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Kaliniu daina
Pasaulinės parodos proga š. Amerikoje atsilankė visa eilė oku

puotos Lietuvos menininkų — dainininkų, solistų, šokėjų, instru
mentalistų. Girdėti, kad jų atvažiuos ir daugiau — net ištisas an
samblis. Nežinia, kaip pasirodys busimieji meno atstovai, bet apie 
buvusius visi tautiečiai kalba su pasigėrėjimu. Jų atneštoji daina 
bei muzika buvo sutikta entuziastiškai. Lietuviui tasai menas 
yra jo širdies dalis, ir todėl nenuostabu, kad visi tautiečiai juo 
žavėjosi. Daug reiškė visų krūtinėse pajudintas tėvynės ilgesys, 
kurio nejaučia svetimautis ir į lietuviškąjį meną žiūri daug šal
čiau, jieškodamas vien estetinio pasigėrėjimo. Pavergtos tėvy
nės lietuvio daina ir muzika atskamba į mus daug gilesniu aidu 
ir pasiekia širdies gelmes, juoba, kai ji perduodama iškilia forma. 
Kiekvienas tautietis pajunta, kad tuo būdu prabyla tikrosios Lie
tuvos balsas, kuri stengiasi užslopinti kiekvienas okupantas. Ge
rai žinome, kad dabartinėje Lietuvoje i meno sritį yra priversta 
daug propagandinio šlamšto, kuris suniekina bei nuvertina tik
rąjį meną. Reikia betgi konstatuoti, kad Kanadoje, bent šiuo 
atveju, to propagandinio šlamšto buvo išvengta. Dėlto meninės 
programos atliktų koncertų Kanadoje buvo kultūringos ir visų 
nuoširdžiai sutiktos. Vienur kitur jas drumstė rengėjų neišmanin- 
gumas bei noras parodyti kanadiškąjį ar amerilaetiškąji raudo
numą.

★ ★ ★
Besigėrint pavergtosios Lietuvos žmonių menu, visdėlto kyla 

graudus jausmas — juk tie žmonės yra savotiški kaliniai! Jų lais
vė suvaržyta ne tiktai Lietuvoje, bet ir užsieniuose. Tai buvo 
aiškiai matyti Kanadoje, kur koncertuoti vykstančius menininkus 
visą laiką lydėjo politiniai sovietų atstovai, neturį nieko bendro 
su menu. Iš to galima daryti išvadą, kad nekitaip yra ir paverg
toje Lietuvoje. Juk ten visas gyvenimo sritis yra apraizgiusi poli
tinė kontrolė, kuri ir menininkams nedaro išimčių. Propagandis
tai, žinoma, nenori prisipažinti ir tvirtina, kad Lietuva laisva, o 
kaikurie jų sako — netgi nepriklausoma. Esą išbujojęs menas 
tai liudija. Bet tai nerimtos propagandinės frazės. Kai Sov. Są
junga okupavo Lietuvą, visas propagandinis aparatas šaukė: atne- 
šėm laisvę! Tie patys šūkiai kartojami ir dabar. Taigi, nieko 
naujo. Bet nuo tų šūkių vergija netapo laisve. O jeigu toje ver
gijoje vis dėlto išaugo talentų, tai ne pavergėjo, o pavergtųjų 
nuopelnas. Jie, nežiūrint priespaudos, partinės kontrolės ir kitų 
sunkumų, prasiveržė savo talentais ir pastangomis. Juk ar kalė
jime neatsiranda vertingų dalykų bei kūrinių? Ir ten, nežiūrint 
visų suvaržymų, nevienas išmoksta menų, amatų, net knygas pa
rašo. Tad ar galima sakyti, kad kalėjimo sistemos dėka tie daly
kai atsirado? Anaiptol! Laisvės sąlygose jie būtų žymiai daugiau 
suklestėję.

★ ★ ★
Pavergtosios Lietuvos menininkų atsilankymas š. Amerikoje 

vertintinas pirmiausia kaip tautos širdies balso suaidėjimas ir ne
tiesioginis prabilimas Į tuos, kurie negali pasiekti savosios tė- 

- vynės. Tai tarsi bandymas nugalėti tą dvasinį ir fizinį nuotolį, ku
ris vis didėja tarp tėvynės ir išeivijos. Deja, kita medalio pusė 
yra tamsesnė — ji turi pridengtą politinį atspalvį. Pavergėjas, 
išleisdamas iš tautų kalėjimo mūsų tautiečius menininkus kon
certuoti išeiviams, siekia politinių tikslų. Visų pirma jam rūpi 
nutildyti išeivijos veiklą, nukreiptą preš Lietuvos pavergėją: žiū
rėkite, kokie šaunūs jūsų menininkai, gėrėkitės, dėkokite ir nu
stokite kalbėję apie vergiją, nes jos nėra! Tai ypač pabrėžia, kad 
ir netiesiogiai, su menininkais važiuoją politiniai propagandistai. 
O kai išeivija nustos kalbėjusi ape Lietuvos pavergimą, nekalbės 
nei Kanada, nei JAV, nei kiti kraštai. Tada vergija galutinai bus 
pavadinta laisve. Antra, pavergtosios Lietuvos menininkus sten
giasi panaudoti vietiniai komunistai. Rengdami jų koncertus, jie 
bando stiprinti savo veiklą, suburti atšalusius narius, atkreipti dė
mesį į save naujųjų ateivių ir laimėti jų simpatijas. Ir, reikia 
pasakyti, atsiranda viena kita sumišusi žuvelė, kuri lengvai pa
tenka į sovietinį bučių. Kiti gi, pasiklausę menininkų, suminkštėja, 
lyg odisėjinių sirenų balsą išgirdę. Bet tai negausus atvejai. Są
moningoji, patrijotinė išeivija moka skirti politines miglas nuo 
tikrojo tautos balso.

KANADOS ĮVYKIAI

LENGVATOS NAMŲ SAVININKAMS
Ontario vyriausybė paskelbė 

Lancelot J. Smith komiteto pen
kerius metus ruoštą provincinių 
mokesčių reformos projektą. 
Jeigu jis būtų priimtas, nema
žų lengvatų susilauktų namu sa
vininkai ir prekybos įstaigos. 
Komitetas siūlo, kad už pirmuo
sius kiekvieno namo vertės 
$2.000 miesto savivaldybei mo
kesčius mokėtų provincijos iž
das. Sis metodas namų savinin
kui kasmet sutaupytų apie $50, 
o ateityje galbūt ir daugiau. 
Išlaidas provincijos vyriausybė 
padengtų, Įvesdama bendrą $25 
registracijos mokestį automobi
liams, provincinius mokesčius už 
visą eilę darbų, kaip pvz. dra
bužių valymas, automobilių tai
symas, dabartinių pardavimo 
mokesčių (sale tax) rėmuose. Pa
pildomų pajamų miestams su
teiktų dalinis mokesčių uždėji
mas bažnyčioms, labdaros orga
nizacijoms, pilnas apmokestini
mas mokyklų ir universitetų. 
Komitetas taipgi siūlo peržiūrė
ti ir iš naujo įvertinti visą ne
kilnojamą turtą Ontario provin
cijoje pagal jo tikrą dabartinę 
vertę. Tokiu atveju namų savi
ninkai nuosavybės mokesčius 
mokėtų už 70% Įkainotos su
mos, ūkininkai — 50%, preky
bininkai — 50%, nes kitus 
50% turėtų mokėti gyventojai 
to namo, kuriame yra prekybos 
Įstaiga. Tain bendrais bruožais 
atrodo projektas, turįs daug pus
lapiu ir dar daugiau siūlomų 
naujovių.

Niujorke buvo suimtas jūri
ninku tarotautinės SIU unijos 
buvęs vadas Harold Banks, ku
ris. palikes $25.000 užstatą. 
1964 m. iš Kanados pabėgo į 
JAV. kai jam grėsė penkeri me
tai kalėjimo už kitos unijos pa

reigūno sumušimą. Vašingtonas 
tada jį atsisakė perduoti Kana
dai, nes toks nusikaltimas nė
ra Įtrauktas i sutartį, tvarkančią 
pasikeitimą nusikaltėliais. Šį 
kartą gangsteriškų polinkių uni
jos vadas H. Banks kaltinamas 
nauju nusikaltimu — melagin
gu liudijimu Kanados teisme 
1963 m. Atrodo, kad jis bus 
grąžintas_ Kanadon.

Prancūzijos prez. De Gaulle, 
pažadėjęs paramą Kvebeko 
prancūzams, atsiunčia švietimo 
ministerį Alain Peyrefitte. Rug
sėjo 10-14 d.d. jis Kvebeke ap
tars paramos planus su premje
ru D. Johnsonu, švietimo min. 
Jean-Jacques Bertrand ir kitais 
augštaisiais Kvebeko provincijos 
pareigūnais.

Komunistinės Kinijos “Liau
dies Dienraštis” puolė pasauli
nę parodą Montrealyje. Pasak 
kiniečių, Montrealyje yra susi
rinkę Vakarų pasaulio monopo
lijų kapitalistai, vadovaujami 
JAV. čia jie, girdi, siūlo savo 
prekes, kovoja dėl naujų rinkų 
ir planuoja ekonominę agresiją* 
o jų tarpe švaistosi ir sovietų 
revižionistų valdančioji klika*. 
Didžiųjų kapitalistų bendrame 
fronte ji jaučiasi kaip namie.

Kelionė iš Toronto Į Windso- 
rą vietoj keturių valandų atei
tyje truks tik tris. CNR* gele
žinkelio bendrovė planuoja įves
ti greituosius traukinius — Ra
pid©, kurie tarp abiejų miestų 
kursuos 80 mylių greičiu į va
landą. šių traukinių vagonai jau 
užsakyti Hawker Siddeley bend
rovėje Britanijoje. Juos tikima
si gauti prieš Kalėdas. Kelionės 
metu bus servuojamas iš anks
to paruoštas maistas, kaip kad 
yra daroma keleiviniuose lėktu
vuose.
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Vandens lelijos Nuotrauka ir graviūra Vytauto P. Maco

Lietuvių Diena ir pasaulinė paroda
Du tūkstančiai dalyvių • Du spektakliai pasaulinėje parodoje • Iškilus solistės L. Šukytės 
dainavimas • Spalvingi tautiniai šokiai, atlikti 250 šokėjų * Choras ir orkestras

ši Kanados Lietuvių Diena 
traukė tautiečius ne tik iš Ka
nados, bet ir visos Š. Amerikos. 
O traukė ne tiek jos progra
mos iškilumas, kiek pasaulinė 
paroda. Daugelis norėjo vienu 
šūviu du zuikius nušauti — ir 
parodą aplankyti, ir Lietuvių 
Dienoje dalyvauti, juoba, kad 
rengėjų paruoštoje programoje 
buvo numatytas ir lietuvių pa
sirodymas pasaulinės parodos 
įrenginiuose. Atvykusieji visa 
tai ir pamatė. Galimas dalykas, 
kad jie tikėjosi daugiau. Deja, 
tas “daugiau” nepriklausė nuo 
rengėjų — montrealiečių komi
teto bei* Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos. Pa
gal jų planą, Tryliktoji Kana
dos Lietuvių Diena turėjo Įvykti 
pagrindinėje parodos aikštėje 
Place des Nations su masiniu 
chorų ir tautinių šokių grupių 
pasirodymu. Dėl to buvo daug 
kovota drauge su estais bei lat
viais ir kitomis tautinėmis gru
pėmis. Deja, sovietų paviljono 
šešėlis ir parodos vadovybės ne
palankus nusistatymas neleido 
įvykdyti grandiozinio plano, ku
ris būtų parodęs visą Kanados 
lietuvių'pajėgumą. Teko tad pa
sitenkinti esamomis galimybė
mis. Ir reikia pasakyti, jos bu
vo vietinių rengėjų atitinkamai 
išnaudotos. Tiesa, jos nesudarė 
to įspūdžio, kuri būtų palikęs 
pirmojo grandiozinio plano Įvyk
dymas, tačiau visi dalyviai gė
rėjosi paruošta programa, ypač 
tautiniais šokiais ir koncertu.

Pirmasis pasirodymas 
parodoje
šeštadienį, prieš 1 v.p.p., žmo

nės pradėjo rinktis į Band
shell E (laikinio pobūdžio amfi
teatras). Tai daugiausia lietuviai 
iš Kanados ir JAV. Nemažai 
buvo ir svetimtaučių. Kadangi 
amfiteatras įrengtas gana cent
rinėje vietoje, daug kas iš pa
rodos lankytojų atėjo pasiklau
syti programos. Be to, oficia
lioje parodos programoje buvo 
Įrašytas ir lietuvių pasirodymas 
“Canadian Lithuanian Rendez
vous in Bandshell E”. Apie Lie
tuvių Dieną buvo pranešta ir 
per televiziją. Atrodo, kad gana 
gausiai buvo prancūzų. Amfi
teatre yra 1.500 sėdimų vietų, 
bet teko dar pristatyti gana daug 
kėdžių. Netrūko ir stovinčių žiū
rovų. Tad programą sekė ma
žiausiai 2000 asmenų. Į juos pra
bilo pranešėja dr. Ilona Gražytė 
prancūzų, anglų ir lietuvių kal
bomis ir parodos vadovybės at
stovas. Sugiedojus himną “O 
Canada”, sekė gana ilga ir įvai
ri programa, užtrukusi dvi va
landas. Ją atliko: Aušros Vartų 
parapijos choras, Z. Lapino inst
rumentalistu orkestras, sol. A. 
Keblys ir 250 šokėjų, atvykusių 
iš Hamiltono, Londono, Toronto,

Montrealio, Waterburio ir Či
kagos. Choras su orkestru visą 
laiką buvo ant scenos, o šokėjų 
grupės, įsiterpdami tarp cho^ 
ro dainų, įnešė daug gyvumo. 
Kad svetimtaučiai suprastų kas 
vyksta scenoje, prieš kiekvieną 
dainą ir šokį I. Gražytė davė 
trumpus paaiškinimus prancūzų 
ir anglų kalbomis. Tad ir kita- ’ 
taučiai su dėmesiu sekė progra
mą, ypač tautinius šokius. Di
džiausią entuziazmą sukėlė “Kal
velis” ir “Subatėlė”, kuriuose 
pasirodė pustrečio šimto šokė
jų, Montrealio Aušros Vartų 
choras ir Z. Lapino orkestras. 
Programa nebuvo trumpa, bet 
prabėgo labai greitai. Joje buvo 
daug folklorinio pobūdžio daly
kų, bet netrūko ir kompozito
rių kūrinių, primenančių Lietu
vos pavergimą bei jos laisvės 
troškimą, būtent, J. Žilevičiaus 
daina “Laisvės” ir A. Kačanaus- 
ko “Malda už tėvynę”. Progra
ma gėrėjosi ne tik plačioji visuo
menė, bet ir žymieji ten dalyva
vę svečiai: VLIKo pirm. dr. J. 
K. Valiūnas su šeima, JAV LB 
pirm. J. Jasaitis, ALTos pirm, 
inž. A. Rudis su ponia, gen. kon
sulas J. Žmuidzinas su ponia, 
KLB krašto valdybos pirm. A. 
Rinkūnas su ponia, prel. A. 
Deksnys, BALFo pirm. kun. 
Martinkus, kun. dr. P. Celiešius, 
kun. dr. Ign. Urbonas, dr. Kriau- 
čeliūnas ir daugybė kitų.

Sveikiau dainuoti nei miegoti 
Žiūrovai, atrodo, nebuvo iš

vargę, nežiūrint kelionių, nes 
turėjo laiko ir pailsėti. Kas kita 
su programos dalyviais, ypač šo
kėjais. Jie ne tik gana daug 
vargo besiruošdami programai, 
bet dargi turėjo pakelti ilgą ke
lionę autobusais ir pasirodyti 
scenoje nemigę. Priėjęs prie 
anksčiausiai atvykusios gnipės i 
amfiteatrą klausiu: “Kaip gy
vuojate?” “Labai gerai” — at
sako šokėjos. Pasirodo, tai Wa
terburio “Sūduva”, kuriai vado
vauja p. Maurutienė. Visa gru
pė ištisą naktį važiavo autobusu 
ir nemigusi jau 9 v. ryto turėjo 
vykti repeticijon, o iš jos — į 
parodos aikštę. Dėlto šokėjų vei
deliai atrodė pavargę, bet kojos 
miklios. Kai paklausiau, kodėl 
nemiegojot važiuodami autobu
su, atsakė: “dainavom!” Taip 
man ir išsprūdo žodžiai: “Svei
kiau dainuoti nei miegoti.” Pa
našiai, atrodo, buvo ir su kitomis 
šokėjų grupėmis. Visuomenė, ži
noma. to nematė, plojo už gra
žius šokius, bet dar daugiau tu
rėtų nloti už jų nepaprastą, jau
natviška ir mažai kieno paste
bimą ištvermę. Tai jaunimas, 
kuriuo reikia didžiuotis.

Antra Įdomi pastaba — tai ne
buvimas lietuviu dirigentų. Gau
sūs žiūrovai stebėjosi ir gėrėjo
si pranzūzės M. Roch dirigavi- 

inu ir jos duktės akompanavimu. 
Nežinantieji vargiai ar pastebė
jo, kad Aušros Vartų par. cho
ras yra diriguojamas nelietuvės. 
Ji sugebėjo ne tik gana preciziš
kai valdyti chorą, bet ir Įsijaus
ti į dainuojamą kūrini. Pasiro
do, kad lietuvių choro dirigento 
problema gali būti išspręsta ir 
su kitataučio pagalba.

Salė didelė, bet permaža ...
šeštadienio vakare lietuvių 

Montrealyje buvo tūkstančiai — 
prie 5000 vietinių prisidėjo dar 
pora tūkstančių iš kitur atvy
kusių. Į susipažinimo balių su
plūdo tiek, kad nebeužteko vie
tos nei sėdėti, nei stovėti. Ren
gėjai tvirtino, kad yra 2000 sė
dimų vietų, bet jos tirpte sutir
po. Gaila, kad rengėjams nepa
vyko gauti erdvesnės ir jaukes
nės salės. Daugelis atvykusių 
ėjo į pagrindinę Centre Paul 
Sauvė salę, manydami, kad ten 
įvyks lietuvių balius. Deja, 
tvarkdariai iš ten mūsų tautie-. 
čius siuntė i rūsio salę, kuri 
jaukumu nepasižymėjo. Pasitei
ravus pas rengėjus paaiškėjo, 
kad pagrindinė salė buvusi anks
čiau išnuomota kitiems, berods, 
švabams, o sporto arena kai
nuojanti apie $4000. Taigi, esą 
reikėjo pasitenkinti rūsio sale.

Didelėje spūstyje įvyko ir iš
kiliosios lietuvaitės rinkimai. 
Net per garsiakalbį sunku buvo 
sekti eigą, o matyti — beveik 
neįmanoma. Buvo septynios kan
didatės: Nijolė Kazlauskaitė iš 
Montrealio, Nijolė Ščepanavičiū- 
tė iš Otavos, Silvija Martinku- 
tė iš Hamiltono, Joana Gatavec- 
kaitė iš Toronto, Jūratė čepon- 
kutė iš Toronto, Rūta Jonuškai- 
tė iš Windsoro ir Lilija Šarkytė 
iš Montrealio. Komisijos spren
dimu pirmąja išrinkta N. Kaz
lauskaitė, antrąja N. ščepana- 
vičiūtė, trečiąja S. Martinkutė. 
Pažymėtina, kad renkant buvo 
atsižvelgta netiktai Į išvaizdą, 
bet ir vidinę vertę, ypač lietu
viškumą. Kaip ir visada, su ko
misijos sprendimu buvo daug 
nesutinkančių: “aš būčiau x y 
išrinkęs...”

Minioje buvo matyti veidų net 
iš tolimiausių vietovių. Galėjai 
sutikti pažįstamų, kūnų nebu
vai matęs daugelį metų. Vien 
iš Čikagos buvo atvykusių net 
trys vagonai tautiečių. Netrūko 
ir jaunimo, štai pora stalų rezer
vuota ateitininku studentų sto
vyklai. O kai tik supliekia or
kestras, bematant vidurinis pla
tus takas prisipildo jaunų vei-

Ir taip čia įšilusi nuotaika įvei
kė visus nepatogumus, o publika 
ėmė skirstytis jau gerokai po vi
durnakčio.

Už Lietuvos laisvę 
Sekmadienį 11 v. r. katalikai,

Pasaulio įvykiai
ARABŲ VADŲ KONFERENCIJA KHARTOUME, SUDANE, 

NUTARĖ PRADĖTI NAFTOS GAMYBĄ. Nors oficialiai nebuvo 
paskelbta, spėjama, jog naftos tiekimas bus atnaujintas V. Vokie
tijai, Britanijai ir JAV-ėms. Šiuos tris kraštus arabai buvo apkal
tinę pagalba Izraelio “agresijai”. Konferencijos dalyviai taipgi nu
tarė sutelkti $420 milijonų ekonominei Egipto ir. Jordano paramai. 
Šiam fondui Saudi Arabija pažadėjo $165 milijonus, Kuwaitas — 
$150 milijonų, Libija — $90 milijonų, o likusius $15 milijonų turės 
sudėti Persijos įlankos pakrantėse esančios šeikystės. Konferenci
joje dalyvavo 8 arabų vadai. Jų tarpe trūko dviejų karingiausių 
vyrų — Sirijos N. Atassi ir Alžerijos H. Boumedienne. Sirija netgi 
buvo atsisakiusi atsiųsti stebėtojus, iš anksto pramatydama peršvel- 
nią konferencijos liniją. Nedaly-i 
vavo ir nuosaikusis Tunizijos 
prez. H. Bourguiba, praėjusią 
savaitę pasiūlęs arabų kraštams 
užbaigti karo stovį su Izraeliu. 
Tuo metu, kai arabų vadai j ieš
kojo priemonių Jordano ir Egip
to ekonomijai atstatyti, prez. G. 
A. Nasserio didžiausias varžovas 
Alžerijos prez. H. Boumedienne 
nusavino penkias amerikiečiams 
ir prancūzams priklausiusias 
naftos bendroves Alžerijos teri
torijoje, dar labiau įtempdamas 
santykius su Vakarais.

Egiptas ir Saudi Arabija pa
sirašė sutartį užbaigti karui Je
mene. Egiptiečių kariuomenės 
atitraukimą prižiūrės komisija, 
sudaryta iš Sudano, Irako ir 
Maroko atstovų. Šiame penke
rius metus trukusiame kare 
Egiptas rėmė respublikininkų 
dabartinį režimą, o saudi Ara
bija teikė paramą karališkie
siems sukilėliams, kurių vadas 
yra princas Hassan al Hussein. 
Spaudai padarytame pranešime 
jis paskelbė, kad Jemene yra 
apie 2.000 egiptiečių uniformo
mis apsirengusių rusų. Pradžio
je jie. treniravo respublikininkų 
karius, o dabar aktyviai daly
vauja kovose, aptarnaudami pa
trankų baterijas. Pasak princo 
H. ai Husseino,' rusai yra'įsiren
gę karo laivyno bazę Jemeno 
Raudonosios jūros uoste Mocha.

Teismas Maskvoje nubaudė 26 
m. amžiaus poetą Vladimirą Bu- 
kovskį kalėti trejus metus, o jo 
du draugai — poetai Vadimas 
Delone, 19 m., ir Jevgenijus Ku- 
ševas, 20 m., gavo suspenduotas 
bausmes. Į šį teismą Vakarų ko
respondentai nebuvo Įleisti. Ji 
nutylėjo sovietinis radijas ir 
spauda. Iš neoficialių šaltinių 
gautais duomenimis,* jaunieji 
poetai buvo suimti sausio mėn., 
kai jie pasisakė už žodžio ir 
spaudos laisvę, pasmerkdami 
Rusijos TSR krimin. kodekso 
paragrafą, numatantį 7 metus 
kalėjimo už antisovietinę propa
gandą. Teismas juos kaltino ne
legalia demonstracija, nelega
lios literatūros leidimu ir nele
galios organizacijos Įsteigimu. 
Šis jaunųjų poetų maištas, be 
abejonės, yra skaudus smūgis 
kompartijai, kuri stengiasi Įti
kinti pasaulį, kad sovietų rašy
tojai turi pilną kūrybinę laisvę.

Britanijos premjeras H. Wil- 
sonas pertrvarkė ministerių ka

11.30 — evangelikai dalyvavo 
pamaldose. Katalikams pamal
das atlaikė vysk-. V. Brizgys, 
evangelikams — kun. Alg. Ži
linskas iš Toronto. Į katalikų 
Šv. Jokūbo bažnyčią susirinko 
didžiulė minia. Kadangi dalis su
sirinkusiųjų buvo prancūzai, 
vysk. V. Brizgys savo pamokslo 
pradžioje tarė trumpą žodį pran
cūzų kalba. Lietuviškame pa
moksle vysk. V. Brizgys kalbėjo 
apie laisvę, kaip asmens ir tau
tos dovaną, kurią suvaržo ar ati
ma pavergėjai. Vyskupas skati
no mokytis ištvermės iš praei
ties laisvės kovotojų, turėti vil
ties ir pasitikėti Dievu. Jis taipgi 
priminė, kad laisvės siekimo ak
cijoje reikia apjungti visas lietu
vių kilmės kartas, nepaisant ar 
kas moka lietuvių kalbą ar ne. 
Be to, jis pabrėžė tarpusavio vie
nybės reikalą ir skatino subur
tomis jėgomis tęsti lietuvišką
ją veiklą. Epistolę ir evangeli
ją skaitė prel. A. Deksnys, asis
tavo kun. dr P. Celiešius, kun. 
Martinkus ir kun. dr. F. Jucevi
čius. Lietuviškas giesmes giedo
jo Aušros Vartų parapijos cho
ras, o solo — A*. Keblys.

Iškilmingasis aktas
Laisvės tema vyravo ir iškil

mingame akte, kuris įvyko Salle 
Champagne Claude — Montrea
lio universiteto muzikos fakul
teto salėje. Jeigu šeštadienio 
balius vyko rūsio salėje, tai ak
tui buvo parinkta tikrai iškil
minga, nuotaiką pakelianti sa- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

binetą, savo žinion pasiimdamas 
ekonominių reikalų departamen
tą. Didėjantį nedarbo pavojų jis 
mėgins pašalinti ekonominėmis 
reformomis. Prekių paklausą ga
li padidinti sumažintas įmokėji- 
mo nuošimtis ir iki 30 mėnesių 
prailgintas skolos išmokėjimo 
laikas. Nemažų rūpesčių H. Wil- 
sono vyriausybei sudaro dabar
tinė įtampa tarp Britanijos ir 
komunistinės Kinijos. Kiniečių 
diplomatai Londone susikirto su 
policija, iššaukdami naują reak
cijos bangą Pekinge. Maotsetun- 
go raudonieji sargai i gatvę vėl 
buvo išsitempę britų charge 
d’affaires D. Hopsoną, privers
dami jį nulenkti galvą ir klau
sytis įžeidimų. Britanija nesi
ryžta nutraukti diplomatinių 
santykių su komunistine Kinija, 
nes tokiu atveju kiniečiai gali 
išvystyti dar didesnį spaudimą 
Hong Kongo kolonijai. Kinija be 
didelio vargo galėtų užimti 
Hong Kongą, tačiau ji prarastų 
prekybos centrą, per kurį dabar 
kasmet gauna 40% visos savo 
užsienio valiutos. Hong Kongas, 
atsidūręs kiniečių rankose, susi
lauktų Vakarų pasaulio boikoto.

Maskvoje mirė rašytojas Uja 
Ehrenburgas, sulaukę 76 m. am
žiaus. Jis yra laimėjęs dvi'litera
tūrines Stalino premijas ir dvi 
vadinamąsias taikos premijas — 
Stalino ir Lenino. II D. karo me
tais I. Ehrenburgas išgarsėjo 
kaip karo korespondentas savo 
antivokiškais pranešimais raudo
nosios armijos laikraštyje “Rau
donoji žvaigždė”. Jo neapykan
ta naciams turėjo rimtą pagrin
dą, nes jis pats buvo žydų kil
mės. Pasak I. Ehrenburgo, geras 
vokietis yra tas, kuris jau nebe
gyvas. Daug kas velionį laikė 
Stalino pataikūnu, prisitaikėliu, 
sugebėjusiu išvengti mirties Si
biro koncentracijos stovyklose. 
Atsiminimų knygoje Stalino 
siautėjimo dienas I. Ehrenbur
gas vadina loterija. Žmogaus li
kimas priklausė ne nuo jo paties 
pastangų bei sugebėjimų, bet 
nuo loterijoje randamos laimės. 
Po Stalino mirties I. Ehrenbur
gas rėmė liberaliųjų rašytojų 
grupę, reikalavusią didesnės žo
džio laisvės.

Sovietu laikraščio “Izvestija” 
politinis komentatorius Vikenti- 
jus Matvejevas paskelbė rašinį, 
kuris kaltę dėl JAV Įsigalėjimo 
pietryčių Azijoje suverčia komu
nistinei Kinijai. Jo teigimu, Ki
nijos atominės ir vandenilinės 
bombos amerikiečius skatina 
reaguoti atitinkamomis priemo
nėmis. Jų ginklai Ramiajame 
vandenyne ^sutinkami kaip tai
kos apsauga. Kinijos siauražiū- 
riška tautinė politika, jos anti- 
sovietiniai veiksmai sudarė pro
gą Amerikai išplėsti dabartinį 
konfliktą pietryčių Azijoje.

Izrealio valdančioji M a p a i 
partija nutarė susijungti su 1944 
m. nuo jos atskilusia kairiųjų 
grupe Ahdut Ha’avoda ir su 
prieš porą metų Ben-Guriono 
Įsteigta Rafi partija. Naujasis 
telkinys vadinsis jungtine dar
bo partija ir 120 vietų parlamen
te turės 55 atstovus. Senstanti 
premjerą L. Eshkol, galimas da
lykas, pakeis Rafi partijos veikė
jas gen. M. Dayan, šiuo metu 
einąs krašto apsaugos ministe- 
rio pereigas, arba Ahdut Ha’avo
da grupės vadas Y. Allon, pasi
žymėjęs 1948 m. kare. Abu jie 
yra Izraelio nepriklausomybės 
karų didvyriai.

P. Vietnamo prezidento rin
kimus laimėjo gen. Itn. Nguyen 
Van Thieu ir aviacijos vicemar- 
šalas Nguyen Cao Ky, gavę dvi
gubai daugiau balsų už artimiau
sią civilį varžovą adv. Troung 
Dinh Dzu, žadėjusį siekti taikos 
su komunistais. Prezidento pa
reigos teks N. V. Thieu, b vice- 
prez. N. C. Ky greičiausiai va
dovaus ministerių kabinetui, pa
silaikydamas lig šiol turėtą poš
k
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* Anglikonų katedroje Co

ventry, Anglijoj, pirmą sykį po 
400 metų katalikų arkivyskupas, 
apaštališkasis delegatas, buvo 
pakviestas pasakyti pamokslą.

* Bažnyčios Rusijoje pagal 
sovietų valdžios duomenis: 1917 
m. buvo 79.700 cerkvių; 1962 
m. buvo tik 11.500 cerkvių. 1963 
m. uždaryta 1000. 1917 m. buvo 
1017 vienuolynų, 1962 m. buvo 
likę 30. 1917 m. buvo 240 ku
nigų seminarijų, šiandien tik 
trys- Maskvoje, Leningrade ir 
Odesoje.

* Tarptautinis ekonomijos ži
novų suvažiavimas, pavadintas 
vardu “Pro Deo”, Įvyko Romo
je. Diskutavo popiežiaus encik
liką “Tautų pažangumas”. Gau
sus būrys mokslininkų dalyva
vo iš Europos, šiaurinės ir pie
tinės Amerikos. Nutarta ruošti 
500 studentų šiam gyvybiniam 
reikalui.

* Pašaukimai i kunigystę pa
saulyje pakilo 7% — daugiau
sia Jugoslavijoje, Amerikoje ir 
Meksikoje. Krikštai pakilo 9%.

* Buvęs komunistas Douglas 
Hyde, redagavęs “Daily Wor
ker” laikrašti Anglijoj, ši ru
deni dėstys kunigų seminarijoje 
Roč'esteryje, N.Y.

* Karaliaus Saliamono rūmai 
rasti Jeruzalės šiaurėje. Staty
ba — pagal Sirijos stilių; sienų 
storis — du metrai.

* Tarptautinis pasauliečių 
apaštalavimo kongresas įvyks 
Romoje š.m. spalio 11-18 d. Te
ma: Dievo tauta žmonijos ke
lyj e.

* Popiežius Paulius VI pa
skyrė šimtą tūkstančių dolerių 
šelpti nukentėjusiems žydų-ara- 
bų kare.

* Čikagos teismas pasmerkė 
vaikų darželyje kasdien kalba
mą eilėraštį:

Dėkojame tau už gėlytes, 
taip gražias.

Dėkojame tau už maistą,
kuri valgome.

Dėkojame tau už paukštelius, 
kurie gieda.

Dėkojame tau už viską.
Teisėjas L. Swygert pareiškė, 
kad tai yra Amerikos konstitu
cijos pažeidimas, ir todėl neva
lia jo deklamuoti. Teismas ma
no, kad tai malda.

Mielam klasės draugui, Lietuvos futbolo rinktinės ir 
Vilniaus LGSF klubo žaidėjui

A. A. VYTAUTUI SAUNOR1UI
mirus Lietuvoje, jo motiną JADVYGĄ SAUNORIENĘ 
Hamiltone, gyvenančius Vilniuje — tėvą atsargos ma
jorą ANTANĄ SAUNORį, brolį ALGIMANTĄ, žmoną 
ALDONĄ ir vaikus giliai užjaučia Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos auklėtiniai —

E. Kudaba K. Baronas Br. Saplys
H I 1(11111 f

JUOZĄ GIRĖNĄ jo broliui BERNARDUI mirus, nuo

širdžiai užjaučia —

V. A. Jašiūnai ir dukros, Sudbury

Brangiai MAMYTEI mirus Lietuvoje, jos dukrą GE
NOVAITĘ STABINGIENĘ ir šeimą nuoširdžiai už
jaučia —

Pr. Lesevičius

JONUI DORELIUI mirus Čikagoje, jo dukras — ONU

TĘ PETRONIENĘ su šeima, ROTĄ ir MĖTĄ su šeimo

mis nuoširdžiai užjaučiame —

S. O. Kačinskai

A t A 

BERNARDUI N ALI VAI KAI
mirus, jo žmoną MARIJĄ ir brolį JUOZĄ GIRĖNĄ 

nuoširdžiai užjaučia —

Šakalinių šeima

* Indijos kardinolas V. Gra
cias pasmerkė valdžios įstatymą 
sterilizuoti tėvus, kad neturėtų 
daugiau kaip tris vaikus. Pasak 
kardinolo, tai nepadorus daly
kas, blogos politikos ir despe
racijos ženklas. Valdžia netu
rinti teisės nustatyti vaikų skai
čiaus.

* JAV kariuomenės nauju ka
talikų kapelionu paskirtas mons. 
F. Sampson generolo laipsniu. 
Kun. Sampson gimęs 1912 m. 
lowos valstijoj. Baigęs Notre 
Dame universitetą daktaro laips
niu. Antrame pasauliniame ka
re pateko vokiečių nelaisvėn. 
Pirmuoju JAV kariuomenės ka
pelionu 1776 m. buvo paskirtas 
pranciškonas Tėvas Francis 
Chartier de Lotbiniere, kilimu 
kanadietis.

* Didžiulis paminklas pasta
tytas popiežiui Jonui XXIII Šv. 
Petro bazilikoje; vaizduoja jo 
gailestingumo darbus vargdie
niams ir kenčiantiems.

* Dubline atidarytas sociali
nio bendravimo centras, iš ku
rio televizijos ir radijo bango
mis transliuojamos programos. 
Direktoriumi išrinktas kun. J. 
Dunn, kuris Niujorke yra gavęs 
kinematografinio meno diplo
mą.

* Auksinis kryžius už nuopel
nus įteiktas vienuolei Onai Den
gei, MD. Ją pagerbė apaštališ
kasis delegatas vyskupas O. Ros
si. Kryžių padovanojo Austri
jos valdžia. Sesuo Dengei įsteigė 
kongregaciją 1925 m., kurios 
tikslas — rūpintis sergančiais, 
ypač misijų kraštuose. Šiandien 
tos kongregacijos narių yra Af
rikoje, Azijoje, Pietų Ameriko
je. Turi 700 narių.

* Australijoje, Sydney mies
te, įvedamos klausyklos išpažin
čiai “Drive-in”. Galima priva
žiuoti automobiliu prie bažny
čios sienos, pasiimti mikrofoną, 
paspausti mygtuką, ir atsiliepia 
kunigas, pas kurį galima atlikti 
išpažintį.

* Montrealyje rugpjūčio 1-4 
d. įvyko tarptautinė religinės so
ciologijos konferencija, kurios 
tema buvo “Kunigo pareigos vi. 
suomenėje ir Bendrijoje”. Daly
vavo žinovu iš viso pasaulio.

B. M.

A. Muliuolis

A. E. Kybartai

TIKRASIS DABARTINĖS LIETUVOS VEJDĄS

įgriso gyventi su kauke
A

Čia pateikiame bendrais bruožais sovietinės Lietuvos ekonomi
nio ir kultūrinio gyvenimo aprašymą, kurį paruošė neseniai iš Lie
tuvos atvykęs asmuo. Jis yra pergyvenęs Lietuvos sovietizaciją, gy
venęs kolchozuose ir miestuose, gerai pažįsta dabartinę Lietuvą. 
Tai autentiškas liudijimas. Red.

“šalis ta Lietuva vadinas 
bet tu neilgai ten buvai...”

Atvykęs iš mažutės Lietuvos 
į didžiulę Kanados žemę, kiek
vienas lietuvis patiria daug ne
lauktų ir neišdildomų įspūdžių. 
Kiekviena šalis turi savo tradi
cijas, savą kultūrą. Visa tai at
vykėliui keista arba jis pats 
keistas vietiniams gyventojams. 
Nors Lietuvoje dabar žmonės 
irgi neblogai gyvena, bet čia 
atvykėlį stebina Kanados šalies 
turtingumas ir kartu toks žmo
nių paprastumas.

Po karo buvo sunku
Pokarinis ekonominis gyve

nimas Lietuvoje buvo labai sun
kus. Trūko visko: maisto, dra-. 
bužių, įvairių reikmenų ir t.t. 
Visur būdavo didžiausios eilės, 
maistas normuotas. Jeigu stovi 
duonos eilėj, tai gauni tik vie
ną kepaliuką, jei nori kito, vėl 
stok į didžiulę eilę. Ir taip žmo
nės, turėdami gausias šeimas, 
stovėdavo per naktis duonos 
eilėj, kol gaudavo kelis kepa
liukus. Duonos klausimą sun
ku suprasti lietuviui, gyvenan
čiam Kanadoj, nes čia jos iš 
viso mažai naudoja. Lietuvoj 
gi tiek po karo, tiek ir dabar 
duona sudaro viso maisto pa
grindą. Ir tik prieš trejus me
tus išnyko taip vadinamos “duo
nos eilės”. Dabar duonos prista
toma pakankamai ir įvairios rū
šies. Lietuvoje net paplitęs po
sakis: jeigu duonos yra, tai vis
ko yra; jeigu duonos nėra, tai 
nieko nėra.

Kolūkiai kasmet sėja rugius 
ir kviečius, bet miltų krautu
vėse ir šiandien nėra. Jie duo
dami tik didžiųjų valstybinių 
švenčių proga kiekvienam dir
bančiam po 3 kg. Už juodų 1 
kg reikia mokėti po 26 kapei
kas, už baltų 1 kg — 40 kp. 
Sovietiniai įstatymai pripažįsta 
tik dirbančiuosius, o kas nedir
ba. tas tenevalgo.

Maisto yra, bet brangus
Maisto problema buvo ir te

bėra opiausia. Dabar produktų 
yra, bet jie, palyginus su at
lyginimais, yra labai brangūs. 
Šviesto 1 kg kainuoja 3,5 rublio, 
gera dešra 3,8-4,2 rb. Yra deš
rų ir po 1 rublį už 1 kg, bet jų 
kokybė labai prasta. Mažai už

Lietuvių-lenku ginčas 
lenko akimis Paruošė K. BARONAS

(Tęsinys iš praeito nr.)
Susidomėjo vokiečiai
Tokiu būdu lietuvių-vokiečių 

bendradarbiavimas buvo nu
kreiptas gal daugiausia prieš ko
munistinę revoliuciją, tačiau, 
pasak Lossovskio, turėjo ir an
tilenkišką aspektą. Savo laiške 
užsienių reikalų ministerijai dr. 
Zimmerle rašė: “Visom išgalėm 
reikia remti antilenkiškus, tau- 
tinius lietuviu siekimus, liečian- 
čius, kad ir mažu mastu, jų vals
tybės atkūrimą”. Dar aiškiau tuo 
klausimu pasisakyta Vokietijos 
užsienių reik. min. rašte 1919 
m. gegužės 2 d.: “Vokiečiai yra 
suinteresuoti Lietuvos valstybės 
egzistavimu dėl dviejų priežas
čių — politinės ir geografinės. 
Lietuva būtų atsvara Lenkijai, 
o geografinėj sąvokoj — tiltas 
tarp Vokietijos ir Rusijos.” Ir 
Vokietijos spauda mielai pabrė
žė lietuvių-lenkų nesantaikos 
faktą. Pvz. “Deutsche Allgemei- 
ne Žeitung” 1919 m. gruodžio 
21 d. savo straipsnyje “Das neue 
Litauen” rašė: “Der Hass der 
Litauer gegen die Polen ist tief 
eingewurzelt und sprichwoert- 
lich. Jeder Litauer, der die Ge- 
schichte seines Volkes kennt... 
weiss, dass alles Unglueck in 
der Geschichte seines Landes 
seinen Ursprung in der engen 
Verbindung der “Union” mit 
Polen gehabt hat.” (Lietuvių ne
apykanta lenkams yra giliai įsi
šaknijusi. Kiekvienas lietuvis, 
kuris pažįsta savo tautos isto
riją, žino, kad visas jo krašto 
praeities nelaimes atnešė tamp
ri sąjunga — “unija” su Len
kija).

Veidu į sąjungininkus
Lietuvių-vokiečių santykių 

plėtotėj iš to laikotarpio reikia 
pastebėti tam tikrus veiksnius, 
stabdžiusius lietuvių-vokiečių su
siartinimą.

žinomas savo provokišku nu
sistatymu Tarybos narys ir vė
liau užs. reikalų min. J. Puric
kis taip tuo klausimu rašė: “Mū
sų politiniai sluogsniai labai bi
jojo susitepti sąjungininkų aky
se ir todėl vengė santykių su vo
kiečiais. Tuo metu buvo galima 
daug ką išreikalauti iš vokiečių, 
tačiau pas mus buvo žiūrėta į 

dirbantieji tik ją ir perka. Cuk
rus 1 kg — 78 kapeikos, duo
nos 1 kg — 10 kp. Mėsa jau
tiena ir kiauliena 2-2,5 rb. Mė
sos kaina priklauso nuo riebu
mo. Riebesnė mėsa yra branges
nė. Paukštienos 1 kg 1-1,8 rb. 
Vaisių ir daržovių kainos svy
ruoja sezonais. Rudenį vaisiai 
ir daržovės būna labai pigūs. 
Pvz. 1 kg obuolių 10 kp., agur
kų 50 kg — 3 rb. Žiemą obuo
lių 1 kg 1-3 rb.; šviežių daržo
vių, kaip agurkų, pomidorų, sa
lotų visai nebūna.

Ilgą laiką dirbančiųjų atlygi
nimai buvo labai žemi. Vieni 
skurdo, kiti dirbo keliose pa
reigose, apsukresni kombinavo. 
Dirbantieji fabrikuose, gamyk
lose, valgyklose ar kitur buvo 
priversti vogti. Vargas ir skur
das visko išmoko. Priversti vog
ti po karo, ir šiandien lietuviai 
negali to įpročio pamesti; kur 
tik gali vagia, nors didelio rei
kalo ir nėra. Kaikurie įsisma
ginę kartais nebežino saiko. So
vietiniai įstatymai už valstybi
nio turto grobstymą yra labai 
griežti — gresia mirties baus
mė. Neseniai vienas lietuvis bu
vo už tai sušaudytas, nes pas jį 
buvo rasta 15 kg aukso. Jis dir
bo mėsos įmonėj ir po truputį 
vis gabendavo sau.

Pakėlė atlyginimus
Paskutiniu laiku atlyginimus 

pakėlė. Dabar žemiausias atly
ginimas yra 50 rb. į mėnesį. 
Vienam asmeniui prasimaitinti 
reikia 1,5 rb. dienai. Jeigu žmo
gus uždirba tik 50 rb., o mais
tui išleidžia 45 rublius, tai li
kutį turi apmokėti už butą, ap
rangą ir kt. Yra žmonių, kurie 
uždirba 100 ir daugiau rublių. 
Ypač lengva gyventi toms šei
moms, kurių visi nariai dirba. 
Gerai gyvena gydytojai ir mo
kytojai. Jie gauna iki 200 rb., 
žinoma, priklausomai nuo dar
bo stažo, mokslo, užimamų pa
reigų ir panašiai. Provincijose 
medicinos personalas ir moky
tojai yra aprūpinami butu. Nors 
gydymas yra nemokamas, tačiau 
lietuviai sako, kad “sauso nieks 
neklauso”. Todėl už gydymą 
daugiau ar mažiau moka, žinant 
tik gydytojui ir pacientui. Val
džia už kyšininkavimą baustų 

tai, ką pasakys sąjungininkai. 
Tokia baimė erzino vokiečius. 
Ir taip Lietuva lenkų propa
gandos dėka buvo įtariama pro- 
vokiškumu.”

Šis tvirtinimas yra tik proble
mos dalis. Čia veikė ne tik su
sikompromitavimo baimė sąjun
gininkų akyse, bet ir pagalbos 
viltis. Jau 1918 m. rudenį lie
tuviai matė Vokietijos pralaimė
jimą. Tų pačių metų spalio mėn. 
A. Voldemaras informavo JAV 
konsulą Šveicarijoj apie gautus 
iš Tarybos įgaliojimus vyriau
sybei sudaryti ir kartu pareiškė 
norą prieš tai sueiti į kontaktą 
su sąjungininkų atstovais. Gruo
džio mėn. lietuviai sąjunginin
kams siuntė daug pagalbos pra
šymų. Geriausiai lietuvių pastan
gas apibūdina M. Šleževičiaus 
laiškas J. šauliui, rašytas 1919 
m. sausio 7 d.: “Visa mūsų poli
tika turi būti nukreipta į sąjun
gininkus ... Atsižvelgiant į mū
sų krašto ateitį, pagrindinai tu
rime priklausyti ne Vokietijai, 
bet Anglijai ir Amerikai.”

(Alfred Senn savo knygoj 
“The Emergence of Modern Li
thuania” 84 psi. rašo: “Nevisuo- 
met galima sutikti su teigimais, 
randamais lenkų literatūroj, kad 
lietuviai, turėdami pasirinkimą 
tarp Vokietijos ir Lenkijos, vi
suomet pasirinkdavo pirmąją. 
Tikrumoj tas pasirinkimas vyko 
visai kitoj plotmėj: tarp Vokie
tijos ir sąjungininkų. Vėliau 
anglai į lietuvių-vokiečių santy
kius žiūrėjo vis su didesniu to
lerantiškumu”).

1919 m. sausio viduryje, kai 
Lietuvai grėsė didžiausias revo
liucinio sąjūdžio pavojus, Lietu
vos vyriausybė dar kartą jieško- 
jo paramos Britanijoj, Prancū
zijoj ir Amerikoj, o Voldemaras 
ir Smetona kreipėsi į Skandina
vijos kraštus. Specialus vyriau
sybės įgaliotinis Leonavičius 
kreipėsi į sąjungininkų misiją 
Liepojoj, J. šaulys iš Berlyno 
išvyko į Paryžių, o Vileišis iš
vyko į JAV. *

Laimėjo sąjungininkų dėmesį
Nors iš sąjungininkų nebuvo 

gauta karinė parama (ją parūpi
no vokiečiai, palikę Lietuvoj), 
tačiau tos pastangos galutinai 
atkreipė Vakarų dėmesį į Lie
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abi puses, bet tai vyksta už už
darų durų...

Trūksta butų
Didelis butų trūkumas jaučia

mas miestuose, kaip Vilniuj, 
Kaune, Panevėžy, Šiauliuose, 
Klaipėdoj, nes, negalėdami pra
gyventi kaimuose, žmonės ver
žiasi į miestus, kur darbo yra 
visokio tik nėra butų. Tokie be
namiai pasidaro palapines ir gy
vena gatvėse. Valdišką butą, ku
ris yra labai pigus, gali gauti iš
gyvenęs mieste 5 metus, tik po 
to turi laukt eilėje dar 5-10 me
tų. Didesniuose miestuose įve
dė dabar labai griežtą gyven
tojų registracijos kontrolę. Pvz. 
atvažiavęs žmogus į Vilnių ne
gali įsiregistruoti be vykdomo
jo komiteto žinios. Vykdomojo 
komiteto posėdyje yra svarsto
mos jo atvykimo į miestą prie
žastys. Iš kolūkių jaunimas mo
kytis visada išleidžiamas, o jei
gu jaunuolis sugalvojo važiuoti 
į miestą ne mokytis, bet dirbti, 
jo neišleidžia. Jeigu kartais kol
ūkis per pažintis ir išleidžia, tai 
vykdomasis komitetas uždeda sa
vo veto, nes kaimuose labai 
trūksta darbo jėgos — liko se
ni ir vaikai. Išėję į kariuome
nę ar šiek tiek pasimokę į kai
mą nebegrįžta. Miestuose gyve
nantieji turi įsiregistruoti, nes 
kitaip negali gauti darbo. To
kie yra valdžios nuostatai.

Kooperacinė statyba
Miestuose butų klausimas pa

lengvėjo įvedus kooperacinę sta
tybą. Pvz' kokia nors įstaiga or
ganizuoja — susirašo 100 ar 50 
žmonių ir jie nutaria statyti vie
ną daugiaaugštį namą ir dali
nasi butais pagal šeimos dydį. 
Vienam žmogui leidžiama staty
ti vieno kambario butą, dviem 
— dviejų, trim — trijų kam
barių. Daugiau kaip 4 kam
barių butų kol kas nestato, šia 
statyba pradžioje žmonės labai 
nepasitikėjo, sakė greit sugriū- 
sią tie iš blokų namai, valdžia 
atimsianti ir pan. Bet dabar 
visi noriai statosi ir yra užsi
rašiusių net trejų metų laiko
tarpiui. Už 1 kv. metrą naudo
jamo ploto reikia mokėti vidu
tiniškai 100 rb. Pusę sumos rei
kia sumokėti statant namą, o 
kita pusė išdėstoma išsimokėji- 
mui per 15 metų iš 0.5%. Lie
tuviai, kurie turi gimines Lie
tuvoje ir nori jiems padėti, taip 
pat gali užsakyti kooperacinį bu
tą. šiai butų statybai teikiama 
pirmenybė. (Bus daugiau) 

tuvą. Jau kovo 15 d. į Lietu
vą atvyko amerikiečių ARA — 
American Relief Administra
tion; po keturių dienų — nuo
latinė Prancūzijos karinė misi
ja su pik. Const. Reboule, o ang
lai savo karinę misiją su pik. 
Ward atsiuntė birželio mėn.

Didžiausią materialinę para
mą Lietuva gavo iš JAV, nes 
ten gyvenančių lietuvių skaičius 
buvo labai didelis — 400.000 — 
700.000. Jau karo metu JAV 
lietuviai stojo ginti savo senos 
tėvynės teisių ir jos nepriklau
somybės. Įsteigus Lietuvos vals
tybę, jų veikla daugiausia pasi
reiškė materialinės paramos tei
kimu. Jų tad tarpininkavimo dė
ka į Lietuvą ir atvyko minėta 
ARA komisija. Be to, Amerikos 
lietuvių organizacijos nutarė iš
laikyti ir Lietuvos atstovybes 
užsienyje, išpirko už 1,8 mil. 
dol. išleistų Lietuvos vyriausy
bės paskolos lakštų ir kt.

Kilo taip pat mintis steigti 
Amerikos lietuvių brigadą, ku
ri turėjo paremti Lietuvos ka
riuomenę. Prieita net prie jos 
steigimo JAV. Tai truko iki 
1920 m., tačiau į Lietuvą atvy
ko iš JAV tik 26 karininkai ir 8 
kareiviai. (Savo knygoj minėtas 
A. Senn 197 psl. sako, kad tų 
nepasisekimų priežastim buvo 
nuomonių skirtumai tarp JAV 
lietuvių ir Lietuvos vyriausybės 
atstovų. Pirmieji norėjo brigadą 
išlaikyti kaip atskirą vienetą, 
tuo tarpu Lietuvos vyriausybės 
atstovai, ypač Voldemaras, no
rėjo ją išskirstyti po pulkus).

Lenkų būklė
O kokia buvo lenkų būklė Lie

tuvoje?
1918 m. pabaiga ir 1919 m. 

pradžia atnešė žymų palengvė
jimą. Jeigu karo metu Lietuvo
je veikė tik labdaringos dr-jos, 
tai 1918 m. pabaigoj įsisteigė 
it šešios politinės organizacijos. 
Iš ju didžiausią veiklą rodė 
krikščionys demokratai ir demo
kratinė lenkų darbininkų s-ga. 
Be to, veikė lenkų skautai, "So
kol”, muzikos dr-ja “Liutnia”. 
1919 m. pasirodė laikraštis 
“Glos Kowienski” 1500 egz. ti
ražu. Išaugo ir lenkiškos mokslo 
institucijos: 1919 m. pradžioj 
Kaune veikė 12 pradžios mo-

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

VOKIETIJOJE KNIBŽDA ŠNIPAI
J. KAIRYS

Š.m. rugpjūčio 13 d. suėjo 6 
metai taip vadinamai Berlyno 
sienai. Ja Berlynas yra galuti
nai perskirtas į dvi dalis. Prieš 
tai Berlyno gyventojai galėjo 
gana laisvai judėti po visą mies
tą, susitikinėti vieni su kitais 
ir pan. 1961 m. rugpjūčio 13 
d. tokia galimybė jiems buvo 
atimta. Pastatytoji siena persky
rė daug šeimų narių. Gyvento
jai iš vakariečių zonos tegali 
lankytis tik pagal sovietų zonos 
administracijos duodamus raš
tiškus leidimus.

1961 m. rugpjūčio 13 d. so
vietų zonos Berlyne pradėtas ati- 
tvėrimas nuo vakarų Berlyno 
visą laiką yra tobulinamas bei 
stiprinamas — statomos naujos 
sienos, tveriamos spygliuotų vie
lų tvoros, dedamos minos ir t.t. 
Gana stipriai atsitvėrusi ir visa 
sovietų zona Vokietijoje nuo Va
karų Vokietijos.

Atitvėrimas yra padarytas ne
va kaip kliūtis nepageidauja
miems bėgliams iš vakarų į ry
tus, nors, kaip praktika rodo, 
jie bėga ne iš vakarų į rytus, bet 
iš rytų į vakarus. Nepaisant mū
ro sienų, spygliuotų vielų ir ki
tokių kliūčių, daromų Vokietijos 
komunistų savo užtvertiems gy
ventojams, bandymų perbėgti iš 
Rytų Berlyno į Vakarų Berlyną 
arba iš rytų zonos į Vakarų Vo
kietiją visą laiką buvo ir dar 
tebėra. Per šešerius metus iš 
viso perbėgo 25.000 asmenų, 
daugiausia komunizmo auklėti
nių, neišskiriant net pasieniečių- 
sargybinių. Bet kasmet perbė
gimų skaičius mažėja. Priežas
tis — sustiprinimas sienos, ap
saugos ir padidėjimas pavojaus 
gyvybei. Šis pavojus gresia nuo 
minų ir nuo sargybinių kulkų, 
kurie, kaip praktika rodo, šau
do į pastebėtus bėglius. Iki šiol 
nušauta apie 160 bėglių.

Kam nauda?
“Lazda turi du galu”, sako 

mūsų liaudies priežodis. Pana
šiai pasakytina ir dėl Maskvos 
kvislingų pastatytos sienos. Tie
sa, jie sulaikė sovietų zonos vo
kiečių bėgimą į Vak. Berlyną 
bei į Vakarų Vokietiją, kuris 
buvo pasidaręs masinis, bet ne
sulaiko užtvertųjų troškimo 
veržtis į Vakarus. Tai patvirtina 
ir dabartiniai bandymai pabėg

PADĖKA
Mylimam Vyrui, Tėveliui ir Seneliui

A. A. JUOZUI RICKUI
1967 m. rugpjūčio 2 dieną automobilio nelaimėje tragiškai žuvus, pa
tyrėme daug pagalbos ir nuoširdumo mūsų skausmo valandose iš gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Norime išreikšti didžiausią padėką mons. dr. J. Tadarauskui už 
iškilmingai atlaikytas gedulingas pamaldas, už kalbėjimą Rožinio lai
dotuvių namuose ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines Port 
Credit, Ont

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. J. Gutauskui ir kun. B. Pacevičiui 
už atlaikymą šv. Mišių laidotuvių metu ir gražų pamokslą.

Ačiū solistams už atgiedotas egzekvijas ir giesmes Mišių metu.
Nuoširdi padėka giminėms ir draugams už karsto nešimą.
Dėkingi esame visiems atsilankiusiems į laidotuvių namus, da

lyvavusiems Rožinio maldose, laidotuvių pamaldose ir palydėjusiems 
velionį į kapus.

Nuoširdžiai dėkojame už taip gausiai užprašytas šv. Mišias Ve- 
lionies intencija, aukojusiems misijoms jo atminimą pagerbiant; 
už tiek daug puikių gėlių papuošusių Jo karstą, o taip pat už užuo
jautas, pareikštas mums žodžiu, laiškais ir spaudoje. Norime kartu 
nuoširdžiai padėkoti Frances ir Anicetui Povilauskams, Elenai Dra- 
gūnevičienei, Aldonai Markov ir Danutei Jakovickienei (iš Čikagos), 
kurie suprato ir užjautė mus, perėmė visą namų ruošą, pagamino 
maistą šermenų pusryčiams ir priėmė atsilankiusius svečius.

Niekada neužmiršime Jūsų visų parodyto mums nuoširdumo 
skausmo valandose ir liksime amžinai dėkingi.

Nuliūdusi žmona, dukros 
ir sūnus su šeimomis

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDĖS IR SOFAS

Nemokamas Į namus pristatymas.
KRAUTUVAS:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE.—TEL. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vol. ryto iki 9 vai. vakaro.

kyklų su lenkų dėstomąja kal
ba ir keletas mokyklų apylinkėj. 
Įsteigta prekybos m-la, o 1919 
m. vasario 10 d. įvyko lenkų 
gimnazijos atidarymas. 1918 m. 
gruodžio mėn. Kauno miesto sa
vivaldybės rinkimuose iš 70 vie
tų lenkai laimėjo 30. Per mo
bilizaciją daug lenkų atsirado 

ti nuo komunistinės sistemos. 
Atitvėrimas jų troškimą veržtis 
į Vakarus net didina ne vien 
vyresnėje kartoje, bet ir komu
nizmo auklėtinių tarpe. Nuo Va
karų pasaulio uždarytas sovie
tinės zonos žmogus galvoja apie 
dvasinę ir materialinę gerovę 
Vakaruose daug geriau nei iš 
tikrųjų yra ir vis daugiau pra
deda neapkęsti viso to, kas ko
munistiška. Jo nepajėgia įtikinti 
net dieną ir naktį varoma pro
paganda prieš Vakarų Vokieti
ją bei prieš visą laisvąjį pasau
lį. Visi puikiai žino, kad dvasi
nis ir materialinis gyvenimas vo
kiečių “demokratinėje respubli
koje”, kaip ir kieviename kita
me komunistiniame krašte, yra 
daug sunkesnis nei Vakarų Vo
kietijoje bei aplamai Vakaruo
se. Apie tai sovietinės zonos vo
kiečiai sužino iš vakariečių ra
dijo, iš aplankančių juos saviš
kių — giminių, turistų ir t.t. To
dėl šiuo atveju Maskva su savo 
komunizmu teturi tik žalos iš 
šito atitvėrimo. Karo atveju su 
Vakarais, o ypač su Vakarų Vo
kietija, fronto linija jau pa
ruošta.

Komunistų šnipai
Atitvertoji zona yra gera prie

monė šnipinėti Vakarų Vokie
tijoje. Sovietų zonos atitinka
mos įstaigos randa progų pa
siųsti į Vakarų Vokietiją savo 
gerai paruoštų šnipų. Kartais 
jos užverbuoja Vakarų Vokie
tijos lankytojus sovietų zonoje 
ir pan. šiuo metu Vakarų Vo
kietijoje knibždėte knibžda ko
munistinių kraštų šnipų. Iš jų 
šiemet apie 6000 dirba pastoviai 
šnipinėjimo darbą, keletas ki
tų tūkstančių atlieka jiems pa
vestus pagalbinius uždarinius.
> Šnipus į Vak. Vokietiją vie
naip ar kitaip pasiunčia ir kiti 
komunistiniai kraštai, neišski
riant nė Sovietų Sąjungos. Pas
taroji koordinuoja šnipinėjimą 
per savo pasiuntinybės bei pre
kybos misijos žmones ir savo ži
nių agentūras. Dalį šnipų pasise
ka Vakarų Vokietijos įstaigoms 
nutverti ir juos nubausti, bet 
dauguma jų moka labai gerai už
simaskuoti. Šiuo metu yra su
sektas didelis šnipinėjimo tink
las.

Lietuvos kariuomenės eilėse. 
Lenkų žiniomis, 1919 m. gegu
žės mėn. Lietuvos kariuomenė
je jie sudarė 60% karininkų 
(? Red.) ir 5% kareivių. Lietu* 
vos karinė vadovybė mėgino 
įsteigti lenkišką kuopą prie II* 
jo Kauno pulko, kuri turėjo gau
ti net lenkiškąją komandą. (B.d.)
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Vaikščiodamas pasaulinės pa
rodos takais ir keleliais pasijun
ti kaip tas Jule Verno Filias 
Fogas, apkeliavęs žemės rutu
lį per 80 dienų, tik čia nereikia 
tiek daug laiko. Nors įvairių 
valstybių paviljonai išmėtyti, ta
čiau juos geriausiai peržvelgi 
kontinentais.

Pietų Amerika
iš visų kontinentų menkiau

siai atstovaujama, nes pagrindi
nės šio kontinento valstybės — 
Brazilija ir Argentina — paro
doje kažkodėl nedalyvauja. Ma
tome čia tik JAV-bių pietinius 
kaimynus: Meksiką, Jamaiką, 
Venecuelą, Kubą ir dar vieną 
kitą. Iš jų bene patraukliausias 
yra Meksikos paviljonas, paro- 
dąs senųjų aztekų-indėnų kul
tūrą, labai primenenčią egiptiš- 
kąją, o taip pat ir katalikiškosios 
Ispanijos kultūrinę misiją Ame
rikos kontinente, įskaitant anks
tyvosios Meksikos religinį me
ną — auksinius altorius, aukso, 
akmens ir medžio šventųjų sta
tulėles. Kitoje pusėje yra Kuba, 
pasijuokusi iš visos praeities ir 
išstačius! vien komunistinę pro
pagandą. Mažame Jamaikos pa
viljone yra beveik tik vien res
toranas, pardavinėjąs savo kraš
to garsųjį romą.

Vakaru Europa
atstovaujama gausiai. Jau mi

nėjome Britanijos paviljoną, ša
lia jo, lyg neužsileisdamas, sto
vi taip pat didelis Prancūzijos 
paviljonas, kuris savo vidumi 
neprilygsta britams. Netoli jų 
ir Vakarų Vokietijos paviljonas, 
sukėlęs ginčų savo išvaizda, iš 
lėktuvo primenančia nacių Vo
kietijos žemėlapį. Ryšium 
su tuo paviljonu pastaruoju me
tu iškilo dar viena sensacija — 
jį statė vokiečiu Bormanu pa
sivadinęs kažkoks kalinys, pa
bėgęs iš JAV kalėjimo ir pa
galiau susektas Kanadoje. Mažo
sios valstybės taupumo dėlei yra 
susibūrusios po kelias į vieną 
paviljoną. Tokio junginio pa
vyzdžiu yra Skandinavijos vals
tybės — Švedija, Norvegija, Da
nija ir Suomija. Didelis jų pa
viljonas labai skoningai įrengtas 
— eksponatų nedaug, gražiai iš
dėstyti erdvioje aplinkoje. Į akis 
krinta iš stiklo gabalų gerai imi
tuota ledo kalnų aplinka, o taip 
pat senųjų vikingų žygių lieka
nos (įskaitant runų raštą akme
nyje). Vieni turėjo ką parodyti 
ir parodė gerai, net ir mažesnius 
dalykus tinkamai pademonstra
vo. o kiti, kaip pvz. italai, tu
rėjo ką parodyti, bet parodė ne
vykusiai. Didžiulis Italijos pa
viljonas nepalieka žiūrovui įspū
džio.

Komunistinė Europa
geriausiai atstovaujama Čeko

slovakijos. Tai vienas geresnių 
valstybinių paviljonų parodoje' 
Gal dėlto, kad čekai nesilaikė 
rusų linijos ir nenubraukė pra
eities: jie parodė savo garsųjį 
religinį meną ir nepamiršo di
džiųjų praeities žmonių, kaip 
pvz.' pedagogas Comeniūs. Ge
rai parodyta ir dabartis: vieto
je komunistinės propagandos 
čia išstatyta moderni stiklo pra
monė ir ypač moderni kinema
tografija, apie kurią užsiminsi
me vėliau. Po čekų sektų Ju
goslavijos paviljonas.

Azija parodoje
labai gausiai atstovaujama. 

Didingos paauksuotos budistų 
pagodos, kruopštūs, su aziatišku 
kantrumu atlikti rankų darbai 
(kilimai, statulėlės) bei ryžių 
laukų vaizdai dominuoja šių 
gausių valstybių bei valstybė
lių pasirodymą.' Kelios valsty
bės (Korėja, Tailandija, Kinija) 
pagrįstai didžiuojasi savo kelių 
tūkstančių metų senumo impe
rine istorija. Iš visų jų gero
kai išsiskiria Japonija, kaip mo
dernios pramonės kraštas. Kaip 
žinome, Expo 70 įvyks šiame 
rytų saulės krašte.'

Afrikos valstybės,
ką tik pakilusios iš nepriklau

somybės lopšio, yra susispietu- 
sios į nedidelį parodos rajoną, 
kiekviena užimdama mažą pa
talpėlę. Neturi jos čia didelių 
pretenzijų, tačiau nuoširdžiai 
parodo tai, ką turi: dramblio 
kaulus, retų žvėrių kailius bei 
iškamšas, na, ir įvairių negrų 
tautelių inteligentiškas atstoves, 
turbūt baigusias Europos ar 
Amerikos universitetus. Visur 
aidi būgnų muzika.

Australija taip pat užima di
delį paviljoną, nors pagrindinė 
jo atrakcija yra lauke — ken
gūrų darželyje, kur mažas ken- 
gūriiikas vis kaišioja galvą iš 
savo motinos sterblės, bandyda
mas ėsti žolę taip, kaip ir jo 
motina.

Mokslas ir menas
Nemažą parodos dalį užima 

mokslo ir meno paviljonai, gerai 
įrengti pačios parodos vadovy
bės. Iš lauko jie išsiskiria savo 
kūgine forma. Viduje kiekvie
name jų galima praleisti visą 
dieną. Juose rasi pavaizduotą 
žmogaus apsirūpinimą maistu 

'Visame pasaulyje, pradedant 
nuo primityvaus žėmės dirbimo 
ar laukinių paukščių kiaušinių 

rinkimo iki modernių Kanados 
kviečių kombainų; žemės turtus 
ir jų panaudojimą, žmogaus kū
ną ir jo funkcijonavimą, įskai
tant kelis milijonus kartų padi
dintos celės modelį (kambario 
didumo) ir didžiulį smegenų mo
delį, šviesomis parodant, kurie 
smegenų centrai ką valdo. Ma
tyti praktiškai veikianti opera
cinė (parodoma smegenų opera
cija), žemės rutulio užkariavi
mas, įskaitant polius, dykumas, 
žemės atkariavimą iš vandeny
nų, didžiulis skaitytuvas, užre
gistruojąs kiekvieną naują gi
mimą Kanadoje ir visame pa
saulyje (Kanadoje vienas žmo
gus gimsta kas kelias minutes). 
Taį tik kelios šių pastatų temos.

Meno yra atskirų valstybių 
paviljonuose, tačiau visa tai nu
blunka prieš didžiąją parodos 
meno galeriją, kurioje išstatyti 
neįkainojamos vertės meno kū
riniai, pradedant kelių tūkstan
čių metų senumo egiptiečių me
nu ir baigiant moderniuoju me
nu, kur kartais visą meną suda
ro tik viena spalva nudažyta 
lenta. Skulptūros išstatytos at
skirame sodelyje. Ten yra di
džiulė J. Mikėno, statula “Pir
mosios kregždės”.

Kinematografi j a
Tarp visų dalykų, kada nors 

skaitytų ar neskaitytų, matytų 
ar nematytų, eiliniam žiūrovui 
parodoje vieną ryškiausių įspū
džių palieka modernioji kinema
tografija, kuri netolimoje atei
tyje nukels žiūrovą į kitų išma
tavimų pasaulius.

Žmogus tarytum pakyla nuo 
žemės jau minėtame Bell te
lefono b-vės teatre. Kadangi čia 
ekranas eina ratu, sudarydamas 
tikro horizonto įspūdį, tai žiū
rovai stovi. Ateities problema 
bus juos pasodinti. Kiti teatrai 
realumo įspūdį sudaro, nors ir 
ne taip efektyviai, sukdami sė
dimąją platformą prieš apvalų 
ekraną. Taip daro minėtas Ka
nados paviljonas ir vieno moks
linio paviljono teatras.

Keliu ekranų matymas tuo pa
čiu metu yra kone kiekviename 
teatre, čekai eina dar toliau. 
Jie atskirus filmus rodo ne ant 
vieno plokščio, bet ant kelių 
įvairių formų ekranų (kūginio, 
rutulinio, kubinio), netgi keis
dami kiekvienos formos ekrano 
padėtį (sukdami, iškišdami pir
myn ar traukdami atgal). Kita
me savo teatre tie patvs čekai 
išveda i sceną gyvus filmų ar
tistus. kurie duoda žiūrovams 
klausimus. Žiūrovai turi atsaky
ti paspausdami prie sėdvnių 
esančius mygtukus. Toliau filme 
rodoma, kas atsitinka, kai pa
gal žiūrovu daugumos pageida- 
vima problema vienaip ar ki
taip išsprendžiama.

Vidurnakčio apmąstymas
Gražiausia paroda naktį prieš 

uždarymą. Žmonių būriai pra- 
retėja. Paviljonai ir aikštės de
ga įvairiaspalvėmis šviesomis. 
Atsisėdi tada žmogus į pakeltą 
traukinėlį ir lyg tas užburtas an
gelas žvelgi į pasaulį nuo kal
no viršūnės. Taip, paroda yra 
miniatiūrinis naujasis pasaulis 
su žemės rutuliu, vandenyno 
gelmėmis ir tolimųjų erdvių pla
tybėmis, su moderniausia tech
nika. senuoju ir naujuoju menu, 
su žmonėmis iš daugelio tautų, 
su iškilmingu Jungtinių Tautų 
paviljonu. Viskas ir visi čia yra, 
išskyrus raudonųjų pavergtąsias 
tautas, net satelito teisių netu
rinčias. Argi tos tautos tai ne 
žemės rututlio gyventojai? Ar
gi jos nieko nedavė žmonijai nei 
praeityje, nei dabartyje? Ir ko
dėl Jungtinių Tautų paviljone, 
vietoje pašto ženklu parduotu
vės, neįrengtas kad ir kuklus 
kambarėlis su panašiu parašu, 
kokį matome pas indėnus: “Pa
žiūrėkite, ką jie su mumis pa
darė?” A. R.

ACADIAN

» skaidrus
• šviesus

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranką masažai, spindulinės Ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PsJDJLM.N-Pt.

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

Moksleivių ateitininkų choras, vadovaujamas muziko Fausto Strolios, uoliai mokėsi lietuviškų dainų
Dainavos stovykloje. Nuotr. Ged. Naujokaičio

Lietuviai kunigai reformų nuotaikoje 
Š. Amerikos Kunigų Vienybės seimas Niujorke svarstė aktualiuosius dabarties klausimus
Kunigų Vienybės suvažiavi- 

mas-seimas įvyko rugpjūčio 23- 
24 dienomis Niujorke Statler- 
Hilton viešbutyje. Dalyvavo 54 
kunigai. Pirmąją dieną iš ryto 
posėdžiavo L. K. Religinės šal
pos veikėjai, o nuo 3 v. p.p. pra
sidėjo K. Vienybės suvažiavi
mas, kurį atidarė jos pirm. kun. 
E. Abromaitis, Čikagos Šv. Kry
žiaus par. klebonas. Pirminin
kais pakvietė prel. J. Balkūną ir 
kun. dr. T. Narbutą, sekreto
rium — kun. dr. M. Gyvą. Su
važiavimo pradžia buvo skirta 
įvairiems pranešimams, kurių 
pagrindinis — vysk. V. Brizgio.

Apeigų tekstai
Pirmiausia vyskupas palietė 

lietuviškų liturginių tekstų klau
simą. Jis pranešė, kad šalia Lie
tuvoje išleisto “ A p e i g y n o ”, 
jau gauto Amerikoje, spausdi
namas Čikagoje kitas apeigynas, 
kuris būsiąs labai panašus į Lie
tuvoje išleistą, bet turėsiąs ir 
skirtingų dalykų. Naujasis apei
gynas paruoštas Čikagoje. Jo 
spausdinimą finansuoja Tėvai 
jėzuitai. Taipgi esąs paruoštas 
ir kasdieninis mišiolas (nealto- 
rinis), kuris jau renkamas Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė
je Bostone ir numatytas išleisti 
š.m. advento pirmajam sekma
dieniui (yra pridėti ir bendruo
meniniai giedojimai). Mišiolas 
yra paruoštas Tėvų jėzuitų su 
kun. P. Dambrausko talka. Bu
vo žadėta išleisti lietuvišką mi
šiolą (sekmadieniams ir šven
tėms) Lietuvoje, bet iki šiol 
nesulaukta. Kadangi mišiolas 
reikalingas jau dabar, laukti esą 
nebegalima. Pradžiai būsią 
spausdinama 4000 egz. Vatika
no santarybos dekretai bei kons
titucijos irgi jau paruošti. Pir
masis tomas jau atspausdintas, 
bus dar du tomai. Juos leidžia 
“Krikščionis gyvenime” knygų 
serijos leidykla, spausdina bei 
administruoja — J. Kapočius. 
Pasak vyskupo V. Brizgio. tai 
svarbus leidinys, mūsų eros 
krikščioniškos galvosenos ir kal
bėsenos vadovas.

Pasauliečių apaštalavimas
Savo pranešime vysk. V. Briz

gys pabrėžė pasauliečių apašta
lavimo svarbą ir paminėjo, kad 
numatytas organizuoti pasaulie
čių apaštalavimo centras, kuris 
apims Kunigų Vienybę, Katali
kų Federaciją ir kt. Centro sudė
tis bus paskelbta po pasaulie
čių apaštalavimo kongreso, ku
ris' įvyks Romoje š. m. rudenį. 
Tautinėms grupėms kongreso 
organizatoriai leido atsiųsti 12 
atstovų, kurie bus laikomi pilna
teisiais. Lietuvių atstovai jau 
parinkti ir įregistruoti.

Ta proga vysk. V. Brizgys pri
minė, esą plėstinas šv. Kazimie
ro. kaip pasauliečio apaštalo, 
kultas.

Lietuvių koplyčia Romoje
Vysk. V. Brizgys ilgėliau su

stojo ties nauju sumanymu — 
lietuvių koplyčios įrengimu šv. 
Petro bazilikos požemyje Romo
je. Tą mintį kėlė Lietuvos vys
kupai jau žymiai anksčiau. Pra
šymas buvo paduotas vyskupo 
V. Brizgio ir vysk. Pr. Brazio 
vardu, š.m. liepos mėn. gautas 
teigiamas atsakymas. Kunigų su
važiavimas šiam projektui pri
tarė, juoba, kad koplyčios iška
simas ir įrengimas kainuos tik 
apie $55.000. Koplyčia būsianti 
skirta lietuvių tautos kankinių 
atminimui, o fone įderinta Auš
ros Vartų Marija su įrašu “Ma
ter misericordiae” (gailestingu
mo Motina). Meninį apipavidali
nimą paruoš lietuviai dailinin
kai, o jų projektus įvykdys ita
lų meistrai. Koplyčią norima 
įrengti visos tautos vardu (gau
tas ir Lietuvos vyskupijų val
dytojų pritarimas), todėl numa
toma sudaryti platų centrinį ko
mitetą JAV-se, o pagalbinį — 
Romoje.

Kiti pranešimai
Kunigų Vienybė yra suskirs

tyta provincijomis. Jų atstovai 
padarė suvažiavimui trumpus 
apžvalginius pranešimus. Iš jų 
buvo matyti, kad provinciniai 
vienetai veiklumu nepasižymi. 
Apie Kanados kunigų veiklą 
nranešimą padarė kun. dr. J. 
Gutauskas, nes pirm. mons. J. 
Tadarauskas suvažiavime nega
lėjo dalyvauti.

Apie Dainavos stovyklavietę 
ilgėliau kalbėjo kun. V. Dabu- 
šis. Pasak jo, stovyklavietėje 
yra 10 pastatų (275 lovos) $200.- 
000 vertės, kasmet ja pa
sinaudoja 700 asmenų. Ypač 
daug dirba Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys. Sunkumų su
daro neturėjimas nuolatinio sto
vyklavietės kapeliono, nes Det
roito vyskupas į šį klausimą 
žiūri nepalankiai. Stovyklavietė 
medžiaginiu atžvilgiu laikosi pa
tenkinamai. kasmet mažina sko
lą. kurios beliko $32.000.

Prel. Pr. Juras pateikė pra
nešimą apie liet, katalikių mo
terų veiklą JAV-se: 70 kuopų, 
1094 narės apdraudos skyriuje, . 
2200 — apšvietos: leidžia “Mo
terų Dirvą”: organizacija neau
ga. Prel. J. Balkūnas pranešė 
apie tarptautine katalikių mote
rų Ivga. kun. St. Raila — apie 
LRK Religinę Šalpa, kun. Toto
raitis — apie Kunigams Šelpti 
Draugiją ir t.t.

Pasauliečio paskaita
Sekančią dieną mokyt. V. či- 

žiūnas kalbėjo kunigams apie 
lietuvių apjungimą parapijoje. 
Jis išryškino lietuviškumui gre
siančius pavojus, skatino susi
domėti Lietuvių Bendruomene. 
Esą lietuvių parapijoms gresia 
disintegracijos (irimo) pavojus 
ir neigiama JAV vyskupų laiky
sena. Nesą organizuoto ir pajė
gaus vieneto gelbėti lietuvių pa
rapijoms. Naujųjų ateivių įjun
gimas parapijon persilpnas. Re
formas sunkina pasyvus lietuvių 
nusiteikimas. Kolektyviniai žy
giai — silpni. Lietuvių kalbos 
įvedimas nesukėlė entuziazmo, 
nes ligi šiol dalyvavimas pamal
dose rėmėsi klausymu ir žiūrė
jimu. Aktyvumas buvo svetimas. 
Reikia tvirtesnės kunigo inicia
tyvos. Permažai dėmesio krei
piama į moksleiviją bei studen
tiją. Pageidautini šiltesni santy
kiai taip kunigų ir pasauliečių. 
Administracinė dvasia atšaldo. 
Išeivijos parapija turi būti Ty
liosios Bažnyčios dalis, tęsinys, 
t.y. jausti persekiojamųjų pul
są ir garsiau kalbėti amerikie
čiams apie jų rūpesčius.

Senato klausimas
Diskusijose pastebėta: litur

ginei reformai trūksta pasiruo
šimo, pvz. nėra 
Mišių tekstų bei giedojimų la
pelių pamaldų dalyviams; dėl 
parapijų nutautėjimo kalti ir 
patys lietuviai — rodo perma
žai atsparumo bei susidomėjimo 
parapijos likimu; reikalingas di
desnis spaudimas vietos vysku
pams; permažai domimasi Lie
tuvių Bendruomene ir tt. Bene 

■uksta pasu 
sekmadieninių

daugiausia dėmesio buvo skirta 
senato klausimui. Konstatuota, 
kad neturėjimas autoritetingo 
lietuvių katalikų centro, apjun
giančio'dvasininkus ir pasaulie
čius, yra viena tų pagrindinių 
nykimo priežasčių. Kadangi šiuo 
metu teritorinių vyskupijų vys
kupai organizuoja savo senatus, 
vertėtu pastudijuoti ir lietuvių 
senato galimybę. Tai būtų augš- 
čiausias moralinio autoriteto 
centras, skirtas planuoti, duoti 
gaires, apginti lietuviškas para
pijas, aptarti iškylančias proble
mas visos išeivijos mastu, budė
ti viso katalikiško gyvenimo 
sargyboje. Suvažiavimas tai min
čiai pritarė, tačiau konkretaus 
kelio jai įgyvendinti nenumatė.

Reformų vykdymas
Atskirus pranešimus apie li

turginę reformą ir giedojimą 
padarė kun. V. Pikturna ir kun. 
VI. Budreckas. Pirmasis kalbė
jo apie naująsias apeigas bei 
lietuviškus tekstus, antrasis — 
apie instrukcijas, liečiančias li
turginį giedojimą. Diskusijose 
pasidžiaugta Lietuvoje išleistu 
“Apeigynu”, kuris yra visais at
žvilgiais tinkamas vartojimui. Vi
si kalbėtojai pageidavo, kad bū
tų respektuojamas dėsnis: laiky
tis Lietuvoje išleistų tekstų, nes 
jie yra privalomi ir išeivijai, be 
to, svarbu išlaikyti vienodumą 
visos tautos religinėje srityje. 
Todėl visi liturginių tekstų lei
dėjai turėtų to neužmiršti. Iš 
kun. VI. Budrecko pranešimo 
paaiškėjo, kad bendruomeniniai 
giedojimai Mišių metu jau pa
ruošti. Svarbu, kad visi pamal
dų dalyviai į juos įsijungtų. 
Kanklės ar kiti liaudies instru
mentai pamaldoms esą netinka
mi (išskyrus uždarų grupių pa
maldas stovyklose ir pan.). Dėl 
to kai kas išreiškė abejonę.

Gausūs nutarimai
Organizaciniai reikalai šį kar

tą buvo gana greitai sprendžia
mi, juoba, kad pirmininkaujan
tieji neleido kalbėtojams išeiti 
į lankas. Valdyba palikta ta pa
ti: pirm. kun. E. Abromaitis, vi
cepirmininkai — prel. dr. A. 
Deksnys ir kun. dr. Ign. Urbo
nas, sekr. kun. dr. A. Juška, 
ižd. kun. Cinikas, MIC. “Lux 
Christi” žurnalą nutarta leisti ir 
toliau. Surasti redaktorių pa
vesta kun. dr. Ign. Urbonui. Iš 
kitų gausių nutarimų pažymėti
ni: remti sumanymą įrengti lie
tuvių koplyčią Romoje Lietuvos 
nepriklausomybės 50-čio proga, 
padėti Dainavos ir kitoms sto
vyklavietėms, domėtis altoriaus 
bendruomene, likviduoti “Moti
nėlės” draugiją, remti rezoliu
cijų komiteto pastangas Lietu
vos laisvinime, pasveikinti Šv. 
Tėvą. kard. A. Samore ir kitus.

Pr. G.

Ateitininkų stovykla Naujojoj 
Wosagoj. Viduje — diskusijų 
būrelis po paskaitos, apačioje — 
jaunesnieji projektuoja savo kū-

GAILA, KAD TIK DVI SAVAITĖS
“Kaip būtų gera čia dar savai

tę pasilikti” — girdėjosi jaunų 
berniukų ir mergaičių balsai, 
baigiantis ateitininkų stovyklai 
Wasagoje (Kanadoje).

Iš tikrųjų tos dvi savaitės pra
bėgo taip greitai, kad neįkyrėjo 
nei ūkiniam personalui, šeimi
ninkėms, nei vadovams, o ką jau 
bekalbėti apie stovyklautojus.

Dvi grupės
Šiemetinė stovykla, kaip ir 

pernai, buvo suskirstyta į dvi 
grupes: jaunesniuosius ir vyres
niuosius. Abi grupės turėjo savo 
atskirą programą ir atskirą va
dovybę.

Kiekvienai dienai buvo duota 
atskira tema, kurią pateikdavo 
stovyklautojams arba vienas iš 
vadovų, arba iš kitur atvykęs 
svečias. Temos paaiškinimas už
trukdavo neilgiau 15 minučių, 
o po to visi vyresnieji pasiskirs
tydavo būreliais ir pateiktas 
mintis diskutuodavo. Diskusi
jom pasibaigus vėl visi susirink
davo salėn ir kiekvieno būre
lio atstovas perskaitydavo jų 
tarpe iškeltas mintis. Tokiu me
todu aktyviai įtraukiamas į pro
gramą kiekvienas stovyklauto
jas.

Likęs iki pietų laisvalaikis bu
vo išnaudojamas dainavimui, 
sportui arba maudymuisi. Po 
pietų, laisvalaikio metu, veikda
vo pačių stovyklautojų paruoš
ta radijo valandėlė. “Alio! Alio! 
Kalba radijas “Ateitis”. Daž
niausiai tai būdavo stovyklos ak
tualijos, oras, kiek pasaulio ži
nių ir pan. Po to — maudyma- 
sisj sportas, tautiniai šokiai, ra
šinėliai, įvairios anketos ir ruo
šimasis vakaro programai.

Taškai, kelionė, filmas
Šiais metais ypač sėkmingai 

veikė taškų sistema, pagal ku
rią ne tik už susitvarkymą, bet 
ir šiaip savanoriškai atliktus 
darbus stovyklos naudai buvo 
skiriami būreliams taškai. Už 
nusikaltimą stovyklos drausmei 
taškai buvo atimami. Pirmosios 
savaitės laimėtojai buvo atitin
kamai apdovanoti ir antrąją sa
vaitę buvo vėl pradėta iš nau
jo.

Kelionė į Stratfordą, kaip ir 
kiekvienais metais, pavyko ga
na gerai. Trimis autobusais vi
sai dienai išvyko 120 stovyklau
tojų ir vadovų.

Ypatingą įspūdį visiems pali
ko rodytas filmas “Pasable”. Jis 
buvo skirtas dienos temai. Po 
filmo įvyko diskusijos ir, vi
siems prašant, filmas buvo ro
domas antrą kartą. Daugelis pa
geidavo panašių filmų daugiau.

Naudos bejieškant
Paprastai stovyklon suvažiuo

ja trijų rūšių stovyklautojai: 
kurie visur noriai ir aktyviai

Šių metų Kanados ateitininkų stovyklos vadovybė

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 

švenčių proga gali kiekvienas, pasiųsdamas dovanų siuntinėlį ir pa
sinaudodamas BALTIC STORES patarnavimu.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką pagal 
Baltic Stores kainoraštį arba užsakyti jam patinkamą jau paruoštą 
siuntinį, žemiau išvardiname kelis siuntinius, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.
Mišrus siuntinys 1967
3*6 jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės medžiagos eilutei,
3 jardai vilnonės medžiagos eilutei arba vilnonei suknelei
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi šilk, arba terelyno bliuzės.
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztukas, 1 vilnonė gėlėta 

arba su ornamentais skarelė, 2 poros vyriškų arba moteriškų vil
nonių ar nailoninių kojinių, 1 nailoninis itališkas vyriškas arba 
moteriškas lietpaltis. 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. 
$100.00.

Maisto 1967
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, Vi sv. kakavos,

2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos nescafe, 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, ¥4 sv. pipirų 
ir ¥4 sv. lauro lapų.
$30.00

Moteriškas K. 1967
3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me

džiagos, 1 vilnonis megztukas, 2 poros nailoninių arba vilnonių ko
jinių. 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 pora odinių pirštinių, 1 sv. maišy
tų saldainių.
$75.00

P-3. Vilnonė medžiaga dviem apsiaustam ir angliška vilnonė medžiaga 
vyriškai arba moteriškai eilutei.
$75.00

V-3.10 jardų medžiagos trim eilutėm
$55.00
Praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet kurio siuntinio: 

itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00; šveicariški 17 akmenų laikro
džiai $27.00; vilnonės skarelės $4.00; ilgo grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras). 421 Hackney R<L, London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kustnskis, 167 College St, Apt. 3, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 0, Ont. *

• ••
įsijungia; pasyvūs, kuriems nie
kas neįdomu; neigiamai nusista
tę stovyklautojai, iš kurių jokios 
naudos — jie tik sunkina darbą 
vadovams. Ačiū Dievui, kad to
kių yra mažiausia ir dažnai jie 
prieš stovyklos pabaigą pasikei
čia.

Daug kas jieško savo vaikuose 
pasikeitimo, tuoj iš stovyklos 
sugrįžus. Taip nereikėtų vertin
ti. Rengėjų ir vadovų nuomo
ne, jau yra gerai, kad' bent ke
lios pastabos ar iškeltos mintys 
išlieka stovyklautojuose. Gera, 
kai pasireišitia pačių stovyklau
tojų iniciatyva, ar tai būtų vaka
ro programų paruošime, ar ko
kios minties iškėlime diskusijo
se, ar šiaip noras prisidėti prie 
stovyklinės dvasios sudarymo. 
Nereikėtų tad j ieškoti iš karto 
apčiuopiamų rezultatų. Kiekvie
na stovykla duoda nemažai, ži
noma, vieni pasiima daugiau, 
kiti mažiau. Keista, kad tą nau
dą daugiau pastebi vadovai per 
dvi savaites, negu kartais tėvai 
per visus metus. Tai yra fak
tas ir tai skaudus, kai matosi, 
kiek maža tėvai žino apie savo 
vaikus — apie gerąsias jų savy
bes, o juo mažiau apie blogąsias. 
Užtat vienas iš ateitininkų sto
vyklos vadovų ir rengėjų tikslų 
buvo sueiti i glaudesni ryši sii 
tėvais.

Sunku skirtis
Atėjo stovyklos uždarymo die

na. Sunku buvo skirtis su drau
gais ir draugėmis. Stovyklos 
laikraštėlyje “Žvilgsnis Atei- 
tin” buvo paliktas vienas tuščias 
lapas. Visi renka parašus ir ad
resus, prašo ką nors parašyti 
prisiminimui. Atskirame salės 
kampe matosi jaunučių skyrelis: 
jų gražūs darbeliai, piešiniai ir 
rašinėliai. V yresniem buvo 
skelbtas rašinėlių konkursas. 
Trys geriausieji rašinėliai pre
mijuoti ir paskirtos piniginės 
premijos.

Ir vėl, paskutinį kartą šiais 
metais, išsirikiuojame prie vė
liavų, keletas atsisveikinimo žo
džių, ateitininkų himno garsai 
nuskamba pušų viršūnėmis, nu
leidžiamos vėliavos ir... sudiev 
stovykla... K.

Italijos Merano miestelio Šv. 
Valentino bažnyčios vargonuose 
buvo rasta $22,5 milijono ver
tės britiškų sterlingų banknotų, 
kuriuos naciams gamino kon
centracinėje stovykloje uždaryti 
pinigų klastojimo specialistai, 
šiais suklastotais pinigais naciai 
tikėjosi sujaukti visą Britanijos 
ekonomiją. Dalį jų jie paleido į 
apyvartą Argentinoje ir kituose 
kraštuose. Suklastotais bankno
tais buvo apmokami britų eilė
se užverbuoti nacių šnipai.



@ PAVERGTOJE TEVffiJE
MIRF JONAS KYBRANCAS
S.m. liepos pradžioje atostogauda

mas Nidoje nelauktai širdies liga 
mirė pasižymėjęs veikėjas klaipėdie
tis Jonas Kybrancas. Jis buvo gimęs 
Pėžaičiuose, netoli senosios sienos, 
Klaipėdos apskrityje. Lietuvos ne
priklausomybės laikais dirbo žemės 
Banke buhalteriu ir vėliau vicedirek
torių Klaipėdoje. Ilgesni laika buvo 
lietuviškų organizacijų komiteto LO 
K pirmininkas. Karo pabaigoje buvo 
pasitraukęs į Vakarus (Pomeraniją) 
ir po to grįžo į tėvynę, kur daug 
metų dirbo vietiniuose bankuose. 
Prieš keletą metų išėjo į pensiją ir 
gyveno Šilutėje, kuri yra dabar pa
skelbta miestu, prie jos prijungus 
apylinkinius kaimus. Palaidotas Ši
lutės kapinėse. Tegu jam būna leng* 
va tėvynės žemelė. A.

A. A. VYTAUTAS SAUNORIS
Vėžio ligos pakirstas, š.m. rugpjū

čio 29 d. Vilniuje mirė Lietuvos fut
bolo rinktinės žaidėjas a.a. Vytau
tas Saunoris.

LAURINČIUKO IR JOKUBKOS 
DUETAS
Albertas Laurinčiukas po ilgesnės 

tylos vėl paskelbė porą reportažų 
iš Montrealio pasaulinės parodos, šį 
kartą apsiginklavęs šiek tiek plates
niu žvilgniu, bet visdėlto nesugebėjęs 
išlipti iš Maskvos propagandisto 
klumpių. Tai padaryti jam, matyt, ne
leidžia net lietuviams įteikiama vizi
tinė kortelė su dėmesio vertu įrašu: 
“Laurinchiukas Albertas, Press Of
ficer, EKSPO67, Sowiet Section” 
(anglų kalbos klaidas paliekam ne
taisytas). Kodėl “Soviet”? Argi ne
būtų gražiau “Lithuanian Section”? 
“Tiesos” rugpjūčio 9 d. laidoje Al
bertas filosofuoja: “Tarybinis pavil
jonas tarsi savo skambėjimu didžiu
lis varpas padeda žmonėms orien
tuotis sudėtinguose gyvenimo labi
rintuose. Prie šio galingo skambėji
mo savo balsą prijungia ir Tarybų 
Lietuva. Atvykusių iš Lietuvos atsto
vų žodis skambėjo kaip varpas, nes 
jie skelbė tiesą ir tirpdė melo le
dus. Lietuviškos kanklės ir birbynės 
skambėjo kaip varpas, nes čia jos 
paskleidė mūsų liaudies melodijų 
grožį. Jų daina skambėjo kaip var
pas, nes ją pagimdė vakarykščios 
dienos sielvartas ir šios dienos 
džiaugsmas, žmonių darbas, kova ir 
pergalė...” Po tokios poetinės Įžan
gos Albertas nusiskundžia, kad lietu
viams, dirbantiems sovietų paviljo
ne, sutrumpėjo poilsio laikas: “šim
tai ir tūkstančiai emigrantų iš visų 
pasaulio šalių prašo parodyti lietu
viškus eksponatus ...” Prašo paro
dyti, nes patys jų neįstengia susi
rasti. šią paslaugą teko padaryti ir 
iš JAV atvykusiam senam komunis
tui S. J. Jokubkai. Rugpjūčio 20 d. 
jis “Tiesoje” džiaugėsi: “... suspėjau 
apžiūrėti TSRS ir JAV paviljonus ir 
pasimatyti su ten dirbančiais visais 
lietuviais ir su savo senu bičiuliu 
A. Laurinčiuku. Kiek laikas leido, 
jie man parodė...” S. J. Jokubka, 
kaip ir A. Laurinčiukas, užmiršęs 
nemalonų faktą, kad lietuviškieji 
eksponatai išmėtyti po visą sovieti
nį paviljoną, griebiasi propagandi
nės poezijos: “Mano brangi Tėvyne 
Lietuva, kokia Tu laiminga broliš
kų tarybinių respublikų šeimoje. 
Šiandien Tavo sūnų ir dukrų kultūri
nius, meninius ir techninius laimė
jimus stebi milijonai žmonių ir gėri
si jais. Stebi Tavo gamyklose su
konstruotas stakles, mokslo institu
tuose sukurtus tikslius aparatus, kul
tūrininkų meninius kūrinius, knygas, 
paveikslus, grafiką... Kokia laimin

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ DĖMESIUI
Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reikalingus JAV Lie

tuvių Bendruomenės Kultūros Fondo išleistus vadovėlius ir mokslo 
priemones.

Hamiltono lietuvių jaunimo grupė dalyvauja tautinių grupių para
de Kanados šimtmečiui atžymėti Nuotr. M. Borusienės

Geriausio taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve "TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEU 528-0511.

Vadovėliai:
1. LIETUVOS LAUKAI, S. Jonynienės, V sk. ______________ $3.00
2. TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA, A. Tyruolio, VI sk. „ $3.50
3. TĖVU ŠALIS, S. Jonynienės, VII sk. __________________$3.50
4. GINTARAS, J. Plačo, VIII sk.$4.00
5. TĖVIŠKES SODYBA, J. Plačo, III sk____________________$3.50
6. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, VI laida....... .........  $2.50

Lietuvių kalbas pratimai:
E. Ruzgienės, I sk. ______$1.75 Z. Grybino, V sk.-------- ._...$1.25
G. Česienės, II sk. ..._. _.J$1.75 J. Plačo, VI sk___________ $2.00
J. Juozevičiūtės ir
E. Narutienės, III sk. ____ $1.75 J. Kreivėno, VU sk._____ $1.25
S. Jonynienės, IV sk. ___ .$1.75 S. Sližio, VIII sk. -------------$1.75

7. LIETUVOS ISTORIJA, V. Liulevičiaus, IX sk. ar 5-tai kl.._ $1.25 

Kitos priemonės:
1. Lietuvos žemėlapis, išl. Lietuvių Enciklopedijos leidyklos— $2.00
2. Sąsiuviniai------------------.------------------------------------------ -— $0.25

Platintojai gauna už mokslo vadovėlius ir priemones 15% nuolaidos. 
Užsakymus siųsti JAV LB Kultūros Fondo adresu:

J. BERTAŠIUS
5348S. Talman Ave., Chicago, Ill. 60632 

________ ____________ -__ —

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON

168 Locke St. S. JA 2-5028
IŠPARDAVIMAS

Westinghouse w
PHILIPS

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. Pilypaitį, krautuvės vedėją

Darbo valandos:
Pirm. 9—3 v.p.p. 

ga Tu, mano brangi Lietuva!” Argi? 
Milijonai paviljono lankytojų visus 
tuos lietuviškuosius eksponatus pri
skiria Sovietų Sąjungai, nes apie 
Lietuvą jie nieko nėra girdėję. A. 
Laurinčiukui ir keliems kitiems lie
tuviams paviljono tarnautojams ne
įmanoma jų visų supažindinti nei su 
Lietuva, nei su jos eksponatais.

DU SUKAKTUVININKAI
Spaudos puslapiuose buvo atžy

mėtos 60 m. amžiaus sukaktys kom
partijos ideologo Vlado Niunkos ir 
iškunigio Jono Ragausko, tarnaujan
čio antireliginei propagandai. Abu 
jie turi vieną bendrą bruožą — ateiz
mą: V. Niunka yra laikomas didžiau
siu Vatikano “žinovu”, o J. Ragaus
kas sakosi geriau už kitus komunis
tus pažįstąs kunigas. “Komunisto” 
vyr. red. V. Niunkai kompartija su
teikė “kultūros veikėjo” vardą, o iš
kunigį J. Ragauską “Liter, ir Me
nas” mėgina priskirti rašytojams. Sa
vaitraštis pabrėžia jau “Tiesoje” už
tiktą prasitarimą apie J. Ragausko 
ligą: “... nežiūrint ligos, rašytojas 
tebedirba su būdingu jam darbštu
mu, ištverme...” Šiuo metu jis sten
giasi užbaigti antireliginę knygą 
“Agnus Dei”, kurios fragmentus jau 
keletą kartų skelbė “Tiesa”.

SUTARTIS PASIRAŠĖ RUSAI
Pasibaigus dvi savaites Vilniaus 

Vingio parke trukusiai Lenkijos pra
monės gaminių parodai, buvo nutar
ta už 45.000 aukso rublių nupirkti 
98 eksponatus. “Tiesa” rugpjū
čio 22 d. laidoje pranešama: ‘Va
kar “Lietuvos žemės ūkio technikos” 
susivienijime buvo pasirašytos sutar
tys įsigyti šiems eksponatams tarp 
Lenkijos užsienio prekybos susivie
nijimo “Motoimport” ir Visasąjun
ginio susivienijimo “Traktoreksport”. 
Be to, sutinkamai su ilgalaikiu su
sitarimu tarp TSRS ir Lenkijos Liau
dies Respublikos buvo taip pat pa
sirašyta sutartis dėl pusantro tūks
tančio kertamųjų ir 4.000 arklinių 
grėblių, kurių didžioji dalis teks Lie
tuvos žemės ūkiui, bei kitų žemės 
ūkio mašinų ir padargu pristatymo 
iš Lenkijos 1968 metais...” Dery
bose dalyvavo “Lietuvos žemės ūkio 
technikos” susivienijimo pirmininko 
pavaduotojas I. Moskovičius, Lietu
vos valstybinės plano komisijos eko
nominių ryšių su užsienio šalimis 
skyriaus viršininkas V. Kadžanas, bet 
sutartis pasirašė “Traktoreksport” at
stovai iš Maskvos, sukompromituoda
mi užsienio reikalų “ministerę” Leo
kadiją Diržinskaitę-Piliušenką ir jos 
tariamąją ministeriją. Jeigu sovietų 
okupuota Lietuva negali pasirašyti 
tarptautinių prekybos sutarčių, kam 
jai reikalinga ir ko yra .verta užsie
nio reikalų ministerija? Negi tik žur
nalistams iš užsienio priiminėti?

MIRE PERSIMETELIS
Rugpjūčio 27 d. Vilniuje mirė Al

binas Morkus, 1963 m. iš JAV grįžęs 
į sovietų okupuotą Lietuvą ir ten 
tarnavęs kompartijos propagandai. 
1965 m. jis buvo priimtas į Rašy
tojų Sąjungą, nors jam buvo toli
mas kelias ne tik iki rašytojo, bet 
ir iki paprasto vidutinių gabumų žur
nalisto. Tai liudija dvi Vilniuje iš
leistos knygos — “Baltasis mieste
lis” (1962 m.) ir “Susitikimas” (1965 
m.). Prieš mirtį spaudai paruošė pas
kutinį propagandos “šedevrą” — pu
blicistikos knygą “Vaduotojai iš ar
ti”. “Naujienų” teigimu, jis Lietuvon 
grįžo jau sirgdamas nepagydoma liga. 
Velionis buvo 46 m. amžiaus. V. Kst.

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

„Baltijos"'ansamblio šokėjai, vadovaujami D. ir M. Chainauskų (kairėje), grįžtą iš Newfoundland©, 
Londono aerodrome. Dešiniau — kun. B. Pacevious, klebonas ir ansamblio vadovas.

LONDON, ONT.
“BALTIJOS” IŠVYKA Į NEW 

FOUNDLANDĄ. “Baltijos” ansamb
lio taut, šokių grupė, vad. D. ir M. 
Chainauskų, Centenial ir Folk Art 
Council pastangomis, buvo pasiųsta 
šimtmečio koncertui į New Found- 
landą. Po sėkmingo pasirodymo lie
tuvių vardas gal pirmą sykį pateko 
į tenykštės spaudos puslapius. Lie
tuviai ten buvo vienintelė grupė iš 
Ontario. Ją lydėjo Can. Art Council 
atstovė Miss Thomson. Vien kelio
nė lėktuvu kainavo virš $5.000. Iš 
kelionės parsivežė llbai daug įspū
džių. Labai patiko gražūs gamtovaiz
džiai ir žmonių draugiškumas, ypač 
latvių. Kai tik jie sužinojo, kad lie
tuviai yra atvykę, tuoj su jais su
mezgė ryšius, suorganizavo keletą 
automobilių ir, pasitaikius ilgesnei 
pertraukėlei, paėmė visą gru
pę ir aprodė jai miestą bei apylin
kes. Po to juos nusivežė į savo fil

g HAMILTON
GARSAI IŠ LIETUVOS, čia gi

miau ir užaugau. Nuo mažų dienų 
buvau mokoma lietuviškai. Metų me
tais girdėjau pasakojimus apie Lie
tuvą. Tėvai, mokykla — skiepijo lie
tuviškumo dvasią. “Lietuvaitė”, — 
sakiau, — “aš esu!” Bet šiandien 
lyg naujas užgimimas! Lietuva — 
nebe praeities pasakojimuose, tėvų 
prisiminimuose, bet gyva ir štai čia!

Daina skamba, kanklės aidi, o 
vamzdelis čia verkia, čia linksmai 
kvatojas — tai lietuviškas menas, 
atvežtas mums iš tolimos ir bran
gios šalies. Senieji braukia ašarą 
paskendę prisiminimuose, bet ko mes 
jaunieji susigraudenom? Dainos dau

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU KINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. - "

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI SMM ĄNCA8TKR, ONT. F '

mų studiją ir parodė kultūrinį fil
mą iš New Foundlando gyvenimo. 
Vėliau visus pavaišino ir nuvežė į 
St. John’s jaunimo pasilinksminimą, 
apmokėdami visai grupei įėjimo bi
lietus! Lietuvių St John’s mieste, 
atrodo, visai nėra, o latvių tik še
šios šeimos — visi inteligentai, pa
siturinčiai gyveną. Susidarė įspūdis, 
kad dauguma dirba filmų bendrovė
je “Atlantic Film Co”, kuri yra lat
vių nuosavybė, remiama New Foun
dlando valdžios. Jie pasakė, kad jei 
tik lietuviams reiks susisiekimo prie
monių ar ko kito, kad “Baltijos” at
stovai jiems paskambintų ir jie tuoj 
viską parūpins. “Baltijos” vadovai iš
sireiškė, kad jie ligi šiol niekada nė
ra iš latvių pusės susilaukę tokio 
didelio nuoširdumo, kokį jie patyrė 
New Foundlande. Ačiū grupei ir jos 
vadovams už lietuvių vardo garsini
mą, o broliams latviams ir Folk Art 
bei Canadian Art Councils už paro
dytą dėmesį ir nuoširdumą.

gumoj girdėtos, muzika nesvetima ... 
bet tas jausmas, kuris plaukia — 
paliečia mane!

Niekis, rodos, visas vargas, besi
mokant tėvų kalbos, geografijos, is
torijos, nes aš klausau, suprantu ir 
žinau ką tiek mylių atkeliavusi šian
dien atvežė mums Lietuvoj gimusi 
ir augusi jaunoji karta. Tikrai: yra 
tėvų šalis, kur upės teka tarp kalnų, 
laukų... Jaučiausi, lyg jie būtų 
man palikę ne tik prisiminimą, bet 
ir gabalėlį tos žemės, kurios nors 
neteko matyti, bet kuri tikrai yra 
artima, sava. “Ding-ding-dong...” 
skambės senelio Skudučio varpelis il
gai dar ausyse! A. V.

SVEČIAI. Lankėsi: T. Kulbis SJ, 
T. Pečkys, SJ, T. G. Kijauskas, SJ, 
visi trys iš Montrealio; kun. K. Si
maitis iš Detroito, kun. J. Pakalniš
kis iš Maspetho, N.Y., mons dr. J. 
Tadarauskas iš Hamiltono, kun. P. 
Ažubalis iš Toronto, kun. P. Rukšys 
ir M. Burba iš Romos. D. E.

SauIL St. Marie, OnL
PRANAŠAUJA SUNKIĄ ŽIEMĄ. 

— Didžiausia miesto darbovietė “Al
goma” plieno fabrikas, turįs apie 
8000 darbininkų ir raštinės tarnauto
jų, paskelbė, kad sustabdomi fabriko 
išplėtimo darbai, kuriems kas mėnesį 
buvo išleidžiama apie $3.000.000 (vi
sai išplėtimo programai buvo užpla
nuota $175.000.000) ir kad atleista ar 
greitu laiku bus atleista iš darbo 900 
darbininkų (jų tarpe apie 300 atos
togaujančių studentų). Šio fabriko 
šėrai per 2 dienas nukrito apie $4. 
Mieste jaučiamos labai pesimistiškos 
nuotaikos ir labai jau liūdno vaizdo 
pranašavimai apie sekančią žiemą. 
Dabartinė padėtis “Algomos” plieno 
fabrike dar labiau ir greitai pablogė
tų, jei rugsėjo mėn. sustreikuotų di
dieji JAV automobilių fabrikai.

KL FONDO VAJUS. — Mūsų mies
tas pirmasis visoje Kanadoje išpil
dė nustatytą normą, surinkdamas 
Kanados Lietuvių Fondui $2.300. 
Tai įvyko vietinio stambaus rango
vo ir pavyzdį kitiems turtingesniems 
Kanados lietuviams duodančio tau
tiečio Viktoro Staškūno dėka, kuris 
nei nemirktelėjęs paklojo KL Fondui 
$1000! Čia ir toliau bus jieškoma 
tautiečių, norinčių tapti KL Fondo 
nariais su įnašu, nemažesniu kaip 
$100. Kodėl KL Fondui rinkliava 
bus tęsiama toliau, paaiškino čia 
gyvenąs KL Fondo įgaliotinis šiauri
nėje Ontario provincijos dalyje. Pa
sak jo, nevisos Kanados vietovės tu
ri tokių gerų vyrų kaip mūsiškis 
tautietis Viktoras Staškūnas, o ne- 
išpildžiusiųjų normas turi kas nors 
išpildyti. Be to, turime tautiečių, 
pasižadėjusių įstoti į KL Fondą su 
nemažesne suma kaip $100. Tikimasi, 
kad tie pažadai bus įvykdyti. Visi 
dar neįsijungę į KL Fondą tautiečiai 
turi tik pagalvoti apie gražius bei 
kilnius šio fondo tikslus: kapitalas 
renkamas būsimai nepriklausomai 
Lietuvai, o kol Lietuva pasiliks oku
puota, nuošimčiai skiriami svarbiau
siems lietuvybės bei lietuviškumo iš
laikymo reikalams.

NEMAŽAS MŪSŲ KOLONIJOS 
tautiečių skaičius jau lankėsi Mont
realio pasaulinėje parodoje. Kaiku- 
rie “vienu šūviu nušovė du zuikius” 
t.y. pamatė “Expo 67” ir dalyvavo 
Kanados Lietuvių Dienoje rugsėjo 2- 
3 dienomis. Tokių tarpe buvo: E. 
Chinienė, E. J. Skardžiai, A. Skar
džius, V. Staškūnas, V. Svarlienė, A. 
A. Vanagai ir visa eilė kitų. J. Sk.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULATHS

MYKOLO MORKŪNO SPAUSTU
VĖJE Čikagoje yra spausdinama ga
na daug S. Amerikoje išleidžiamu 
liet, knygų bei kitokių leidinių. Kar
tais čia yra tik surenkamas leidinių 
tekstas, o pačios knygos spausdina
mos kitose spaustuvėse, čia buvo 
renkamas tekstas ir neseniai pasi
rodžiusios didžiulės knygos apie daiL 
Paulių Augių. Šiuo metu M. Morkū
no spaustuvėje yra paruošta eilė 
liet, knygų, kurios pasirodys arti
miausiais mėnesiais. Tokių tarpe yra 
filmų pasaulyje žinomo mūsų tau
tiečio Jono Meko eilėraščių knyga 
“Pavieniai žodžiai”. Leidėjas — 
“Sviesa-Santara”. Taip pat surinkta 
jauno rašytojo K. Almeno novelių 
knyga “Gyvenimas — tai kekė vyš
nių’. Tarp kitų pažymėtinų leidinių 
yra Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto leidžiamas Pr. Skardžiaus veika
las "Lietuvių kalbos kirčiavimas”. 
Spaustuvės savininkas M. Morkūnas 
pats yra daugelio lietuviškų knygų 
mecenatas: kaikurias jis pate yra iš
leidęs, o kitas atspausdinęs su ne
maža nuolaida, šalia knygų bei di
desnės apimties leidinių, čia yra at- 
spausdinama beveik visos Čikagoje 
vykstančių meno parodų, koncertų 
bei kitokių parengimų programos, ka
talogai, pakvietimai ir kt.
•r.-o- ,• ’ ..
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e LlElUmi PASAUIDE
J. A. Valstybės

ALTOS PIRM. ANTANAS J. RU- 
DIS šios organizacijos vienetams ir 
spaudai išsiuntinėtam rašte praneša, 
kad ALTa kreipėsi į JAV vyriausy
bę ir kongresą, prašydama išleisti 
pašto ženklą Lietuvai atžymėti jos 
nepriklausomybės atkūrimo penkias
dešimtmečio proga. Šį klausimą pašto 
departamentas jau yra įtraukęs į 
sprendžiamojo posėdžio darbotvar
kę. Ar ženklas bus išleistas, šiuo 
metu sunku pasakyti, nes tokių pra
šymų yra tūkstančiai, o leidimų kas
met duodama tik 15. Panašaus ženklo 
norėjo ir estai su latviais, bet jų 
prašymai buvo atmesti. A. J. Rudis 
įspėja lietuvius: “Sužinoję, kad lie
tuviai užvedė akciją dėl savo pašto 
ženklo, latviai pradėjo akciją už 
bendrą Baltijos tautų pašto ženklą. 
Mes pranešame ir įspėjame, kad lie
tuviai tokio jų žygio dėl Baltijos 
tautų ženklo neparemtų ir ant jokio 
rašto ar rezoliucijos nepasirašytų sa
vo kolonijose ...” Lietuvių kongresą 

^Vašingtone ALTos vadovybė planuo
ja surengti 1968 m. birželio 28-30 
<Ld. Shoreham viešbutyje. Jeigu bū
tų išleistas Lietuvai skirtas pašto 
ženklas, kongresas įvyktų 1968 m. 
vasario 16 d. J garbės komitetą kvie
čiami žymūs JAV vyriausybės parei
gūnai. Lietuvių kolonijos raginamos 
nepriklausomybės penkiasdešimtme
tį atžymėti iškiliomis vietinėmis iš
kilmėmis, primenant Lietuvos sovie
tinę vergiją ir jos laisvės kovą. AL 
Ta parūpins medžiagos anglų kalba, 
kad ją būtų galima paskleisti ame
rikiečių spaudoje. Šios garbingos su
kakties proga ALTa ragina gausio
mis aukomis paremti Lietuvos laisvi
nimo pastangas.

PROF. VLADUI JAKUBENUI 
Minnesotos universiteto Minneapo- 
lio klinikoje prof. dr. French, asis
tuojamas prof. dr. E. Gedgaudo, pa
darė komplikuotą nugaros operaci
ją. Ligonis sveiksta, bet dar porą sa
vaičių turės praleisti gydytojų prie
žiūroje. Žymųjį galvos ir nugaros chi
rurgą prof. dr. French jam parūpi
no prof. dr. E. Gedgaudas, padėjęs 
patekti Į šią garsią kliniką. Ligo
niui galima rašyti šiuo adresu: Prof. 
V. Jakubėnas, Dept, of Neurosurge
ry, Station 51 C, Room 556, Minea
polis, Minnesota, USA.

A. A. GEDIMINO EIDUKAIČIO 
tėvams Klevelande amerikiečių ka
riuomenės atstovas pik. Itn. D. Mor
gan įteikė jų sūnaus du medalius 
ir 26 pasižymėjimo ženklus, užsitar
nautus Vietnamo kare per nepilnus 
metus. Velionis, malūnsparnio pilo
tas, žuvo š.m. gegužės 19 d., nukri
tęs su pašautu malūnsparniu. Prie 
medalių ir pasižymėjimo ženklų pri
dėtuose raštuose pabrėžiama lietuvio 
lakūno drąsa, jo pasišventimas gelbs
tint sužeistuosius. Pik. Itn. D. Mor
gan teigimu, Ohio valstybėje dar ne
buvo tokio atvejo, kad per toki trum
pą laiką fronto karys būtų susilau
kęs tiek daug atžymėjimo ir įvertini
mo ženklų. Velionies palaikai palai
doti Rlevelando kapinėse gegužės 
31 d.

STUDENTŲ EKSKURSIJOS DA
LYVIAI, vadovaujami Marijos Gai- 
liušytės, jau grižo iš Europos, per 
šešias savaites aplankę Britaniją, 
Prancūziją, Vokietiją, Šveicariją, 
Austriją, Italiją, Ispaniją ir Portu
galiją, susipažinę su istorinėmis vie
tovėmis, architektūros paminklais. 
Platesnio masto susitikimas su lie
tuviais įvyko Londone ir Romoje. 
Buvo planuota užsukti į baltiečių 
studentų suvažiavimą Vasario 16 
gimnazijoj, bet, pakeitus jo datą, 
planų nebuvo galima įgyvendintu Va
sario 16 gimnazijos ekskursantams 
neteko pamatyti. Londone, Paryžiu
je, Miunchene, Zueriche ir Romoje 
ekskursantams daug padėjo vietiniai 
lietuviai.

JADV’YGA BIRUTE STUOKIENE 
iš Joniškėlio atskrido į Čikagą pas

HALINA MOŠINSKIENE, “Tėviš
kės Žiburių” bendradarbė Brazilijoje, 
jau kuris laikas vieši pas savo bro
li inž. A. Didžiulį Cicero mieste. Ji 
čia yra apsistojusi kartu su savo 
vyru inž. Algirdu Mošinskiu ir duk
ra Liudvika, kuri žada čia ilgiau pa
silikti ir studijuoti amerikiečių ko
legijose. P. Mošinskiai Amerikon at
vyko birželio 4 d. ir apie 2 mėne
sius praleido Los Angeles mieste, kur 
dalyvavo savo sūnaus Gedimino-Jur- 
gio vestuvėse. Ketina aplankyti Fi
ladelfiją, Niujorką ir spalio pradžio
je pajudės atgal į Brazifiją. Čika
goje H. Mošinskienė jieškojo leidė
jo savo knygai “Ošiančios pušys”. Tai 
apysakų rinkinys jaunimui, pilnas 
lietuviško gyvenimo vaizdelių iš Lie
tuvos ir Brazilijos. Knyga turės apie 
250 psL Taip pat ji baigia ruošti 
knygą iš žydų persekiojimo laikų Lie
tuvoje. Joje bus parodyta, kaip lie
tuviai nacių oknparijos metais gel
bėjo žydus ir jiems padėjo. Tai bus 
daugiau asmeniniai autorės patyri
mai, nes pas pačius MoHnskius ir jų 
kaimynus Lietuvoje buVn prisiglau
dusių žydų. ’

Viešnia iš Brazilijos papasakojo 
apie lietuvių veikimą tame krašte. 
Ji pati mokytojanja Riodežanetro 
mieste lietuviškoje parapijoje, kur 
šeštadieniais susirenka apie 3b prieš- 

savo vyrą Adolfą Stuoką. Išvažiavi
mo vizos išrūpinimas užtruko keletą 
metų. Kelionės reikalus tvarkė W. 
Rask-Rasčiauskas.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NES centro valdyba nutarė suruošti 
kursus lituanistinių mokyklų moky
tojams P. Amerikoje. Šią mintį pa
siūlė iš Argentinos į Čikagą atvy
kęs kun. A. Steigvila, MIC, pažadė
jęs pasirūpinti, kad iš P. Amerikos 
atvyktų pakankamas kursų lankyto
jų skaičius. Programą sutiko paruoš
ti JAV LB švietimo taryba.

ČIKAGOS AUGŠTESNIOJI LI
TUANISTIKOS mokykla naujuosius 
mokslo metus pradės rugsėjo 9 d. 
Jaunimo Centre. Mokykloje šiemet 
dirbs 14 mokytojų: tikybą dėstys A. 
Kezys, SJ, J. Raibužis, SJ, lietu
vių kalbą ir literatūrą — J. Masi- 
lionis, Ig. Serapinas, E. Songinienė, 
A. Šimaitienė, D. Velička, Lietuvos 
istoriją ‘— V. Liulevičius, A. Rū
gytė, Lietuvos geografiją — P. Lamp- 
satienė, grožinį skaitymą — Z. Vi- 
sockienė, dainavimą — B. Prapuole
nis, tautinius šokius — N. Pupienė 
ir I. Smieliauskienė.

Vokietija
BALTIEČIŲ STUDENTŲ KON

GRESE Vasario 16 gimnazijoje da
lyvavo apie 60 broliškųjų tautų jau
nimo atstovų. Kongresą atidarė Ri
čardas Baliulis, vienas pagrindinių 
jo organizatorių. Diskutuojant dabar
tinę būklę Baltijos kraštuose, buvo 
padaryta išvada, kad tautiniu at
žvilgiu atspariausi yra lietuviai, ant
ra vieta teko estams ir trečia — 
latviams. Latviai susiduria su dide
liais sunkumais, nes į Latviją yra 
atvykęs didžiausias nuošimtis rusų. 
Dėmesio centre buvo profesoriaus dr. 
J. Ereto paskaita apie tarptautinę 
ir Baltijos kraštų būklę. Kongreso 
metu buvo surengtas akademinis ba
lius. Kongreso išlaidoms padengti 
buvo gauta pašalpa iš vokiečių val
džios Įstaigų. Dalį padengė patys 
studentai.

Venecuela
PETRAS TUMĖNAS, ekonomistas 

ir visuomenininkas, atžymėjo 60 m. 
amžiaus sukaktį. Jis yra kilęs nuo 
Zarasų, baigęs S. Daukanto mokytojų 
seminariją ir ekonomijos studijas Vy
tauto Didžiojo un-te Kaune. Kaip 
prof. Acuko asistentas dėstė prekių 
mokslą Vilniaus un-te. Į Venecuela 
atvyko 1947 m. Buvo vienas steigėjų- 
organizatorių Venecuelos Lietuvių 
Savišalpos Bendruomenės, ilgametis 
jos centro valdybos narys, šiuo me
tu dirba venecueliečių milijonierių 
Sarquis įmonės skyriaus viršininku, 
laisvalaikį skirdamas lietuviškiems 
reikalams.

Australija
ALB KRAŠTO KULTŪROS TA

RYBA paskyrė stipendiją R. Kubi- 
liūtei studijuoti lituanistiką neaki
vaizdiniu būdu Pedagoginiame Li
tuanistikos Institute Čikagoje. Sti
pendininkė yra baigusi Adelaidės sa
vaitgalio mokyklą, lankiusi seniau 
veikusius lituanistikos kursus. Šiuo 
metu ji yra savaitgalio mokyklos vai
kų darželio vedėja. Taryba buvo pa
siryžusi skirti tris stipendijas, bet 
gavo tik vieną prašymą. Įvykdytas 
ir antras kultūros tarybos Įsiparei
gojimas — rūpintis Australijoje gy
venančių lietuvių knygų išleidimu. 
Pernai buvo nutarta išleisti kasmet 
po vieną lietuvio autoriaus knygą. 
Kultūros taryba, gavusi tris rankraš
čius, nutarė pirmuoju leidiniu pasi
rinkti Avos Saudargienės du vaidi
nimus jaunimo ir vaikų spektak
liams.

PETRONĖLE JANICKAITE iš Vil
niaus atvyko pas seserį p. Drungi- 
lienę i Sale, Viktorijoje. Vilniuje ji 
dirbo ir gyveno mokinių bendrabu
tyje.

mokyklinio ir pirmųjų mokyklos 
skyrių mokinių. Ten lietuvių labai 
maža, ypatingai nedaug naujųjų atei
vių, tad veikla labai yra ribota. 
• • •

VIS ATEINA ŽINIOS apie lietu
vių krepšininkų rungtynes Lietuvoje. 
Iki rugpjūčio 29 d. Amerikos lietu
viai ten buvo sužaidę 5 rungtynes: 2 
Vilniuje, 2 Druskininkuose ir 1 Tra
kuose. Ketvirtąsias ir penktąsias 
rungtynes svečiai iš Amerikos žaidė 
Druskininkuose prieš geriausią Lie
tuvos komandą — Kauno “Žalgirį”, 
kuri yra pirmaujanti Sov. Sąjungos 
pirmenybėse. Laimėjo kauniečiai — 
82:69 ir 84:74. Iš 5 susitikimų ameri
kiečiai lietuviai turėjo dvi pergales. 
Pagal naują planą, Amerikos liet 
krepšininkai iš Lietuvos turėjo iš
vykti rugpjūčio 31 d. ir važiuoti į 
Suomiją ir Švediją rungtyniauti su 
vietinėmis komandomis. Čikagą jie 
turėtų pasiekti rugsėjo 5 d., 5.95 
v.p.p. SAS lėktuvu iš Kopenhagos. 
Rugsėjo 6 d. vakarę jiems rengiama 
vakarienė.
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. “Chicago 
Sun-Times” dienraščio rugpjūčio 25 
d. laidoje įdėta J. Daužvardienės lie
tuviškų receptų knygos “Popular Li
thuanian Recipes” recenzija. — Inž. 
Donatas Bięlskus, spaudos darbnoto- 
jas ir įvairių organizacijų veikėjas, 
apie dvi savaites praleido Lietuvoje. 
Jis valiavo privačiai: pradžioje at
vyko J Estijos sostinę Taliną, o iš

(Nukrito j 7-tą pd.)



Tarptautinis teologijos kongresas
AMBROZIJUS PRAKAPAS, OFM

Kanados šimtmečio proga bu
vo surengta ne tik didinga pa
roda — Expo ’67, bet ir krikš
čionių Bendrijos atsinaujinimo 
kongresas, sutrumpintai — The- 
ologo ’67 Toronte. Šis pastara
sis buvo žymiai kuklesnis savo 
išorine išvaizda, bet jo mintys 
siekė toliau, negu ši matomoji 
visata, kurios nemėgina per
žengti minėtoji paroda, žymių
jų pasaulio teologų skaičiumi ir 
svarstomųjų dalykų apimtimi 
šis kongresas buvo .pirmas po 
Il-sios Vatikano santarybos. Ja
me dalyvavo beveik visi naujo
sios katalikų teologijos pijonie- 
riai, o taip pat nemažas skaičius 
ir kiįų tikybų teologų., šiame 
kongrese skaitytos 44 paskaitos, 
kurių temos lietė Šv. Raštą, is
toriją, mokslą, evoliuciją, ateiz
mą, liturgiją, katekezę, politi
ką, sociologiją, kunigystę, vie
nuolinį gyvenimą, etiką, šeimos 
gyvenimą. Visa tai svarstyta Die
vo žodžio šviesoje.

Kongresą organizuoti nu
sprendė Kanados katalikų vys
kupai, o jo vykdymą pavedė ba
zilijonui T. Shook. Kongreso 
tikslas buvo, tariant T. Shook 
žodžiais, “ne II-os Vatikano san
tarybos dokumentų komenta
ras. Jis palies Bendrijos atsi
naujinimą, kurį mes visi dabar 
pergyvename ir kuris mus vi
sus paliečia įvairiais būdais. 
Teologai stengsis atsakyti mū
sų klausimus apie to atsinauji
nimo pagrindus, argumentus, 
randamus Dievo žodyje, nau
jiems pakeitimams”.

Atidarė moteris
Kongresas oficialiai buvo ati

darytas rugpjūčio 20 d. Kana
dos generalinio gubernatoriaus 
žmonos dr. Norah Willis Mit
chener įvadiniu žodžiu. Ji pa
reiškė: “Mes, ypač šiuo laiku, 
esame nepaprastai reikalingi 
teologijos. Jei racionalumas yra 
žmogiško kilnumo šaknis ir iš 
čia — jo teisių ir laisvių, tai 
žmogus privalo turėti savo kil
mės ir tikslo sąvoką.”

Pirmasis kalbėtojas kanadie
tis kardinolas P. E. Leger pra
bilo į 2000 dalyvių apie krikš
čionių Bendrijos atsinaujinimo 
teologiją. Jis sakė: “Nekantrie
ji nesupranta lėtumo, kuris, at
rodo, trukdo atsinaujinimo pa

stangas, o silpnadvasiai mano, 
kad kiekvienas, kad ir mažiau
sias, pakeitimas ardo discipliną 
ir net sudaro pavojų tikėjimui. 
Kur tad rasime tikrą atsinauji
nimą? Jis yra nuoširdžiame jieš- 
kojime tiesos. Atsinaujinimas 
negali pakeisti Dievo žodžio nei 
atsisakyti betkurios dalies to, 
kas apreikšta”. Kitaip Bendri
ja atsiskirs nuo to, kas yra es
minga jos gyvybei. Atsinaujini
mas, vadovaujant Bendrijos mo
komajam autoritetui (magiste- 
rium), privalo ne tik gerbti Šv. 
Raštą ir Tradiciją, bet ir būti 
jais paremtas.”

Bendrijos mokomasis autori
tetas, paaiškina kard. Leger, sie
kia sintezės tarp to, kas yra pa
stovu ir kas yra kintama. Jam 
reikia teologų, o teologams — 
laisvės. Santaryba pripažino teo
logams’ “informacijos ir min
ties laisvę, o taip pat laisvę iš
reikšti savo mintį nužemintai, 
bet ir drąsiai tuose dalykuose, 
kuriuose jie yra kompetentin
gi”. “Teologai anksčiau ar vė
liau turės dirbti grupėmis ir 
organizuoti tyrimo laboratori
jas, lygiai kaip daro chemikai ir 
biologai...”

Krikščionybės pavasaris
Belgijos kardinolas L. Sue

nens, vienas svarbiausių Vati
kano santarybos strategų, savo 
paskaitoje pareiškė, kad katali
kų Bendrija po Vatikano san
tarybos, kuri užbaigė senąją 
epochą, gyvena pavasarį. Bet pa
vasaris, pasak jo, turi kelis mė
nesius. Mes gi esame pačioje to 
pavasario pradžioje. Santarybos 
darbą jis palygino su medžio 
genėjimu pavasarį. Ką tik nu
genėtas medis atrodo skurdus ir 
lyg nudžiūvęs, tačiau jis turi pa
žadą gražesnės ir vaisingesnės 
ateities, žiūrėdamas iš šio taš
ko, kard. L. Suenens mato gra
žią posantarybinę ateitį Bend
rijai — Dievo tautai. “Jei jūs 
paklaustumėt, kuri sėkla buvo 
gausiausia dvasiniais vaisiais, aš 
atsakyčiau — atnaujintas įžvel
gimas į Dievo tautą kaip vie
nybę ir iš čia išplaukiančią kiek
vieno nario bendrą atsakomy
bę”.

Visi atsakingi
Kard. L. Suenens pramato, 

kad ateityje popiežiai vertins

Arūnas Ališauskas, baigęs 
gimnaziją pirmuoju visoje Kve
beko provincijoje. Gimęs 1951 
m. kovo 14 d. Su tėvais gyvena 
Montrealyje.

Leona Rudinskaitė, studijuo
janti chemiją Montrealio McGill 
universitete, pasižymėjusi tyri
mų srityje, gavo stipendiją toli
mesnėm studijom.

daugiau savo krikšto dieną nei 
išrinkimą ar karūnaciją, kad 
vyskupai, teologai, pasauliečiai, 
dvasiškiai džiaugsis bendru “ti
kinčiojo” kilnumu, kuriuo juos 
padarė tas krikštas. “Ar jie yra 
ganytojai, ar ne, jie tačiau yra 
“tikintieji” giliausia to žodžio 
prasme”. Nėra jokio virš-knkš- 
to, jokio privelegijuoto ar kas
tų luomo Bendrijoje. Iš to seka, 
kad “Bendrija yra visų reikalas 
ir kiekvienas privalo įsijungti į 
ją su savo asmenine atsakomy
be”. Pasak kard. Suenens, teo
logija apie pasauliečių vietą 
Bendrijoje nebuvo tinkamai iš
vystyta II-joj Vatikano santary- 
boj ir “ar mes norime, ar ne, 
esame pakeliui į III-ją Vatikano 
santarybą, kurios kontūrai ir 
forma dar nėra išryškėję”.

Vysk. R. de Roo išsireiškė, 
kad vyskupai, vykdydami Vati
kano santarybos nutarimus, daž
nai susiduria su senosios tradi
cijos jėga. “Kiek katalikų nori, 
kad jų vyskupas būtų moder
nus?” Visas sunkumas Bendri
joje, sako šis vyskupas, kyla iš 
pasauliečių atsilikimo naujoj 
teologijoj. “Pasauliečiai turi su
bręsti teologine prasme. Jau lai
kas katalikams nustoti buvus 
vaikais teologijoje”.

Dabarties kalba
Olando domininkono T. Schil- 

lebeeckx tema buvo atsinauji
nimo teologija. Jis pradėjo šiais 
žodžiais: “Krikščioniškas Apreiš
kimas toje formoje, kaip jis iki 
mūsų perduotas, neduoda pilno 
atsakymo į klausimus apie Die
vą, keliamus daugumos šio lai
ko žmonių”. Dėl istorinio seku
liarizacijos proceso religija, baž
nyčios ir teologija nustojo sa
vo įtakos, žmonės perkėlė savo 
pasitikėjimą nuo Bendrijos į 
mokslą, technologiją, politiką ir 
pan. “Tradicinis būdas kalbėti 
apie Dievą ir į Dievą palaips
niui tapo sunkesnis”. “Tam tik
ras beprasmiškumas įsiveržė į 
žmonių gyvenimą bei laikyseną 
ir viskas pasidarė trivialu. Vi
so to išdava — neramumai, riau
šės, demonstracijos, keliamos 
neramaus jaunimo”.

T. Schillebeeckx reikalauja 
pokalbio tarp krikščionių Bend
rijos ir pasaulio. “Ne tik Bend
rija turi kai ką pasakyti pasau
liui, bet ir pasaulis turi šį tą 
pasakyti Bendrijai.”

Šis “radikalus” olandų teo
logas kongreso metu turėjo pa
sikalbėjimą su žurnalistais. Kaž
kurios T. Schillebeeckx išreikš-
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Į LITHUANIAN? IN CANADA
Tokia antrašte yra leidžiama knyga apie Kanados lie- i 

tuvius anglų kalba. Leidėjas — Kanados Lietuvių Bend
ruomenė.

Knygoje rasite žinias iš įvairių Kanados lietuvių gyve- ' 
nimo sričių: religinės, kultūrinės, organizacinės, ekonomi- 

' nės, politinės, švietimo. Joje bus ir įžanginis skyrius, nu- 
šviečiąs Lietuvos praeitį ir emigracijos istoriją.

Leidinys bus apie 350 psl., enciklopedijos formato, su 1 
daugeliu informacijų, labai tinkamas ne tik pačiam pasi
skaityti, bet ir kitataučiams dovanoti. >

Knygą redaguoja redakcinė komisija: kun. dr. Pr. ' 
Gaida, dr. J. Sungaila, Stp. Kairys, J. Kardelis, dr. J. Pu
zinas, A. Rinkūnas.

Bendradarbių tarpe yra: dr. J. Kaškelis, K. Baronas, | 
dr. A. Kulpavičfus, dr. H. Nagys, Pr. Naujokaitis, G. 
Breichmanienė, dail. Tel. Valius, inž. B. Baranauskas, J. 
Karka, Ed. Miliauskas, L. Tamošauskas, dr. M. Ramūnienė, 
kun. Alg. Žilinskas, A. Gurevičius ir kiti.

Knygos pagrindinis mecenatas yra Kanados šimtine- , 
čio Komisija. Be to, jau yra keli lietuviai mecenatai. Kny
gos kaina, užsisakant iš anksto, yra $6.00, garbės prenu
merata — $25.00, rėmėjo prenumerata — $100.00. Mece
nato mažiausia auka $500.00.

Knyga jau surinkta ir išeina iš spaudos šių metų gale.
Kviečiame visus tautiečius šį leidinį nedelsiant užsisa

kyti ir atsiųsti pinigus atkarpoje nurodytu adresu.
Kanados šimtmečio Lietuvių Leidinio 

Administracinė Komisija

KANADOS ŠIMTMEČIO LIETUVIŲ LEIDINIO 
ADMINISTRACINEI KOMISIJAI

941 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 3, ONT.
Užsisakau___ egz. “LITHUANIANS IN CANADA”

Vardas ir pavardė

Numeris ir gatvė

Miestas, zona ir provincija
$______ siunčiu čekiu □ perlaida □ ir $ —- -----aukoju.

Parašas
i ’ ___ v £ 2* a a

- m' J —m ■■ — R* i . .............. ■

Leidinio administracinės ko
misijos iždininkas yra A. J. 
Viskontas, todėl čekius arba 
perlaidas rašykite jo vardu.

Dr. Norah W. Mitchener, anglikone, Kanados generalinio guberna
toriaus žmona, atidariusi tarptautinį teologijos kongresą, suorgani
zuotą Toronte Kanados katalikų vyskupų 
tos mintys sensacingai nuskam
bėjo spaudoje. Tačiau jos, pa
imtos pilname kontekste, kuria
me buvo sakomos, nebuvo taip 
labai sensacingos. Pvz. paklaus
tas apie teologų laisvę, jis atsa
kė, kad kiekviena laisvės dovana 
yra lydima sunaikinimo galimy
bės. Atsakydamas į klausimą 
apie gimdymų kontrolės būdus, 
jis pabrėžė, kad Bendrija pa
siruošusi taipgi klausyti, ką ve
dę katalikai turi pasakyti, nors 
ir čia yra piknaudojimo gali
mybė.

Svarstydamas “Dievo mirties” 
teologiją, Cornelio Fabro iš Ro
mos pabrėžė, kad “Dievo mirties 
teologų stengimasis vėl surasti 
Dievą, moderniam pasauliui ir 
minčiai drastiškai ir su visom 
pasėkom paneigiant Dievą, yra 
iliuzinis ir iš anksto pasmerktas

nepasisekimui”. Svarbiausia to 
priežastis esanti ta, kad Tilli- 
chas Bonhoefferis ir naujieji 
negatyvistai teologai yra nesu
grąžinamai praradę Dievo ant- 
pasauliškumo sampratą.

Išvados
Visų kongreso dalyvių pasisa

kymus neįmanoma suminėti. Už
baigiant galima suminėti 5 
punktus, į kuriuos suvedė vien
balsiai visų kalbėtojų mintis 
ten dalyvavę 200 spaudos, tele
vizijos ir radijo reporterių:

1. Bendrija kreipiasi į visą 
žmoniją, ne vien į katalikus, ir 
siekia jos vienybės. 2. Bendrija 
rūpinasi ne vien žmonijos praei
timi ir dabartimi, bet ir ateiti
mi. 3. Bendrija nėra atsiskyrusi 
institucija, bet įsipareigojusi po
kalbiui su šio laiko pasauliu. 4.

(Nukelta j 8-tą psl.)
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Iki 1569 m. Lietuva su Len
kija neturėjo jokios federacijos, 
išskyrus laikotarpį nuo 1385 m. 
iki 1413 m. Horodlės sutarties, 
kuria Lietuva buvo pripažinta 
atskira valstybe. Ir po Vytauto 
D. mirties lietuviai visai nepri
klausomai nuo lenkų rinkosi sau 
valdovus, tik lenkai, norėdami 
palaikyti ryšius su Lietuva, lie
tuvių išsirinktą valdovą rinko ir 
Lenkijos karaliumi. Po 1569 m. 
susitarimo Liubline galima kal
bėti apie Lietuvos ir Lenkijos 
federaciją, o ne uniją, kaip iki 
šiol buvo įprasta kalbėti.

Kun. dr. V. Gaigalaitis buvo 
visuomenininkas, bet joks Lie
tuvos istorikas, todėl remtis jo 
nuomone, kad lietuviškos spau
dos uždraudimas turėjęs pagrin
dinės reikšmės lietuvių tauti
niam atgimimui (48), yra nesu
sipratimas. Daug arčiau tie
sos yra baudžiavos panaikini
mas. Juk jei vysk. M. Valan
čiaus pradėtas tautos švietimo 
darbas ir sumanymas leisti lie
tuvišką laikraštį 24-rius metus 
anksčiau, negu “Aušra” pasiro
dė, būtų išsiskleidęs, tai lietuvių 
tautinis kultūrinis gyvenimas 
būtų daug daugiau pažengęs, ne
gu rusų geležiniais pančiais su
rakinti lietuviai galėjo atsiekti.

Labai tenka abejoti, ar reikėjo 
cituoti lenko L. Wasilewskio 
nuomonę, kad kunigai iš sakyk
los pasmerkę “Aušrą” (91). Gal 
ir atsirado vienas kitas kunigas, 
kuris viešai prieš aiškaus ateis
to J. Šliūpo redaguotą “Aušrą” 
buvo pasisakęs. Bet L. Wasilews- 
kis turėjo ir kitą tikslą — jis 
nekentė “Aušros”, kuri sąmoni
no lietuvius ir aiškiai skyrė nuo 
lenkų. Todėl jis stengėsi suras
ti argumentų jai suniekinti. Pir
mojo “šviesos” numerio įžangi
nio straipsnio neigiamas pasisa
kymas apie “Aušrą” (92) irgi 
nevietoje. Tokios kontroversiš
kos citatos tinka tik plačioje 
studijoje, kur vispusiškai klau
simas yra išnagrinėjamas, o 
trumpoje studijoje be smulkes
niu paaiškinimų tokios mintys 
kaip tik griauna ankstyvesnius 
autoriaus tvirtinimus apie ypa
tingą “Aušros” vaidmenį lietu
vių tautiniam atgimimui. Tvir
tinti, kad “Aušra” turėjo “tre- _______________ ____ _
mendous significance” (89) nevi- nfmą (60-61),‘ bet knygoje visai

sai sutinka su istorine tiesa. 
“Aušra” tik kėlė lietuvių tauti
nę sąmonę, bet rusų valdžios at
žvilgiu ji buvo gana taiki, nes ta 
taika tikėjosi laimėti spaudos 
laisvę. Ji neskatino kovoti su ca
ro valdžia, kaip dr. J. J. Stukas 
mano (74). Griežtą kovą caro val
džiai paskelbė “Apžvalga”, ku
rią autorius labai trumpai tepa
minėjo. Savo kovingumu ji pra
lenkė ir “Varpą”. “Apžvalga” 
savo gana šiurkščiu ir kovingu 
stiliumi daug prisidėjo prie išug
dymo lietuvių tautoje atsparu
mo priešintis caro valdžiai. Rei
kėjo kiek plačiau apibūdinti ir 
“Tėvynės Sargo” vaidmenį tiek 
tautiniam lietuvių susipratimui, 
tiek kovai su caro valdžia, ypač 
dėl spaudos atgavimo ir savų 
mokyklų. Jau gerokai pasenusi 
nuomonė, kad tik “Aušra” ir 
“Varpas” buvo svarbiausi lietu
vių tautos žadintojai bei kovoto
jai su rusifikacija.

Negalima sutikti su autoriaus 
tvirtinimu, kad Lietuvos bažny
čiose vyko riaušės dėl lietuvių 
ir lenkų stokos gerų norų (125). 
Jei lenkams stokojo geros va
lios, tai aišku, nes jie svetimame 
krašte norėjo primesti savo kal
bą, bet tvirtinimas, kad lietu
viams stokojo gerų norų, kai jie 
gynė savo gyvybines teises, nepa
tarnauja objektyviai tiesai. Taip 
pat netikslus pasakymas, kad 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje bu
vo didelėje lenkų įtakoje, išsky
rus reformacijos laikus (125). 
Tas iš dalies tinka Vilniaus vys
kupijai, bet nevisai Lietuvai. 
Lietuvos lenkėjimo svarbiausia 
priežastis buvo ne Bažnyčia, bet 
bajorija, kuri paniekino lietuvių 
kalbą.

Dr. J. Šliūpas Amerikoje jo
kių lietuvių katalikų parapijų 
neorganizavo. Todėl skelbiant jį 
parapijų organizatoriumi (151), 
reikia nurodyti konkrečius fak
tus, kiek jis Amerikoje suorga
nizavo lietuvių katalikų parapi
jų. Kad jis nevienai parapijai 
savo bedieviška veikla pakenkė, 
tai žinoma.

Caro valdžios rusinimo poli
tika smarkiausiai buvo nukreip
ta į Katalikų Bažnyčia, kurią 
autorius teisingai pripažįsta bu
vus stipriausia jėga prieš rusi-

apeinamas Bažnyčios persekio
jimas. Kalbant apie vysk. M. 
Valančiaus vaidmenį kovoje su 
rusifikacija, negalima nutylėti 
jo 1858 m. išleistų politinių bro
šiūrų, kurios kaip tik nustatė 
lietuvių kovos programą prieš 
rusifikatorius.

Po 1905 metų revoliucijos iki 
I Pasaulinio karo lietuviai kaip 
tik padarė didelę pažangą kultū
rinėje, politinėje ir tautinėje sri
tyje. Visa tai parengė lietuvių 
tautą nepriklausomam valstybi
niam gyvenimui, bet iš dr. J. J. 
Stuko dviejų puslapių aprašymo 
viso to nematyti (143-144).

Yra keletas stambių korektū
ros klaidų: pirmas periodinis 
lietuviškas leidinys M. Lietuvo
je pasirodė ne 1832 m., bet 1823 
m. Baudžiava Lietuvoje oficia
liai panaikinta 1861 m. o ne 
1862 m. (24), dr. J. Basanavičius 
baigė Marijampolės gimnaziją, o 
ne Suvalkų (79) ir kt.

Autorius yra panaudojęs virš 
100 veikalų ir apie 70 žurnalų 
bei laikraščių straipsnių. Skai
tant knygą “Awakening Lithua
nia”, susidaro betgi įspūdis, kad 
daug minėtos vertingos medžia
gos nepanaudota studijai.

Yra visa eilė Lietuvos valdo
vų ir veikėjų nuotraukų, tik ne- 
visos jos vykusios. Ypač tai ten
ka pasakyti apie Lietuvos valdo
vus. Jų tikrų autentiškų nuotrau
kų nėra, bet menininkai sukū
rė jų tradicinius paveikslus, tad, 
atrodo, reiktų jų ir laikytis, o 
ne kurti kokius naujus, lietuvio 
akiai neįprastus.

Nežiūrint suminėtų ir nepa
minėtų kaikurių trūkumų, dr. J. 
J. Stuko parašyta studija apie 
prisikeliančią Lietuvą (Awaken
ing Lithuania) yra naujas įnašas 
į lietuvių tautos istoriografiją 
anglų kalba, ypač, kad gana pla
čiai nušviečia lenkų kėslus Lie
tuvoje.

AWAKENING LITHUANIA. A 
study on the Rise of Modem 
Lithuanian Nationalism by Prof. 
Jack J. Stukas, Ph. D., Director, 
Institute of International Busi
ness Seton Hall University. The 
Elotham Park Press, Inc., 14 
Lincoln Place, Madison, N. J. 
Library of Congress Catalog 
Card Number 66-28718. XVI —

FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ 
SAVAITES proga Dainavoje buvo 
surengtas vakaras žuvusioms parti
zanams pagerbti. Įžanginį žodį tarė 
ir programai vadovavo LFB c. v-bos 
vicepirm. Vladas Būtėnas, trumpą 
paskaitą “Aukos keliu už pavergtą 
žmogų” skaitė dr. Adolfas Damušis. 
Kauno dramos teatro studiją baigusi 
aktorė Stasė Kielaitė pateikė A. Ba
rono novelę apie partizanus “žvaigž- 
dikis”, Čikagos Lietuvių Operos ba
ritonas Algis Grigas padainavo J. 
Naujalio “Kad širdį tau skausmas”, 
J. Gruodžio “Visur tyla”, VI. Jaku- 
bėno “Laisvųjų dainą”. Didžiausio 
dalyvių dėmesio susilaukė aktoriaus 
Jono Kelečiaus padeklamuotos iš
traukos iš Mykolo Vilties poezijos 
rinkinio “Neparašyti laiškai”. Progra
mą užbaigė dr. Kazys Ambrozaitis, 
papasakojęs apie kelis Žemaitijoje 
kartu žuvusius brolius partizanus.

J. BUDRIO, Lietuvos generalinio 
konsulo, atsiminimų knyga “Kontr
žvalgyba Lietuvoje” jau pasiekė skai
tytojus. Ji atskleidžia kontržvalgybos 
veiklą Lietuvoje, atgavus nepriklau
somybę, įtartinų asmenų sekimą, jų 
kėslų demaskavimą. Už $2.50 gauna
ma pas knygų platintojus.

DR. ARŪNAS LIULEVIČIUS iš
vyko į Daniją vieneriems metams 
dėstyti matematikos universitete. Ta 
pačia proga jis dalyvavo lietuvių 
studijų savaitėje Vokietijoje ir skai
tė paskaitą tarptautiniame matema
tikų suvažiavime.

LFB STUDIJŲ SAVAITE Daina
voje buvo užbaigta literatūros va
karu ir koncertu. Jį atidarė ir pro
gramą pravedė dr. P. Kisielius. Ra
šytojas Aloyzas Baronas skaitė no
velę “Kaltės išpažinimas” ir penkis 
humoristinius eilėraščius. Aktoriai 
St. Kielaitė ir J. Kelečius suvaidino 
ištrauką iš V. Krėvės “Šiaudinės pa
stogės”. Koncertinei daliai atstova
vo baritonas Algis Grigas, padaina
vęs Vyt. Klovos “Pilėnų” Ūdrio dai
ną, G. Verdi “Traviatos” ariją “Už
miršai tėvų kapus” ir St. Šimkaus 
dainą “Augo putinas”. Akompanavo 
Alvydas Vasaitis.

KOMPOZ. DARIAUS LAPINSKO 
muzikos mokykla atidaroma Čikago
je, Marquette Parko baleto mokyk
los patalpose, 69-toj gatvėj. Nuo rug
sėjo mėn. antrosios pusės grupinėse 
klasėse ir privačiose pamokose bus 
išeinami bendrieji muzikos pradai, 
supažindinama su muzikinėmis for
momis, instrumentais, kreipiant dė
mesį į piano pamokas, improvizaci
ją ir muzikos istoriją. Visais naujo
sios muzikos mokyklos reikalais 
kreiptis į Darių Lapinską Čikagoje 
tel. 776-2311. Jo adresas: 3350 W. 64 
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

KOMPOZ. T. BR. MARKAIČIO, SJ, 
ekumenines Mišias dviems chorams 
su vargonų, gitarų ir būgnų palyda 
išleis Niujorko Avant Guard Records 
plokštelių leidykla, šis lietuvio kū
rinys yra skiriamas visiems krikščio
nims. Gaidas planuoja išleisti Van
guard Music bendrovė Niujorke.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DOMO IDZELIO, naumiestiškio 

liaudies menininko, tapybos darbų 
paroda buvo .surengta Šilutės kraš
totyros muzėjuje. Didžiąją ekspona
tų dalį sudarė peizažai — “Nuo Ža
liojo kalno”, “Mėnesienoje”, “Sugin
tai”, “Prūdas pavasarį”, “Mokykla”, 
“Namas, kariame aš gyvenu” ir kt. 
Atskiras darbų ciklas atstovavo 
Elektrėnų vaizdams, nes D. Idzelis 
šiuo metu gyvena ir dirba Elektrė
nuose. Keletas drobių šilutiškius su
pažindino su Kaukazo kalnų grožiu.

KOMPOZ. B. ALEKNA sukūrė 
simfoninę poemą “Requiem”. Įkvė-

pimo šaltiniu jam buvo M. K. Čiur
lionio paveikslų ciklas “Laidotuvės”.

“LITERATŪRA IR MENAS” rug
pjūčio 19 d. laidoj persispaudė 
“Pravdoje” paskelbtą Jurijaus Žuko
vo rašinį apie pogrindinį amerikie
čių kiną ir jo atstovą Joną Meką, 
įtaigojantį, kad Hollywoodas jau 
slenka į saulėlydį. J. Mekas pasa
koja: “Mes kai kam sukėlėme ne
mažų rūpesčių: ignoravome cenzūrą, 
pažeisdavome licenzijų gavimo ir fil
mų registravimo taisykles. Policija 
mus medžiojo, draudė demonstravi
mą. Mane už taisyklių pažeidimą du 
kartus buvo pasodinę į kalėjimą. Ta
čiau mes gyvavome. Štai tuomet mus 
ir praminė pogrindininkais: juk mes 
neturėjome nė skatiko ir dažniau
siai filmus rodydavome kur nors po
grindyje, purviname rūsyje . .Ju
rijui Žukovui J. Mekas aiškina: “Mes ‘ 
bekompromisiškai atmetame senąją 
visuomenę. Tačiau maža protestuoti 
prieš jos tvarką. Svarbu surasti jai 
pakaitą. Geresnę visuomenę sukurs 
geresni žmonės, ir mes savo kūryba 
privalome prisidėti prie jų auklėji
mo. Iš čia išplaukia ir mūsų forma
lus uždavinys: giliau prasiskverbti 
į jau sukurtas, tegu ir pasenusias 
formas ir jas išnaudoti iki galo, su
randant joms naują paskirtį, o šalia 
to ieškoti naujų, neištirtų kūrybos 
sričių. Kinematografas paprastai at
spindi tai, kas šiandien būtina. O nū
diena — tai kova ...” Pasiklausęs J. 
Meko šnekos apie kompartijai artimą 
senosios visuomenės atmetimą, J. Žu
kovas daro drąsią išvadą, kad pasau
lio viešpačius amerikiečius baugina 
“geriausių naujos mokyklos atstovų 
kūrybos socialinis kryptingumas”.

PABALTIJO JAUNŲJŲ DAILI
NINKŲ kūrybinė stovykla šią va
sarą buvo surengta Estijos kaimely
je Ue Saluse. Lietuviams atstovavo 
A. Stasiulevičius, V. Kisarauskas, V. 
Antanavičius, estams — N. Gulis, E. 
Otingas, latviams — J. Pigotinis, I. 
Kelmutis ir kt.

A. A. IZABELĘ MATUSEVIČIŪ
TĘ, Toronte mirusią lituanistę, “Per
galės” žurnalo apžvalgų skyriuje pa
minėjo V. Kazakevičius: “Balandžio 
mėn. Toronte mirė Izabelė Matuse
vičiūtė. Gimė ji 1906 m. gruodžio 7 
d. buvusio Bartninkų valsčiaus Geis- 
teriškių kaime, baigė Kybartų gim
naziją ir Kauno universiteto filoso
fijos skyrių. Dirbo lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja, gilino litua
nistines žinias svetur. Savo diser
tacijos tema pasirinko “M. Slavočins- 
kio giesmyną 1646 m.” Rinkdama me
džiagą, Lenkijoj giesmyną ji ranka 
persirašė. Daugiau kaip 1000 žodžių 
iš gimtosios pietų kapsų tarmės su
rinko Lietuvių kalbos žodynui, kaupė 
tautosaką. Atsidūrusi emigracijoje, 
dalyvavo kultūrinėje “vaduotojams”, 
daugiausia — klerikalams, artimos 
aplinkos veikloje, dirbo įvairų litua
nistinį darbą.”

VINCO KRĖVES-MICKEVIČIAUS 
muzėjus gimtojo namo šiaudinėje 
pastogėje Subartonių kaime kasmet 
susilaukia vis daugiau lankytojų. Jį 
įrengė Alytaus kraštotyros muzėjaus 
direktorius H. Lizdenis, talkinamas 
Kauno literatūros muzėjaus vadovo 
J. Kulikausko. Didįjį dzūkų krašto 
dainių lankytojams primena nuotrau
kos, rankraščių fotokopijos, raštų 
leidiniai, “Šarūno”, “Skirgailos” ir 
“žento” spektaklių vaizdai Vilniaus 
ir Šiaulių dramos teatruose. Bene 
gražiausia dovana V. Krėvės atmini
mui yra Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokinių skroblo ka
miene išskaptuotas rašytojo barelje
fas ir jo žodžiai: “Daugel mūsų tė
vynėje yra puikių vietų, bet tarpe 
jų gražiausia Dainava”. Merkinės 
moksleiviai pasodino jauną liepaitę 
toj vietoj, kur kadaise stovėjo pla
čiašakė Grainio liepa. V. Kst.

Gimnazijos mokytojas Juo
zas J. Benius (B.A., B.Ed., B. 
Ph., B.Th.z M.Ed., LS.Th.) 
gavo antra magistro laipsnį 
Montrealio universitete. Gi
męs ir pradžios mokyklą bai
gė Lietuvoje; studijavo Vo
kietijoje, Italijoje ir Kanado
je. Finansiškai ypač daug 
jom yra padėjusi jo giminai
tė, taip pat mokytoja, p-lė 
Marija Arlauskaitė. 7-ių me
tų laikotarpyje jis yra mokęs 
Collėge de TAssomption, 
Montrealio, Verduno ir Mil- 
le-lsles Region School komi
sijose. Atsižvelgiant į Rap
port Parent reikalavimus ir 
tarpininkaujant M.I.R.S. ko
misijai, J. Benius laimėjo, 
konkursiniu būdu, $7,500 
metinę Quebec Department 
of Education stipendiją. Se
kančiais mokslo metais jis 
specializuosis McGill Uni
versitete Guidance and 
Counselling srityje ir ruošis 
trečiom magistro laipsniui.

Edvardas Puodžiukas gavo 
bakalauro — BA laipsnį. Gimė 
1947 m. Vokietijoje, Seedorf'o 
stovykloje. Kanadon atvyko 
1949 m. Toronte mokėsi Šv. Ce
cilijos pradžios mokykloj ir šv. 
Mykolo gimnazijoj. 1964 m. 
įstojo į Vakarų Ontario universi
tetą Londone, kurio bendrąjį 
kursą šiemet baigė labai gerais— 
first class honours — pažymiais 
(vidurkis 78.8). Šį rudenį tame 
pačiame universitete pradės stu
dijuoti mediciną. Jo tėveliai Gy
vena Toronte. Jis ir jo brolis Ju
lius, praeitais metais baigęs mi
nėtą universitetą, yra stropus 
"Baltijos" ansamblio nariai ne
patingėję net iš Toronto važiuo
ti j taut, šokių repeticijas Lon
done. D. I.
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EKSPORTAS
DUNDAS — BROCK

3L9OO {mokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

f 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,
$2J00 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 {mokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.

$8.000 {mokėti, 10 kambarių atski-

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin- 
ka
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmetėti, 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. a

SPORTAS LIETUVOJE
Amerikiečiai lietuviai krepšininkai 

Lietuvoje. — JAV lietuvių krepši
ninkų grupė, nuvykusi okupuoton 
Lietuvon, pirmuosius susitikimus 
krepšinio aikštėje turėjo Vilniuje. 
Čia jų priešas buvo antra pajėgumu 
stipriausia Lietuvos komanda — Sta
tyba. Kova buvo apylygė, tačiau pa
baigoje Statyba sužaidė energingiau 
ir rungtynes laimėjo 98:77 (41:32). 
JAV lietuvių komandoje žaidė: Se- 
putavičius 18, J. Jankauskas 16, Ga
linantis 13, Razutis 8, Miknaitis 8, 
Jansonas 8, Miniotas 6, Gudas.

Sekančią dieną Amerikos krepši
ninkai viešėjo Trakuose, kur mokyk-

AUŠROS ŽINIOS
S. Amerikos pabaltiečių bei meti

nės lietuvių lengvosios atletikos pir
menybės prieauglio klasėms įvyks šį 
šeštadienį, rugsėjo 9, Toronte, Brock
ton gimnazijos stadijone (prie Duf- 
ferin plaza, tarp Brock ir Awde gat
vių). Varžybos prasidės 11 v.r. ir 
truks iki 8 v.v. Pirmenybėse numa
to dalyvauti virš 100 jaunųjų leng
vaatlečių. Pirmųjų vietų nugalėtojai 
bus apdovanoti specialiomis pabal
tiečių plaketėmis ir trispalviais kas
pinėliais. Individualinis registracijos 
mokestis — $1. Šeimos, galinčios 
apnakvydinti mūsų jaunosius svečius 
(jų bus apie 40) prašom paskambin-

Sapočkinui — RO 2-0455 arba T. 
Pauliui — LE 3-0621.

Lengvosios atletikos treniruotės 
šią savaitę — kiekvieną vakarą 6.30 
v. Parkdale gimnazijos stadijone (į 
pietus uno Queen St. W. prie Close 
Ave.).

Medžiotojų ir žuklautojų klubo 
‘"Tauro” metinės šaudymo varžybos 
dėl pereinamos p. Margio taurės įvy
ko rugpjūčio 26 ir 27 d. klubo ūkyje. 
Išvykoje dalyvavę 26 nariai apžiū
rėjo įpusėjusią kelio statybą ir at
liko varžybas. Lėkštelių šaudyme I 
vietą laimėjo V. Žulys (jaun.), II — 
J. Lasys ir III — A. Čeponis. 22 ka
libro šaudyme I v. teko V. Žuliui, 
II — R. Stulgiui. Klubo atstovai da
lyvavo valsčiaus žemės savininkų su
sirinkime, kuriame buvo svarstoma 
kelių statybos bei mokesčiai, ir tei
ravosi apie statomo kelio teisinę pa
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P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame sselbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas ūžė-

1928 Weston Rd.
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina, 10- 
plex, įmokė j imas apie $30.000, 8 
metų senumo. Pajamų metams 
$14.500, sklypas 58x141 pėda. Prie 
gero susisiekimo, naujai atremon
tuotas, terašo grindinys ir laiptai.
RONCESVALLES - GEOFFREY, 
$5,000.00 įmokėti, 3-jų butų atski
ras plytų namas. Prašoma kaina 
virs $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-

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.

los salėje žaidė su Kauno politechni
kos instituto Vilniaus skyriaus staty
bos fakulteto studentų komanda. 
Amerikiečiai apsipratę su nauja 
aplinkuma ir pailsėję sužaidė ge
riau ir rungtynes laimėjo 83:73 (46: 
31). §į karltį komandai taškus lai
mėjo: V. Jansonas 25, Razutis 16, J. 
Jankauskas 15, Seputavičius 12, Mi
niotas 7, Miknaitis 6, Gudas 2, Kau
nas ir A. Jankauskas. Trečias rung
tynes svečiai vėl žaidė Vilniuje. Jų 
priežas buvo Vilniaus Žalgirio ko
manda. Po atkaklios kovos rungtynes 
laimėjo svečiai 67:64 (27:26) pasek
me.

Po to mūsų krepšininkams teko 
žaisti su stipriausia Lietuvos krepši
nio komanda — Kauno Žalgiriu. Pir
mąsias rungtynes laimėjo žalgirie
čiai pasekme 82:69. Paskutiniąsias 
rungtynes svečiai žaidė Druskinin
kuose irgi su ta pačia komanda — 
Kauno Žalgiriu. Žinodami priešą ir 
norėdami atsigriebti, svečiai buvo 
pilni ryžto. Pradžioje kova vyko apy
lygiai su nedidele šeimininkų persva
ra. Pasekmė svyravo 15:8; 19:10; 
19:16; 28:16 ir kėlinys baigtas 40:26. 
Antrame puslaikyje svečiai prisivijo 
iki 52:42 ir 70:60. Po to šeimininkai 
vėl spustelėjo ir pasiekė rezultatą
80:64. Svečiai rungtynes pralaimėjo 
84:74. Žaidė ir iškovojo taškų: Jan-

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

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS: 434%
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7 SY2%

Antr. 10-1 JO f>Yi%

n 0/
Treč. uždarytas /%

Ketv. 10 - L30 ir 430 - 7 100% saugumas.
Penkt 10-1.30 ir 430-8 $2.000 gyvybės drauda nemokamai.
Sešt.9-12 Mūsų greitas augimas yra sveikos
Sekiu. &30 -1 finansinės įstaigos išdava.

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
RONCESV ALLES - HIGH PARK 
BLVD., $5.000 įmok., atskiras mū
rinis, 6 gražūs kambariai, 2 moder
nios virtuvės. Namas naujai išdeko- 
ruotas ir galima tuoj užimti. Vie
ta garažui. Arti krautuvių, mokyk
lų ir susisiekimo.
JANE - ANNETTE. $6.000 įmok., 
rupių plytų vienaukštis (bungalo- 
vas), 6 kambariai — 3 miegami. 
Naujas alyvos šildymas. Idealus 
vienos šeimos namas. Prašo tik 
$22.500 ir viena atvira skola iš-

1 mokėjimui.
DUNWA2S - GLENLAKE. $7000 įmo
kėti, 6 kamb., mūrinis, atskiras, dvi 
virtuvės, 2 vonios, geras įvažiavimas 
ir vieta trim garažam. Namas be 
skolų ir galima tuoj užimti.
BABY POINT - JANE. $8.000 įmo-

ti A. Malinauskui tel. 531-6817, K. dėtį.

Jūrų Skautijos stovykla Naujojoj Wasagoj. Ja buvo atžymėta 45 
metų veiklos sukaktis. Nuotr. J. Kuprevičiaus

2232 BLOOR ST. W.
$4.000 ĮMOKĖTI ir viena atvira 

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

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

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

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

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

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

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

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

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
demiškas pastatas, breluonai, 
terašo grindys, virš $12.000 me
tinės nuomos; gali keisti į namą.

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

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

GEORGIAN BAY-PORT SEVERN 
apie $4.000 įmokėti, 30 akrų že 
mės, 1.000 pėdų privataus ežere 
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 metu senumo 
virš $31.000 metinės nuomos;

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS

Taupyk ir skolinkis

Tel. 534-9286
keti, 7 kamb. gražių plytų, atski
ras, dvi virtuvės, garažas ir šoninis 
privažiavimas. Įdeali-rami vieta, 
vieta. Prašoma kaina žema. Geras 
pirkinys.
HOWARD PARK AVE. RONCES- 
VALLES. $10.000 įmok., gerų ply
tų, atskiras, 8 kambariai, 2 virtuvės, 
2 vonios, gražus kiemas, geras pri
važiavimas ir dvigubas garažas. Vie
na skola 14 metų išmokėjimui. Ver
tas dėmesio.
SUNNYSIDE - HIGH PARK BLVD. 
$10.000 įmok., 11 kamb. 3 atskiri 
butai. Mūrinis, atskiras augštų pa
jamų namas. Viskas išnuomuota ir 
įrengta trim šeimom. Atvira skola 
išmokėjimui. Savininkas išvyksta ir 
galima tuoj užimti.

TeL 534-9286 — namų: 537-2869

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

GLENCAIRN & BATHURST, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 
vienaaugštis (bungalow) labai švarus, nereikia jokio remonto, garažas, ge
ras įvažiavimas. Liks viena atskira skola balansui, Viso namo išlaikymas 
$400 metams. Kaina $23.000.
BLOOR & KIPLING, mūro, atskiras, 2 augštų, 6 kambarių, garažas, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 25x160, prie gero susisiekimo ir prekybos 
centrų. Kaina $21.900.
ANNETTE&CLENDENAN, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
2 augštus, didelė moderni virtuvė, garažas, gražus, didelis kiemas, prie 
gero susisiekimo ir prekybos centrų. Pagal kokybę kaina žema. Liks vie
na skola balansui.
ST. CLARN & OAKWOOD, $15.000 įmokėti, mūro, 16 kambarių, vandeniu 
alyva apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas. Į metus $5.000 lieka gry
nais, labai geras investavimas — 12%. Liks viena skola balansui, ilgalai
kis išsimokėjimas.

čia paskelbti namai verti dėmesio. Viešame pardavime Jų nėra.
Neradus šiame skelbime Jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
Jodomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laflra, gausite teisingą patar- 

' nkvtauą.
J. K U D A B A

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, nonų 783-2105

sonas 19, Miknaitis 16, J. Jankaus
kas 12, Razutis 11, Miniotas 6, Ga- 
linaitis 6, Seputavičius 4.

Apie okupuotos Lietuvos krepšinio 
lygį galima spręsti iš minėtų pasek
mių. Jis nėra taip apdailintas tech
niškai, kaip mūsiškis, tačiau turi ki
tas geras savybes: greitį ir ištvermę. 
Taip pat teko išgirsti nuomonių ir 
apie mūsų krepšininkus: jie viršijo 
šeimininkus ūgiu, techniškai gerai 
valdė kamuolį, buvo geresni asmeni
niuose žaidimuose, tačiau gynyba tu
rėjo spragų, trūko greičio ir ištver
mės. Pilnam lygio įvertinimui turi
me priminti, kad Kauno Žalgirio 
komandoje nežaidė M. Paulauskas, o 
svečių komanda nebuvo pilnos sudė
ties. Kita panašaus, o gal ir didesnio 
pajėgumo komanda liko JAV-se. Jė
gų išbandymui reikėtų suruošti abie
jų komandų rungtynes. Išvykoje ko
mandai vadovavo R. Dirvonis.

G. Sviderskaitė paruošė ir vadova
vo Sov. Sąjungos mergaičių krepši
nio komandai, kuri Italijoje Europos 
pirmenybėse laimėjo pirmą vietą. 
Šioje komandoje taip pat žaidė L. 
Vinčaitė ir Z. Dugnaitė.

Varšuvoje įvyko tarptautinės plau
kimo rungtynės, kuriose gerai pasi
rodė V. Tiknius, atstovavęs Sov. Są- 
jugai. 100 m. plaukime jis buvo ant
ras, aplenkęs kaikuriuos žinomus 
Europos plaukikus. Jo laikas 1:02,4. 
Dar geriau V. Tiknius pasirodė 200 
m. plaukime nugara, čia jis atplau
kė pirmuoju. Jo laikas — 2:16,2.

Klaipėdos Žalgirio vyrų ir moterų 
krepšinio komandos viešėjo Čekoslo
vakijoje ir čia žaidė keletą rungty
nių. Vyrai nugalėjo Košico Slaviją 
II 81:54, moterys — Košicos Loko
motyvą 48:36 ir Košicos USS 60:26.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė Kanados parodos 

metu įvykstančiose stalo teniso pir
menybėse pasiekė labai reikšmingų 
laimėjimų. Ji ne tik laimėjo trečią 
kartą iš eilės Kanados uždaras pir
menybes, bet kartu dar kelias meis- 
terystes. Vienas svarbiausių laimėji
mų buvo komandinių atvirų pirmeny
bių laimėjimas, čia ji baigmėje įvei
kė amerikietę Neuberger. Sis titulas 
kanadietei atiteko tik antrą kartą; 
anksčiau vis laimėdavo amerikietės. 
Šalia šių laimėjimų V. Nešukaitytė 
laimėjo pirmą vietą moterų dvejete, 
mergaičių iki 17 m. amžiaus grupė
je ir taip pat sėkmingai žaidė Kana
dos ir Ontario komandose, kurios lai
mėjo pirmą vietą. Su šiais laimėji
mais jaunoji vytietė yra rimčiausia 
kandidatė jaunių taurei, kuri skiria
ma šimtmečio proga iškiliausiam Ka
nados jauniui sportininkui.

E. Sabaliauskaitė irgi gerai pasi
rodė tose pačiose pirmenybėse. Ka
nados uždarų pirmenybių baigmėje 
ji pralaimėjo V. Nešukaitytei ir liko 
antroje vietoje. Ji taip pat sėkmingai 
be pralaimėjimų žaidė Kanados ir 
Ontario komandose. Kanadietės čia 
įveikė amerikietes 6:3.

F. Nešukaitytė irgi žaidė šiose pir
menybėse. Jauniausia Vyčio stalo te
nisininkė mergaičių iki 15 m. ir iki 
17 m. grupėse laimėjo trečias vie
tas.

S. Kernius Ontario prieauglio kla
sės pirmenybėse disko metime lai
mėjo pirmą vietą. Jis nusviedė dis
ką 139 pėdas.

Atviras golfo turnyras įvyks šį 
sekmadienį, rugsėjo 10, Maltono gol
fo aikštyne. Turnyro pradžia — 11.45 • 
v. Pirmenybės bus vykdomos vyrų A- 
ir B klasėse, moterų ir jaunių. Po 
rungtynių bus vaišės ir rodomi fil
mai. Visus kviečiame dalyvauti. AA

L. J. Skautijos 45 m. jubilėjinė sto
vykla T. pranciškonų vasarvietėje 
prie Georgian Bay pasibaigė rugp. 
26 d. Vadovų įdėtas darbas, gera 
jaunimo nuotaika bei gražus oras 
daug prisidėjo prie jos pasisekimo. 
J. skaučių ‘‘Palangos” pastovyklei 
abi savaites vadovavo j. ps. D. By- 
laitienė (Čikaga), j. skautų “Naru
čio” pastovyklei I sav. vadovavo j. 
ps. P. Jančiauskas (Bostonas), o 
antrąją j. sktn. P. Petraitis (Kle- 
velandas). Stovyklos viršininko parei
gas I-ąją savaitę ėjo j.v.s. H. Ste- 
paitis (Torontas), II-ąją j.v.s. V. Če
pas (Bostonas). Kapeliono pareigas 
ėjo j.v.s. Tėv. J. Raibužis. Vandens 
užsiėmimų vedėja buvo j. sktn. R. 
Kuprevičienė (Torontas). Aktyviai į 
darbą buvo įsijungę ir L.J.S. vyr. 
skautininkai: j. sktn. A. Gasnerienė 
ir j. sktn. Ed. Vengianskas.

Toronto j. skaučių-tų vienetai pa
sižymėjo įvairiose varžybose pasiek
dami gražių rezultatų. J. skautinin
kų Grandies skirtą pereinamąją tau
rę burlaivių regatų nugalėtojui tarp
miestinėse lenktynėse jūrų skautų 
klasėje laimėjo j. s. A. Valadka ir 
j. s. R. Žalnieriūnas, toli palikę sa
vo varžovus. Daugiausia taškų surin
kusi lengvosios atletikos varžybose 
j.s. V. Žalnieriūnaitė gavo gražu foto 
aparatą. Pavyzdingiausia stovyklauto
ja buvo išrinkta j.s.v. V. Kuprevičiū- 
tė. Ji taip pat mišrių tarpmiestinių 
regatų III užplaukime su A. Valad
ka laimėjo I vietą. Bebru nardymo 
varžybas laimėjo j.j. P. Žalnieriūnas. 
Toronto j. skaučių “Gulbių” valtis 
laimėjo I vietą už lietuviškumą ir 
tvarkingumą.

Jūrų skaučių bei skautų įžodį davė: 
A. Dūdaitė, B. Varneckaitė, V. Žal
nieriūnaitė, K. Tamošiūnas ir R. žal
nieriūnas: j. budžių įžodį — A. Va
ladka ir j. jaunių įžodį — P. žalnie
riūnas. J. s. vair. V. Daulenskytė pa
kelta į valt. laipsnį, j. s. B. Varnec
kaitė, A. Dūdaitė ir V. žalnieriūnaitė 
— į vair. laipsnį.

Už atliekamą didelį darbą L. J.

Skautijai bei už sėkmingą vadovavi
mą vienetams bei vasaros stovykloms 
j. sktn. R. Kuprevičienė apdovano
ta Gintaro ordinu. Taip pat už nuo
pelnus L. J. Skautijai Gintaro or
dinu buvo apdovanotas “Neringos” 
tunto tuntininkas j.b.k. J. Tamošiū
nas. Ordinus įteikė j.v.s. A. Aglins
kas, L. J. S. Inkaro tarybos pirmi
ninkas.

Lietuvių vardo skleidimui svetim
taučių tarpe pasitarnavo paežerėje 
prie uosto vartų prikaltas užrašas 
“Lietuvių j. skautų ir j. skaučių lai
vyno bazė”. Į jį bei į laivus pasižiū
rėję kanadiečiai ir amerikiečiai va
sarotojai pradėdavo klausinėti kas 
čia vyksta, tuo duodami progos in
formacijai apie lietuvius.

Prie stovyklos pasisekimo daug 
prisidėjo dr. A. Valadka, praktiškai 
demonstravęs bei pravedęs giliojo 
nardymo (Scuba diving) pratimus, 
ir A. Dūda savo motorlaiviu davęs 
progos j. skautėms-ams išbandyti 
vandens slidinėjimo malonumus. 
Transporto į stovyklą reikaluose tal
kino V. Paliulis, pristatydamas mais
tą iš Toronto ir nuveždamas j. skau- 
tes-us savaitgaliais iš Toronto ap
lankyti stovyklos. Ūkiniais patari
mais. stovyklą pradedant, prisidėjo 
ateitininkų tėvu k-to pirm. J. Stan
kaitis. Jiems ir visiems padėjusioms 
stovyklai skautiškas ačiū!

Taip pat giliai dėkingi esame T. 
pranciškonams, ypač kleb. T. Pla
cidui bei T. Pauliui, už suteikimą 
progos pasinaudoti jų stovyklaviete 
ir už nuoširdumą, parodytą j. skau- 
tėms-ams sprendžiant stovyklos or
ganizavimo klausimus. J. K.

Pajieškojimai
Jieškomi Jadvyga ir Stasys čižai. 

Jadvyga yra gimusi 1919 m. Kurk
liuose, Stasys — 1926 m. Panevė
žyje. Abu į Kanadą atvyko 1947 m. 
Jieško motina, gyvenanti Panevėžy
je. Pranešti: J. Skersys, 88 Bradford, 
Lawrence, Mass. 01840, USA.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W.,

U (prie Gladstone). Tel. 535-9468
F ) Benzi,las’ alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-

A^Fz }°s ir L ** Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

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

/T C C Adresas: 1465 De Seve Street
I AnL O Montreal 20, Que., teL 766 - 5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA už:

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

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

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Uždaryto* 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.

I—(ome Owners

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759

• {vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindy, lubų, ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir 

remontas

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME n
4M% už depozitus
5’/^% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS

PARAMA
DUODAME 

mortgičius iš 616% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc lt vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: 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
PERTH GATVĖ, $21.500 pilna kaina, 6 kambariai, moderniška vir
tuvė ir vonia, vandeniu apšildomas, įmokėti apie $5.000.
MELDAND GATVĖ, $19.900, atskiras, 6 kambariai, nauja apšildymo 
sistema, 2 virtuvės, 2 garažai, 2 vonios, įmokėti apie $5.000.
PACIFIC GATVE, $28.900, atskiras plytų namas, 10 kambarių 3 vir
tuvės, 2 vonios, įmokėti apie $7.000.
INDIAN TRAIL, $10.000 įmokėti, gražus 7 kambarių namas per 2 aukš
tus, vandeniu apšildomas, geras įvažiavimas, garažas turi būt parduotas, 
galima duoti pasiūlymą.
MAVETY GATVĖ, $45.900, 18 kambarių, pajamų namas labai geram 
stovyje, 2 garažai, arti susisiekimo.
BLOOR — DUNDAS, $49.500 — 21 kambario pajamų namas, didelis 
sklypas arti Bloor gatvės, įmokėti apie $15.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

< • i OILS LTD.

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

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

Bfadžeto 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

$5.000 įmokėti, St. Clair - Oakwood, atskiras, mūrinis 7 katnb., dvieų 
augštų ir 2 kamb. butas rūsy, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu apšildo
mas. Garažas.

$7.000 Įmokėti, High Park Ave., mūrinis, 8 dideli ir šviesus kambariai; 
naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 vonios; tik 6% % mortgičius.

$2.500 įmokėti, Bloor - Margarette,, 7 kamb. mūrinis, 2 virtuvės, naujas! 
šildymas, užpakaly privažiavimas.

$19.900 visa kaina, naujas, modernus, statybininko bangalovas, atskiras, 
gerų plytų, 3 miegamieji, vienas turi du įėjimus ir vonią (tinka atskirai 
išnomuoti); didelis salionas, moderni virtuvė; 2 modernios vonios, labai 
puošniai ir gerai įrengtos, elektrinis apšildymas, garažas, didelis skly
pas; maži mokesčiai. Tik 40 min. nuo Toronto, prie ežero.

Ūkis (Farma)
108 akrai, mieščioniškas gyv. namas (6 miegamieji); geras tvartas — dar

žinė; išilgai farmos plentas (tinka padalinti po 10 akrų), lygi ir der
linga žemė; 3 mylios nuo liet vasarvietės (Springhurst — Wasaga), 
be mortgičių. Įmokėti tik $5.000.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių {vai- 
aaae tmcom ir {raina kihml rnMine tat Kreipeis pts tmil
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APDRAVDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER- 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tėl. 277-0814

® SKAITYTOJAI PASISAKO

*"“'ALFA RADIO & IV
Parduodam Ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVX.. TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Įi 1

Lietuva, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

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

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimu^ 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 rašyti, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

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

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tek LE 6-5363

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

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

)736 Dundas St. W. Scv. R. Stasi u Irs |

IdUFFERIN RADIO and TV
I SALES AND SERVICE
I Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Pardaodamos
I lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir | 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanikas, g 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į į
Bloor Autorite Garage das ir College). TeL 531-1305 I

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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

■
VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130 BALTIC MOVERS

ANKSČIAU ŠMEIŽT, DABAR 
VILIOJA

Sov. Sąjunga užpuolė ir okupavo 
Lietuvą, išnaikino šimtus tūkstan
čių nekaltų lietuvių, atėmė turtus, 
kurių didžiausias — buvo laisvė ir 
nepriklausomybė. Ir dabar mūsų tau
tiečiai Lietuvoje yra priversti gy
venti vergijoj, o savo talentus pa
jungti rusiškai imperijai plėsti ir 
Kremliaus tarnų gyvenimui turtin
ti. Laisvojo pasaulio lietuviai tai 
puikiai žino ir kiekviena proga de
maskuoja sovietų kėslus. Okupantas, 
siekdamas suniekinti išeivijos veik
lą, panaudojo net pasaulinę paro
dą Montrealyje. Šmeižtai ir grasini
mai išeivijai neturėjo įtakos. Tad 
pradėta veikti vilionėmis ir asme
niniais kontaktais. Tam tikslui pa
naudojami net menininkai ir jų kon
certai. Bandoma suskaldyti mūsų 
veikėjus, mūsų visuomenę, susilpnin
ti laisvės kovą. Tai dalykai, kurių 
negalima nematyti. Antra vertus, so
vietiniai valdovai pirmiausia turėtų 
palengvinti vergiją Lietuvoje: grą
žinti žmonėms sąžinės laisvę, sustab
dyti religijos persekiojimą, leisti 
laisvą spaudą, grąžinti visus iš Si
biro tremties, leisti norinčius išvyk
ti užsienin pas savo šeimas, nedraus
ti išeivijos spaudos siuntimo Lietu
von, atidaryti duris į tėviškes. Kai 
visa tai bus padaryta, kitaip bus ga
lima pažiūrėti ir į išeivijos santy
kius su Lietuva. Dabartiniai gi Krem
liaus agentų vizitai užsieniuose yra 
ne kas kita, kaip Maskvos politinių 
tikslų vykdymas. J. Kurmis

MAŽA ISTORINE PATAISA
“TŽ” nr. 32 (1967. VIII. 10) A. L. 

straipsnio ‘‘Saules vežikas rašo at
siminimus” gale pateikiami Paleckio 
žodžiai, istorinės tiesos vardan, rei
kalingi pataisos. Pasak straipsnio au
toriaus, Paleckis su delegacija va
žiuodamas į Maskvą prašyti “priimti” 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą šaukęs: 
“Mes važiuojame Stalino saulės par
vežti”. Iš tikrųjų buvo kiek kitaip. 
Paleckio delegacija tylomis vyko į 
Maskvą “prašyti” augščiausio sovie
to “priimti” Lietuvą į Sovietų Są
jungos federaciją. Ji, grynai forma- 
liškai į dalyką žiūrint, dar “nežino
jo”, kaip jai Maskvoje seksis. Tad 
Paleckis panašaus pareiškimo išvyk
damas nebūtų galėjęs padaryti. Jis 
būtų suskambėjęs dideliu disonansu 
toje Maskvoje surašytoje tragikome
dijoje, kurią Lietuvoje labai atidžiai 
režisavo Dekanozovas ir Pozdniako- 
vas. Jie, aišku, nebūtų leidę daryli 
panašaus pareiškimo.

Kas kita, kai Lietuva buvo augš- 
čiausios sovieto “priimta” ir dele
gacija grįžo į Kauną. Tada Paleckis 
turėjo visišką laisvę panašiai šaukti. 
Jis iš tikro ir šaukė vos tik iš trau
kinio išlipęs čia pat prie stoties ad 
hoc suvarytų įstaigų atstovų ir su
bėgusių komunistuojančių elementų 
surengtame mitinge. Jis pirmas kal
bėdamas sušuko: “Mes parvežėme 
Stalino saulę”.

Šis patyčių ir sarkazmo šūkis ta
po lyg “sparnuotais žodžiais” ir mū
sų spaudoje nuolat kartojamas. Jis, 
be abejonės, įeis į mūsų istoriją ir 
pravers būsimiems istorikams toms 
lemtingoms birželio-liepos dienoms 
pavaizduoti. Jis mes šviesos spindu
lėlį į tą tragišką mūsų istorinę tik
rovę tik įstatytas tinkamai į laiko 
rėmus. Tada jis bus įspūdingas ir 
teisingas liudininkas. Pasirodo, prie 
menkiausių praeities faktelių rei
kia eiti su istoriniu žvilgsniu. Be jo 
vis klaidžiojama.

J. Jakštas

ESAME UŽMIRŠTI
Ką tik perskaičiau žinutę “Lietu

viška muzika per CBC radiją” ir, 
atleiskite, sarkastiškai nusijuokiau. 
Prašote rašyti laiškus Alain Stanke, 
žinoma, tam pritariu, bet ar nelaikąs 
mūsų vadovybei ar tos valandėlės 
vadovui mus laiku painformuoti apie 
tokias transliacijas? Kanados rytuo
se gyvenantiems tautiečiams galbūt 
tos transliacijos neįdomios, bet ka
da gi pradėsite atkreipti bent kiek 
dėmesio į Vakarų Kanadą? Žinau, 
kad daugelis Britų Kolumbijos lie
tuvių be galo laukia tokių valandė
lių, bet mes sužinome tik už poros 
savaičių arba už mėnesio, kaip pvz. 
pernai sužinojome apie Winnipego 
pasirodymą televizijoje. Mano many
mu daug ’laiko nesugaištų rengėjai 
ar krašto valdyba parašydami apyl. 
valdybom vakaruose ir iš anksto nu
rodydami datą ir laiką. Kaip skaudu,

kad iki šiol nei centras, nei didžio
sios kolonijos visai nekreipia dėme
sio į kitoje Kanados pusėje išbars
tytus lietuvius. Neturėdami jokių me
no jėgų, juk mes tik savo užsispy
rimu palaikome lietuvybę, bet ką 
parodyti jaunajai kartai? Mūsų dainų 
ir muzikos grožį galime perduoti 
tik plokštelių muzika. O mūsų jau
nimas visvien mėgina dainuoti, nes 
jie lietuviai ir be dainų neapsieina. 
Nekartą žadame rašyti ir prašyti dau
giau bendradarbiavimo, tačiau ne
vienas pasako — juk jiems nesvar
bu! Tą skundą girdėjau ir pernai 
Edmontone per Vakarų Kanados Lie
tuvių Dieną. Tad ar nelaikąs vietoj 
įvairių diskusijų būtų konkrečiais 
darbais padėti Vakarų Kanados lietu
viams likti lietuviais, o mes ir mūsų 
vaikai bus Jums be galo dėkingi.

Zita Kaulienė, Vankuveris

ŽYDAI IR LIETUVIAI
Iš Al. Gimanto straipsnio (“Tž” 

nr. 27) aiškėja, kad JAV gyveną lie
tuviai atšilo žydams ir atšalo ara
bams, nes arabus sukurstė karan So
vietų Sąjunga, kuri juos ir toliau 
palaiko ginklais bei propaganda. So
vietų Sąjunga, okupavusi Pabaltijį, 
visu įniršimu reikalavo, kad Izrae
lio kariuomenė tuojau atsitrauktų į 
senas pozicijas. To paties reikalau
ja ir arabai, kurie prarastas pozi
cijas nori atgauti su bolševikų pa
galba. Gal ir Kanados lietuviai da
bartinę padėtį supras ir pakeis savo 
nuomonę apie žydus? Būtų laikas pa
galvoti ir mūsų veiksniams, leidžian
tiems politinį biuletenį arabų 
kalba, ar jis šiandien dar yra nau
dingas. Mūsų padėtis dabar yra la
bai panaši į žydų valstybės, kuriai 
su jos 2,5 mil. gyventojų grasina 
arabų pasaulis su 60 mil. gyventojų.

A.

DIDŽL1I GERBIAMAS 
REDAKTORIAU,

Labai nustebau, kad mūsiškė spau
da nesiorientuoja pasaulinės politi
kos sūkuriuose, kurie visiškai sujau
kė daugumos orientaciją. Nustebau 
ypač, kad mūsų laikraštininkai, ku
rie sėdi redaktorių kėdėse, nenori 
ir. atrodo, nei nesistengia pasinau
doti užsienių teikiama informacija 
apie Prancūzijos prezidento gen. 
Charles de Gaulle sukeltą audrą, lie
čiančią Kvebeko provinciją ir Ota
vos federacinę valdžią. Jeigu Tamsta 
seki Kanados ir užsienių spaudą nuo 
1960 m. vasaros, galėsi konstatuoti, 
kad audra Kvebeko provincijoje siau
čia jau septyni metai. Audros žai
bai smarkiai palietė anglosaksų sme
genis. De Gaulle kalbų ir pareiškimų 
atgarsiai, jam grįžus į Paryžių, su- 
paralyžavo Kanados ir Kvebeko li
beralų smegenis. Liberalai jaučia tą 
pačią baimę, kurią sukėlė prieš sep- 
tynius metus vadinamieji “separa
tistai” ir visokio plauko anarchis
tai. kurie, gaudami iš Maskvos pini
gus, gamino ir visur kaišiojo dina
mito bombas.

Man neaišku, kodėl mūsų bend
ruomeniniai, politiniai ir kiti kul
tūriniai veiksniai taip stipriai šau
kia apie Maskvos imperializmą, bet 
viešai palaiko Otavos imperializmą? 
Kodėl turi teisę g^uti laisvę, kons
titucinį suverenumą ir laisvai šeimi
ninkauti savo krašte įvairios Afrikos 
tautelės, o Kvebekas negali reika
lauti apsisprendimo teisės?

Kaip jausis tie lietuviai, ypač 
Kvebeko provincijoje, jeigu pvz. už 
mėnesio ar kito bus paskelbta šia
me Amerikos kontinente prancūziška 
respublika? Man atrodo, kad tie lie
tuviai “liberalai” jau pradėjo žval
gytis i kuri kraštą reikės sprukti: 
kaikurie jau susikrovė savo mantą į 
lagaminus. Gerai jie daro, nes kar
tais gali būti pervėlu . . .

Jaučiu pareigą atkreipti Tamstos 
malonų dėmesį, kad dauguma Kana
dos lietuvių, maitinami klaidinga in
formacija, klaidingais komentarais ar 
straipsniais, užsibarikadavo liberalų 
apkasuose. Stasys Daukša

Red. pastaba. Spausdiname dalį 
ilgesnio autoriaus laiško, kuriame 
nestinga pabarimų redaktoriams. Bū
tų geriau, jeigu autorius, užuot ba
ręs, pozityviai išdėstytų Kvebeko 
problemą. Kad Kvebeko emancipa
cija prasidėjo prieš De Gaulle at
silankymą Kvebeko provincijoje, aiš
ku ir be komentarų, bet negalima 
sutikti su laiško autoriumi, kad Kve
beko problema yra tik liberalų rei
kalas. Tai visų partijų ir viso krašto

reikalas, liečiąs netgi Britaniją ir 
Prancūziją. Informacija šiuo klau
simu labai skirtinga, kaip ir patys 
interesai. Kvebeko problema ir apla
mai Kanados prancūzų yra gana su
dėtinga. Pagrindinis jos sprendimas 
turėtų ateiti iš jų pačių laisvo apsi
sprendimo keliu, o ne kurstymu kad 
ir labai augštų pareigūnų iš svetur. 
De Gaulle vizitas Kvebekui vertina
mas labai nevienodai net pačių kve- 
bekiečių ir Europos prancūzų.

AR IZRAELIO PUSEJE?
Ryšium su Izraelio ir arabų vals

tybių karu lietuviai, kiek man teko 
patirti, dauguma palaiko Izraelį. 
Nauja maža valstybė po 2000 metų 
žydų sunkiausių vargų, pergyvenimų 
buvo sukurta tik prieš keliolika me
tų. Nepalankūs kaimynai yra pasi
ryžę ją sunaikinti. Tai neteisinga. 
Kaip didelės tautos, taip ir mažos 
turi gyventi laisvėje, nepriklausomy
bėje. Pasaulyje nebus taikos ir ra
mybės, kol didieji imperialistai sieks 
pagrobti mažas tautas savo vergijon. 
Izraelis turi likti laisvas, nepriklau
somas.

Diktatoriaus Nasserio noras pasi
daryti arabų “fuehreriu” nėra rem
tinas, nes žalingas pasaulio taikai. 
Man vienas egiptietis inžinierius pa
sakojo, kad tikrieji egiptiečiai jo ne
mėgsta, nes jis trokštąs tuščios gar
bės, kaip Stalinas ir Hitleris.

J. Labas

VANCOUVER, B.C.
SVEČIAI IR IŠVYKOS. Rugpjūčio 

20 d., važiuodamas į pasaulinę pa
rodą, čia buvo sustojęs Juozas Ručys 
iš San Francisco. Pabuvęs tarp lie
tuvių tą dieną surengtoje gegužinė
je, išvyko traukiniu į rytus, kur taip 
pat susitiks savo dėdę iš Lietuvos. — 
Šiuo metu atostogauja seni vankuve- 
riečiai Bronė ir Stasys Nakvosai, da
bar gyveną Los Angeles. — Juozo 
Klimo iniciatyva rugpjūčio 20 d. ge
gužinėje buvo paminėti savo dvide
šimtmetį švenčią lietuviai, kurie čia 
atvažiavo į miškų darbus, o dabar 
yra gražiai ir pasiturinčiai įsikūrę: 
V. Skabeikis, E. Gumbelevičius, B. 
Vileita, p. Girtas, V. Kulnys, p. 
Valaitis. Koresp.

21 METU 
AMŽIAUS?

Sulaukę 21 metų am
žiaus nebesate den
giami tėvų ligoninės 
apdraudos. Jūs turite 
t a p t i individualiais 
apdraudos nariais per 
30 dienų. Prašymo 
blanką gausite banke, 
ligoninėje arba ap
draudos komisijoj.

KEIČIATE DARBA?
Kad neprarastumėt 
apdraudos, sekite in
strukcijas, s u r ašytas 
ligoninės a p d raudos 
pažymėjime "Certifi
cate of Payment-Form 
104", kurį jums turi 
išduoti darbdavys iš
einant iš darbo.

NAUJAI VED|?
Dabar jau teks mokėti 
šeiminę ligoninės ap
draudę, kuri apimtų 
vyrą ir žmoną. Ne
delsdami praneškite 
savo //grupę//; jeigu 
mokate apdraudos 
mokestį tiesio giai, 
praneškite komisijai.

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 4-to psl)

ten traukiniu į Rygą ir tada — lėktu
vu į Vilnių. Pažymėtina, jog iš Ry
gos į Vilnių traukiniu keleiviams 
iš užsienio važiuoti neleidžiama. — 
DaiL J. Pautieniaus nuotrauka (jos 
autorius — Ed. Šulai t is) įdėta “Cice
ro Life” rugpjūčio 27 <L nr.; paminė
ta, jog dail. J. Pautienius yra vie
nas žinomiausiųjų lietuvių dailinin
kų dabartinėje Amerikoje.—Lietuvių 
Auditorija, pastatyta 1920 m. ir anks
čiau buvusi pagrindinė lietuvių 
veiklos vieta, parduodama. Ją norė
jo nupirkti dabartinis Lietuvių Au
ditorijos restorano šeimininkas Jo
nas Maliorius. Auditorijos savininkai 
yra šėrininkai. — Adv. Stp. Briedis, 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iž
do globėjas, iš Niujorko buvo at
vykęs į Čikagą. — Čikagos Lietuvių 
Operos balius rengiamas “Sheraton- 
Chicago” viešbutyje spalio 21 d. — 
Lietuvos šaulių Sąjungos išeivijoje 
visuotinis atstovų suvažiavimas — 
spalio 7 d. Jaunimo Centre.

Dzūkas ir Paleckis
Dzūkas kreipiasi i Paleckį, 

prašydamas leisti emigruoti į 
Ameriką.

— O ko? — nustemba Jus
tas.

Dzūkas aiškina:
— Matykit, brolis Čikagoj su

sirgo akimis ir reikalingas glo
bos.

— Mūsų tarybinė medicina 
pirmauja. Tegu brolis atvažiuo
ja Vilniun ir tegu gydosi savo 
akis.

— Sakau, kad sunegalavo 
akys, bet ne protas ....

ŠYPSENOS
Naudotas automobilis

— Ar patenkintas savo nese
niai pirktu naudotu automobi
liu? — klausia draugas.

— Well, visam automobilyje 
tėra tik viena dalis, kuri neke
lia triukšmo.

— Kas tai per dalis?
— Tai signalinis įrengimas ir 

spaudžiamas “netriūbuoja”.
škotiškai

Vienas škotas nusipirko seną 
taksį automobilį ir patenkintas 
rodo kaimynams.

— Betgi, mielasis, — paste
bėjo vienas, — pamiršai nuim
ti taksometro laikrodj.

— Aš tyčia jį palikau, — at
sakė škotas. — Mat, noriu va
žiuodamas matyti, kiek sutaupau 
kelionpinigių.

Pas kurį gydytoją?
Sovietų pilietis, klausydamas 

propagandos ir žiūrėdamas į gy
venimą, suabejojęs klausia kitą:

— Nežinau pas kurį gydytoją 
eiti — pas akių ar ausų? Viena 
matau, o visai ką kita girdžiu.

Pamokslas sinagogoje
Ekumeninės dvasios vysk. Ful

ton J. Sheen, 71 m. amžiaus, ta
pęs Ročesterio vyskupu, pasakė 
pamokslą vietos žydų sinagogoj. 
Tenai jis kalbėjo apie Abraomo, 
Izaoko ir Jokūbo Dievą: “Abrao
mas buvo didis žmogus, Izaokas 
— vidutinis, o Jokūbas — ap
gavikas. (Jokūbo ir Ezavo isto
rija). Bet Dievas mylėjo juos 
visus. Taigi, yra vilties ir mums 
visiems.” Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI

231-2661 arba
233-3323

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

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.

NOTARAS

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

((ėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele,
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 va L p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).
AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

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

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4 -1403

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

International 
Driving School 

WALDI
Caatri"* frtalfla 691 A--a**a St., 

T«i. RO 2-2100

30 Dewson St., Toronto, Ont.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto

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

IM Qneep St W. 
prie Gore Vale 
TeL EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

You r
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE
Plan

©
Ontario Hospital 
Services Commission

Toronto 7. Ontario

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiesira valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
T«L LE 2-9481

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

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garastasšM^ 

Lietuvius aptarnauja Mnat 
4M BATHURST ST, 

teL WA 14225 arba WA 4-1—1

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont 
Savininkas V. BACtNAS

• tefida patarimas planaojantiema keHonea • parūpina bflietm keliaujantiems autobiuals,
• sutvarko rezervadjo, nakvynių ir kt. reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

itakftra atlyfinime • parūpina eismo priemones ekskursijoms
e afeattrea Muotl bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atrikvietiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 

(į rytu, nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

ma, i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudi: M o įstaiga

ATSTOTAUJAKOS KANADOS, J-A.V-MŲ 
IB UtSIKNIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769 - 4612 
769-4131
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5v. Jono Kr. par. žinios

— Springhurste pamaldos šį 
sekmadienį bus laikomos tik 11 
vai.

— Maldininkų kelionė į Mid
land© kankinių šventovę įvyks 
rugsėjo 17 d.

— Rinkliava popiežiaus labda
ros šalpai, iš šio sekmadienio nu
keliama į sekmadienį, rugsėjo 
17 dieną.

Sv. Jono Pašalpinės Draugijos 
pirmasis po vasaros atostogų su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
rugs. 10 d., 3 vai., salėje virš “T. 
Ž.” redakcijos. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Tradicinis Havajų vakaras-šo- 
kiai, rengiamas ateitininkų tėvų 
komiteto, įvyks spalio 14 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Tai 
bus pirmieji šio sezono šokiai su 
įdomia menine programa. Pra
ėjusiais metais dalyvavę Hava
jų vakare jau laukia ir rodo 
susidomėjimą šių metų vakaru. 
Bilietai jau platinami knygy
nuose prie abiejų parapijų ir 
pas tėvų komiteto narius.

Rengėjai
Dr. N. Novošickis su žmona 

išvyko į Vakarų ir Rytų Europą. 
Kelionėje išbus 4 savaites.

S. ir J. Jazbučiai iš Miami 
Beach, važiuodami į pasaulinę 
parodą Montrealyje, buvo susto
ję Toronte ir Oakvillėje pas savo 
bičiulius. Ta proga jie aplankė 
“TŽ” ir sutvarkė savo prenume
ratos reikalus. Miami Beach, 
Floridoj jiedu turi gražų vasar
nami prie pat vandenyno. Ten 
apsistoja daug atostogaujančių 
lietuvių iš Kanados ir JAV. Ad
resas: Mary - Annette Motei 
8919 Collins Ave, Surfside 
33154, Miami Beach, Florida, 
USA.

St. Catharines, Ont.
L. BENDRUOMENES VALDYBA 

rengia Rugsėjo 8-tosios minėjimą 
rugsėjo 16, šeštadieni, slovakų salė
je. Paskaitą skaitys Stp. Kairys. Me
ninę dalį atliks vietos jaunimas ir To
ronto skudutininkai.

SEKANČIAM TRIMEČIUI St. Ca 
tharines vienuolyno viršininku ir 
Niagaros pusiasalio lietuvių klebonu 
paskirtas Tėvas Barnabas Mikalaus
kas. Buvęs viršininkas tėvas Bene
diktas Bagdonas iškeltas į Toronto 
vienuolyną ekonomo pareigoms.

MARIJA GUMBIENE jau virš me
tų serga miesto ligoninėje.

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS tė
vai buvo susirinkę aptarti ateinančių 
mokslo metų reikalų. Į tėvų komi
tetą išrinkti: A. Setikas ir A. Ku
raitis. Dar nėra mokytojos, nes bu
vusi mokytoja M. Gverzdienė gavo 
pastovų darbą universiteto bibliote
koje. Koresp.

TARPTAUTINIS TEOLOGIJOS 
KONGRESAS

(Atkelta iš 5-to psl.)
Teologija nestovi vietoje, ji ru
tuliojasi bendruose istorijos rė
muose. 5. Krikščionys turi save 
laikyti bendruomenės nariais.

Krikščionių Bendrijos atsi
naujinimo kongresas jau yra nu
ėjęs istorijon, tačiau jo garsas 
dar ilgai skambės, jame pareikš
tos mintys bus cituojamos pa
saulio spaudoje ir bus diskutuo
jamos teologų susirinkimuose. 
Mintys pažadins naujas mintis 
ir tuo šis kongresas paskatins 
ir suaktualins naują teologijos 
atgimimą bei kristalizaciją.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimo* 
du kortus per sovaitę — 

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 Roncesvaltes Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plekšteliu 
krautuvės.

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

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

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

DR., E. NORTHPORT, N.Y., 
11781, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

Prisikėlimo par. žinios
— Sį šeštadienį, 7 v., Mišios 

už a.a. J. Akstiną; užpr. p. Ta- 
mulioniai; 7.30 v. — už a.a. V. 
Rudokienę; kaip užuojautą arti
miesiems užpr. p. Matušaičiai; 
8.30 v. — už a.a. O. Vanagienę; 
užpr. p. Starkučiai.

— Rugsėjo '17, sekmadienį, 
ruošiamon maldininkų kelionėn 
į Midlandą norį vykti autobusu 
registruojasi par. raštinėje as
meniškai ar telefonu (LE 3-6021) 
iki šio mėn. 14 d. Kaina suaug. 
- $4, jaunimui ir vaikams $2.

— Rugsėjo 12-14 d. parapijos 
kunigai dalyvaus Kanados liet, 
kunigu suvažiavime Montrealy
je.

— Suaugusių choras bažnyčio
je 11.15 vai. Mišių metu prade
da giedoti šį sekmadienį. Ne tik 
laukiame senųjų choristų, bet 
taip pat kviečiame į chorą įsi
jungti naujus. Sį sekmadienį 
tuoj po paskutinių Mišių — 
trumpas choro pasitarimas.

,— Pirma studenčių choro re
peticija — šį trečiad., 7 v.v., mu
zikos studijoje. Kviečiame iki 
šiol chore dainavusias mergai
tes, o taip pat ir naujas, baigu
sias 16 m. amžiaus. Studentų 
berniukų repeticijos prasidės 
neužilgo. Ir šiais metais prama- 
toma keletas pasirodymų bei iš
vykų.

— Vaikų choras pradės repe
tuoti ir giedoti bažnyčioje šio 
mėn. pabaigoje. Ruošiama įdomi 
giesmių, dainų ir sceninių pasi
rodymų programa.

— Didžiai dėkojame V. Vin
geliui už didelę komercinę kros
nį stovyklai, L. Marcinėnui — 
už puikius indams vežioti veži
mėlius bei ugnies gesintuvus, 
P. Dranginiu! — už sustiprinto- 
ją, mikrofoną, garsiakalbius ir 
3 tuzinus puodukų.

— Netrukus bus pradėtos pa
mokos berniukams, kurie nori 
išmokti tarnauti Mišioms. Pra
šom susisiekti su T. Rafaeliu.

Prisikėlimo parapijos banke
lio narių skaičius jau visiškai 
priartėjo prie 2000. Laukiame 
2000-jo nario. Primenama, kad 
nežiūrint ir kituose bankuose 
keliamų nuošimčių, parapijos 
banke tebėra geriausios taupy
mo ir skolinimosi sąlygos. Už de
pozitus mokama 4% % ir apskai
čiuojama kas 3 mėn., už šėrus 
per pr. dvejus metus išmokėta 
5%%. Priedo gaunama nemo
kama gyvybės drauda indėlių 
sumai iki $2.000. K.

“TŽ” 35 nr. Kanados įvykių 
skyriuje apie nemokamą sveika
tos ir ligoninės apdraudą pensi
ninkams buvo skelbta, jog neve- 
dusiems leidžiama turėti $1.700, 
o vedusiems $5.000 metinių pa
jamų. Vedusiems leidžiama su
ma yra ne $5.000, bet $3.000. 
Ši žinutė buvo paimta iš “The 
Telegram” dienraščio, kur buvo 
įsivėlusi korektūros klaida.

Brangiam Tėveliui JONUI DORILIUI mirus, mielai 
ONUTEI PETRONIENEI ir jos šeimai reiškiame nuo
širdžią užuojauta —

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus

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

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

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

~ ' .-.----Ln-u-L-* - - .--"i

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 $5.00, sekantiems po $2.00.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N.D.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA, TEL. 1-5144824094.

Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pasalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50 arba COD. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

EXPO NAKVYNĖS
10 minučių autobusu iki parodos
PAPIGINTOS KAINOS:

kambarys vienam asmeniui....... ........... ...... $6;
sekantiems asmenims — po___________ _ $2.

Vieta automobiliui. Užsisakyti — rugsėjo — spalio mėn.; 
Ankščiau užimta.

i Buračas, 169 Chambly R<L, Longueuil, P.Q. TeL l-514-€77-8232.
L—Į— a-tia— ■—^—.,-,1 M —m .-i — t

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

EXPO 67 NAKVYNĖS
Privačiame name prie patogaus susisiekimo su EXPO 
IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI.
Vienam asmeniui $5, vaikams po $2.

K. STIRBYS, 7155 Nogent St,
MONTREAL 38, Que. TeL 721-2508

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

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

KANADOS LIETUVIU KU
NIGŲ VIENYBES SUVAŽIAVI
MAS įvyks rugsėjo 12 d. Mont
realyje. Tėvai jėzuitai maloniai 
sutiko globoti šį suvažiavimą ir 
patarpininkauti nakvynės reika
lu. Jų adresas: Jesuit Fathers, 
1465 rue de Seve, Montreal 20, 
Que., telefonas — 514 PO 6- 
5755. Pakvietimai į suvažiavimą 
buvo išsiuntinėti prieš du mėne
sius ir pakartotinai šio mėnesio 
1 d. Primename gerb. kunigams, 
kad, jei kurie konfratrai ir ne
būtų gavę asmeniniopakvietimo, 
visi yra kviečiami dalyvauti šia
me suvažiavime. Programoje pa
skaitą skaitys apie II Vatikano 
santarybos nutarimus ir praves 
diskusijas kun. dr. F. Jucevi. 
čius. Be to, bus naujos valdybos 
rinkimai ir svarstymas reikalų, 
liečiančių Kanados lietuvių pas
toraciją. Vaidyba

Toronto lietuvių Maironio šeš
tadieninėje mokykloje pamokos 
pradedamos kitą šeštadienį, rug
sėjo 16, šv. Cecilijos mokyklos 
patalpose (Evelyn ir Annette). 
Pamokos bus nuo 9 v.r. iki 12.30 
v. Tą patį šeštadienį bus ir nau
jų mokinių registracija.

Vedėjas
Kun. P. Ažubalio kunigystės 

sukakčiai paminėti komitetas. 
Springhurst vasarvietėje, O. Jo
naitienės viloj “Jūratė”, rugpjū
čio 27 d. įvyko iniciatorių — 
Bendruomenės, kultūrinių ir vi
suomeninių org-jų atstovų posė
dis, kuriame sudarytas komite
tas ilgamečiui Toronto liet. Šv. 
Jono Krikštytojo parapijos kle
bonui kun. Petrui Ažubaliui pa
gerbti artėjančio jo 25-rių metų 
kunigystės jubilėjaus proga. Į 
komitetą įėjo šie asmenys ir ši
taip pasiskirstė pareigomis: O. 
Jonaitienė — pirm., V. Aušro
tas — vicepirm., J. Andrulis — 
sekr., E. Miliauskas — ižd., na
riai: A. Rinkūnas, dr. A. Pace- 
vičius, A. čirūnas, K. Aperavi- 
čius, dr. A. Valadka, G. Balčiū
nas, S. Pacevičienė, dr. St. Pa- 
cevičius, A. Aperavičienė, A. 
Kuniutis ir Pr. Alšėnas (spau
dos reikalams).

Sukaktuvinė data — š. m. 
gruodžio 18 d., bet pagerbimo 
iškilmėms pasiūlytos trys datos: 
gruodžio 2, 9 ar 16 d., tačiau 
tiksli diena dar nenustatyta. Pa
gerbimas įvyks Šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje ir bus pradėtas 
popietinėmis 4 vai. pamaldomis.

Pr. Alš.
Jaunimo rašinių konkursas. 

Jaunimui iki 16 m. imtinai yra 
paskelbtas rašinių konkursas, 
kurio terminas baigiasi š.m. rug
sėjo 30 d. Visos Kanados mastu 
geriausiems rašiniams įvertinti 
yra paskirta komisija iš rašytojo 
V. Tamulaičio, mokyt. P. Bal
čiūno ir jaunosios kartos poetės 
L. švėgždaitės. Tikimės, kad tė
veliai ir mokytojai dar kartą 
primins jaunimui kuo aktyviau
siai tame konkurse dalyvauti.

Gautas laiškas iš Lietuvos Jur
giui Švetkauskui, 253 Crawford 
St., Toronto. Ont. Atsiimti “TŽ” 
administracijoj.

Dr. R. Giniotis ir šeima
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lė. Joje iškilmingai skambėjo 
ir kalbėtojų žodžiai apie laisvę, 
ir sol. L. Šukytės dainavimas. 
Aktą pradėjo rengėjų vardu 
pirm. R. Verbyla, pabrėždamas 
šūkį “laisvė Lietuvai, ištikimybė 
jos kovai.” Programos pranešėja 
dr. Ilona Gražytė pirmuoju kal
bėtoju pakvietė VLIKo pirm, 
d r. J. K. Valiūną, kuris pir
miausia iškėlė rengėjų bei pro
gramos dalyvių pasiaukojimą ir 
pabrėžė, kad atėjo laikas di
džiuotis savomis jėgomis bei pa
rodyti, kad esame kultūringa 
tauta. Jis ragino kovoti už Lie
tuvos išlaisvinimą ir laukti pas- 
saulio įvykių raidos, kuri neti
kėtai gali pasidaryti palanki Lie
tuvos laisvei. Pasak jo, į ateitį 
reikia žiūrėti tolimos distanci
jos mastu ir būti pasiruošu- 
siems, nes Europos žemėlapis 
gali staiga pradėti keistis, juo
ba, kad pasaulyje jau vienas 
įvykis veja kitą. Laisvė Lietu
vai gali ateiti greičiau nei ma
nome. ALTos pirm. A. Rudis la
bai ryškiai pasisakė prieš užmas
kuotus komunistų tikslus. Jų 
taktika esą pasikeitė, bet tiks
lai — ne. Ir toliau jie siekia su
kiršinti lietuvį prieš lietuvį. Iš
eivijos stiprybė glūdi jos vieny
bėje Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu. Gen. konsulas J. žmui- 
dzinas savo sveikinime ragino ir 
toliau visur bei visada reikalau
ti Lietuvai laisvės drauge su ki
tomis pavergtomis tautomis. 
Raštu sveikino: Montrealio kar
dinolas P. E. Leger, Kanados 
premjeras L. B. Pearsonas, J. 
Diefenbakeris, krašto aps. min. 
P: Hellyer, prekybos min. Win
ters, valstybės sekr. J. LaMarsh, 
Ontario liberalų vadas Nixon ir 
kt. Rezoliucijoj pabrėžta mintis: 
tegyvuoja Kanada, o Lietuvai 
— laisvės! Svečių tarpe, be jau 
minėtų, buvo matyti: Latvijos 
konsulas Tomson, Lenkų Kon
greso atstovas Urbanek, Verdu- 
no atstovas parlamente, JAV 
Bendruomenės centro valdybos 
pirm. J. Jasaitis, BALFo pirm. 
V. Martinkus ir kt. Šiais me
tais svečių tarpe nebuvo nė vie
no vyriausybės ministerio, nors 
kitomis progomis jie į lietuvių 
šventes atsilanko.

Sol. Šukytė, choras, 
“Gyvataras”
Neabejotinai iškiliausia kon

certo dalis buvo Metropolitan 
operos solistės Lilijos šukytės 
dainavimas. Girdėjusieji solistę 
prieš porą metų gėrėjosi jos 
balso subtilumu, ypač augštose 
gaidose, nepaprastu įsijautimu į

Toronto ukrainiečių organiza
cija ‘.‘The Canadian League of 
Ukraine’s Liberation” sovietinės 
Ukrainos dienos proga pasauli
nėje parodoje įdėjo į “Montreal 
Star” ketvirtadalio puslapio 
skelbimą. Jame buvo paminėta, 
kad 50 mil. ukrainiečių tebėra 
vergijoj, kad 1918-20 ni. Ukrai
na buvo rusų okupuota, nužudy
ta 30 vyskupų ir 6 mil. ukrainie
čių.

REIKALINGA PATYRUSI PAR
DAVĖJA, galinti dirbti nuo 12 vai. 
iki 8 vai. vak. ir savaitgaliais. Tel. 
461-9906.

dainuojamus kūrinius, švelniu ly 
riškumu kaikuriose dainose ir 
sugebėjimu perteikti draminę iš
raišką. Jos dainavimas arijų ir 
lietuvių kompozitorių dainų bur
te užbūrė klausytojus, kurie sa
vo jausmus išreiškė plojimų aud
ra. Labai preciziškas buvo akom
paniatorius Jan Behr. Jo paly
da sudarė sulydintą meninį vie
netą su solistės dainavimu. Li
kusią programos dalį atliko ge
rai pasiruošęs Montrealio Auš
ros Vartų par. choras, Z. Lapi
no taut, šokių orkestras ir Ha
miltono “Gyvataras”. Pastarojo 
šokėjai, gražiai susiderinę, pui
kiai pašoko dinamiškąjį “Aštuo- 
nytį” ir lyriškąją “Sadutę”. Už
baigos žodį tarė KLB krašto 
valdybos pirm. A. Rinkūnas. Jis 
padėkojo visų Kanados lietuvių 
vardu rengėjams už triūsą bei 
nueitą kryžiaus kelią, programos 
atlikėjams, augštiems svečiams 
ir visiems dalyviams. “Dirbame 
ne sau, bet Tau, kenčiančioji 
Lietuva” — baigė jis savo kalbą. 
Lietuvos himnu buvo apvaini
kuota ši iškilmė.

Antrasis spektaklis parodoje
Ne tiktai šokėjai, choras ir 

orkestras autobusais po koncer
to nuvyko vėl į pasaulinę pa
rodą, bet ir dauguma tautiečių. 
Ten aikštėje, už amerikiečių pa
viljono, kur anksčiau turėjo sa
vo programą estai su latviais, vėl 
susitelkė gausus būrys lietuvių 
ir kitataučių. Čia buvo pakarto^ 
ta vakarykštė programa po at
viru dangumi. Netrūko erdvės 
nei šokėjams, nei žiūrovams. 
Pustrečio šimto šokėjų maršo 
ritmu įžygiavo scenon ir prie- 
scenin. Jie sudarė pagrindinę 
spektaklio jėgą. Tiesa, trūko 
jiems darnos, dideliame plote 
sunkiai derinosi figūros, tačiau 
visumoje sudarė pasigėrėtiną 
įspūdį. Negausiam Aušros Vartų 
parapijos chorui teko sunkus už
davinys — dainuoti po atviru 
dangumi. Jo dainos skambėjo 
darniai, tačiau labai trūko jė
gos, kurią būtų galėjęs parody
ti jungtinis choras bent iš poros 
šimtų asmenų. Ir tuo metu, kai 
daugelis choristų iš kitų vieto
vių sėdėjo su publika, vienas 
A V choras turėjo atstovauti vi
siem Kanados lietuviam. Daug 
padėjo garsiakalbis, tačiau jis 
negalėjo atstoti dviejų šimtų 
choro jėgos. Tas pats pasakytina 
apie orkestrą. Tai labai puikus 
vienetas, tačiau tokiame atvira
me spektaklyje negali parodyti 
didesnės jėgos, žiūrovų tarpe 
buvo nemažai ir kitataučių — 
vieni sekė tik dali spektaklio, 
kiti išbuvo iki galo. Lietuviai, 
žinoma, su malonumu gėrėjosi 
programa, o pvz. atvykusieji iš 
Pembroke apgailestavo, kad Lie
tuvių Diena taip greitai pasibai
gė. Ir kai programos pabaigoje 
suskambėjo maršo garsai, ne tik 
šokėjai, bet ir žiūrovai žygiavo 
savais keliais. Jaunimas turėjo 
dar atskirą pasilinksminimą Šv. 
Kazimiero par. salėje, o seni
mas rado savo pramogas. Taip 
baigėsi Tryliktoji Kanados Lie
tuvių Diena, pareikalavusi tiek 
daug pastangų, ypač iš rengėju 
pusės. Visi lieka jiems dėkingi 
už atliktą darbą ir dvasinę tau
tine atgaiva pasaulinėj parodo
je ir jos šešėlyje. Bvs.

BS MOftlTREA feut
Solisto Virgilijaus Noreikos 

koncertą rugpjūčio 31 d. muzi
kos mokyklos salėje surengė L. 
Stankevičius, lietuvių radijo 
programos vedėjas. Susirinko 
apie 300 lietuvių, kurie su il
gesinga nuotaika išklausė kon
certo programą. Ypač mieli šir
džiai dalykai buvo lietuviški kū
riniai. Akompanavo St. Gailevi- 
čius. Po koncerto buvusi Lietu
vos Operos solistė E. Kardelie
nė žymiam solistui, kanklinin
kei D. Juodvalkytei, birbyninin
kui Pr. Budriui įteikė dovanas 
ir tarė padėkos žodį, prašydama 
perduoti linkėjimus sol. Kiprui 
Petrauskui bei kitiems, su ku
riais jai teko dirbti 14 metų. 
Tarp kitko, sol. E. Kardelienė 
savo padėkos žodyje pareiškė: 
“žinome, kad Lietuva nėra lais
va, bet tikimės, kad ji bus lais
va”. Sol. V. Noreika džentelme
niškai padėkojo ir pažadėjo per
duoti linkėjimus. A. Laurinčiu- 
kas, sekęs salėje koncerto eigą, 
užkulisy padarė sol. V. Norei
kai gana aštrią pastabą. Po kon
certo buvo surengtas privatus 
priėmimas svečiams iš Lietuvos, 
bet jie atsisakė dalyvauti.

Tokiu politinių sargų elgesiu 
montrealiečiai yra pasipiktinę. 
Vienas jų rašo “TŽ” redakcijai: 
Tai yra pamoka visiems kultūri
nio bendradarbiavimo “hero
jams”. Jie turi arba išsižadėti 
laisvos Lietuvos, arba sutikti su 
rusų p o 1 it r u k ų užmačiomis 
Montrealyje. Jų planai yra aiš
kūs: savo programose ir dainose 
jie užmiršta kolūkio laukus, ope
ruoja mūsų tautiniais santimen- 
tais ir mano, kad lietuvis turi už
miršti paskutinių 25 metų istori
ją. Ši istorija yra žinoma: Lietu
va nėra laisva, Bežnyčia perse
kiojama, vienuolynai uždaryyti 
ir nusavinti, daugyybė tautiečių 
išžudyta, deportuota, sunaikinta.

Antrąjį koncertą surengė ko
munistinė Sūnų ir Dukterų Dr- 
ja Vytauto Didžiojo Klubo sa
lėje rugsėjo 1 d. Dalyvavo apie 
200 klausytojų. Po to buvo vai
šės — atsisveikinimas su sve- 
šiais iš Lietuvos. Salė netinka
ma koncertams, be to, eina 
triukšmas iš apatinės salės.

Sol. V. Noreika su savo akom
paniatoriais rugsėjo 3 išskrido 
Lietuvon.

Pasaulinės parodos progra
moje buvo paskelbta, kad sol. V. 
Noreik (Noreika, red.) dainuos 
rugsėjo 2 d., 12 v., prie Sov. Są
jungos pavilijono, t. y. prieš 
pat Kanados Lietuvių Dienos 
programos pradžią Bandshell E. 
Nuėję išgirsti sol. V. Noreikos 
dainavimo nesulaukė. Jo koncer
tas kažkodėl neįvyko.

TORONTO

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių trumpas susirin

kimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 10, 
tuoj po 10 vai. Mišių ateitininkų 
kambaryje. Bus pasiūlyti kandida
tai valdybai. Kandidatai turės vė
liau susirinkimui prisistatyti ir po 
to bus rinkimai. Tokiu būdu ren
kant valdybon patenka tik geriau
siai tam darbui pasiruošę.

Kitų būrelių susirinkimai įvyks 
vėliau. Šiuo metu tariamasi su glo
bėjais, kurių reikia kiekvienam bū
reliui.

Gintarės ir Vaidilutės gailisi ne

Lietuvių skautų veikla
• Rambyno tunto vadijos posėdis 

— šį ketvirtadienį, rugsėjo 7, 7,30 
v.v., skautų būkle.

• Vadovų-vių lavinimo stovyklo
je iš Kanados rajono dalyvavo 32 
skautai-tės, dauguma — torontiečiai. 
JAV rajonų skautai-tės suvažiavo iš 
Bostono, Waterburio, Detroito, Kle- 
velando ir Čikagos. Stovyklą sudarė 
dvi mergaičių ir berniukų pastovyk- 
lės, kuriose programos buvo vykdo
mos atskirai, įskaitant net vėliavų pa
kėlimą ir maitinimąsi. Mergaičių pa- 
stovyklai vadovavo s. A. Namikienė, 
berniukų — s. A. Saulaitis, jr. Kur
santai buvo lavinami skilčių sistema. 
Kiekvienas turėjo progos ne tik pa
matyti, kaip skiltis stovykloje vei
kia, bet ir pats skilčiai pavadovauti. 
Kursantai pakilo patyrimo laipsniais 
bei išlaikė nemažai specialybių egza
minų. Veržlesnieji gavo kursų bai
gimo pažymėjimus, silpnesnieji —

A. NORKELIŪNAS 
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

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

— Rinkliava: rugpj. 20 d. — 
$301, rugpj. 27 d. — $231.

— Svečiai kunigai: V. Martin
kus, J. Kubilius, J. Plankis, I. 
Urbonas, prel. A. Deksnys, Kaz. 
Pugevičius.

— Grįžo T. St. Kulbis iš JAV.
— Pakrikštytas R. ir Aldonos 

Knystautų sūnus Andriaus An
tano Jurgio vardais. Kūmais bu
vo Algis Rugienius iš Detroito 
ir R. Šemogaitė.

— Senelių fondas yra, bet vis 
dar tik su pradiniu $100, kuriuos 
paaukojo kun. J. Gaudzė. Yra atida
ryta einamoji sąskaita Provincial 
Bank of Canada, 3538 Delormier St. 
vardu “Lithuanian Hospice St. Ca
simir” nr. 560036; tais pat pagrin
dais kaip parapijos. Pradėkime au
koti nors po kelis dolerius, o kurie 
gali — po kelis šimtus ar daugiau. 
Kai sukelsime didesnį fondą, bus 
galima prašyti valdžios pagalbos ir 
statyti tikrus, ne žodinius namus. 
Iki bus sudarytas senelių fondo ko
mitetas, aukas priima ir įneša į ban
ką kun. J. Gaudzė.

Studentų ateitininkų stovykla 
Baltijoj gražiai pavyko, nors bu
vo šaltų dienų. Turėta įdomių, 
gerai paruoštų paskaitų ir įdo
mių pramogų. Štovyklininkai da
lyvavo Kanados Lietuvių Die
noje.

Abiejų parapijų klebonijose 
Liet. Dienos proga buvo apsi
stoję daug kunigų: prel. A. 
Deksnys, kun. dr. Ign. Urbonas, 
kun. J. Plankis, kun. J. Kubi
lius, kun. dr. P. Celiešius ir kt. 
Keletas kunigų nakvojo pas sa
vo pažįstamus arba kun. semina
rijoj: kun. dr. T. Narbutas, kun. 
Ruokis ir kt.

Estas Eerik Heine, užrašęs šū
kį ant sovietinio paminklo prie 
jų paviljono “laisvė Estijai, Lat
vijai, Lietuvai”, Montrealio teis
mo buvo nubaustas kalėti 15 die
nų. Nubaustojo advokatas pa
reiškė apeliuosiąs į augštesnį 
teismą.

Kazimieras Klemka sunkiai 
serga Royal Victoria ligoninėj.

Sov. Sąjungos konsulatas nu
matomas neužilgo atidaryti 
Montrealyje, kaip anksčiau yra 
susitarta su Kanados vyriausy
be. Galimas dalykas, kad tar
nautojų tarpe bus vienas ar dau
giau lietuvių, panašiai kaip so
vietų atstovybėje Vašingtone tar
nauja V. Zenkevičius.

A. Laurinčiukas ir kiti Sov. 
Sąjungos paviljono tarnautojai 
sekė Kanados lietuvių pasirody
mus pasaulinėje parodoje.

tekusios savo globėjos seselės Vik
torijos, kuri iškelta į Putnamą ir To- 
rontan negrįš. Visas Toronto ateiti- 
ninkiškas jaunimas dėkoja seselei 
Viktorijai už pagalbą ateitininkų vei
kime, parodytą širdį ir meilę atei
tininku organizacijai. Seselės Vikto
rijos nepamiršim ir lauksim kada 
nors sugrįžtant.

Viso ateitininkiško jaunimo iškyla 
į kurį nors apylinkės parką arba vi
sam sekmadieniui Wasagon numa
toma autobusais artimiausioje atei
tyje. Bus kviečiami ir tėvai.

tik lankymo. Salia tiesioginių progra
minių dalykų stovykloje didelis dė
mesys kreiptas j laužų programas. 
Buvo paruoštas tam tikslui spiecia- 
lus ir kruopštus konspektas. Vyr. 
skautės Marijos N. P. seselės Jurgita 
ir Igne stovyklautojus pamokė naujų 
gražių dainų ir savo duetais prie lau
žų žavėjo visus, šioje stovykloje sto
vyklavo ir kursams talkino LSS pir- 
mijos pirm. v.s. A. Saulaitis, Sr. Sto
vykla paruošė visą eilę jaunų vado
vų, kurie, grįžę į savo vienetus, įgy
tą patyrimą panaudos. Toronto sto- 
vyklautojai-kursantai dėkingi tėvų 
komitetui, ypač jo pirm. K. Rusinui, 
už finansinę paramą, rūpestį ir glo
bą, tėveliams už transportaciją į Ha
miltoną, tuntininkei ps. L. Gvildie- 
nei už vadovavimą kelionės metu, 
skautininkėms L Jokubynienei ir D. 
Gutauskienei už transporto priemo
nių parūpinimą. C. S.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety Leagae. Nemokami 
nurodymai jūšą nanraoae arta art 

klasėje turintiem* lafldntaa lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
liuoti pirmą pamoką ra staodarti- 
nėm ar automatinėm matinėm.

1078 BATHURST ST.
TeL LB 2-3856. Rytame HO 8-1881

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
MEAT PARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Ave, Toronto. TeL LE 5-1258
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis

jvairioa aavo paafate rūkyta* dairai ir mūaot, HahtvflBd tūriai, pariBukai

Užsakytas! priimam! ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nuo EXPO išnuomojami privačiai dideli patogūs kambariai su 
virtuve: $18.00 dienai už kambarį su dviguba lova. Taip pat vasarna
miai Lanrentido kalnuose prie didelio gražaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti iš anksto:

A. GAURYS, 7780 BROADWAY, LaSalle Montreal 32, Quebec.
Tek 366-R528.




