muzikalaus 
dainos menininko ateities kar
jera bus didžiosios pasaulio ope
ros teatrų scenos, nes jis tam 
jau dabar rimtai pasiruošęs: sa
vo jaunam amžiuje jis jau turi 
virš 20 operų repertuarą ir gau- 
svbę lietuvių bei kitų meno dai
nų.

Negalima nepastebėti, kad šį 
koncertą kliudė rengėjų nesu
kontroliuotas nuolatinis triukš
mas iš apatinės klubo salės. 
Taip pat peržema ir perankšta 
Vytauto D. Klubo salė tokio 
masto dainos menininkui.

Atsiusta paminėti
TREČIOJI PRADALGĖ. Literatū

ras metraštis. Redagavo K. Barėnas. 
Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 62, 
1966 m. 414 psl. Kaina: nariams — 
minkštais viršeliais $2.50, kietais — 
S3, nenariams — 25% brangiau. 
Snaudė Nida Press, 1, Ladbroke 
Gardens, London. W. 11, Britain.

Arkivysk. Emile Guerry, PILNU
TINIS KRISTUS. Iš prancūzų kal
bos vertė T. Kestutis M. Butkus, 
OFM, kalba peržiūrėjo Vladas Kul
bokas ir dr. Antanas Kučas. 328 psl. 
kietuose viršeliuose, kaina nepažv- 
mėta. Išleido Agota Mikulėnienė, 
spaudė Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvė, 361 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127, USA.

Šaltinis nr. 3(1262), birželis. Re
liginės ir tautinės minties žurnalas, 
leidžiamas §v. Kazimiero Sąjungos. 
Red. S. Matulis, MIC. Adresas: 16, 
Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham, Britain.

XXIV Immaculata stovyklos lei
dinys. Nekaltai Pr. Marijos seserų 
sodyba, Putnam, Conn., 1967 m. lie
pos 30 d.
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m KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO kū

rinių paroda rengiama Toronto uni 
versiteto Hart House meno galerijo
je rugsėjo 3-24 d.d. Lietuvį dailinin
ką ir jo kūrybą lankytojams prista
tys dr. Charles E. Hendry rugsėjo 
10, sekmadienį, 3 v. p.p.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
Adelaidėje, Australijoje, surengė lite- 
ratūros-dainos vakarą pagerbti 60 m. 
amžiaus slenkstį peržengusiems ra
šytojams — Bernardui Brazdžioniui, 
Antanui Gustaičiui, Pulgiui Andriu- 
šii’.i ir Lietuvoje 70 metų sukaktį at
žymėjusiai Jievai Simonaitytei, {va
dinį žodį apie sukaktuvininkus ir jų 
kūrybą tarė Pr. Pusdešris. Jų kūri
nius skaitė ir deklamavo J. Neve- 
rauskaitė, E. Dainienė, J. Venslova- 
vičius ir J. Neverauskas. Adelaidė
je gyvenąs Pulgis Andriušis paskai
tė ištrauką iš “Tipelio” ir naują fel
jetoną. Koncertinę programą atliko 
solistė G. Vasiliauskienė, jos paruoš
tas vyrų oktetas, moterų kvartetas, 
jaunas dainininkas Augis Zamoiskis. 
Akompanavo N. Masiulytė, studijuo
janti australiškoje muzikos mokyk
loje.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS ruošiamai istorinei studijai 
apie JAV lietuvių ekonominę veiklą 
jieško šių leidinių: “The Lithuanian 
Booster”, “Tarpininko”, metraščio 
“Lietuvių biznio rodyklė”, 1919-29 m. 
Amalgamated Workers unijos leisto 
laikraščio “Darbas”. Galintieji pa
skolinti šiuos leidinius arba turintie
ji kitos medžiagos apie JAV lietu
vių ekonominę veiklą prašomi siųsti 
Pasaulio Lietuvių Archyvui, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, USA.

DAIL. VACLOVO RATO, Austrą 
lijos lietuvio, kūrinių parodą pla
nuojama suruošti Niujorke šį rude
nį. Jos rengimu rūpinasi JAV vie
šinti dailininko dukra Ramona Ra 
taitė, Australijos baleto teatro gar' 
sėjanti šokėja.

TEODOROS SKABLAUSKAITĖS 
SERAPINIENĖS dainų ir deklama
cijų plokštelė “Po tėvynės dangu
mi” išleista Čikagoje. Vienoje pusė
je yra Įdainuota St. Gailevičiaus 
“Lopšinė”, St. Šimkaus “Oi augin, 
augin”, K. V. Banaičio “Plaukia an
telė”, Katkuvienės daina iš J. Kar- 
navičiaus operos “Radvila Perkūnas”, 
o kitą pusę užpildo dvi deklamaci
jos — Kazio Keršio elegija “Atsi
sveikinimas su tėviške” ir Kazio Bin
kio “Gėlės iš šieno”. T. Serapinienė, 
sopranas, jau daug metų dainuoja 
Dainavos ansamblyje.

GARBĖS IR ATMINIMŲ FON
DĄ Australijos Lietuvių Bendruome
nės tautinės kultūros veiklai remti 
organizuoja ALB krašto valdyba. 
Pranešime spaudai rašoma: “ALB 
krašto valdyba skelbia Garbės ir At
minimų Fonda, kaupiantį lėšas, rei- 
ka-ingas remti ir skatinti tautinės 
kultūros apraiškas, būtent: periodi
nę, ypač jaunimo spaudą, knygų lei
dimą, literatūros, meno, mokslo pre
mijas. teikti paramą akademiniam 
jaunimui, rašančiam akademiniam 
laipsniui gauti darbus, susijusius su 
Lietuva ir lietuvių tauta: bibliote
koms. skaitykloms, muzėjams steig
ti ir palaikyti, sportui, tautinio me
no. dainos, vaidybos grupėms, savait
galio mokykloms, skautams, ansamb
liams ir kiekvienai lietuvių tautinės 
kultūros apraiškai, privačios ar vie
šos inisiatyvos, jei krašto valdyba 
pagal turimus duomenis ras. kad ta 
apraiška bus teigiamos reikšmės lie
tuvių tautos labui . . .” Lėšoms telk
ti siūloma panaudoti proginius įvy
kius. tautines šventes, šeimynines iš
kilmes, sukaktis, atžymint jas laisvo
mis aukomis. Laidotuvių atveju pa
tariama mirusį tautietį pagerbti ne 
gėlėmis ir užuojautomis spaudos pus
lapiuose, bet duosnia auka šiam 
fondui. Pirmutinę $25 auką fondui 
jau įteikė p. Slavėnų šeima, pagerb
dama Lietuvoje mirusį poetą V. My
kolaitį-Putiną.

DAIL. B. VILKUTAITYTĖS-GED- 
VILIENĖS kūrinių parodą spalio 27- 
29 d.d. rengia Ateities klubas Čiur
lionio Ansamblio Namuose Kleve- 
lande.

LIETUVIŲ KULTŪROS IR ISTO 
RIJOS muzėjui, kurį organizuoja 
JAV Lietuvių Bendruomenės cent
ro valdyba, eksponatai telkiami prie 
Pasaulio Lietuvių Archyvo, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Illinois 
60636. USA. Archyvui vadovauja is
torikas Vincentas Liulevičius. Jo iš
laikymu rūpinasi JAV LB centro 
valdyba.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO DRAMOS TEATRAS pra 

dėjo gastroles Palangoje, Salantuo
se, Laukuvoje, Šiluvoje, Radvilišky
je, Skuode ir Šiauliuose. Gastrolių 
repertuarą sudaro D. Umevičiūtės 
drama “Numintas slenksti”, “Tylu- 
va — 2 km”, V. Karastiliovo “Tikiu 
tavimi”, B. Brechto “Opera už tris 
skatikus”, K. Borutos “Baltaragio 
malūnas”. Dvi Kauno lėlių teatro 
grupės išvyko į Dzūkiją su P. Ma- 
lerevskio pasaka “Batuotas katinas” 
ir R. Markūno “Tambo”.

VILNIUJE ATIDARYTA architek 
tūros paroda, kurios eksponatus su
daro miestų generaliniai planai, nau
jų rajonų ir pastatų projektai. Iš jų 
minėtini: architektų V. Čekanausko 
ir V. Briedikio Vilniaus Lazdynų 
rajonas, N. Bučiūtės 1.500 vietų ope
ros ir baleto teatro rūmai Vilniu
je, žemėtvarkos instituto pastatas, E.

Chlomausko, Z. Liandzbergio, A. Vie- 
liaus, inž. č. Gerliako Vilniaus uni 
versalinė parduotuvė, brolių A. ir V. 
Nasvyčių 23-jų augštų 650 vietų vieš
butis “Lietuva” Vilniuje, J. Seibo- 
ko 350 vietų turistinis viešbutis, E. 
Chlomausko, Z. Liandzbergio, J. 
Kriukelio, inž. H. Karvelio sporto 
salės su tribūnomis 5.000 žiūrovų 
Vilniaus “Žalgirio” stadione, Z. Dau 
noravičiaus ir inž. č. Strimaičio te 
levizijos centro rūmai Vilniuje, R. 
Dičiaus, Z. Daunoravičiaus, J. Jur- 
gelionio. inž. C. Strimaičio studentų 
miestelis prie Nemenčinės ir kt. Pa
rodos organizavimu bei apipavidali
nimu rūpinosi architektas T. Bagins- 
kas. Statistikos duomenys skelbia, 
jog pokario metais Lietuvoje buvo 
pastatyta 8,26 milijono kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto, kurio 6,42 
milijono kv. metrų teko miestams. 
Pramoninės statybos projektavimo, 
Kauno politechnikos, Mokslų Akade
mijos ekonomikos institutai su kito
mis organizacijomis paruošė visos 
Lietuvos teritorijos rajoninio plana
vimo schemą, generalinius planus 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipė
dos ir kitiems miestams.

PROF. PETRAS ALEKSANDRA 
VIČIUS, skulptorius, baigia kurti 
granitinį Balio Sruogos biustą, lipdo 
neseniai mirusį V. Mykolaitį-Putiną. 
Karo metais jis buvo pasiryžęs įam
žinti Vincą Krėvę, bet šio darbo ne
suskubo užbaigti. Planus sutrukdė 
pokario įvykiai, rašytojo pasirinktas 
kelias tremtyje ir jo mirtis. Prof. 
P. Aleksandravičiaus naujausiųjų kū
rinių grupei priklauso vario kaliniai 
— “Kopose” (merginos siluetas), 
“Dainoj” (trijų dainuojančių dzūkių 
figūros), “Poilsis” (motina su dukra) 
ir aliuminyje kalamas daugiafigūris 
reljefas “Žvejai”. Ankstyvesniems 
darbams atstovauja žemaitės skulp
tūros modelis, bareljefai “Petro Kur
melio”, “Topylio”, “Marčios” temo
mis, portretinės skulptūros “Povilas 
Višinskis”, “Kalbininkas J. Jablons
kis”. Žemaitės skulptūros originalą 
yra įsigijusi Maskvos Tretjakovo ga
lerija.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 
mišrus choras, solistai Juozas Knys- 
tautas ir Stasys Gudaitis išvyko gast
rolių į Krymo ir Užkaukazės mies
tus.

VILNIAUS DAILĖS INSTITUTO 
studentai buvo sužavėti Kurtuvėnų 
kapinėse aptiktais iš akmens iškal
tais antkapiais. Jų autorius yra Kel
mėje gyvenęs Juozas Liaudanskas, 
šio amato išmokęs iš tėvo. Kelmės 
kapinėse stovi jo nukaltas motinos 
skausmo įsikūnijimas — sopulingo- 
ii Madona. Jaunystės metais jis ke
liaudavo iš vienos vietovės į kitą, 
jieškodamas užsakymų antkapiams. 
Kelmės bei kitose kapinėse yra daug 
jo nukaltų antkapių su angelų, šven
tųjų. erškėčiais vainikuoto Rūpinto
jėlio figūromis. Laisvalaikiu jis yra 
nukalęs “Knygnešį”, skulptūrines 
grupes “Palydi į karą”, “Baudžiava” 
ir kt. Dailės instituto studentų dė
ka J. Liaudanskui buvo parūpintas 
darbas Kelmės buitinio aptarnavimo 
kombinate, o jo kūrybos pavyzdžiai 
pasiekė tarptautinę liaudies parodą 
Čekoslovakijoje.

JONAS VILUTIS, Vilniaus televi
zijos studijos vyriausias dailininkas, 
atžymėjo 60 m. amžiaus sukaktį. 
Spektaklių apipavidalinimą yra pra
dėjęs 1941 m. Vilniuje veikusiame 
“Vaidilos” teatre, o vėliau ilgus me
tus dirbo dailininko-dekoratoriaus 
darbą Vilniaus dramos teatre. Dra
bužių eskizus ir scenovaizdžius vra 
sukūręs žemaitės “Marčiai”, A. Vie
nuolio “Paskenduolei”, J. Grušo “Tė
vui ir sūnui”, J. Baltušio pjesei 
“Gieda gaideliai” ir kitiems spektak
liams. Televizijos studijoje pradėjo 
dirbti 1957 m. Čia jis yra apipavida
linęs televizijos vaidinimus: I. Pik
turnos “Saulei tekant”, V. Panovos 
“Kaip gyvuoji, vaikine?”, D. Gols- 
vorčio “Saulė”, R. Pauraitės “Oi, 
žodeliai, žodeliai”, P. Merime “Šv. 
Antonijaus gundymas” ir kt. Tapy
tojo talentą sukaktuvininkas parodė 
gausiuose peizažuose, kaip pvz. “Tra
kai”, “Žvėrynas”, “Žiema Jeruza- 
limkoje”, “Jūra”, “Ankstyvas pava
saris” ir kt.

TAUTOSAKININKAI ŠIĄ VASA
RĄ LANKĖSI Rokiškio rajono šiau
rinėje dalyje ir į 18 kilometrų ilgio 
magnetofono juostas įrašė 980 liau
dies dainų, 450 pasakojamosios, 120 
smulkiosios tautosakos tekstų. Ka
majuose bei jų apylinkėse buvo įra
šyta A. Strazdelio dainų ir pasako
jimų apie šį poetą. Tyrinėtose vie
tovėse gausiausiai išsilaikiusios yra 
buitinės, stebuklinės pasakos ir liau
dies anekdotai. Talentingiausiomis 
pasakotojomis ekspedicijos dalyviai 
pripažino Karusę Petrilienę Kamajų 
apylinkės žvirbliškių kaime ir Gra
sildą Deksnienę, gyvenančią čibilių 
kaime, Panemunio apylinkėje.

JTEVA SIMONAITYTĖ v i e š ėjo 
gimtajame Vanagų kaime netoli 
Priekulės, kur jai pagerbti buvo su
rengtas vakaras, sutraukęs gausų 
būrį šios apylinkės gyventojų. Da
lyvius su rašytojos kūryba supažin
dino Gargždų vidurinės mokyklos di
rektorius L Jurgulis. Ištraukas iŠ 
“Pikčiurnienės” pateikė geriausi ra
jono skaitovai. Klaipėdos kultūros 
rūmų saviveiklininkai susitikimą su 
rašytoja atžymėjo specialiu koncer
tu. V. Kst



Mann & Mattel
- REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
DUNDAS — BROCK

IL900 įmokėti, 6 kambarių, 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,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis nan^s, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas,atominiai 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

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražias 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 skelbime sau tinkamo namo 
ar himio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd. Tel. 249-7691

TORONTE Lietuvių skautų
veikla

e Vadovų-vių lavinimo stovykla,
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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. 
RONCESV ALLES - 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

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 blokų 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
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

ST. VAUPSAS
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. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 -130 ir 4.30 •?
Antį. 10 -130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8 
gešt.9-12

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

Prisikėlimo par. žinios
— Naujam trimečiui klebono pa

reigoms paliktas T. Placidas pr. sek
madienį trumpu žodžiu kreipėsi į pa
rapiją; prašė visų tikinčiųjų glau
daus bendradarbiavimo ir talkos, nes 
tik tokiu būdu pasiekiami geri re
zultatai. Pasekant naują Bažnyčios 
linkmę, į parapijai vadovauti ir tvar
kyti aparatą, be par. komiteto, bū
sią įtraukti ir kiti parapijiečiai. T. 
Placidą nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime sveikatos, ištvermės ir Dievo 
palaimos.

— Giliai užjaučiame p.p. A. $če- 
pavičienę, J. Pacevičienę ir J. Girė
ną, mirus jų broliams; sūnų Rama
nauską ir švogerį J. Smolskį, Lietu
voje tragiškai žuvus a.a. Juozui Ra
manauskui; Mišios už jo vėlę — 
rugs. 16 d., 8.30 v.

— Sį šeštad., 8.30 v. Mišios už a.a. 
Kaz. Kalinauską; užpr. p. Kalinaus
kai.

— Šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios, išpažintys ir Komu
nija — 7 ir 8 v. ryto ir 7.30 v. vak. 
Ligoniai sakramentais aprūpinami iš 
anksto susitarus.

— Tretininkų mėn. susirinkimas — 
šį sekmad. po paskutinių Mišių baž
nyčioje. Mišios kongregacijos inten
cija — 9 v.

— Sį sekmadienį spec, rinkliava 
nar statybos skoloms sumažinti. Pra
šome duosnios aukos, nes per vasarą 
susidėjo nemaža didesnių sąskaitų.

— Pakrikštytas Petro ir Shirley 
Balasevičių sūnus Robertas Craig; 
Stasio ir Arijos Škėmų dukrelė Re
nata Liucija.

— Rusijoje mirus a.a. Janinai Tik- 
sevičiūtei-Teraskovienei, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame seseriai Adelei 
Buteikienei ir artimiesiems. Mišios 
už Velionę — šį šeštadienį, 9 v.r.

— Sveikiname jaunavedžius: Mi
chael E. Bradford ir Gražiną P. 
Endzelytę, Romualdą Ramanauską 
ir Birutę R. Dambrauskaitę.

CPfllDTgS
SPORTAS LIETUVOJE
Daugumas sporto šakų okupuotoje 

Lietuvoje yra augšto lygio — kaikur 
pasiekia net pasaulinę klasę. Fut
bole betgi lietuviai augščiau antros 
klasės S. S-gos pirmenybėse negali 
pakilti. Nors paskutinėse rungtynė
se Vilniaus Žalgiris nugalėjo Batu- 
mio Dinamo 1:0, pirmenybių lente
lėje įrašytas 14-toje vietoje. Grupė
je žaidžia 20 komandų.

G. šidagytė, laimėjusi atrankines 
vienvietės valties rungtynes, išvyks
ta į Europos pirmenybes. Į šias pir
menybes taip pat vyksta ir Vilniaus 
Žalgirio moterų aštuonvietė, irgi lai
mėjusi pirmą vietą.

Kauno Žalgirio rankininkės gerai 
pasirodė Čekoslovakijoje — laimėjo 
Trenčine surengtą tarptautinį turny
rą ir keletą draugiškų rungtynių.

Telšiuose viešėjo Lvivo ASK krep-

Iv. Jono Kr. par. žinios
—Telydi Augščiausiojo palaima 

Kanados Lietuvių Dieną Montrealy- 
je! Linkime jos vadovams ir vi
siems dalyviams daug sėkmės bei at
sinaujinimo lietuviškume tolimes
niam vieningam darbui.

— Sį sekmadienį pamaldos tiek 
par. bažnyčioje, tiek Springhurste 
įprasta tvarka: 10 ir 11 vai.

— Po staigios ligos rugpjūčio 27 
d. Doctors ligoninėje mirė vilnietis 
a.a. Bernardas Nalivaika, 56 m. am
žiaus. Velionis laidojamas iš šios 
parapijos šį trečiadienį 10 v.r. lietu
vių kapinėse. Velionies žmonai, bro
liui Juozui Girėnui ir visiems gimi
nėms nuoširdi užuojauta.

— Pirmojo penktadienio pamaldos 
vakare 7.30 v. Po rytinių pamaldų 
7.30 v. lankomi ligoniai.

— Praėjusį sekmadienį pamaldose 
talkino svečiai kunigai: R. Kasponis
ir V. Domijonaitis iš Europos.

— Sutuokta: Sandor K. Ellert ir 
Kristina Večerskaitė.

Lietuvių Jūrų Skautija, su
plaukusi j savo jubilėjinę sto
vyklą, atžyminčią 45-rius veik
los metus, sveikina savaitrašti 
“Tėviškės Žiburius”. Gerbia
miems redaktoriams ir leidė
jams linkima skaitytojus, kaip 
iki šiol, taip ir toliau vesti lie
tuviškuoju keliu.

J.v.s. H.Stepaitis, stov. viršininkas, 
v.s. Z. Juškevičienė, spaudos ir inf.

skyr. vedėja

Muz. St. Gailevičius akompa
navo sol. Virgilijui Noreikai, 
davusiam koncertą Toronte. So
listo prašomas, jis sutiko akom
panuoti ir kituose koncertuose.

Sekra. 930 -1
Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
BLOOR-INDIAN Rd., $4.000 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 Bfvd. • SUNNYSIDE 
Ave, $10.000 įmokėti, mūrinis, ats-

Tel. 534-9286
kiras, 12 kambarių, 3 butai su atski-l 
rais įėjimais; viskas įrengta 3 šei-1 
mom; geros nuomojimo pajamos,! 
didelis sklypas, privatus įvažiavij 
mas. Savininkas išvyksta ir galimai 
tuoj užimti. Geras ir nebrangus pir-1 
kinys. I
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. JOKŪBAITIS
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.

3 i oi C

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE1-1161, namų 783-2105

šininkai, kurie čia žaidė porą drau
giškų rungtynių. Pirmas rungtynes 
78:65 laimėjo telšiečiai, antras — 
svečiai 75:61.

L. Vinčaitė ir Z. Dugnaitė atsto
vaus Sov. Sąjungai Europos mergai
čių krepšinio pirmenybėse Italijoje.

Apie JAV lietuvių krepšininkų iš
vyką Lietuvoje vis buvo tylima. Pa
galiau vilniškis “Sportas” rugpjūčio 
17 d. laidoje pranešė: “Neįprastų 
svečių šiandien tikimasi susilaukti 
Vilniuje — į mūsų sostinę turi at
vykti Amerikos lietuvių turistinė gru
pė. kurią sudaro jaunimas, vienija
mas krepšinio pamėgimo. Septynio
lika jaunų S. Amerikos lietuvių at
skrenda aplankyti giminių, Nemuno 
krašto ir ypač pabendrauti su mūsų 
krepšininkais, krepšinio specialis
tais, drauge pasportuoti, susipažinti 
su sportiniu gyvenimu. Amerikos 
lietuvių sportininkai turistai yra nu
matę Lietuvoje paviešėti apie porą 
savaičių.”

VYČIO ŽINIOS
Vyčio tradicinis atviras golfo tur

nyras įvyks rugsėjo 10 d. Maltono 
golfo aikštėje 11.45 vai. Vyrų A ir B 
klasėse bus varžomasi dėl pereina
mųjų taurių. Taipgi bus apdovano
ti jaunių ir moterų grupių laimė
tojai. Po rungtynių — vaišės, kurių 
metu bus rodomi filmai. Registruo
jamas! pas J. Balsį tel 485-1488.

Rengėjai

AUŠROS ŽINIOS
Kanados pabaltiečių lauko teniso 

pirmenybėse Toronte O. Rautinš ap
gynė meisterystę, baigmėje nugalė
damas Kanados latvių čempijoną G. 
Klaise 7:5 ir 6:4.

R. Petrauskas dalyvavo CNE tarp
tautinėse lengvosios atletikos pirme
nybėse ir išsikovojo III v. šuolyje į 
tolį.

S. Amerikos pabaltiečių ir metinės 
lietuvių lengvosios atletikos pirme
nybės prieauglio klasėms įvyks rug
sėjo 9 d. Toronte, naujame Brockton 
gimnazijos stadijone (Brock ir 
Bloor). Berniukams pirmenybės vyks 
šiose amžiaus grupėse: 16-18 m., 14- 
15 m., 12-13 m. ir 11-9 m.; mergai
tėms — 14-15 m., 12-13 m. ir 11-9 
m.

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta Parkdale gimnazijos stadijone 
(Queen St. W. ir Close Ave.); mer
gaitėms — pirmadieniais ir trečia
dieniais; berniukams — antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 6.30 v.v. iki 
8.30 v.v. Visi lengvaatlečiai prašo
mi laiku ir kiekvieną jiems skirtą 
dieną atvykti treniruotėm, nes labai 
mažai beliko laiko iki pirmenybių.

vykusi visą pereitą savaitę Rako sto
vyklavietėje Custer, Mich., pasibaigė. 
Torontiečių skautų-čių grupė, vado
vaujama ps. L. Gvildienės, sekma
dienį pasiekė namus.

• Su mokslo pradžia prasidės ir 
skautiškoji žiemos veikla. Priimami 
nauji nariai-rės j paukštyčių ir vil
kiukų vienetus nuo 7 m. amžiaus. 
Suinteresuotieji prašomi kreiptis į 
atitinkamų vienetų vadovus arba į 
tuntininkus. Jaun. skautėm vadovau
ja ps. M. Stanionienė, tel. RU 1-7861; 
jaun. skautams — ps. P. Regina, tel. 
274-2265, ps. A. Gotceitas, tel. 766- 
0259 ir ps. B. Poška, tel. 762-6684. 
Stenkimės, kad lietuviai vaikai būtų 
organizuoti.

• Rambyno tunto vadijos posėdis 
— rugsėjo 7 d., 7.30 v.v. skautų 
būkle. Kviečiami visi vadijos nariai 
būtinai dalyvauti. C. S.

J. ir A. Arštikaičiai iš Bur-
lingtono, Ont., persikėlė gyven
ti į Bramptoną, Ont., kur įsigi
jo gėlininkystę. Anksčiau įsikū- 
rusieji gėlininkai lietuviai su
rengė jiems įkurtuves ir įteikė 
tradicinę vazą. Bramptone jau 
yra 7 lietuvių šeimos.

VI. Bačėnas, anksčiau dirbęs 
Calvert-Dale gėlininkystėje, pra
dėjo savarankišką gėlininkystę 
Bramptone.

Domas Vizbaras iš Niujorko 
ir Mirta Paukštytė iš Argenti
nos, griždami iš pasaulinės pa
rodos Montrealyje, aplankė “T 
Ž”. Ta proga užsisakė “TŽ” ir 
auka parėmė lietuviškąją spau
dą.

Princesės Margaritos ligoni
nėje gydosi kūrėjas-savanoris J. 
Juškevičius jau trečia savaitė.

TORONTO MIESTAS
Viešas pranešimas šiukšlių
išvežimo reikalu

1967 m. rugsėjo 4 dieną, pirmadienį, 

nebus išvežamos šiukšlės. 
Jos bus išvežamos sekančią 

reguliarią surinkimo dieną.

H. F. ATYEO, P. Eng.
Gatvių priežiūros viršininkas

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 6-9503.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė
MEAT

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalies Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

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.

/T ę C ■ Adresas: 1465 De Seve Street
f rA O Montreal 20, Que., teL 766 - 5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA už:

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

IMA už:
Nekito, turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas Ik? 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Uždarytas liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai.

kasdien; vakarais — trečiadieniais ir 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.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

408 Roncesvalies Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OLĖ, “C” TERMO-

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Tel. RO 7-5454
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 dvibučiai, 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
derniškas 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;

KITŲ NUOSAVYBIŲ.

$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. 
Bloor, labai rami graži

BLOOR - INDIAN Rd.,

netoli 
gatvelė. 
$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, 
įvažiavimu, 
mojimui.

garažai su privačiu 
geras rajonas nuo-

PASITEIRAUKITE DEL 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Taupyk ir skolinkis

1 DUODAME 
mortgičius iš 6^/2% 
asm. paskola$ iš 1% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE —12—

MOKAME
4%% už depozitus
5’/i% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
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 nuc 19 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min, 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. 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 SHORETBEVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita kramto taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Btadžeto 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 A MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

70 akrą 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 (ca. 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 šuiesūs 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, namą, vasarviečių, viešbučių, motelių įval- 
rioee vietose ir įvairi* kaina. Prašome nk kreiptis ps* 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortglčto.

Vyt, Morkh J. Kaikelit A, Bliūdžiu* Alv. (Mieldažukė) Whtotkl
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APDRAPDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NĄMŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

—ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

{VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvija, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus Įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimul'įvairių medžiagų ir kitų prekių-
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

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

nauti ateityje-

BALTI
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

C EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
\ A J ^7 su gaminių kokybe ir kainomis 

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO, 
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

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

^736 Dundas St. W. Scv. R. Stasiulis
. ‘Į"  ilium ■bum—

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. Uzbalis

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

Bloor Autorite Garage das ir College). fel.^31-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U LIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 - 6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. 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 atverkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė jttoiga 691 Z_«etto St., 

Tol. RO 2-2100

Skyriui:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461

Mokome tu standartinėmis.

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

foto aparatai ir tx.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4 -1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronte 

Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuota*.

I
 Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST STM 
tel. WA 1-2225 arba WA 4-1661 

=====2===±S=^====

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-ro psl.) 

grindinis jos tikslas yra padėti 
Kanados prancūzams plėsti ir iš
laikyti jų tautini savitumą.

Ontario vyriausybė praplėtė 
nemokamą sveikatos ir ligoni
nės apdraudą asmenims, gau
nantiems senatvės pensijas. Se
niau šia lengvata galėjo pasi
naudoti nevedę pensininkai, jei
gu jų metinės pajamos neper
žengdavo $1.260, ir vedusieji, 
kai jie turėdavo iki $2.200 me
tinių pajamų. Dabargi nevedu- 
siems pensininkams ši suma pa
didinama iki $1.700, vedusiems 
iki $5.000. Jų turimos santaupos 
privalo būti žemiau $1.000 vien
gungiams ir žemiau $1.500 ve
dusiems pensininkams. Tokiu 
atveju draudos išlaidas padengs 
J. Yaremko vadovaujama socia
linės gerovės ministerija, jau 
priimanti pensininkų prašymus.

Ontario premjeras J. Robarts 
prancūzų kalbos mokytojams pa
sakytoje kalboje pranešė, kad 
Ontario provincijoje bus suor
ganizuotos gimnazijos su pran
cūzų dėstomąja kalba, ši klau
simą tiria specialus Ontario vy
riausybės komitetas. Tokiose 
prancūziškose gimnazijose bus 
dėstoma ir anglų kalba, kad jas 
baigę moksleiviai būtų dvikal
biai. Prancūziškų gimnazijų 
Įsteigimas bus Įvykdytas arti
miausiu laiku dabartinės švie
timo sistemos ribose.

Nedarbo draudos akto refor
mos gali būti Įgyvendintos tik 
sekančiais metais, nes federaci
nio parlamento laukia eilė svar
besnių darbų. Dabartinė di
džiausia $36 pašalpa šeimą tu
rinčiam bedarbiui buvo Įvesta

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.

DRAUDIMAI

23 1 -266 1 2*3/.3b32;

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

o teikia patarimas planuojantiems keHones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
o sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais 

atskiro atlyginimo • parūpima eismo priemones ekskursijoms
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • pa'arnanja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

NEATRODO, KAD
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ašaroms — jas nustelbia didžiu
lio skausmo rimtis. Jos rankos 
kaip plienas gniaužo paprastą 
ūkininkės drabuži. Už statulos 
yra antkapinis paminklas, ku
riame Įrašyta 119 žuvusių vyrų, 
moterų ir vaikų pavardžių. Ne
toli jo yra Įrengtas paprastas 
muzėjus sudegintiesiems prisi
minti, o už plataus dobilų lau
ko matyti naujieji dėžių pavi- 
dalo kaimo pastatai.

P. Buckley kartoja oficialius 
kompartijos duomenis, skelbian
čius. jog karo metais žuvo apie 
700.000 Lietuvos gyventojų kon
centracinėse stovyklose bei kito
se masinių žudynių vietovėse. 
Galbūt sąmoningai jis nepasa
ko skaitytojams kam tos stovyk
los priklausė, nes, matyt, yra 
girdėjęs ir apie lietuvių trėmi
mus i sovietini Sibirą. Nacių 
koncentracinėse stovyklose Vo
kietijoje lietuvių buvo, palygin
ti, netaip jau didelis skaičius. 
Jų keleriopai daugiau kentėjo
1959 m. Darbo min. J. R. Ni- 
cholsonas yra viešai prisipaži
nęs, jog ši savaitinė suma dabar
tinėse gyvenimo sąlygose nėra 
pakankama. Jis tikisi, kad ją ga
lima bus padidinti dar ši rude
ni, bet atsisako nurodyti konkre
čią datą. Manoma, jog nedarbo 
draudos akto reformos bus pra
vestos sekančių metų pradžioje 
— sausio ar vasario mėn.

Mirusio generalinio guberna
toriaus George Vanier raštai bus 
išleisti atskira knyga, kurią taip
gi papildys jo asmeninė kores
pondencija. Leidinį redaguoja 
velionies sūnus dr. Jean Vanier.

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

Savininkas V. BAČĖNAS

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

JI GALI MIRTI...
ir mirė Sibire, ypač pokarinia
me laikotarpyje.

Kaltinamai išeiviams
P. Buckley teigimu, lietuvių 

kompartija laikosi griežtos anti
fašistinės linijos, kuri turi dve
jopą tikslą. Ji nori iškelti pro
sovietinius pogrindžio kovotojus 
ir mesti šešėli antikomunistams, 
duodama suprasti, kad jie buvo 
fašistai, nacių bendrininkai. To
kią minti Įtaigoja netgi vertė
jai. kompartijos parūpinti Pir
čiupi lankantiems užsieniečiams. 
Vienas jų pareiškė, kad daug 
nacių bendrininkų šiandien yra 
radę prieglaudą Š. Amerikoje. 
P. Buckley konstatuoja, jog to
kie pareiškimai yra dažnas reiš
kinys. Svečiams turistams paki
šama mintis, kad išeiviai yra fa
šistai, nors dėl tokio tvirtinimo 
išeivių gyslose užverda kraujas. 
Kanadietis žurnalistas sakosi 
šiuo klausimu padaręs spaudi
mą kaikuriems oficialiems pa
reigūnams ir iš jų išgavęs pra- 
sitarimą. kad nekomunistai lie
tuviai taip pat aktyviai dalyva
vo pogrindžio kovose. Šios te
mos ir šitokio prisipažinimo 
vengia didžioji kompartijos pa
reigūnų dalis.

Rasini apie Pirčiupi P. Buck- 
ley baigia reikšminga išvada: 
“Pirčiupio aukos nebuvo nei ko
munistai, nei pagaliau antiko- 
munistai. bet visi jie buvo lie
tuviai.” vk

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tak yra ypatinga gydomoji medžiaga 
(rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimy institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei 
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki*nuostabūs, kad šis page 
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Pio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose ‘Treparation IT 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi* 
higai bus grąžinti, jei nebūsit* paten
kinti.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkuriu 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 laikas: kasdien nuo 10 v.r. ik! 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 y.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. 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. O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių 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
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eietira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

dra.udima.i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudi: .o Įstaiga
BUDA

769-4612 
769 - 4131

ŠYPSENOS
Sibiras ir poezija

Ir kas galėtų pasakyti, kad 
Sibiras neturi reikšmės poezi
jai? Štai mūsų iškilusis poetas 
A. Miškinis, pabuvojęs keletą 
metų sibirinėj mokykloj, “Per
galėje” šitaip eiliuoja:

“Vėl jis girdi —
dainuoja kareiviai: 

Saldatiški...
Bravy rebetuški...
Našy žony
Ružja zarežony.”

Muzikos kambarys
Škotas parodo draugui savo 

naują gyvenamąjį butą.
— O šis yra mūsų muzikos 

kambarys.
— Bet aš kambaryje nematau 

jokio muzikos instrumento?
— Tai niekis, iš šio kambario 

mes geriausiai girdime mūsų 
kaimynų radiją grojant.

Solistas ir cigarai
Vienas solistas pasigyrė:
— Aš mėgstu dainuoti ir rū

kyti cigarus.
— Taigi, taigi... Ir aš girdė

jau, kad daugelis geriau mėgs
ta klausytis tavo rūkymo nei 
dainavimo. _

Tradicija
Skotų mokytojas vargais ne

galais išaiškino savo klasei žo
džio “tradicija” reikšmę. Esą, 
tradicija yra tai, ką mūsų tėvai 
yra iš savo tėvų paveldėję ir 
perleidžia savo vaikams.

Kitą dieną Maksiukas pasivė
lino i mokyklą. Mokytojas pa
klausė kodėl.

— Atleiskite, pone mokyto
jau, aš tol negalėjau eiti mo
kyklon. kol mama nesulopė ma 
no tradicijos ... Parinko Pr. AL

Pajieškojimai
1966 m. pabaigoje JAV, Connec

ticut valstijoje, mirė Vladas Bra- 
dauskas, Amerikoje žinomas kaip 
Walter Bradauskas, palikdamas ke
lis tūkstančius dolerių. Apie velio
nį žinoma tik tiek, kad buvo 78 m. 
amžiaus ir kad į Ameriką atvyko 
1913 m. Jo motinos pavardė buvusi 
AliAavičiūtė. Velionies giminės ar 
apie juos žinantieji malonėkite ra
šyti: Consulate General of Lithua- 
>ia, 41 West 82nd Street, New York, 
N.Y. 10024, USA.

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA
U77 BLOOR ST. WEST 

(prie Dunda>>

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTf 
DANTŲ GYDYTOJA 

1796 BLOOR ST. W. (prie Keefr
Priėmimo valandos: 

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. ME1LUVIENF 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvallea 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronte 

(i rytu* nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICK1S
dantų gydytojas

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor 4 Bathunt) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus



TRYLIKTAJAI KANADOS LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS

MontrecJio Aušros Vartų parapijos choras, kuris dalyvaus Lietuvių Dienos programojeNiujorko Metropolitan operos solistė Lilija Šukytė
v vT V V V NF v V^r1 v

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

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, loterija, 
iškiliosios lietuvaitės rinkimai, šokiai

TAI SVARBIOS LIETUVIŲ IŠKILMES. 
NADOS IR JAV DALYVAUTI. SMULKI 
MAME 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 “TŽ” PIR-

TORO NT O1,
Dail. Antano Tamošaičio pa

veikslų parodą rengia Toronto 
universiteto Hart House meno 
komitetas savo galerijoj (Art Gal
lery) rugsėjo 3-24 d.d. Apie dai
lininko meną kalbės dr. Charles 
E. Hendry rugsėjo 10, sekma
dienį, 3 v. p.p. Ten bus ir pats 
dailininkas. Tautiečiai maloniai 
kviečiami susidomėti šia paro
da ir ją aplankyti. Lankymo va
landos: kasdien nuo 10 v.r. iki 
10 v.v.; šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 2 v. p.p. — 5 v. p.p. 
Paroda surengta Toronto Lietu
vių Akademikų Draugijos rūpes
čiu.

“Lithuanians in Canada” kny
gos garbės prenumeratoriais (po 
$25) Įsirašė: Augustas Bartni- 
kaitis, A. Paulauskaitė, 11 me
tų amžiaus, iš Hamiltono (užsa
kė V. Saulis). Mecenatų, rėmėjų 
ir garbės prenumeratorių sąra
šai bus patalpinti knygoje, to
dėl prašome paskubėti. Pinigus 
ar čekius siųsti: Inž. A. Viskon- 
tas, Administracinė Komisija, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė su ar be baldų. Tel. 533-7552.

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

šeštadieni*. 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 plakitelių 
krautuvės.

VAŽIUOJANTIEJI Į 
EXPO 67 

galite dar užsisakyti iš anksto 
nakvynes prieinama kaina pas 

E d ę Jankutę,
2066 Claremont Ave., Apt. 74, 

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

kimas su EXPO.

SIŲSTI LIETUVON — arba ture- 
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistoriiiai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:

J. L. GIEDRAITIS, 1« BARRY

DR-, E. NORTHPORT, N.Y„ 
11731, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety T-eogne. Nemokami 
ant adymai jwwu namnoae arba mft- 
ra klasėje ttfrintiema laiktnftia lei
dimas. Ir jau galima pradėti ▼»- 
ihrati pirmą pamoką ira atandarti- 
nėm ar automatinėm maštnem.

107« BATHURST ST.
Tel LE 2-3«56 Rytuose HO 6-1331

Menininkai iš okupuotos Lie
tuvos — sol. V. Noreika, D. 
Juodvalkytė ir Pr. Budrius pra
ėjusią savaitę atliko lietuviškų 
dainų koncertus Toronte, Wind
sore ir Hamiltone. Visur jie bu
vo tautiečių klausytojų labai šil
tai sutikti. Tik apgailėtina, kad 
juos, lyg kalinius, lydi du kom- 
partijos politiniai palydovai. 
Pastarieji prižiūri, kad būtų 
vykdomos iš anksto duotos so
vietinės instrukcijos. Tai labai 
jau ryškiai parodo, kokia “lais
ve” naudojasi okupuotos Lietu
vos žmonės.

Tarptautinis teologijos kongre
sas pasibaigė rugpjūčio 24 d. To
ronto universiteto patalpose. Da
lyvavo daug žymiausių pasaulio 
teologų, kaip K. Rahner. A.Schil- 
lebeekx. H. de Lubac, Chenu. E. 
Gilson (filosofas), kard. Fr. Koe
nig ir kt. Buvo apie 40 paskai
tų penkiose sekcijose ir 2000 da- 
Ivvių. Stebėtojų tarpe buvo ir 
lietuvių. Tikimės galėsią duoti 
vėliau platesnį pranešimą.

HIGH PARK rajone išnuomojamas 
kambarys ir virtuvė. Tel. 7664628.

r 
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 $2.00.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N.D.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA, TEL. 1-5144824094.

DIDELIS DRABUŽIŲ 

IŠPARDAVIMAS
eilučių (kostiumų), marškinių,

megztukų, apsiaustų ir kt.
VIENINTELĖJE LIETUVIŠKOJE

EXPO NAKVYNĖS
2 kambariai EXPO svečiams. Kambario kaina dviem asmenim $10. 

787 43 Ave LaSalle, Montreal 32, Que. Tel. 3664165

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

DRABUŽIŲ KRAUTUVĖJE TORONTE

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIAI

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ont.
(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) Tel. 531-1432 '

V. PIESINIENfi,

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

V. KUDŽMA, 5001 BOSSUET ST., MONTREAL 5, P.Q.

TELEFONAS: 1-514-255-5579

PARDUODAMAS VERSLAS
PRIE 11 KELIO. S MYLIOS I ŠIAURE NUO BARRIE.

Tai vartotu autovežimių pardavimo verslas, benzino stotis, gara
žas su gyvenamu butu. Vieno akro sklypas sn per jį tekančio upe
lio. Paiki vieta moteliams statyti ar “drive in” restoranui įrengti.

GASOLINE ALLAY MOTORS
R.RJ2* SHANTY BAY, Ont TeL BARER 726-1009

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nno EXPO išnuomojami privačiai dideli patogūs kambariai su 
virtuve: $10.00 dienai nž kambarį sn dviguba Ibva. Taip pat vasarna
miai Laurentidų kalnuose prie didelio gražaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti iš anksto:

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355 |

S-tos "Lite" nr. 752D J

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

: EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES 1
* Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo dienomis 1
► Montrealio Lietuvių Kredito Unijoje "Lite", o sekmadieniais <
Į po 10 vai. pamaldų Auiros Vartų parapijos spaudos kioske. *
• "Lito", Aušros Vartų parapijos ir kiosko adresas:
' 146S De Save St., Cote St. Paul. Montreal 20, Que. J
>»i*ft*a*^**»*>*ą + **4

Kredito kooperatyvas “Para- 
ma” praneša nariams ir visuo
menei, kad nuo rugsėjo 2 d. 
raštinė veiks šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 1 v. p.p.

Labai gerais pažymiais baigė 
gimnaziją (13-tą skyrių): L. Alks
nis, J. Dilys, J. Guoba, M. Liu- 
bavičiūtė, A. Stankus. Kaikurių 
buvo įdėtos laikraščiuose ir nuo
traukos. Galimas dalykas, yra ir 
daugiau lietuvių, labai gerai 
baigusių gimnaziją, bet iki šiol 
apie juos nežinoma. Paskelbtuo
se sąrašuose kaikurios pavardės 
skamba lietuviškai, bet nežinia, 
ar tie mokiniai yra lietuviai 
(pvz. Paul Wilgus). Šiemet turė
jo baigti gimnaziją apie 20 lie
tuvių.

Adolfas Baliūnas, Čikagos lie
tuvių prekybos rūmų pirminin
kas, lankėsi Toronte ir aplankė 
“TŽ”. Jis domėjosi ypač ekono
miniu lietuvių gyvenimu Toron
te ir pastebėjo, kad lietuviai vi
sur permažai veržiasi į komerci- 
nę-prekybinę sritį, palikdami ją 
kitiems. Jo vadovaujama orga
nizacija. apimanti ir profesijo- 
nalus, rengia ekskursiją į Lie
tuvių Dieną Montrealyje rugsė
jo 2-3 d.d. Ekskursija vyks trau
kiniu trimis vagonais pro To
rontą. Jai vadovaus W. J. Ka
reiva.

Toronte įvyko tarptautinė bib
liotekininkų konferencija. Iš 
okupuotos Lietuvos dalyvavo 
Klemensas Sinkevičius ir Povi
las Kizis. Pirmasis yra Vilniaus 
universiteto bibliotekininkystės 
katedros vyr. dėstytojas, o ant
rasis — respublikinės bibliote
kos metodinio skyriaus vedėjas. 
Taip pat dalyvavo Jungt. Tautų 
bibliotekos direktorius Niujor
ke L. Vladimirovas. Toronte jie 
buvo susitikę su komunistiniais 
lietuvių veikėjais.

Dar yra vietų ekskursiniame 
autobuse į Lietuvių Dieną Mont
realyje. Išvykstama rugsėjo 1 d. 
— šį penktadienį, 12 v. naktį, 
grįžtama pirmadienio vakąre. 
Visa kelionė $13.50 asmeniui. 
Kreiptis pas V. Bačėna tel. 278- 
7261. vakare LE 6-4681.

EXPO 67 KAMBARIAI
Montrealyje išnuomojami kambariai arti EXPO, 

prie didelio kelio.
Kaina — vienam asmeniui 5 dol., dviem — 7 doleriai.

Galima naudotis virtuve.
J. GABRUSEVICIUS, 5965 De Jumonville St.
Montreal 5, P.Q. Tel. (1-514) 256-3018

Pigios EXPO nakvynės lietuviams
3 ar 4 asmenų grupei — 8 dol., dviem — 5 dol.

Greitas ir patogus nuvažiavimas į parodą.
J. SKUČAS, 6966—44 Avė, |

Rosemount, P.Q. Tel. 722-6152

EXPO 67 NAKVYNĖS
Privačiame name prie patogaus susisiekimo su EXPO

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI.

Vienam asmeniui S5, vaikams po S2.

K. STIRBYS, 7155 Nogent St.,

MONTREAL 38, Que. Tel. 721-2508

J. Tininis, rašytojas ir moky
tojas. dėstąs lietuvių kalbą Ka
lifornijos universitete, lankyda
masis Toronte atrado senus sa
vo pažįstamus, neužmiršo ir “T 
Ž”, kuriuose jis bendradarbiau
ja. Savo studentų tarpe jis turi 
ne tik lietuvių, bet ir svetimtau
čių, besidominčių kalba bei lite
ratūra. Kalifornijos universite
te yra įsteigtas indoeuropinių 
kalbų skyrius, kurin įjungta ir 
lietuvių kalba. J. Tininis jau ke
linti metai ją sėkmingai dėsto. 
Be to, jis redaguoja “Lietuvių 
Dienų” žurnalo literatūrinį sky
rių.

Evangelikams pamaldų, ry
šium su Liet. Diena Montrealy
je, nebus. Jos vėl bus laikomos 
nuo rugs. 10 d. įprastoje vietoje 
1.30 v.p.p.

B'MONTREAls®
Šv. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, P.Q.

— Ligoniai: Royal Victoria ligoni
nėje padaryta operacija p. Rašytinie- 
nei; J. Zenkienė sustiprėjusi po ope
racijos; namuose serga R. Dareškevi- 
čienė; Bellechosse ligoninėje — če- 
banauskienė; J. Masys. seniausias lie
tuvis Montrealyyje, serga namuose; 
taip pat A. Yuknelis: A. Žukauskienė
— Marida ligoninėje; V. Puzarauskie- 
nė — žydų ligoninėje; Karpavičienė 
paguldyta i St. Marys ligoninę.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— rugsėjo 1 d.; Mišios — 8 v. vaka
re, išpažinčių bus klausoma taipgi 
ketvirtadienio vakare nuo 7 v. vaka
ro.

— Baltijoj stovyklauja ateitininkai 
studentai; yra atvykusių ir iš Ameri
kos. Įdomias paskaitas paruošė kun. 
dr. F. Jucevičius ir atvykęs iš Ameri
kos dr. J. Girnius.

— Numatomas augštos klasės kon
certas sol. Virgilijaus Noreikos iš 
Lietuvos, rugpjūčio 31, ketvirtadieni, 
8 v. v. muzikos mokyklos koncertų 
salėje: 4873 Westmount Ave. arba 
prie sankryžos Claremont Ave. ir 
Notre Dame de Grace Avė. Pasiekia
ma autobusais: 124, 24, 102. 105;

— Praėjusio sekmadienio rinkliava 
$156.73. K.J.G.

“Lito” Aušros Vartų skyrius 
vėl pradės dirbti sekmadieniais 
nuo rugsėjo 10 d., tai yra nuo 
sekančio sekmadienio po Darbo 
■dienos. Primename, kad eks
kursijos į Kvebeką dalyviams 
išsiuntinėtos anketos turi būti 
grąžintos “Litui” iki rugsėjo 5 
d. Dar nevėlu tapti “Lito” na
riu ir dalyvauti ekskursijoje.

Pr. R.

Steponas Bučmys iš Dayton, 
Ohio, važiuodamas į pasaulinę 
parodą Montrealy, buvo susto
jęs Toronte, kur aplankė savo 
bičiulius ir “TŽ”. Jis yra “TŽ” 
skaitytojas ir plačiai domisi lie
tuviška spauda. Dirba labai mo
dernioje spaustuvėje ir kartu 
studijuoja dainavimą. Lietuvoje 
studijavo pedagoginius mokslus.

Pasaulinės parodos dieninių 
ir savaitinių pasų dar galima 
gauti “Lite” papigintomis kai
nomis. Dieniniai pasai suaugu
siems parduodami po S2.20 (pil
na kaina $2.50), 7 d. po S9 ($12). 
7 d. jaunimui po $8 ($10) ir 7 
d. vaikams po $4 ($6). Taip pat 
dar yra ir kaikurių rūšių bonų 
knygučių. 7 dienų pasus apsi
moka pirkti visiems, kurie nu
mato į parodą eiti bent 4 kar
tus, o vaikams kad ir 3 kartus. 
Parodos pasų Lietuvių Dienos 
metu bus galima Įsigyti KLB 
informacijos centre, 1465 De Se- 
ve St.. Cote St. Paul. Montreal 
(Aušros Vartų par. salėje), tel. 
768-0037. Pr. R.

Leona Rudinskaitė, Valerijo
no duktė, gavo stipendiją stu
dijuoti chemijai McGill univer
sitete, kuriame rengiasi gamtos 
mokslų daktarės laipsniui. Gi
mė Montrealyje, gimnaziją bai
gė 1966 m. ir buvo geriausių 
20 mokinių eilėje. Gavusi sti
pendiją. įstojo į McGill un-tą; 
šiemet vėl gavo Hercules Ine. 
b-vės stipendiją $5.500 ir dirba 
cheminių tyrinėjimų srityje pas 
prof. L. E. St. Pierre. Jos nuo
trauka buvo įdėta “Montreal 
C4?r” rugpjūčio 22 d. laidoje.




