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Bendruomenės rūpesčiai
Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, spalio mėn. viduryje 

įvyksta Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos metinis 
suvažiavimas. Tai neeilinis reiškinys mūsų visuomeniniame gyve
nime, nes krašto taryba yra vyriausias Bendruomenės organas, ir 
jos nariai, demokratiškai rinkti visos Kanados lietuvių bei suva
žiavę iš įvairių vietovių, turi pilną galią spręsti visus lietuviškuosius 
reikalus. Kaikuriuose kituose kraštuose, įskaitant ir Jungtines 
Amerikos Valstybes, dalį lietuviškųjų darbų dirba kiti centralizuoti 
veiksniai, tuo tarpu Kanadoje į Bendruomenės veiklą įeina viskas: 
lietuvybės išlaikymas, kultūrinės bei švietimo veiklos ugdymas, po
litinė kova už Lietuvos laisvę, šalpos, jaunimo ir eilė kitų reikalų. 
Todėl metiniai Bendruomenės suvažiavimai turi dvi pagrindines 
dalis: pereitų metų veiklos įvertinimą bei išvadų padarymą ir atei
nančių metų veiklos gairių nustatymą.

★ ★ ★
Šalia daugelio mažesnės reikšmės darbų, Kanados Lietuvių 

Bendruomenei pereitais metais teko daugiausia telkti savo jėgas 
į du neeilinius Įvykius: lietuvių pasirodymą pasaulinėje parodoje 
Montrealyje ir Kanados šimtmečio lietuvių leidinio redagavimo pa
baigimą bei paties leidinio išleidimą. Lietuvių Diena ir pasirodymas 
parodoje jau praeityje. Abu įvykiai yra pavykę tiek publikos, tiek 
Įspūdžio atžvilgiu, nežiūrint milžiniškų trukdymų iš šalies. Buvo, 
deja, tame procese ir vienas apgailėtinas Įvykis — mūsų chorų ne- 
Įsijungimas i bendrą programą. Argi mes išlaikome chorus tik tam, 
kad dainuotų mums patiems?

Po dvejų metų sunkaus ir įtempto darbo, dideliam kiekiui tau
tiečių aukojant savo poilsio valandas, Kanados šimtmečio lietuvių 
leidinys jau galutinai suredaguotas, surinktas ir baigiamas lau
žyti. Šiuo metu jis jau būtų ir iš spaudos išėjęs, jei ne pa
geidavimai, atėję iš redakcinės komisijos, redaguojančios visą 
knygų seriją, pavadintą “Canada Etnica”, kurioje mūsų leidi
nys yra penktasis tomas. Tie pageidavimai, nors ir technikiniai, de
rinant mūsų leidinio išvaizdą su visa knygų serija, darbą pristabdė, 
tačiau knygą visvien manoma išleisti apie Kalėdas ar tuoj po 
Naujųjų Metų. Krašto tarybos suvažiavimui šiuo klausimu teks 
sustoti ties finansine leidinio puse, nes, kaip žinome, krašto val
dyba, Bendruomenės vardu, yra perėmusi finansinę leidinio atsa
komybę.

★ ★ ★
Žiūrint i ateiti, pirmuoju uždaviniu prieš akis stovi tinkamas 

Lietuvos nepriklausomybės 50-ties metų sukakties paminėjimas bei 
atžymėjimas 1968 metais. Jau dabar žinoma, kad tai vyks dviem 
pagrindinėm kryptim. Jubilėjinai metai bus paženklinti sustiprinta 
akcija už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą ir pagyvinta kultū
rine veikla. Politinės akcijos gaires nustatys politinė-diplomatinė 
veiksnių konferencija Vašingtone spalio mėnesio pabaigoje. Mums, 
kaip ir kitiems kraštams, teks pasitempti tos konferencijos nuta
rimus vykdant. Kultūrinio gyvenimo Įvykiai pradedami kultūros 
kongresu Čikagoje lapkričio pabaigoje, o pavasari Įvyks tautinių 
šokių šventė taip pat Čikagoje. Jubilėjinių metų viršūnė bus pa
siekta III-jų pasaulio lietuvių seimu, Įvykstančiu Darbo Dienos 
savaitgalyje Niujorke. Kultūros kongrese keletas Kanados lietuvių 
bus referentais ar koreferentais. Ruoša tautinei šokių šventei jau 
pradėta visose mūsų tautinių šokių grupėse. Atstovus i pasaulio lie
tuvių seimą rinksime šiame krašto tarybos suvažiavime, šalia mi
nėtų centrinių Įvykių, kiekviena apylinkė turėtų Įvykdyti savo ju
bilėjinių metų planą, siekianti toliau už Vasario 16-sios minėjimo 
ribų. Kaikurių apylinkių planai jau siekia visos Kanados apimti. 
Visame tame kontekste savo vietą turės rasti ir jubilėjinių metų 
Kanados Lietuvių Diena.

★ ★ *
Laikas bėga greičiau, negu mes tai pastebime. Su laiku kei

čiasi ir mūsų visuomeninės veiklos sąlygos. Tie, kurie dar taip 
neseniai mus koliojo, pravardžiuodami bjauriausiais žodžiais, da
bar ateina pas mus su šypsena, slėpdamiesi už gražiai dainuojančių 
dainininkų. Tai Trojos arkliai, pirmoje eilėje siekią mus suskaldyti 
ir tuo susilpninti kovą už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 
kaip tik jubilėjinių metų angoje. Budėkime. A. R.

KANADOS /VYK M/

Pasaulio įvykiai
JAV GYNYBOS SEKR. R. MCNAMARA PRANEŠĖ SAN 

FRANCISCO MIESTE SUVAŽIAVUSIEMS LAIKRAŠČIŲ RE
DAKTORIAMS, kad šių metų pabaigoje bus pradėta įrengti anti- 
raketinė Nike-X sistema, kurią sudarys specialus radaro tinklas, 
Spartan ir Spring raketos. Jos pagrindinis uždavinys — apsaugoti 
JAV teritoriją nuo komunistinės Kinijos atominiais užtaisais gink
luotų raketų. Kadangi šiai antiraketinei sistemai skiriami tik penki 
bilijonai dolerių, ji neįstengs sulaikyti sovietų raketų. R. McNa
mara pabrėžė, jog apsaugos nuo gausių sovietų' r akėtų'neįmanoma 
parūpinti. Visos pastangos šia kryptimi būtų tik bereikalingas 
pinigo švaistymas. Savaime suprantama, ši taisyklė galioja ne tik 
Vašingtonui, bet ir Maskvai, kuri taip pat negali ir negalės sulai
kyti amerikiečių raketų. Geriau-e----------------------------------------

VĖL PERKA URANIJŲ
Japonija nupirko 31.000.000 

svarų uranijaus iš Denisono ir 
Rio Algomos kasyklų Elliot La
ke, Ont. Bendroji nupirkto ura
nijaus vertė neskelbiama, bet 
spėjama, kad ji prašoka $200 
milijonų. Sutartis uranijui pri
statyti pasirašyta 10 m. laikotar
piui. Uranijaus paklausos suma
žėjimas buvo didelė problema 
Elliot Lake kasyklų miestui. 
Atrodė, kad jam gresia visiškas 
sunykimas. Ilgoką laiką kasyk
los sudarinėjo uranijaus atsar
gas, pasinaudodamos Kanados 
vyriausybės finansine parama. 
Didėjantis uranijaus pareikala
vimas civilinės pramonės reika
lams dabar vėl žada aukso die
nas — ir Kanadoje, ir JAV-se 
pradedama jieškoti naujų urani
jaus atsargų.

Premjeras L. B. Pearsoftas 
pertvarkė ministerių kabinetą, 
susisiekimo ministeriui J. W. 
Pickersgill pasitraukus iš eitų 
pareigų. Naujuoju susisiekimo 
ministerių paskirtas ligšiolinis 
krašto apsaugos min. Paul Hel- 
lyer, pagarsėjęs kariuomenės, 
laivyno, aviacijos sujungimu ir 
naujos uniformos Įvedimu. Kraš
to apsaugos ministerija atiduo
ta LeoCadieux, buvusiam P.Hel- 
lyerio pagalbininkui. J. W. Pic- 
kersgill paskirtas susisiekimo 
komisijos pirmininku su $40.000 
metine alga.

Socialinio kredito atstovas fe
deraciniame parlamente Horace 
Olson pasitraukė iš partijos ir 
perėjo pas liberalus. Spėjama, 
kad nremieras L. B. Pearsonas 
ji gali padaryti žemės ūkio mi- 
nisteriu. šis postas visada bū
davo rezervuojamas atstovui iš 
vakariniu Kanados provincijų, 
kur liberalai yra susilaukė skau
daus pralaimėjimo. H. Olsono 

pasitraukimas gali palaidoti so
cialinio kredito federacinę par
tiją, nes parlamente lieka tik 
keturi atstovai, kai tuo tarpu 
1962 m. rinkimuose partija i 
parlamentą buvo pravedusi 30 
atstovų. Ją susilpnino R. Caouet- 
te kreditistų atsiskyrimas.

Kvebekas ir Prancūzija nuta
rė Įsteigti tarpvyriausybinę or
ganizaciją, kuri koordinuos abie
jų kraštų bendrą veiklą. Pary
žiuje taipgi buvo paskelbta, kad 
ateityje bus šaukiami regulia
rūs Kvebeko ir Prancūzijos vy
riausybių atstovų posėdžiai. Jie 
vyks Kvebeko mieste ir Paryžiu
je. Prancūzijos informacijos mi- 
nisteris G. Gorse pabrėžė, kad 
abiejų kraštų vyriausybės turės 
lygias teises.

Kanados vienintelis lėktuvne
šis “Bonaventure” pradeda plau
kioti vis karštesniuose kritikos 
vandenyse. Už jo pastatymą Bri
tanijai buvo sumokėta šeši mili
jonai dolerių. 1966 m. ji vėl 
teko atiduoti laivų statyklai pa- 
taisymams ir patobulinimams at
likti. šis darbas buvo tada Įkai
notas šešiais milijonais dolerių, 
bet šiemet už ji teko sumokėti
11 mil. dolerių. Taigi, Į lėktuv
neši jau yra sukišta 17 mil. do
leriu. nors jis gali aptarnauti tik
12 lėktuvų ir šešis malūnspar
nius.

Čekoslovakijos ir Jugoslavijos 
paviljonus pasaulinėje parodoie 
nupirko Marstreit Investments 
bendrovė. Jos pirmininkas W. 
Martinek abu paviljonus oasisiū- 
lė oarduoti Toronto miestui. 
Viena jų būtu galima oastatyti 
narodos aikštėje, o kitą nuga
benti i centrinę salą. Paviljonų 
statybai buvo panaudotas me
todas. kuris juos leidžia išardyti 
ir vėl sumontuoti.

Tėviškės diena ir politika
Kauno Politechnikos Instituto studentų ir studenčių ansamblis “Nemunas“ koncerto metu Mont- 
realio Plateau salėje. Aprašymas ir Įvertinimas antrame ir trečiame šio “TŽ“ numerio puslapyje

* Tony Photo Studio

V. Vokietijoje Įvyko rytinių 
buvusių vokiečių sričių gyven
tojų suvažiavimas — “Tag der 
Heimat” Hamburgo mieste. Be
veik visi suvažiavimo kalbėtojai 
reiškė savo nuomones apie Pran
cūzijos prezidento De Gaulle 
lankymąsi Lenkijoje.

Naujoji politika
Bene žymiausias suvažiavimo 

kalbėtojas buvo tremtinių mi- 
nisteris Bonnos vyriausybėje 
Kai-Uwe von Hassel. Jis užsimi
nė apie naująją V. Vokietijos 
vyriausybės politiką rytinių sri
čių atžvilgiu. Toji politika esą 
bando užmegzti geresnius san
tykius su sovietiniu bloku, ta
čiau tai nereiškia, kad Vokie
tija išsižada rytinių žemių ir vi
sos Vokietijos sujungimo. Tai 
tikslai, kurie galėsią būti atsiek
ti tik ilgame procese. Svarbiau
sia — nenustoti kantrybės: kas 
jos daugiau turės, tas laimės. 
Ministerio kalba buvo keletą 
kartų pertraukta nekantrių klau
sytojų. Vienas jų šūktelėjo: “Vo
kietijoj yra dvi valstybės!” Kilo 
triukšmas, ir trukdytojas buvo 
pašalintas iš salės. Vos pradėjus 
ministeriui kalbėti vėl kitas su
šuko galerijoje: “Kiesingeris yra 
senas nacis!” Tvarkdariai išve
dė iš salės ir antrąjį. Tada mi- 
nisteris, ramindamas publiką, 
tarė: “Palikite replikuotojus sa
lėje, aš manau, galėsiu juos įti
kinti argumentais.”

Parlamento atstovas Karl- 
Heinz Vogt kritikavo De Gaulle 
pareiškimą Lenkijoje, kuriame 
sakė, kad Hindenburgo miestas 
esąs sileziškiausias. t.y. lenkiš- 
kiausias. Kadangi jis pats yra 
kilęs iš to miesto, pabrėžė, kad 
sileziškiausias miestas yra Bres
lau. o lenkiškiausias — Varšuva. 
Hindenburgas esąs augštutinės 
Silezijos pramonės miestas, ku
rio gyventoju didžiausia dali dar 
ir šiandien sudaro vokiečiai.

Buvęs parlamento atstovas dr. 
Johann Baptist Gradl radijo 
kalboje pareiškė, kad Vokietijos, 
ateitis gali būti išsnręsta tiktai 
tarotautine sutartimi, o ne vie
našališku diktatu. Tokia sutar
ti galėtu oasirašyti visos Vokie
tijos vyriausybė. Sienų klausi
me esą reikėtų laikytis 1937 m. 
žemėlapio.

Prancūzijos nusistatymas
Visi vokiečiai šiuo metu dis

kutuoja (ne vien tremtiniai) De 
Gaulle pareiškimus Lenkijoj. 

Prezidentas De Gaulle, grįžęs iš 
Varšuvos, paskelbė šią savo po
litiką: 1. dabartinė vokiečių-len
kų siena turi pasilikti; 2. Vo
kietija turi atsisakyti atominių 
ginklų; 3. Vokietijos padalini! 
mas yra anormalus dalykas, ku
ris turi būti sutvarkytas Rytų, 
Vidurio ir Vakarų Europos su
tartimi. Be to, prezidentas De 
Gaulle viešoje kalboje Dancige 
skatino lenkus pajusti savo di
dybę, suprasti dabarties pašau
kimą, užmiršti praeities žaizdas 
ir žiūrėti i dalykus pasauliniu 
mastu. Kalbėdamas vadinamame 
Varšuvos “parlamente”, De 
Gaulle skatino atnaujinti tamp
resnius ryšius su vakariniais 
kraštais, ypač Vokietija. Esą 
Prancūzija, kaip ir Lenkija,daug 
kentėjo nuo vokiečių, tačiau 
šiandieną ji palaiko glaudžius 
santykius su savo kaimynu ana
pus Reino, juoba, kad dabarti
nė Vokietija atsisakė savo pik
tų kėslų. Lenkijos kompartijos 
sekretorius Wl. Gomulka, atsa
kydamas Į De Gaulle kalbą, ten 
pat “parlamente” pareiškė, kad 
pirmoji gerų santykių su Vokie
tija sąlyga — dabartinių Lenki
jos sienų ir dviejų Vokietijų pri
pažinimas. Jis taipgi pabrėžė, 
kad Lenkijos politikos pagrindas 
yra Maskva, nes nuo vokiečių 
pavojaus lenkų negalėjo apsau-

PAVERGTIEJI IR PAVERGĖJAI NIUJORKE
Jungtinių Tautų sesijon ir ši 

kartą suvažiavo Sov. Sąjungos ir 
jos satelitinių kraštų atstovai. 
Sov. Sąjungos delegacija, žino
ma, diriguoja visą satelitini blo
ką ir bando kalbėti pavergtųjų 
Baltijos kraštų vardu. Pasak vie
no diplomato, jeigu maskvinė 
delegacija pasiūlytų rezoliuciją, 
kad žemė nėra apvali, bet plokš
čia. tai visas sovietinis blokas už 
ją balsuotų.

Kitoje pusėje aikštės, netoli 
Jungtinių Tautų rūmų, posė
džiauja pavergtųjų Jungtinės 
Tautos — Pavergtųjų Europos 
Tautu seimas. Dalyvauja laisvė
je sudarytos delegacijos šių tau
tu: Albanijos. Bulgarijos, Esti
jos. Čekoslovakijos, Latvijos, 
Lietuvos. Lenkijos, Rumunijos 
ir Vengrijos. Pavergtųjų seimas 
pareiškė, kad sovietų pavergtų
jų kraštų delegacijų dalyvavi
mas Jungtinėse tautose yra ne
teisėtas. Dėl komunistinės Ru
munijos atstovo išrinkimo JT se
sijos pirmininku pavergtųjų sei
mas pasiuntė JT gen. sekretoriui 

goti nei Prancūzija, nei kiti va
kariniai kraštai.

Vokietijos laikysena
Kanclerio Kiesingerio vyriau

sybė, kurią sudaro krikščioniš
kosios grupės ir socialdemokra
tai, Prancūzijos prezidentui De 
Gaulle perdaug nepriekaištauja. 
Dėl jo pareiškimo sienų klausi
mu, žinoma, nepatenkinta, bet 
atviros kovos dėl to neskelbia. 
V. Vokietijos vyriausybės atsto
vas Conrad Ahlers spaudos at
stovams pareiškė, kad kaikurie 
De Gaulle pareiškimai vokiečius 
veikia slegiančiai, tačiau antra 
vertus De Gaulle kartu pasitar
navo Vokietijai, siekiančiai nau
jos linijos Rytų Europos politi
koje. Jis esą bandė sušvelninti 
Rytų Europoje vyraujanti nepa
sitikėjimą Bonnos vyriausybe. 
Ilgos distancijos politikoje tai 
esą nebus be reikšmės. Vėliau 
buvo paskelbtas oficialus Bon
nos vyriausybės pareiškimas, sa
kąs, jog vyriausybė apsvarsčiusi 
gen. De Gaulle kelionę Lenkijon 
ir radusi, kad jos metu vokiškų 
sričių klausimas buvęs pateiktas 
iškraipytai. Minimosios rytinės 
sritys buvusios vokiškos, o jų 
gyventojai prievarta išgabenti. 
Dėl Oderio-Neisės sienos Kiesin
gerio vyriausybė nerodo didelio 
užsispyrimo. Ms.

U Thant atskirą protestą.
Teisė Sov. Sąjungai veikti 

Baltijos valstybių vardu Jung
tinėse Tautose nėra pripažinta 
— iki šiol viešai nesvarstyta. Pa
skiri delegatai tokią teisę at
meta. PET seimas, matydamas 
sovietines pretenzijas, reikalau
ja, kad jos būtų sukliudytos. 
Tuo rūpinasi taip pat Lietuvos 
diplomatinės atstovybės ir VLI- 
Kas.

Pavergtųjų Europos Tautų 
seimo pirmininku XIV-tai sesi
jai išrinktas dr. G. N. Dimitro
vas. bulgarų delegacijos pirmi
ninkas; vicepirmininku — V. 
Germenji, albanų delegaciios 
pirm.; gener. sekr. — F. Ga- 
domski, lenkas, anksčiau buvęs 
gen. sekr. pavaduotoju, pasta
ruoju laiku ėjęs gen. sekr. pa
reigas. Lietuvių delegaciją su
daro: J. Audėnas. V. Banaitis, 
Br. Bieliukas, M. Brakas, J. Bra
zaitis. P. Karvelis. V. Maciūnas. 
Br. Nemickas, J. Puzinas, V. Si
dzikauskas. J. Sonda. Pr. Vai
nauskas, Vyt. Vaitiekūnas, J. 

šia išeitis abiem kraštam būtų 
antiraketinių ginklavimosi var
žybų sustabdymas. Pekingo ra
dijas šią R. McNamaros kalbą 
pavadino kariniu šantažu, ku
ris, girdi, yra vykdomas su pil
na Sovietų Sąjungos žinia ir 
pritarimu. Iš tikrųjų ši kalba 
turėjo dvejopą tikslą — atvė
sinti Kinijos atominį karšti ir 
paskatinti sovietus sėsti, už de
rybų stalo. Senatoriai ir atsto
vų rūmų nariai reikalauja, kad 
JAV vyriausybė Įrengtų $40 bi
lijonų vertės antiraketinę siste
mą. Senatoriaus C. Andersono 
nuomone, jeigu amerikiečiai 
kasmet išmeta $24 bilijonų i 
Vietnamo karą, tokią pat sumą 
jie turėtų panaudoti savo apsau
gai užtikrinti.

Venecuelos iniciatyva Vašing
tone buvo sušaukta Amerikos 
kraštų užsienio reikalų ministe- 
rių konferencija aptarti kovos 
priemonėms prieš Kubos dikta
toriaus Castro partizanus Vene- 
cueloje ir kitose P. Amerikos 
valstybėse. Bolivijos užsienio 
reikalų min. W. G. Arze skaid
rių pagalba Įrodė, kad argenti
niečių kilmės Kubos komunistas 
Ernesto Che Guevara vadovau
ja partizanams pietryčių Boli
vijos džiunglėse. Tai liudija par
tizanų stovyklose rasti doku
mentai, nuotraukos ir netgi pirš
tų nuospaudos. Prez. L. B. John- 
sonas konferencijos dalyvius bu
vo pasikvietęs i Baltuosius Rū
mus, kur jiems pranešė, kad 
JAV vyriausybė tarptautiniam 
Amerikos bankui yra paskyru
si $900 milijonų sekančiam tre
jų metų laikotarpiui. Pasak 
prez. L. B. Johnsono, geriausia 
kovos priemonė yra velionies 
F. J. Kenedžio Įsteigtos Prog
reso Sąjungos ekonominė ir so
cialinė programa.

Jungtinių Tautų XXII visu
mos sesija pirmininku pirmą 
kartą išrinko komunistą — Ru
munijos užsienio reikalų min. 
Corneliu Manescu. Sesijos da
lyvių laukia visa eilė kompli
kuotų problemų, jų tarpe Izrae
lio ir arabų kraštų karo pasek
mių likvidavimas ir taikos at
statymas Vietname. JAV amba
sadorius A. Goldbergas pareiš
kė, kad Amerika Vietnamo ka
re siekia ne karinės pergalės, 
bet politinio sprendimo. Bom
bardavimus būtų galima sustab
dyti tik tokiu atveju, jeigu Š. 
Vietnamo draugai garantuotų, 
kad Hanojaus valdžia sutinka 
pradėti taikos derybas. Sovietų 
užsienio reikalų min. A. Gromy
ko pakartojo jau seniai girdėtas 
propagandines frazes, apkaltin
damas JAV tarptautiniu piratiz- 
mu Vietnamo ir arabų-žydų ka
re. Sovietų Sąjunga taipgi pasiū
lė, kad specialus JT komitetas 
paruoštų agresijos termino ati
tinkamą apibūdinimą. Toks so
vietų reikalavimas skamba juo
kingai, nes juk Maskva yra pa- 
siglemžusi savo kontrolėn visą 
R. Europą. Ji turėtų žinoti, kas 
yra agresija.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekr. U Thant pakvietė specia
liam posėdžiui keturių didžiųjų 
valstybių užsienio reikalų miriis- 
terius — JAV. Sovietų Sąjun
gos. Prancūzijos ir Britanijos, 
šių pasitarimų darbotvarkė nė
ra paskelbta, bet, tenka manyti, 
bus aptarti visi aktualiausieji 
klausimai, pradedant Vietnamo 
karu ir baigiant pokarinėmis 
problemomis Artimuosiuose Ry
tuose. Už uždaru durų išryškin
tos keturių didžiųjų nuomonės 
gali palengvinti JT XXII sesijos 
darbą.

Vilčinskas.
PET seimo generaliniame ko

mitete XIV sesijos metu nuo 
lietuvių, delegacijos dalyvauja 
delegacijos pirm. V. Sidzikaus
kas, antrininkas šiose pareigo
se — V. Vaitiekūnas.

Hong Kongo koloniją pasiekė 
Pekingo žinių biuletenio kopija 
su Maotsetungo žmonos Chiang 
Ching rugsėjo 5 d. pasakytos 
kalbos ištraukomis. Iš jų ryš
kėja, kad kariuomenei yra duo
tas įsakymas šaudyti i “kultūri
nės revoliucijos” atstovus, kai 
jie bando iš karių atimti gink
lus. Ji taipgi prasitaria, kad to
kie karių užpuldinėjimai vyko 
visoje Kinijos teritorijoje ir kad 
jie yra sukėlę didelį nepasiten
kinimą kariuomenės eilėse. Po
nios Chiang Ching kalbos ištrau
kos suteikia daugiau žinių ir 
apie Gegužės 16 pogrindinį są
jūdį,. kuri sudaro jaunimas ir 
kurio vadai vis dar nėra žinomi. 
Sąjūdžio nariai, Chiang Ching 
teigimu, renka “kultūrinės revo
liucijos” vadus inkriminuojan
čią medžiagą ir ruošiasi ją pa
skelbti užsienyje. Jie taipgi ban
do juos nustatyti prieš vienas 
kitą, parūpindami Įrodomos me
džiagos apie tariamus sąmoks
lus vadų gretose.

Vietnamo kare amerikiečių 
aviacija tęsia Haifongo tiltų 
bombardavimus, o artilerija pa
grindini dėmesį skiria šešių my
lių pločio demilitarizuotai zonai 
tarp abiejų Vietnamu, kur yra 
apie 35.000 š. Vietnamo kariuo
menės ir daug artilerijos pabūk
lų. Marinų III divizijos vado 
pavad. brigados gen. J. Metzger 
pareiškė spaudos atstovams, kad 
š. vietnamiečių daliniai gali pul
ti amerikiečių Con Thien bazę. 
Jo nuomone, amerikiečiai ne
delsdami turėtų užimti demilita
rizuotą zoną, nes tai esąs vie
nintelis būdas pavojui pašalinti.

Popiežiaus Pauliaus VI gydy
tojai paskelbė, kad antibiotiki- 
niai vaistai jau yra sustabdę už. 
degimą, kuris popiežių kamavo 
nuo rugsėjo 4 d. Atrodo, kad 
operacija nebus reikalinga, nors 
galutinį sprendimą šiuo klausi
mu tenka palikti ateičiai. Pau
liui VI sukako 70 metų amžiaus.

Sirijos prez. N. Atassi per Da
masko radiją pasakytoje kalbo
je pasiūlė susijungti į vieną so
cialistinę valstybę Egiptui, Alže- 
rijai, Irakui ir Sirijai. Sąjungos 
tikslas būtų bendromis pastan
gomis atstatyti pašlijusią eko
nomiją, apginkluoti sovietų mo
derniais ginklais jungtinę ka
riuomenę ir smogti mirtini smū
gi Izraeliui. Neatrodo, kad to
kios sąjungos idėja susilauktų 
pritarimo, nes praktiškai jos ne
įmanoma Įgyvendinti dėl geo
grafinės problemos — Alžerija 
yra kitame Viduržemio jūros 
gale.

JAV valstybės sekretoriaus D. 
Rusk 18 m. amžiaus dukra ište
kėjo už negro jaunuolio, baigu
sio studijas Georgetown univer
sitete Vašingtone ir dirbančio 
erdvių tyrinėjimo centre. Jung
tuvių apeigos buvo atliktos Stan- 
fordo universiteto bažnyčioje 
Kalifornijoje, dalyvaujant tė
vams ir negausiam būriui arti
mųjų.

Gaullistų savaitinis žurnalas 
Paryžiuje paskelbė, kad prez. 
De Gaulle planuoja Prancūzijos 
pasitraukimą iš š. Atlanto Są
jungos. Tuo tikslu jis ruošiasi 
pravesti referendumą sekančiais 
metais, atsiklausdamas tautos 
nuomonės, šiuos gandus panei
gė užsienio reikalu min. Maurice 
Couve de Murville, pasikvietęs 
Š. Atlanto Sąjungos generalini 
sekr. Manlio Brosio.

Vatikane kalbama, kad popie
žius Paulius VI ruošia sveikini
mo raštą Vokietijos protestan
tams, kurie sekantį mėnesi švęs 
reformacijos 450 metų sukaktį. 
Raštas būsiąs parašytas Vatika
no santarybos nuoširdaus bend
radarbiavimo dvasioje. Popie
žius Paulius VI buvo gavęs Vo
kietijos kataliku teologų pasiū
lymą atšaukti M. Liuterio eks
komuniką, bet šio žingsnio ne
žada padaryti.
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Lietuvos ar Pabaltijo pašto ženklas?
AL. GIMANTAS

Daug kalbų, bet labai nedaug 
skirtingų nuomonių šiuo metu 
kursuoja Amerikos lietuvių tar
pe ryšium su mūsų veiksnių pa
stangomis išgauti iš Vašingtono 
valdžios lietuviškąjį pašto ženk
lą nepriklausomybes atstatymo 
50-jai sukakčiai paminėti. Dau
gelį stebino faktas, kad šiuo žy
giu norima visiškai atsiriboti 
nuo latvių ir estų ir reikalauti 
ar prašyti to pašto ženklo tik 
vienai Lietuvai. Aišku, pirmą 
žvilgsnį metus, tai labai patri- 
jotinis, lietuviškas ir girtinas 
žingsnis, bet turįs savyje labai 
daug tų bet... Štai, pastangos 
iškelti Lietuvos klausimą Jung
tinių Tautų forume, derinamos 
kartu su latviais ir estais, atseit, 
bendrai kalbama ir dirbama vi
sų trijų tautybių. Susidaro di
desnis svoris, didesnė reikšmė 
ir teigiamesnis įvertinimas. Vi
si žinome, kad ateity nebus at
skiro Lietuvos ir atsikro Latvi
jos bei Estijos likimo. Mūsų 
centriniai veiksniai irgi stengia
si derinti savuosius žygius su 
likimo broliais ir bičiuliais lat
viais bei estais. Ir atskirose vie
tose veikią bendrieji pabaltiečių 
komitetai bando bendruosius vi
sų trijų tautybių reikalus pri
statyti vietinio krašto viešajai 
opinijai, politiniams ar admi
nistraciniams organams. Jau se
niai buvo prieita išvada, kad tri
jų balsas visada garsesnis ir gau
sesnis už vienišą. Tai aksioma.

Galime būti tikri, kad jei lie
tuviai varstys Vašingtono duris 
pašto ženklo reikalu, jei juos at
skirai paseks ir latviai ir estai, 
vis atskirai veikdami, tikriausiai 
nesusilauksime jokio pašto ženk
lo. Kur kas daugiau galimybių 
išgauti tokio ženklo pasirodymą 
bendrai visoms trims Pabaltijo 
valstybėms. Neliūliuokime sa
vęs saldžia migla, kad Vašingto
nas tik ir laukia progos sovie
tams įvaryti naują rakštį tokio 
ženklo išleidimu. Čia reikia ir 
reiks daug pastangų, nes Va
šingtone šiandien niekas nenori 
pykinti ar erzinti sovietų, kai 
kalbama apie santykių gerini
mą, bet ne bloginimą. Bando
ma daug ką nutylėti, kas galėtų 
sovietams nepatikti. Ta prasme 
nuotaikos JAV sostinėje nepasi- 
keitusios. ir todėl neapgaudinė- 
kime savęs mielu kaikieno teigi
mu, esą, jei šiandien respubli
konai valdytų, visa būtų kitaip. 
Netiesa. Respublikonams val
dant juk įvyko Vengrijos suki
limas ...

Ir pašto ženklui išgauti rei
kalinga labai gausi ir didi talka. 
Gal ir daug įtakos Vašingtone 
turi kaikurie mūsų veikėjai, bet 
nereikia užmiršti, kad ir estai, 
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ypač latviai, taipgi turi tam tik
rų ryšių su atskirais amerikiečių 
politikais, departamentų šefais, 
senato ir atstovų rūmų nariais. 
Tos įtakos niekad nebus per
daug, greičiau net ir trims vei
kiant drauge gali jos nepakakti. 
Todėl abejotinas kaikurių mūsiš
kių veiksnių pasišovimas viską 
vykdyti tik savo, t.y. vien tik 
lietuvių vardu. Tiesa, neturime 
šiandien jokios formalios fede
racijos ryšių tarp lietuvių, lat
vių, estų. Nežinome ateities, ga
lime tik spėlioti, bet sekant Eu
ropos ir kitų kontinentų geopo
litinę padėtį, aiškiai matosi, kad 
regijoniniai junginiai tarp atski
rų valstybių vis gausėja. Tiek 
ekonominė, tiek kultūrinė ir po
litinė situacija reikalaute reika
lauja, ypač mažąsias valstybes, 
bendrojo gėrio savo tautoms be
siekiant, intensyvinti tarpusavę 
priklausomybę.

Gera pasitikėti savo jėgomis, 
savuoju prestižu, jei to turima 
pakankamai, bet kažin ar būtų 
tikslu atstumti savųjų kaimynų, 
likimo bendrų, norus ir pagei
davimus, kurie jokiu būdu ne
sikerta, nesikryžiuoja su mūsų 
pačių interesais, greičiau juos 
tik papildo. Nežinome, nei koks, 
nei kaip atrodys tas ženklas (jei 
jis bus gautas), bet jo reikšmė, 
propagandinis motyvas būtų 
kur kas svaresnis, jei jame bū
tų paminėti visi trys Pabaltijo 
kraštai. Įsivaizduokime, kiek di
sonanso įneštų į bendrąjį pa
baltiečių sugyvenimą, jei lietu
vių pastangos nepasisektų, jei 
toks ženklas nebūtų gautas? 
Latviai ir estai, ir tai su rim
tu pagrindu, galėtų pradėti kal
tinti lietuvius, kad bendrojoje 
kovoje, mes, o ne kiti, pradė
jome vesti atskirą politiką, kuri 
nieko teigiamo ateičiai negali 
atnešti, nebent tik nedarnumą 
ir nepasitikėjimą pačių pabal
tiečių tarpe.

Todėl, kol dar nepervėlu, rei
kėtų sutelktinėmis visų trijų 
tautų bendromis jėgomis siekti 
bendrojo tikslo įgyvendinimo, 
šiuo atveju, planuojamo pašto 
ženklo išleidimo. Visoms trims 
valstybėms 1968 m. reiškia 50- 
uosius nepriklausomybės paskel
bimo metus, visi tie kraštai lais
vę atgavo tais pačiais metais; jos 
neteko ir tuo pačiu laiku. Tai 
gi, likimas buvo bendras. Ir atei
tis, kuria visi tikime, turės bū
ti visoms trims tautoms tokia 
pati. Nebijokime tos vienybės 
viešos demonstracijos, priešin
gai. kiekviena proga ją pabrėž- 
kime. Jungtinės pastangos tega- 
rantuoia ir pageidaujamą JAV 
pašto ženklo išleidimą-

t

Kauno Politechnikos Institu
to studentų ansamblis “Nemu
nas” į Montrealį atvyko tik rug
sėjo 17 d., 3 vai. ryto, laivu 
“Puškin”, kuris dėl tam tikrų 
priežasčių dvi dienas buvo su
laikytas už Kvebeko. Ansamblis 
gausus nariais, bet į Montrealį 
atvažiavo tik 63, nes dalis pas
kutinį momentą buvo sulaikyta 
Lietuvoje, kaipo nepatikimi, 
nors visi su dideliu atsidėjimu 
ruošėsi per visą vasarą. Be to, 
visi ansamblio dalyviai dar Lie
tuvoje buvo mokomi ir ruošia
mi, kaip ir kokius atsakymus 
turės duoti į laisvojo pasaulio 
lietuvių priekaištus dėl dabarti
nės padėties Lietuvoje.

Koncerto rengėjas buvo Vy
tauto D. Klubas. Į Plateau sa
lę prisirinko apie 1200 žmonių. 
Montrealyje tai atsitinka tik la
bai retomis progomis.

Įvairi programa
Meninis ansamblio vadovas — 

Aleksas Buzys. Programa buvo 
atlikta be pertraukos ir užtruko 
70 minučių. Pradžioje pasirodė 
du studentai, trimituodami il
gais trimitais, po to įsijungė 
kanklininkai, birbynininkai, sku
dutininkai, choras. Atliko: 1. “Va
lio pjovėjėliai” — liaudies dai
na; 10 mergaičių, 12 berniukų 
choras (mergaitės apsirengusios 
geltonos, berniukai — mėlynai 
žalsvos spalvos taut, drabužiais); 
2. “Rezginėlė” — vestuvinis 
liaudies šokis; 5 poros, grojant 
orkestrui (šokėjos turėjo užsidė- 
jusios dirbtinius plaukus su il
gomis kasomis); 3. “Kaip gi 
gražus, gražus rūtelių darželis”
— Švedo; 10 mergaičių, apsi
rengusių vienodais tautiniais 
drabužiais geltonos spalvos, bal
tomis kojinėmis, sijonai iki ke
lių; 4. “Tykus buvo vakarėlis”
— Švedo; 10 merg ir 12 bern. 
choras. 5. “Trijulė” — liaudies 
šokis; 3 poros, pritariant chorui 
ir orkestrui; 6. “Jau vakaras 
buvo” — Miko Petrausko: due
tas Kristinos Šumauskaitės ir 
Jonės Jarmalkaitės; 7. “Jievu- 
tė” — Tamošaičio; 6 birbyni
ninkai; 8. Klumpakojis; šokis su 
medinėmis klumpėmis, išpildė 
6 poros; 9. “Saulutė tekėjo” — 
Šimkaus; 10 merg. ir 12 bern. 
choras: 10. “Prie svirnelio” — 
Bašinsko; 10 merg. ir 12 bern. 
choras; 11. “Pempei, Pempei”
— Adomaičio; choras ir solistė 
Kristina Šumauskaitė; puikiai 
išpildė — kartojo; 12. Malūnė
lis; šoko 6 poros, palydint or
kestrui; 13. “Vai nėra nėra” — 
iš V. Baumilo operos “Pasken
duolė”: 10 merg. ir 12 bern. 
choras: 14. Dobilėlis — lietuvių 
liaudies žaidimas; atliko 6 po
ros su choru; gale šokėjai suda-

Lietuviu-lenku ginčas
lenko aki TU LS Paruošė K. BARONAS

(Tęsinys iš pr. numerio)
Žygiai Paryžiuje
Energingiausiai protestavo lie

tuviai Paryžiuje. Griežtoje no
toje. adresuotoje Clemenceau, 
balandžio 28 d. Voldemaras pa
žymėjo. kad Vilniaus užėmimas 
gali privesti prie Lietuvos-Len
kijos karo. Pilna atsakomybė už 
tai tenka lenkams, kuriuos Vol
demaras pavadino agresoriais. 
Aplamai, Voldemaras tuometi
niam lietuvių-lenkų ginče nesi- 
ribojo vien tik iš Lietuvos vy
riausybės gaunamom direkty
vom. Jis gynė suvereninės Lie
tuvos valstybės teises ir savo 
iniciatyva. Jo protestuose tai
kos konferencijai buvo minimos 
aliarmuojančios žinios apie len
kų karių terorą, kasdieninius 
prievartos, pogromų ir užpuoli
mų reiškinius. Jis siūlė sudary
ti tarptautinę komisiją, kuri su 
lenkų ir lietuvių atstovais ištir
tų padėtį vietoje.

Gardino užėmimas
Gardino užėmimas sukėlė nau

ją protestų bangą. Bet iš kitos 
pusės, atsirado puiki proga į sa
vo pusę patraukti gudus. Kai 
lenkai nuginklavo lietuvių-gudų 
pulką Gardine ir įkalino jo va
dą Antonovą, Lietuvos vyriau
sybė įteikė skundą taikos kon
ferencijos komisijai Baltijos rei
kalams. Komisija nutarė kreip
tis į Varšuvoj esančias Vakarų 
valstybių atstovybes, kad jos 
stengtųsi paveikti lenkus, grą
žintų pulkui ginklus ir paleistų 
jo vadą Antonovą.

Nevisos notos, kaip pvz. gu
dų pulko klausimu, būdavo 
sėkmingos, nors laimėdavo tam 
tikro dėmesio. Pavyko lietu
viams užsitikrinti ris didesnį 
anglų palankumą. Pvz. Lenkijos 
Paderevskio pasikalbėjime su 
Balfour pastarasis pareiškė, kad 
užėmimas Gardino (neturinčio 
tikrumoj lietuvių gyventojų) ga
li privesti prie lietuvių sukili
mo prieš lenkus. Dažniausia lie-

Mūsų bendradarbio reportažas iš Montrealio
Privatūs pokalbiai
Turėjusieji progos arčiau su

sipažinti su nemuniečiais gavo 
įvairių suvenyrų iš Lietuvos — 
ženklelių su miestų simboliais, 
reklaminių mažo formato iliust
ruotų knygų katalogų ir net Lie
tuvos žemės po žiupsnį. Mont
realio miestą nemuniečiams pa
rodė vietiniai lietuviai, sutelkę 
25 automobilius. Ansamblio na
riams buvo leista mažomis gru
pėmis tais automobiliais pasi
naudoti. Kalboje visi nemunie- 
čiai buvo labai atsargūs ir ven
gė atviresnio žodžio. Kai pvz. 
vienas buvo paklaustas, kodėl 
universitete nedėstoma Lietuvos 
istorija, atsakė, esą nėra reika
lo: dar gyvi mūsų tėvai; iš jų 
sužinome daugiau istorijos ir 
tai neiškreiptos. Kitas nemunie- 
tis ar šiaip pareigūnas paklausė 
Kanados lietuvį:

— Ar esi Kanados pilietis?
— Taip, atsakė paklaustasis.
— Tai Tamsta neturi teisės 

kalbėti Lietuvos vardu.
— O Tamsta kurio gi krašto 

pilietis?
— Aš? Lietuvos!
— Ar taip galėtum atsakyti 

ir Kremliaus atstovui? O su ku
rios valstybės pasu atvykote Ka- 
nadon? Ar ne Sovietų Sąjungos?

— Taip, Sovietų Sąjungos, 
bet...

— Taigi, ir Tamsta nedaugiau 
teisių turite kalbėti Lietuvos 
vardu . . .

Panašių pokalbių ir net anek
dotu netrūko iš abiejų pusių. 
Vieni pasakojo anekdotus apie 
sovietus, kiti. . . apie žydus.

Prie laivo
Jaudinantis momentas buvo

— susitikimas su nemuniečiais 
Montrealio uoste prie “Puški
no” laivo. Po sekmadienio kon
certo nemuniečiams buvo įsa
kyta grįžti į laivą nakvynei iki 
12 vai. nakties. Kad ir nevisi, 
nemuniečiai, lydimi savo pažįs
tamų, susirinko ties “Puškino” 
laivu ir savaimingai ėmė dai
nuoti populiariąsias lietuvių dai
nas, kurios lygiai žinomos ir išei
viams. Kai pastarųjų grupė už
dainavo partizanų dainą “Stoviu 
aš parimus”, nemuniečiai tik 
niūniavo, nes nemokėjo žodžių. 
Kaikurie sakė, melodija esanti 
girdėta, bet žodžiai , nežinomi... 
Ir taip lietuviškos dainos skli
do iki 2 vai. nakties. Nemunie
čiai nuėjo į rusiškąjį “Puškiną”, 
o kanadiečiai — į laisve klestin
ti miestą. įspūdis buvo slegian
tis: tos pačios tautos vaikai — 
vieni turėjo grįžti į atplaukusi 
tautu kalėjimo atstovą, o kiti
— į laisvę, tolinančią nuo tėvy
nės. Taigi, ir vieni, ir kiti gyve
name sužeistomis širdimis.

Žiūrovas

rė stilizuotą dobilų vežirną, va
žiuojantį namo. 15. “Lietuva 
brangi” — Naujalio ir Juzeliū
no kompozicija; 3-jų grupių at
skirai išsidėstę chorai; ■ turėjo 
kartoti; 16. Trambulis — liau
dies šokis; 6 poros; kartojo. (Gal 
kaikurie pavadinimai netikslūs 
— spausdintos programos nebu
vo, o iš pranešėjo sunku buvo 
viską nugirsti).

Dainų repertuaras — iš seno
sios Lietuvos laikų. Choras ne
buvo stiprus, tačiau gana gerai 
susidainavęs, šokėjai šoko gerai, 
bet neparodė augštesnio meni
nio lygio, kurio buvo tikėtasi. 
Drąsiai galima tvirtinti, kad Ha
miltono “Gyvataras” gali ne tik 
lygintis, bet kaikur net pralen
kia “Nemuną”. Tautiniai drabu
žiai įvairūs: 10 studenčių dėvė
jo vienodus geltonos spalvos pa
margintus drabužius, šokėjos — 
įvairių spalvų drabužius, stu
dentai — melsvai žalios spalvos 
aprangą.

Stebint veidus programos me
tu susidarė įspūdis, kad tai tikri 
lietuviški veidai, kurie žydi, bet 
negali laisvai kalbėti. Ansamb
lio dalyvius veikė ilga kelionė 
laivu bei nuovargis. Tai neabe
jotinai kliudė parodyti visą savo 
pajėgumą.

Susipažinimo vakaras
Vakare, po 7 vai., Vytauto D. 

Klube buvo susipažinimo vaka
ras. Į viršutinę salę prisirinko 
labai daug lietuvių. Kaikurie ti
kėjosi dar pamatyti dalį progra
mos. Ansamblio dalyviai ir ke
letas Kauno Politechnikos pro
fesorių, bei kiti svečiai iš Vil
niaus buvo pavaišinti šaltais už
kandžiais. Ten buvo galima su
sitikus pasikalbėti ir susipažin
ti su Lietuvos studentais. Pasta
rieji nedrįso atidaryti visos šir
dies, kaip yra įprasta laisvame 
pasaulyje. Rugsėjo 18, pirmadie
nį, 6.30 v.v., “Nemunas” davė 
koncertą Sov. Sąjungos paviljo
ne — teatro salėje. Pora daly
kų buvo duota mažiau, bet šį 
kartą išpildymas buvo geresnis 
už sekmadienio. Atrodo, nemu- 
niečiai buvo daugiau pailsėję po 
ilgos kelionės per Atlanto van
denis.

Ansamblio dalyviai ir vado
vai gyveno “Puškino” laive. Pir
madienio priešpietė buvo skir
ta parodos lankymui bei apsi
pirkimui moderniame Montrea- 
lio mieste. Rugsėjo 19, antra
dienį, 11 v.r., visi turėjo išplauk
ti atgal tuo pačiu “Puškino” lai
vu.

Gaila, kad jie neturėjo dau
giau laiko paviešėti Montrealy
je. Vietinis studentiškas jauni
mas labai norėjo daugiau pro
gų susitikimams. O K 

tuvių protestai likdavo be atsa
kymų. Vienas tačiau rezultatas 
lietuvių akcijos buvo neginčy
tinas: Lietuvos reikalas, ypač 
lietuvių-lenkų ginčo dėka, tarp
tautiniam forume tapo garsus, ir 
lenkiškoji pusė turėjo su tuo 
skaitytis.

Vilniaus okupavimas
Jokių rezultatų nedavė tiesio

giniai pasikalbėjimai Jurgio Šau
lio Varšuvoj, St. Staniševskio 
Kaune, nes lenkų tikslas ir sie
kimas buvo tik* sąjunga-unija 
su Lietuva (tiksliau sakant — 
Lietuvos okupavimas, K. B.). To
je unijoje lenkai būtų davę mū
sų Tėvynei daugių daugiausia 
tik tam tikrą kultūrinę autono
miją. Negalėdami savo tikslo at
siekti apgaulės keliu, lenkai mė
gino išsprogdinti Lietuvą iš vi
daus P0W sukilimu. Deja, ir 
šis planas nepavyko. Tada beli
ko Lietuvos užėmimas ginklu, 
suduodant pirmą smūgį Vilniui. 
Tikrumoj V i 1 n i aus užėmimo 
mintį J. Pilsudskis puoselėjo 
nuo 1919 m. ir laukė tik pato
gios valandos. Galutinį spren
dimą J. Pilsudskis padarė 1920 
m. rugsėjo mėnesį — užimti 
Vilnių neva sukilimu karinių 
dalinių, kurių nariai buvo kilę 
iš Vilniaus krašto. Tuo būdu jis 
norėjo nuimti betkokią atsako
mybę už šį žygį nuo lenku vy
riausybės ir karinės vadovy
bės, surasdamas palankų pre
tekstą ir sąjungininkų, ir Tau
tų Sąjungos akyse.

Paskiriamas Želigovskis
Rugsėjo 20 d. maršalas per

kėlė į savo štaba ligšiolinį 10 
nėstininkų divizijos vadą gen. 
Lucijų Želigovskį, patikėdamas 
jam tos visos akcijos vykdymą. 
Želigovskio pasirinkimą nulėmė 
du momentai: jis buvo gimęs 
Vilniaus krašte ir Pilsudskis 
juo pasitikėjo. '

Rugsėjo 20 d. išsiųstoji tele
grama nepasiekė Želigovskio.

Jis štabe atsirado tik rugsėjo 
29 d. ir sekančią dieną tarėsi 
su Pilsudskiu. Kaip savo prisi
minimuose rašo L. Želigovskis, 
Pilsudskis buvo labai susirūpi
nęs Vilniaus ateitimi ir manė, 
kad vienintelis išgelbėjimas bū
tų vieno asmens pasiryžimas 
įvykdyti sukilimą Vilniuje. Mar
šalas dar pažymėjo, kad Spa 
konferencijoj Lenkija atsisakė 
Vilniaus ir legaliu keliu nėra 
priemonių jam atgauti; reikia, 
kad patys piliečiai pakeltų gink
lą už savo teises. Pasiūlęs Že
ligovskiui vadovauti tai akcijai, 
Pilsudskis tarė: “Reikia atsi
minti, kad gali ateiti toks lai
kas. kada seimas, senatas, visa 
Lenkija ir net aš būsime pri
versti Jus pasmerkti. Taigi, rei
kia būti pasiruošusiam viską pri
siimti savo atsakomybėn. To ne
galima įsakyti. Tokie reikalai 
neįsakomi.” Tuo klausimu L. 
Želigovskis rašo: “Moralinė pu
sė, kuri man mažiausiai rūpė
jo. mano nuomone buvo visiškai 
tvarkoj.” Generolas nerimo tik 
dėl karinių dalykų, nes J. Pil
sudskis pradžioje žadėjo tik 
1.500 savanorių. Želigovskis 
tvirtino, kad tai permažas skai
čius. o tuo tarpu maršalas jų 
daugiau nenorėjo duoti, 
žvelgiant į “užsienį”.

atsi-

Pasiruošimas žygiui
Tolimesni pasikalbėjimai Vil

niaus reikalu vyko spalio 1-2 
d.d. Gardine ir Lydoj, maršalo 
traukinyje, žymiai platesniame 
ratelyje. Be J. Pilsudskio, dar 
dalyvavo generolai Rydz-Smigly, 
Berbecki, Želigovski, Rządkovs- 
ki ir pik. Koc. Pastarasis turė
jo būti tikslaus viso veikimo 
plano autoriumi. Taip pat čia 
nutarta: žygvje i Vilnių, be 
m ir. Koscialkovskio savanorių 
daliniu, siusti visą I-ją lieturiu- 
gudų diviziią. Kiti lenkų kari
niai vienetai, tiesiogiai nedaly- 
vauia šioj akciioi. turėjo deng
ti Želigovskio dalinių žygį.

NEMOKAMA TEISINE PAGALBA
V. S. MASTIS

Iškeliavus amžinybėn

Šių metų pradžioje įsigaliojo 
Ontario teisinės pagalbos įstaty
mas, kuriuo parūpinama neap
mokama teisinė pagalba nepasi
turintiems Ontario gyventojams. 
Įstatymas yra labai pažangus — 
duoda pilną pirmos klasės teisi
nę pagalbą su plačiu advokatų 
pasirinkimu.

Ne viešasis gynėjas
Ontario teisinė pagalba nėra 

pagrįsta viešojo gynėjo instituci
ja, kaip kitose valstybėse, kur 
neturtingiems yra paskirtas vie
nas ar daugiau advokatų, vadi
namų viešaisiais gynėjais. Pasta
rieji yra valstybės tarnautojai ir 
užsiima tik neturtingųjų atsto
vavimu. Ontario provincijos gy
ventojas, reikalingas teisinės pa
galbos, gali pasirinkti advokatą 
savo nuožiūra. Faktas, kad jis 
turi neapmokamą advokatą, nė
ra nei teisme, nei viešumoje ke
liamas. Tuo tarpu, jei asmuo yra 
atstovaujamas viešojo gynėjo, 
visiems tai savaime žinoma.

Administravimas*

Teisinė pagalba nėra Ontario 
vyriausybės tvarkoma — jos ad
ministracija pavesta Teisininkų 
Sąjungai, kuriai priklauso be
veik visi advokatai. Vyriausybė 
išleido įstatymą su pagrindiniais 
nuostatais, o pagalbos priežiūrą 
ir tvarkymą pavedė Teisininkų 
Sąjungai, kuri paruošia ir išlei
džia smulkesnes administracines 
taisykles.

Rajono direktorius
Ontario provincija suskirstyta 

į rajonus, kuriuose paskirti di
rektoriai ir komitetai. Vyriau
sias direktorius yra Toronte. 
Norintieji gauti teisinę pagalbą, 
kreipiasi į rajono direktorių (ad
resus turi kiekvienas advokatas), 
kuris besikreipiantį nusiunčia 
pas šalpos (welfare) pareigūną 
nustatyti besikreipiančio asmens 
finansiniam pajėgumui: ar jis 
visiškai nepajėgia mokėti, ar tik 
dalį. Jei gali šiek tiek mokėti, 
kokio dydžio dalį gali sumokė
ti? Šiam klausimui išspręsti ima
ma dėmesin pajamos, skolos, 
vaikų ir išlaikomų asmenų skai-

JONUI ŠVĖGŽDAI, jo broliui JUOZUI ŠVĖGŽDAI su 

šeima ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojau
tą —

A. A. Šmigelskiai P. L. Murauskai

Mielai MAMYTEI Niujorke mirus, ALFONSĄ ŽEBER-

TAVIČIŲ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

Antanas ir Ema Dirsės

Pratęsiamas konkursas dailininkams
Jungtinis Finansų Komitetas, 

ruošdamasis telkti lėšas Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo 50-ties metų minėjimo rei-

Spalio 3 d. buvo įsteigta 3 
armija, vad. gen. Sikorskio, kuri 
savo fronte nuo Prūsų iki Va
rėnos rajono buvo nukreipta 
prieš Lietuvą, ši armija, vien 
tik savo buvimu pririšo beveik 
% visų Lietuvos karinių pajė
gų, o žygyje į Vilnių dalyvavo 
beveik 80.000 karių, taigi, be
veik keturis kartus daugiau nei 
Lietuvos tuometinė kariuome
nė. Tokiu būdu žygio pasiseki
mu Želigovskis galėjo būti visiš
kai užtikrintas. Nepamiršta bu
vo ir politinė pusė pasiteisini
mui užsienio ir Tautų Sąjungos 
akyse.

“Vidurinė Lietuva”
Gardine taip pat nutarta, tuoj 

užėmus Vilnių, išrinkti vieti
nius vykdomuosius organus, ku
rie perimtų visą teritorijos val
džią. Nuspręsta duoti šiai teri
torijai “vidurinės Lietuvos” var
dą. J. Pilsudskis savo paskaitoj 
Vilniuje 1923 m. rugpjūčio 25 
d. visdėlto tvirtino: “Ne aš su
galvojau vidurinės Lietuvos var
dą. šis terminas buvo sugalvo
tas taip vadinamos Laikinosios 
Valdymo Komisijos narių”. Vi
durinės Lietuvos sąvoka siekia 
1919 m. pavasarį, kai Feliksas 
Perl, kalbėdamas seime 1919 
m. kovo 19 d. Lietuvos Gudijos 
sienų klausimu, atkreipė dėmesį 
į trijų tautybių gyvenvietes: et
nografinės Lietuvos — su sos
tine Kaune, lenkiškosios Lietu
vos — su Vilniumi, gudiškosios 
Lietuvos — su Minsku. Ryšium 
su tuo jisai siūlė sušaukimą tri
jų seimu, kurie pasisakytų dėl 
tolimesnio šių žemių likimo.

(Bus daugiau)

čius ir kitos materialinės aplin
kybės.

Šalpos pareigūnas apie tai 
praneša rajono direktoriui, kuris 
išduoda pažymėjimą. Jei besi
kreipiantis pajėgia dalį mokėti, 
tai jis ją sumoka į specialų tei
sinės pagalbos fondą. Ontario 
vyriausybė įmoka į tą fondą tiek 
pinigų, kiek reikia padengti vi
soms išlaidoms.

Jei advokatas reikalingas sku
biai, rajono direktorius gali iš
duoti pažymėjimą be šalpos tar
nautojo pranešimo.

Komitetas
Jei rajono direktorius atsisa

ko suteikti pagalbą, jo sprendi
mas gali būti apeliuojamas į ra
jono komitetą, kuris yra sudary
tas iš vietos advokatų. Komite
to sprendimas gali būti apeliuo
jamas į vyriausią teisinės pagal
bos direktorių Toronte.

Pagalbos rūšis
Teisinė pagalba teikiama: a. 

bet kokio teismo bylose; b. kai 
gresia administracinė bauda pa
gal federacinio ar provincinio 
parlamento aktą, jei bausmė bū
tų kalėjimas arba pragyvenimo 
uždarbio praradimas; c. pusiau 
teisminės ar administracinės ko
misijos bylose; d. bankrotavimo 
bylose; e. notarinių dokumentų 
sudaryme: f. kai reikalingas bet- 
koks teisinis patarimas.

Išimtys
Pagalba neteikiama, jei as

muo kaltinamas: a. įžeidimu, ve
dybinio pažado sulaužymu, sve
timos žmonos viliojimu, nepa
doria kalba; b. melagingu įskun
dimu; c. rinkimų teisminėse by
lose; d. bylose, kur jieškinys yra 
atlyginimas už nusikaltimo pra
nešimą.

Atlyginimas advokatams
Teisinės pagalbos fondas mo

ka advokatams tris ketvirtada
lius įprastinio honoraro ir pilnai 
padengia visas su atstovavimu 
susijusias išlaidas. Advokatų 
honoraro minimumą nustato pa
ti Teisininkų Sąjunga, o maksi
mumas priklauso nuo atskiro 
advokato garsumo ar gerumo.

Pranas ir Zita Sakalai

kalams, buvo paskelbęs konkur
są lietuviams dailininkams su
projektuoti sekančius piešinius- 
kūrinius:

1. metaliniam ženkleliui, tin
kamam segti į švarko atlapą:

2. ženkleliui lipdyti ant laiš
kų vokų ar atviručių;

3. atitinkamam piešiniui, ku
ris bus naudojamas numato
miems išleisti vokams;

4. piešiniui numatomoms iš
leisti atvirutėms, minint 50-čio 
sukaktį.

Beskubant nebuvo atkreiptas 
dėmesys, jog vasaros metas la 
biau tinkamas poilsiavimui nei 
dalyvavimui konkursuose, todėl 
ir nesulaukta pakankamo skai
čiaus dailininkų kūrinių. Komi
tetas, norėdamas meno kūrė
jams duoti progos gausiau pasi
reikšti, šį konkursą pratęsia iki 
š.m. spalio 15 d.

Dailininkui ar dailininkei, ku
rių projektai sudarytos komisi
jos bus priimti, komitetas su
mokės $100 premiją už kiek
vieną augščiau išvardintų ketu
rių rūšių kūrinį.

Laisvojo pasaulio dailininkai 
kviečiami kiek galint skubiau 
siųsti kūrinius konkursui, tuo 
prisidedant prie reikšmingesnio 
50-ties metų Lietuvos nepri
klausomybės sukakties paminė
jimo. Siųsti šiuo adresu: Uni
ted Lithuanian Finance Commit
tee, 29 West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA.

Jungtinis Finansų Komitetas

* Čekoslovakijoje yra tik 169 
klierikai. 1967 m. įšventinta ku
nigais tik 19, Prieš antrąjį pa
saulinį karą būdavo 1000 klie
rikų 13-koj seminarijų. Kasmet 
įšventindavo 250-300 kunigų.
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NAUJAS LIETUVIS PRELATAS
Metiniai kunigų suvažiavimai 

įvykdavo, daugiausia Toronte, 
Hamiltone, St. Catharines, re
čiausiai — Montrealio mieste. 
Priežastis: tolimas kelias. Bet 
šie metai buvo palankūs mont- 
realiečiams, nes čia vyksta pa
saulinė paroda. Suvažiavimas 
įvyko rugsėjo 12 d. Tėvų jėzui
tų namuose. Dalyvavo 12 kuni
gų. Posėdį pradėjo valdybos 
sekr. Tėvas Ambrozijas Praka- 
pas, OFM, pakviesdamas mons. 
V. Balčiūną sukalbėti maldą, po
sėdžiui pirmininkauti — Tėv. K. 
Pečkį, SJ, sekretoriauti — kun. 
J. Gaudzę. Negalėdamas suva
žiavime dalyvauti ilgametis val
dybos pirmininkas mons. J. Ta- 
darauskas per sekretorių perda
vė visiems savo linkėjimus ir 
išreiškė pageidavimą, kad nau
ja valdyba būtų išrinkta iš mont- 
realiečių. Perskaičius protoko
lą, trumpai pranešta apie iždo 
stovi (kun. A. Sabas). Pinigų yra 
$103;- išlaidų nepadaryta, nes 
turėtas išlaidas padengė mons. 
J. Tadarauskas.

Kun. dr. F. Jucevičius savo 
Įvade į diskusijas kalbėjo apie 
religinę būklę Lietuvoje. Jis ra
gino visus kreipti daugiau dė
mesio i Lietuvos religinius klau
simus. Esą dabartinėje Lietu
voje lietuviai nėra tiek nu
skriausti tautinėje, ekonominė
je srityje, kiek religinėje. Ten 
pastoviai yra vedama stipri an
tireliginė propaganda ir kuni
gams neleidžiama laisvai atsaky
ti i neteisingus užmetimus. Ten

Kanados lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas Montrealyje; deši
nėje — kur\. dr. F. Jucevičius, naujasis Kunigų Vienybės pirmi
ninkas Nuotr. G. Kijausko, SJ

VERTINTOJO ŽVILGSNIS

LIETUVOS “NEMUNO” KONCERTAS
Pirmą kartą apie busimąsias 

Kauno Politechnikos Instituto 
ansamblio “Nemunas” gastroles 
teko išgirsti Montrealio Vytau
to Didžiojo Klube prieš praside
dant V. Noreikos koncertui. Tą
syk vienas klubo šeimininkų at
virai ir tiksliai painformavo, kad 
atvažiuosiančio ansamblio sąsta
te darbuojasi dainos ir šokio en- 
tuziastai-mėgėjai. Jų lygis, at
seit, skirsis nuo profesijonali- 
nio “Lietuvos” ansamblio. Pro
grama būsianti Įvairi ir Įspūdin
ga jau vien todėl, kad kolektyve 
būsią virš 60 asmenų — kank
lininkų, birbynininkų, šokėjų ir 
choristų.

Išgirdus V. Noreiką interpre
tuojant retu Įsijautimu mūsų 
liaudies dainas, atrodė, kad ir 
tobuliausias ansamblis negalės 
grąžinti to estetinio išgyvenimo, 
juo labiau mėgėjų grupė. Taip 
galvojo turbūt nevienas mont- 
realietis, išpaikintas Įvairių 
folklorinių grupelių pasirodymų 
Expo estradose. Visdėlto talpi, 
nebe pirmos jaunystės Plateau 
salė prisikimšo vietinės ir iš 
toliau sugužėjusios publikos.

Išorinė išvaizda
Koncertą teatrališkai, bet ir 

efektingai, pradėjo išėję prieš- 
scenin trimitininkai su sieksni- 
nėm lauko dūdom. Deja, prasi
vėrus užuolaidai, tuoj pat pasi
darė aišku, kad koncertas vyks 
labai nekokiose sąlygose. Kažin 
kodėl scenos darbininkai nesi
teikė perkelti gilyn fono kulisų, 
nors scenos erdvė tai leido. Pa
liktoji erdvė buvo aiškiai nepa
kankama 65 asmenų grupei. Ar
ti kabančios draperijos stipriai 
kliudė liaudies instrumentų ka
pelai. Labai šykščiai panaudo
tos ir scenos apšvietimo galimy
bės. Spektaklio išorinis blizge
sys dėl to stipriai nukentėjo.

Visumoj “Nemuno” ansambli 
sudaro trys elementai: vyrų-mo
terų choras, šokėju grupė ir 
liaudies instrumentu kapela. 
Moterų duetas padainavo M. 
Petrausko senstelėjusi roman- 
siuka “Jau vakaras buvo”, o bir
bynininkai pagrojo Tamošaičio 
komnoziciją “Jievutė”. Solistų. 
ka»n tokiu, ansamblyje nebuvo.

Kalbant apie išore, tenka na 
stebėti, kad didelė skriauda ko
lektyvui vra ta, joe jam nena- 
vvko išsikovoti rimto dailinin
ko sukurtu kostiumu. Vvru cho
ras ir kanelos dalvviai aprengti 
’’“e^ktineo sukimimo “baby 
blue” spalvos drabužiais (kain 
kadaise angelaičiu uniformos). 
Moterų choro anrėdas — bana
liai sustilizuoti etnografiniai 
drabužiai (dominuoja geltoni to* 

nėra nei vieno katalikiško laik
raščio, nėra galimybių papildy
ti religinio gyvenimo žiniomis 
iš vakarietiškų šaltinių. Jie ten 
yra uždaryti į ateistinį kalėji
mą jau 25 metai! Iš mūsų pu
sės per tuos 25 metus irgi reiš
kėsi apsileidimas, nes per tą lai
ką nieko rimto nebuvo paruoš
ta, ypač antimarksistinės kriti
kos. žiūrint į ateitį, marksizmas 
mums bus pati svarbiausia pro
blema, užtat jau dabar mums 
reikia pradėti taisyti tą klaidą.

Tėv. G. Kijauskas, SJ, stip
riai siūlė, kad būtina išeivijos 
katalikams turėti pastovų cent
rą, kuris geriausiai tiktų Čika
goje. Jame turėtų pastoviai dirb
ti net keli asmenys. Centro už
davinys būtų rūpintis ne tik lie
tuvių kunigų reikalais, ypač tų, 
kurie nėra pastoviai priimti i 
vietines vyskupijas, bet ir apla
mai pasauliečių. Centras galė
tų ne tik nagrinėti Įvairius rū
pimus klausimus, bet taip pat 
ruošti ir rimtą marksizmo kri
tiką. Be to, jis turėtų planuoti 
ir veikti visos išeivijos mastu.

Pagaliau buvo išklausyti at
skirų parapijų pranešimai apie 
religinę ir tautinę veiklą. 
Žinoma, Torontas stovi pirmoje 
vietoje.

Atsistatydinus senajai valdy
bai, i naują slaptu balsavimu 
buvo išrinkti ir pasiskirstė pa
reigomis: pirm. kun. dr. F. Ju
cevičius, ižd. Tėv. K. Pečkys, 
SJ, sekr. kun. J. Gaudzė.

Kun. J. Gaudzė

nai) ir (horribile) visų apysto
rės baltos kojinės. Reginys tuo 
atžvilgiu neestetiškas. Tokias pa
čias dėvėjo ir šokėjos. Visdėlto, 
taikant kostiumą prie šokio, 
joms pasitaikydavo karts nuo 
karto atgauti išvaizdą. Vyrų šo
kėjų drabužiai paskiruose šo
kiuose (Dobilas, Rezginėlė) atro
dė visiškai šauniai.

Labai abejotina, ar vertėjo 
naudoti banalius, 19 amž. operų 
perukus, visokias kanapių ka
sas, tirštą grimą.

Visa tai sudarė Įspūdi, tary
tumei “Nemunas” būtų beviltiš
kai mėgėjiškas, nors tikrumoj 
jo esama labai racionaliai ir sko
ningai išnaudojančio turimą me
džiagą vieneto.

Šokiai ir dainos
Efektingiausią programos da

li sudarė šokiai ir žaidimai — 
vieni jų pažįstami — Kalvelis, 
Malūnas, Klumpakojis — kiti 
nauji — Vestuvių šokis, Rezgi
nėlė, Dobilas, Trijulė, Trambu- 
lis (jei kitus pavadinimus ir iš
kraipau, kaltas anas dailus ber
nelis pranešinėtojas). Choreo
grafija visumoje — išradinga, 
tik gal kiek perdaug polinkio į 
piruetes. Atlikimas be priekaiš
tų, galima sakyti — profesijona- 
linis. Svarbiausia, jis buvo sai
kingas, nors gal ir nebuvo to
kios precizijos, akrobatikos, 
kaip “Lietuvos” ansamblio su
šoktam “Pakeltkojy”. Nebuvo ir 
pigaus pataikavimo publikai, 
kuri be reikalo bandė reprezen
tacinis “Lietuvos” vienetas savo 
“dėdžių-bobų” šokio klounada.

Choro pasirodymai praėjo 
blankiau. Gal kaltas kelionės 
nuovargis, o gal žiūrovas atėjo 
su viltim išgirst kažką panašaus 
i dainą, girdėtą pirmuose Šve
do ansamblio koncertuose. Kiek
vienu atveju jautėsi stoka dina
mikos polėkio.

Nors ir kartota publikai, “Lie
tuva brangi” praskambėjo blan
kiai. Matyt, dirigentą varžė bal
sų stoka. Jis stengėsi (ir suge
bėjo) išgauti maksimumą iš kuk
liu vokalinių išteklių. Kaikurie 
dalykėliai, kaip “Saulutė tekė
jo” (išpildoma be muzikinės pa
lydos) arba “Vai nėra, nėra” (iš
trauka iš Baumilo “Paskenduo
lės”) oraskambėjo netgi efektin
gai. Gal geriausia atestacija cho
rui buvo su derama akademi
niam vienetui kultūra išpildyta 
(nauiai Adomaičio harmonizuo
ta) “Pempei, pempei”. Tai vie
nas gražiausiu koncerto momen
tu.

Nėra naiviai mėgėjiškas
Visiems estradiniams folklo

riniams vienetams gresia pavo-

0. Ožinskienė ir M. Zavickienė dainuoja Argentinos Berisso liet, dr-jos “Nemunas'' 50 m. veiklos 
minėjime. Jas palydi akordeonu V. Balčiūnas. Už jų — “Papartynas“ ir vyresniųjų AL Centro 
ansamblis. Nuotr. Pr. Ožinsko

’’Argentinos Lietuvių Balsui” 40 metų
Pietų Amerikos lietuvių spaudos veterano sukaktis

Negausi P. Amerikos lietuvių 
spauda. 100.000 tautiečių apgy
ventame kontinente spausdina
mi keli patrijotiniai dvisavait- 
raščiai: “Argentinos Lietuvių 
Balsas” ir “Laikas” — Buenos 
Aires, Argentinoje; “Mūsų Lie
tuva” — Sao Paulo, Brazilijoje; 
Venecueloje retkarčiais pasiro
do “Tėvų Kelias”. “Pažangieji” 
leidžia “Vagą” Bs. Aires ^“Dar
bą” Montevideo, Urugvajuje. 
Buenos Aires taipgi leidžiamos 
neperijodinės “Eltos informaci
jos” ir “Revista Baltica” ispanų 
kalba. Visa laisvoji lietuvių 
spauda nelengvai verčiasi, bet 
ypač vargana jos padėtis P. 
Amerikoje. Nesulaikoma inflia
cija, negausūs prenumeratoriai 
ir komerciniai skelbimai baimi
na leidėjus dėl tolimesnio laik
raščių išsilaikymo. Nuo 1927 m. 
iki dabar buvo pasirodę 10 pe- 
rijodinių leidinių, bet išsilaikė 
tik du: 40 m. sukakti sulaukęs 
“Argentinos Lietuvių Balsas” ir 
žengiąs į 20-tuosius metus “Lai
kas”.

Draugija “Lietuva” 
leidžia “Balsą”
Būdingas “Balso”, vėliau pa

sivadinusio “Argentinos Lietu
vių Balsu”, Įsteigimas. Pirma
sis “Balso” redaktorius inž. agr. 
Juozas Bukevičius “Argentinos 
Lietuvių Centro Metraščio 1927- 
1952” straipsnyje “Kaip Įsikū
rė Argentinos Lietuvių Cent
ras” rašo:

“1927 metų lapkričio mėnesi 
spaudos komisija praneša links
mą žinią, kad nupirkta rašomoji 
mašinėlė ir rotatorius laikraš
čiui spausdinti, nes spausdinti 
ji spaustuvėje nebuvo nei lietu
viškų raidžių, nei lėšų. Kad drau
gijai* nė butas nekainuotų, re
dakcinė komisija prisiėmė tą 
savotišką spaustuvę savo gyve- 
naman kambarin. Visi redakci
nės komisijos nariai dirbo savo 
kasdienini darbą, kas fabrike, 
kas kontoroj po 12-16 valandų 
i dieną, o vakarais pradėdavo 
bildėti redaktorių ir spaustuvės 
mašinos, gausiai pasaldintos dis
kusijom ir ginčais iki ankstyvo 
ryto. Jauniem žmonėm miegas 
nebūtinai reikalingas. Taip už
gimė “Balsas”, kuri kai kas ne
užilgo praminė “murzinlapiu”. 
nes redaktorių nemiga neretai 
išsiliedavo juodom ašarom ant 
laikraščio veido. Bet tai maž
možis, nesvarbu, kad veidas juo
das, bile siela skaisti, lietuviš
ka ir patriotinė ...”

Draugija “Lietuva”, išleidusi 
“Balso” 60 nr. rotatorium ir 3 
nr. spaustuvėje, laikrašti perlei
do Pr. Ožinskui. Nuo tada “Bal
sas” pavadintas “Argentinos 
Lietuvių Balsu”.

“A. L. Balso” štabas
“Balso” red. komisijos pa

kviestas ir dabar “A. L. Balsą” 
redaguoja Kastantas Norkus. 
Nežiūrint 74 m. amžiaus, jud
rus ir dinamiškas visuomeninėj 
veikloj. Priklauso Susivieniji
mui Lietuvių Argentinoje. A. L. 
Centrui. L. B-nei, ALOS tary
bos valdybai. Daug rašo laisvo
je lietuvių spaudoje, plačiai in
formuodamas P. Amerikos tau
tiečių gyvenimą.

“A.LB.” leidėjai Pranas ir 
Ona Gudliauskaitė-Ožinskai, at
vykę Argentinon, tuoj Įsijungė 
i draugijų veikla. Jie pasireiškė 
vaidybos mene ir organizacinia- 

jus sukalkėti vienoj formulėj. 
Sprendžiant iš vieno koncerto, 
norėtųsi sakyti, kad “Nemunas” 
tos lėtos mirties dar nėra vei
kiamas. Jis nėra perdaug suone- 
retintas. “guvernančių augin
tas”, kaip kad profesijonalu gru
pės. Iš kitos pusės, nėra (išskv- 
rus išorės dalykus) naiviai iliust
ratyvus. mėgėjiškas. Jis yra pa
kankamai lankstus ir. naoildes 
repertuarą, galėtu suteikt pro
ga. tegu ir daliai laimingųjų, pa- 
matvt svečias šalis.

Publika bus tai supratus ir 
koncertantus priėmė šiltai, sve
tingai. Koncerto rimties nesu
drumstė jokie nelaimingi inci
dentai. J. V. A.

VYTAUTAS BALČIŪNAS

me darbe. Suprasdami lietuviš
ko spausdinto žodžio reikšmę 
tuometinėj išeivijoj, ryžosi per
imti “Balso” leidimą. Jų nepa
prastų pastangų dėka laikraštis 
pergyveno sunkmeti ir po kelių 
metų buvo spausdinamas nuo
savoje spaustuvėje. Visas dar
bas gulė ant Prano O. pečių: 
jis administruoja, sulaužo pus
lapius, spausdina ir, reikalui 
esant, renka linotipu. Paspėja 
lietuvių Įdomesnius Įvykius nu
fotografuoti ir nuotraukas pa
siunčia i visą lietuvišką spaudą. 
Jo suktuose kultūriniuose fil
muose ryškiai atsispindi Argen
tinos lietuvių gyvenimo svarbes
ni momentai. Ona Ožinskienė 
tvarko “Moteris ir pasaulis” sky
rių. Ji daug pasidarbavo A. L. 
Centro ansamblių organizavime 
bei jų šokių ir dainų mokyme. 
Jos suorganizuotas “Paparty
nas” — mažųjų ansamblis yra 
ALC programų pažiba. Daugelis 
ansambliečių dėvi jos pasiūtus 
ir tautiniais ornamentais iškai
šytus drabužius. Ona G. O., 
kaip gera dainininkė, su M. P. 
Zavickiene (duetas) yra išleidu
si keletą plokštelių lietuvių dai
nų ir dalyvauja draugijų meno 
programose. Jos tautiniais mo
tyvais sukurti rankdarbiai ir 
lietuviškos lėlės atkreipė ir ar
gentiniečių dėmėsi. Laikraščio 
ekspedicijoj ir kituos darbuos 
daug metų talkina St. Lipinskas.

Spaustuvė, lituanistikos 
muzėjus, seklyčia “Tulpė”
Lietuvių apgyventame Villa 

Lugano, Buenos Aires miesto 
pakraštyje, yra “Argentinos Lie
tuvių Balso” redakcija, admi
nistracija ir leidykla, šioje J. 
L. Suarez 5684 (sue. 39) gatvė
je iš tolo matyti dviejų augštų 
pastatai: gyvenamas namas ir 
už jo spaustuvė. Tai lietuviškos 
spaudos ir kultūros židinys. Na
mai pavadinti “Tulpės” vardu, 
turi gražią seklyčią^. Ji išpuošta 
lietuvių dailininkų paveikslais, 
Onos Ožinskienės rankdarbiais 
ir tautodailės drožiniais. Spaus
tuvė turi vieną linotipą ir spaus
dinamą mašiną. Antrame augšte 
sutelktas lituanistikos muzėjus, 
kuriame yra labai retų leidinių.

''Nemuno'' onsomblio nariai atlieka programų Montrealyje
Nuotr. K. Baltrūno

Nemunietės šokėjos Montrealyje koncerto metu Nuotr. K. Baltrūno

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% 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, Vz sv. geriamo šokolado, Yi sv. kakavos,

2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos neseafe, 
? sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, ¥4 sv. pipirų 
ir 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 Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO $734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kurinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Teroftto 9, 0ht.

Spaustuvėje spausdinama ir ki
tataučių laikraščių bei knygų. 
Tai didelė parama lietuviško 
laikraščio leidimui. Ispaniškai 
vadinama “La Voz” (Balsas) lei
dykla išleido daug knygų lietu
vių ir ispanų kalba.

“A. L. Balsas” suruošė ir mi
nėtinų koncertų, kuriuose daly
vaudavo po 1.000 ir daugiau žiū
rovų. 1939 m. nepriklausomos 
Lietuvos operos solistų su Kip
ru Petrausku vizito metu ir tą 
skaičių prašoko. Pianisto And
riaus Kuprevičiaus ir kitų žy
mių lietuvių muzikų koncertai 
daugiausia buvo rengiami šio 
laikraščio. Taip pat ir Motinos 
Diena, Dariaus ir Girėno pami
nėjimas, Vasario 16 ir kitos tau
tos šventės įvykdavo “A. L. B.” 
vadovybėje. Tuo laiku draugijos 
dar neturėjo savo namų, todėl 
didesni parengimai vykdavo iš
nuomotose salėse ar Lietuvių 
Klube, kuri administravo Pr. ir 
O. Ožinskai. “A. L. Balsas” drau
gijų veiklai turi daug Įtakos ir 
dabar. Laikraščio kaimynystėje 
esančiam Argentinos Lietuvių 
Centrui statant dr. J. Basanavi
čiaus rūmus, pagelbėjo nuolati
niu skatinimu per laikraščio pus
lapius ir sutelkdamas dideli 
skaičių aukotojų tam tikslui. 
Platūs talkų ir švenčių aprašy
mai iškėlė draugijos vardą. Dau
gelis draugijų pasirinko “A.L. 
B.” savo spaudos organu.

40 metų spaudos darbe
Jau 40 metų, kai “Argentinos 

Lietuvių Balsas” jungia Į vieną 
šeimą P. Amerikos lietuvius. 
Tai seniausias lietuvių patrijo
tinis laikraštis P. Amerikoje. Jo 
spausdintas žodis, pilnas meilės 
savo tėvynei, savajai kultūrai ir 
gimtajai kalbai, plačiai infor
muoja apie savo ir kaimynų gy
venimą. “A. L. Balsas” sieloja
si senosios tėvynės Lietuvos li
kimu ir jungiasi su tais, kurie 
dirba jos nepriklausomybei. P. 
Amerikos lietuvių spaudos ve
terano keliai nebuvo ir nėra gė
lėmis nukloti. “A. L. Balso” lei
dėjai Pr. O. Ožinskai ir redak
torius K. Norkus savo pasiau
kojimu ir tautiečių talka išlai
kė ji lietuvybės poste. Linkėti
na sėkmingai ji laikyti dar ilgus 
metus! t

Popiežius Paulius VI š.m. bir
želio 8 d. Vokietijos lietuvių 
sielovados direktorių kun. dr. 
Joną Avižą pakėlė į prelatus 
(Praelatus Domesticus S. S.). 
Atsiųstąjį iš Romos prelato di
plomą kun. dr. J. Avižai Įteikė 
Miuncheno kardinolas Doepfner 
rugpjūčio 28 d., ta proga pasi
kvietęs naująjį prelatą pas save 
pietų.

Naujasis prelatas kun. dr. J. 
Aviža yra gimęs 1913. XI. 8 
d. Žemaitkiemyje, Ukmergės 
apskr. Mokėsi Ukmergės gimna
zijoj; ją baigęs, 1932 m. Įstojo 
Į VD Universiteto medicinos fa
kultetą; po trijų semestrų pa
keitė fakultetą — 1933 m. Įsto
jo Kauno kunigų seminarijom 
Teologijos-filosofijos fakultetą 
baigė 1938 m. ir birželio 11 d. 
Įšventintas kunigu. Tų metų 
rugsėjo mėn. paskirtas į Kauno 
arki vyskupijos kuriją notaro ir 
arkivyskupo kapeliono parei
goms. Nuo 1940 m. liepos mėn. 
ėjo Kauno arkivyskupijos baž
nytinio tribunolo notaro parei
gas; 1942 m. paskirtas — Kau
no arkivyskupo sekretoriumi.
1944 m. iš tų pareigų atleistas 
ir paskirtas Kauno karmelitų 
bažnyčios vikaru. Liepos mėn. 
išvyko atostogų i Žemaitiją ir 
iš ten, priartėjus frontui, spalio 
8 d. turėjo trauktis i Vokietiją. 
Kartu su kun. A. Šidlausku 
pateko į Berlyną, paskui — i 
Tuebingeną. Sigmaringene buvo 
Gestapo suimtas ir laikytas 3 
mėn. kalėjime, po to — perkel
tas darbams i ginklų fabriką 
prie Sigmaringen. Kaip kunigui, 
darbininkai rodė daug pagarbos, 
dėlto Gestapui pasidarė nepa
rankus ir buvo perkeltas miško 
darbams i Ruhro kraštą. Iš ten
1945 m. pradžioje pavyko pa
bėgti. Atvykęs i Bavariją, ap
sistojo pas vienuoles seseris Klo
ster Moosen. Iš čia spalio mėn. 
bandė vykti i Romą, bet pake
lyje buvo sulaikytas ir grąžin
tas i Innsbrucką, kur įsiregist
ravo i universitetą ir pradėjo 
studijuoti filosofiją. 1946 m. 
buvo parkviestas vėl i Vokieti
ją dirbti Delegatūroj Kirchhei- 
me. Iš Delegatūros 1948 m. ru

''A. L. Balso" red. K. Norkaus 70 m. sukaktis. Prie vaišių stalo sė
di iš kairės: ALOST pirm. J. Čikštas, Z. Narkevičienė, red. K. Nor
kus, G. Balčiūnienė, ALB-nės pirm. A. Ba^iūnas. Stovi iš kairės: 
ALC buv. pirm. J. Ziberka, O. Ožinskienė, V. Balčiūnas ir "A. L. 
B." leidėjas Pr. Ožinskas. Nuotr. A. Kirstuko

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios legistruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairus spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D,R.M.N.Pt.

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

denį išvyko į Romą. Čia studi
javo krikščioniškąją archeologi
ją ir 1951 m. gavo daktaro laips
nį. Po to Laterano universitete 
studijavo bažnytinę teisę. Sun
kiai susirgus jo draugui kun. dr. 
A. Šidlauskui, jautė, kad jam 
reikia didesnės globos, todėl nu
traukė tolimesnes studijas ir iš
vyko Miunchenan. Ten, globo
damas ligonį, Miuncheno uni
versitete tęsė kanonų teisės stu
dijas. Lygiagrečiai, ’ nuo 1952 
m., pradėjo pastoracijos darbą 
Miuncheno lietuvių tarpe. 1960 
m. pasauliniame eucharistinia
me kongrese Miunchene kun. 
dr. Aviža suorganizavo lietuvių 
grupės dalyvavimą. Šalia pasto
racijos jis ėjo Įvairias pareigas 
visuomeniniame darbe. 19H55- 
1959 m. buvo PLB Vokietijos 
kr. valdybos narys, nuo 1956 
m. iki dabar PLB Vokietijos kr. 
tarybos narys, nuo 1957 iki 
1959 m. — Vokietijos ateitinin
kų sendraugių pirmininkas; 
1958 m. suorganizavo Miunche
ne moksleivių ateitininkų kur
sus ir ateitininkų sendraugių su
važiavimą. Kas metai suorgani
zuoja Vokietijos lietuvių vai
kams ir jaunimui vasaros sto
vyklas. Su paskaitomis yra ap
lankęs beveik visas Vokietijos 
lietuvių kolonijas. Jis yra PLB 
Vokietijos krašto valdybos Įga
liotinis prie Bavarijos valdžios. 
Nuo 1965 m. paskirtas Vokieti
jos lietuvių sielovados direkto
riumi. Be to, jis yra L. K. Moks
lo Akademijos Miuncheno židi
nio pirmininkas ir šiais metais 
vadovavo VH-jo L. K. Mokslo 
Akademijos suvažiavimo Vokie- 
tijoj parengimo darbams.

Izraelio vyriausybė nori par
duoti Indonezijai karo metu iš 
arabų paimtus sovietų ginklus. 
Indonezijos kariuomenę prez. 
Sukamo valdymo laikais apgink
lavo Sovietų Sąjunga, bet dabar 
ji nesutinka duoti dalių susidė
vėjusioms pakeisti. Izraelio at
stovai pusvelčiui siūlo Indone
zijai savo karo grobi, kuris indo
neziečių kariuomenei parūpintų 
trūkstamas dalis.

R.M.N.Pt


© PAVERTOJE TEVYtJE
A. BIELIAUSKO ĮSPŪDŽIAI
“Švyturio” 15 nr. vyr. red. rašy

tojas Alfonsas Bieliauskas pradėjo 
skelbti savo įspūdžius iš Kanados — 
“Aš mačiau Kanadą”. Tuo tarpu mus 
tėra pasiekusi pirmoji jų dalis — 
“Kanada įsivaizduota ir tikra”. A. 
Bieliauskas lankėsi Kanadoje su kom
partijos delegacija ir programa atli
kusiais menininkais birželio 19-29 d. 
d. Jo įspūdžiai, atrodo, bus gerokai 
platesni už A. Laurinčiuko vadina
muosius reportažus, kurie iš tikrųjų 
tėra propagandinių minčių kratinys. 
Priminęs, kad Kanadoje gyvena apie 
40.000 lietuvių, A. Bieliauskas ste
bisi Torontu: .. man galvoje kaž
kodėl sukosi niekuo nepagrista pai
ka mintis, kad tai turįs būti mies
tas, savo gabaritais ir gyventojų skai
čiumi kažkuo primenąs mūsiškį Kau
ną. Tokį įsitikinimą lyg ir patvir
tino “Mažasis pasaulio atlasas”, iš
leistas 1965 metais Maskvoje ir juo
du ant balto liudijąs, kad Torontas 
dar neįrašytas į pasaulio milijoninių 
miestų skaičių; gi iš tikrųjų šis mies
tas turi jau 2.200.000 gyventojų ir 
ištisą dangoraižių mišką; tarp kit
ko, tai gražus, elegantiškas miestas, 
ko lyg ir nebūtų galima pasakyti 
apie gana neplaningai Švento Lau
ryno pakrantėmis išsibarsčiusi Mon
realį ...” Daug eilučių A. Bieliaus
kas skiria Kanados klimatui, nes Ka
nados saulę jis buvo įsivaizdavęs ge
rokai vėsesnę: “__ pietryčių Kana*
da, į kurią įeina Monrealis, Otava 
ir Torontas — miestai, kuriuose 
mums teko pabuvoti — savo klima
tu primena pietinius Ukrainos ra
jonus, gal tik su tuo skirtumu, kad 
Kanados pietūs, be gausių saulės 
spindulių, dar gausiau turi drėgmės. 
O ta drėgmė! Ji gniaužte užgniaužia 
krūtinę, vos tik išlipi iš lėktuvo ir, 
ilgu horizontaliu eskalatoriumi nu
vežtas iki pagrindinės aerouosto sa
lės, pagaliau patenki į automobilių 
nusėtą aikštę. Ji, ta drėgmė, liulanti 
nuo gilios ir plačios Švento Lauryno 
upės bei Didžiųjų ežerų (nuo vande
nyno Monrealį skiria ar ne tūkstan
tis kilometrų sausumos), visai nebijo 
saulės, kuri birželio antrojoje pusėje 
kaitina lyg kalvėje; sunku pasakyti, 
kiek litrų prakaito tomis dienomis 
išspaudė ji ir mums, ir visiems pa
rodos lankytojams. Ypač sunkus oras 
po lietaus, kuris, nors ir šlapias, 
kaip paprastai, bet visai nešaltas; 
palijus iš saulės įkaitintos žemės 
veržiasi tokie tiršti garai, kad jau 
už keliasdešimties metrų viskas — 
ir žmonės, ir automobiliai, ir pavil
jonai — skęsta baltame rūko pie
ne ...”

MADŲ FESTIVALIS
Tarptautinis madų festivalis Įvyko 

sporto rūmuose Maskvoje. Jame ma
das demonstravo firmos iš 24 pa
saulio šalių, jų tarpe ir Vilniaus 
modelių namai, susilaukę didelio pa
sisekimo. Lietuviškų madų demonst
ravimas buvo pradėtas dokumentiniu 
filmu “Jubilėjus”, o jos pačios buvo 
suskirstytos i skyrius — “Pasveiki
nimas”, “Kosmosas žemėje”, “Pava
sarinis Vilnius”. Pirmam skyriui at
stovavo liaudies ornamentai, antra
jam — sportinė modelių grupė, tre
čiajam — paltai, suknelės ir eilutės. 
Žiūrovams ypač patiko suknelės iš 
triacetato, vakarinė apranga, sukur
ta pagal senovės lietuvių legendas 
— “Gražina”, “Jūratė”, “Eglė”, “Ma
no kraštas Lietuva” ir kt. Visi mo
deliai buvo pasiūti iš Lietuvoje aus
tų medžiagų. Populiariausios buvo 
P. Ziberto kombinato ir “Kauno au
dinių” medžiagos.

VL. ŠLAITO PROZA
“Gimtojo Krašto” 32 nr. pusė pus

lapio skiriama Britanijoje gyvenan
čio Vlado Šlaito eilėraščiams, ku
riuos jis pats atsiuntė redakcijai, ma
tyt, sugundytas pirmykščio pasiseki
mo, kai prieš metus “Pergalė” pa
skelbė keletą jo kūrybos pavyzdžių. 
“GK” redakcija cituoja V. šlaito 
laiško ištrauką: “Tai, kad mano eilė
raščiai randa vietos šiuo metu Lie

LONDON, ONT.
“LIETUVIAI KANADOJE”. Tuo 

vardu šiemet pasirodančią knygą 
anglų kalba Londone galima užsisa
kyti pas Daniliūną sekmadieniais po 
11 vai. pamaldų arba telefonu 438- 
7694. Iš anksto užsisakantiems kny
gos kaina $6, garbės prenumerata 
$25, rėmėjo — $100, mecenato $500 
ir daugiau. Tai bus bene pirmasis to
kios apimties leidinys anglų k. Kny
gą paskaičius nevienam teks nustebti, 
kokį kultūrinį ir ekonominį pajėgumą 
mes turime visi kartu. Ne sykį to
kios knygos esame pasigedę. Kai ligi 
šiol norėdavome kitataučiams pateik
ti žinių apie Kanados lietuvius, tai 
visada pasigesdavome faktų, kurių iš 
niekur reikiamu momentu negalėda
vome gauti, šis leidinys mums pa
lengvins visuomeninį darbą liet, re
prezentacijos srityje ir tikrai daug 
pasitarnaus tautiniam reikalui. Jame 
bus daug žinių iš visų apylinkių, 
neišskiriant nė Londono.

“TAURAS” — ANTROS VIETOS 
LAIMĖTOJAS. Kanados šimtmečio 
proga buvo surengtas vietinio jauni
mo krepšinio turnyras. Jo tai
syklės neleido dalyvauti oficialioms 
mokyklų ir universiteto komandoms 
ir skatino registruotis atsitiktinai su
darytas ir prie parapijų veikiančias 
komandas, nors tikrumoje ir pastaro
siose žaidė daug žaidėjų iš gerųjų 
komandų. /Tauras” šį kartą irgi žai
dė kaip Šiluvos Marijos parapijos 
komanda. Rungtynės — dviejų pus- 

tuvoje dideliu tiražu leidžiamame 
laikraštyje, priimu kaip tikrai di
delį komplimentą mano eilėraš
čiams ...” Tai drąsi išvada, nes juk 
nuo komplimentų eilėraščiai nepage
rėja. Paskelbtųjų tarpe yra eilėraš
tis “Pagal tai, kaip gyvenam”, kurį 
čia pateikiame, atsisakydami (dėl 
vietos stokos) autoriaus eilučių lau
žymo: “Tie, kurie nori būti eilėraš
čių rašymo meisteriais (aš kartu su
dedu muzikus ir tapytojus, grakščių 
žodžių rikiuotojus ir mąstytojus), tie 
privalo būt savo paprasto ir kasdie
niško gyvenimo moraliniais meiste
riais, nes pagal tai, kaip gyvenam, 
pagal tai mes ir rašom. Tie, kurie 
mano, kad tik per rašymą bei nuo
latinį eiliavimą galima imt ir išdai
linti rašymo braižą, tie labai apsirin
ka, nes tik tai, kas šioj žemėj yra 
gera žmogui .širdy, gali duoti eilė
raščiui nesudėvėtą ir nekasdienišką 
rašymo braižą. Ir svarbiausia, kad 
reikia mąstyti ne tiek apie rašymą 
ir ne tiek apie žodžių grakštumą ir 
jų surikiavimą, kiek mąstyti apie 
savo siūbuojančią žemišką širdį, ku
ri rašant už stalo ant popieriaus 
plunksną vedžioja. Šitaip maždaug 
apibūdinčiau meisterio darbą.” Įdo
mu, kaip meisterio V. Šlaito darbą 
privačiuose pokalbiuose apibūdina 
“GK” redaktoriai? Jeigu tai yra poe
zija, ką mes turime vadinti proza?

KAI SIJONAS PAILGĖJA
Vilnietė A. Karkauskienė “Tie

sos” 205 nr. pasakoja savo ir sijo
no nuotykius: “Labai atsargiai sten
giausi plauti trikotažinį sijoną, o jis 
vis vien išsitempė ir į ilgį, ir j plo
tį. Nieko nepadarysi, reikia taisyti.

Užėjau į Garelio gatvėje esančią 
rūbų remonto atelje.

— Trikotažo netaisome, — išgir
dau atsakymą.

Gorkio gatvėje esančioje trikota
žo atelje pasakė:

— Netaisome ir nežinome kur tai
so.

Netoliese — mezgykla. Ten suti
ko labai maloniai:

— Patrumpinti galime, bet susiau
rinti — ne. Neturime kainininko ir 
nežinome, kiek iš jūsų paimti už dar
bą. Užeikite į Komjaunimo gatvėje 
esančią trikotažo taisymo dirbtuvę 
arba į atelje prie Jaunimo stadiono.

— Mes taisome tik apatinį triko
tažą. Viršutinio netaisome, — taip 
atsakė Komjaunimo gatvėje.

Prie Jaunimo stadiono “nurami
no”:

— Taisome, tačiau turime daug 
darbo. Bet jums nebūtinai pas mus. 
Mes siuvame paprastomis mašino
mis, kokias turi kiekviena siuvimo 
atelje. Užeikite į bet kurią antros 
eilės siuvyklą, ir padarys, pavyzdžiui, 
kad ir į siuvyklą Trakų gatvėje.

Trakų gatvėje griežtai atsakė:
— Netaisom.
Kur dar eiti? Prisiminiau kaimy

nę, kuri turi siuvimo mašiną ir mo
ka tiesiai siūle nusiūti. Ji sutiko pa
taisyti.

Apsieisim ir be kainininko ...”

IŠRADĖJŲ SALONAS
Vilniuje “ministerių” tarybos moks

lo ir technikos skyriaus viršininkas 
D. Kostiukevičius atidarė išradėjų 
saloną. Ta proga racionalizatorių ir 
išradėjų draugijos respublikinės ta
rybos pirm. A. Bielinskienė pareiš
kė: “Auga respublikos išradėjų gre
tos ir jų techninės kūrybos rezulta
tai. I960 metais, pavyzdžiui, tebuvo 
įdiegta į gamybą 23 išradimai. Per
nai jų skaičius išaugo iki 241. Ne ma
žiau išradimų įdiegiama ir šiais me
tais. Vidutiniškai kiekvieno išradimo 
ekonominis efektas pernai viršijo 20 
tūkstančių rublių” (“Tiesa” nr. 214). 
A. Bielinskienės teigimu, Lietuvoje 
yra 500 išradėjų, kuriuos jungs mi
nėtasis salonas patarimais, pagalba ir 
išradimų populiarinimu. Čia taipgi 
bus skaitomos paskaitos ir praveda
mos diskusijos, rengiamos išradimų 
mugės. V. Kst.

laikių po 10 min. žaidimo kiekvie
nas, nestabdant laikrodžio. “Taurui” 
tą dieną teko žaisti ketverias rung
tynes, kurių laimėjo pirmąsias tris 
santykiu: prieš Sv. Jurgio parapiją 
34:7; prieš Sv. Patricko 23:19 ir 
prieš Ontario Vocational Centre 20: 
13. Po šių rungtynių “Tauras” pate
ko į baigmę ir susitiko su stipriau
sia turnyro komanda “Young Life”, 
sudaryta daugiausia iš universiteto 
studentų. Pirmą puslaikį laimėjo 
“Tauras” 15:14, paskui rungtynės vy
ko maždaug lygiomis arba su maža 
“Young Life” persvara, o per pasku
tines penkias minutes “Tauras”, tą 
dieną žaidęs daugiau rungtynių, ne
gu jo stiprusis oponentas, nebeįsten
gė ginti ir pralaimėjo 25:36 santy
kiu. “Tauras” laimėjo šimtmečio tur
nyro Londone II v. ir taurę. Turnyre 
buvo sužaista apie 50 rungtynių. 
“Tauras” II v. laimėjo ir Kanados 
lietuvių pirmenybėse š.m. sausio 
mėn.

LIUCIJA PETRASIuNAITĖ, lietu 
vių seselių kviečiama, šią vasarą 
buvo nuvykusi į Putnamą ir ten, kaip 
viena iš seselių pagalbininkių, pen
kias savaites padėjo tvarkyti jaunes
nes stovyklautojas 6-15 m. amž. gru- 
pėje.

BRONIUS ŽEMAITIS išvyko j Jie 
tuvių eimnaziją Kennėbunkporte. Jis 
buvo drausmingas L.L.S.K. “Tauras” 
narys. Piftni jo įspūdžiai — mokykla 
labai patinka. D. E.

<; ;! Rudens nuotaikai pritaikintoje
!; Hamiltono Jaunimo Centro salėje !;

< rugsėjo 30, šeštadienį, 7 v.v., įvyks ! 

rudens balius ;
grojant VYT. BABECKO orkestrui

• Bus madų paroda • Gaivinantis bufetas
• Siurpryzai, jvairenybės • Bilietų kaina: $2.00
• Loterija • Studentams: $1.00

Dramos grupė "Aukuras"

Lietuvių jaunimas smagiai šoko pasaulinėje parodoje Mont- 
realy Nuotr. W. Rask-Rasčiausko

S HAMILTON
TAUTŲ FESTIVALYJE miesto 

stadijone, kuriame dalyvavo 17 skir
tingų Kanados tautybių, lietuviams 
gražiai atstovavo mūsų taut, šokių 
vienetas “Gyvataras”, vad. G. Breich- 
manienės.

E. KUDABIENĖS ir jos “Aukuro” 
grupės organizuojamas literatūros va
karas, kuris turėjo įvykti lietuviams 
skirtoje savaitėje minint Kanados 
šimtmetį spalio 20 d., nukeliamas į 
gruodžio 11 d. Tai turėjo Įvykti dėl 
nepramatytų kliūčių. Per vasaros 
atostogas prigesęs “Aukuras” vėl pra
deda liepsnoti ir savo planuose dar 
turi pirmuosius kolonijos šokius rug
sėjo 30 d. su įdomia programa, lapkr. 
1 d. vyksta su “Gulbės giesme” į 
Niujorką ir Baltimorę, o gruodžio 2 
d. — į Montrealį.

TAUTOS FONDAS ir šiemet turės 
paskutinius priešadventinius šokius 
gruodžio 2, šeštadienį. Jaunimo Cent
re. Būtų gera, kad prieš tai pasku
tinės savaitės nebūtų perkrautos ruo
šiamais pasilinksminimais. Nors 
Bendruomenės valdyboje turime pa
reigūną koordinuoti parengimams, 
bet iki šiol tos koordinacijos dar 
nematyti.

K. IR E. NORKAI atšventė savo 
15-kos m. vedybinę sukaktį.

SV. PATRIKO MOKYKLOS patai 
pomis šiemet naudosis mūsų šeštad. 
mokykla. Tai viena geriausių mokyk
lų pačiame miesto centre. Dabar tik 
reikia, kad tos mons. J. Tadarausko 
pastangos būtų Įvertintos, ir mes su
vežtame visą lietuvišką prieauglį i 
šeštadieninę mokyklą. Neleiskime sa
vo aštuoniamečiui spręsti ar reikalin
ga lietuviškai mokytis, ar ne. K. M.

BAIGUSIEJI GIMNAZIJOS XII 
KLASĘ prašomi užsiregistruoti pas 
J. Pleinį tel. JA 74876 iki spalio 15 
d. Visi bus tradiciniame spaudos ba
liuje lapkričio 4 d. pristatyti visuo
menei; KLB Hamiltono apylinkės

Londono, Ont. L.L.S.K. "Tauras" (jaunių A komanda) vietinia
me šimtmečio turnyre laimėjusi antrą vietą. Su kamuoliu — 
kapitonas Daniliūnas, jr.z nr. 10 jo pavaduotojas L. Butkus. 
Trūksta Š. Švilpos ir J. Barčiausko

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm. 9 — 3 v.p.p.
Antr. 9 — 1 ir 5 — 8 v.p.p.
Treč. 9 — 3 v.p.p.
Ketv. 9 — 3 v.p.p.
Penkt 9—1 ir 5—8 v.p.p.
Sešt 9 —12 v. dienos.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
itfMill VISOKIUS SLOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUS 

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. . 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

valdyba Įteiks po lietuvišką vertin
ga knygą.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS ir 
“Oakville Construction” savininkas 
A. Liaukus pirmieji paaukojo laimės 
staliukus lapkričio 4 d. spaudos ba
liui, kuri rengia ateitininkai sendrau
giai.

KUN. PR. JOKŪBAITIS iš New 
Mexico, vykdamas į Expo, buvo su
stojęs nas mons. dr. J. Tadarauską.

DANUTĖ LATAUSKAITĖ, baigusi 
katedros mergaičių gimnaziją, išvy
ko studijuoti i Windsor© universite
tą. Danutė buvo aktyvi dramos teat
ro “Aukuro” narė, priklausė tautinių 
šokių grunei “Gyvataras” ir aktyviai 
reiškėsi ateitininkų veikloje. 1966 m. 
lapkričio 6 d. buvo išrinkta spaudos 
baliaus karalaite. Danutei linkime 
sėkmės męksle.

J. P.
SKAUTAI-ĖS entuziastiškai įsijun

gė į praėjusios vasaros veikla sto
vyklose. Romuvos stovyklavietėje sto- 
vvklavo šią vasarą 30 skaučių ir va
dovių. Nors sunkiai dauguma dirbo, 
bet namo grižo patenkintos. Stovykla 
pasisekė jaunų vadovių uarbo dėka. 
Iš Hamiltono stovyklos vadovybėje 
dirbo: D. Pauliūtė ir R. Volungytė — 
vadovavo paukštytėm, B. Aušrotaitė 
— Birutės draugovei. Aid. Volungy
tė — rūpinosi stovyklos laikraščiu ir 
padėjo laužus pravesti. Vyr. skaučių 
Įžodį stovyklos metu davė 6 skautės: 
R. Bagdonaitė, D. Jonikaitė. B. Ker- 
šytė, D. Kudabaitė, D. Pauliūtė ir 
A. Sakalaitė. Prie Čikagos įvykusioj 
Rako vadovų stovykloje iš Hamilto
no dalyvavo: G. Breichmanaitė, J. 
Panavaitė, D. Pauliūtė, R. Volungytė 
ir V. Stukaitė. Stovykla mergaitės 
grįžo patenkintos, o tuntininkei buvo 
malonu gauti pagyrimo laišką, pabrė
žianti, kad hamiltonietės buvo drau
giškos, drausmingos bei pareigingos.

“Nemuno” ir “Širvintos” tuntai 
naują sezoną pradeda spalio 1, sek-

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

madienį, 11 v. dalyvaudami organi
zuotai pamaldose, po kurių Jaunimo 
Centro salėje įvyks trumpa sueiga 
ir laužas. Tuntai kviečia tėvelius ir 
prijaučiančius dalyvauti. Į skautes 
mergaitės priimamos nuo 6 m. am
žiaus. Tėvai registracijos reikalais 
prašomi kreiptis į tuntininkės pavad. 
I. Jokūbynienę — tel. 389-3205. Ber
niukai registruojami pas A. Tumaitį 
— tel. 627-3308. Su naujom jėgom — 
visi į darbą sesės, broliai!

Širvintietė
SLA 80 METŲ VEIKLOS minėji

mas rengiamas spalio 14 d. Knights 
of Columbus salėje, 222 Queenston 
Rd. Dalyvaus ir SLA pirm. Dargis iš 
JAV. Bilietai — po S2 gaunami tel. 
JA 94662.

LIETUVIŲ NAMŲ bendrovės 
pirm. G. Palmer išsiuntinėjo spaudai 
viešą pareiškimą, liečiantį sol. V. 
Noreikos, D. Juodvalkytės ir Pr. Bud- 
riaus koncertą Hamiltone. Jame pir
mininkas pasigėri koncerto progra
ma, išreiškia padėką menininkams, 
koncerto dalyviams, p. Pranckevi- 
čiams (už priėmimą savo bute), vi
sam komitetui ir pareiškia, kad gan
dai apie ultimatumą ryšium su sce
nos papuošimu nesą teisingi. Niekas 
iš svečių tokio reikalavimo nepareiš
kęs.

St. Catharines, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖ. Rugsėjo 16 d. 

slovakų salėn susirinko žymus skai
čius bendruomenės narių. Paskaitą 
skaitė krašto valdybos vicepirm. S. 
Kairys, sužavėdamas visus savo min
čių tiesumu ir aiškumu. Visokie kon
certuotojai iš pavergtos Lietuvos, pa
sakė tarp kitko paskaitininkas, yra 
žymūs menininkai, mums brangūs 
broliai lietuviai, bet jie yra ant meš
kerės. kurią laiko Maskvos raudonie
ji silpnadvasiams pagauti. Paskai
ta buvo palydėta griausmingų ploji
mų, nes jo žodžiai išreiškė ir visų 
mūsų b-nės narių mintis. Tuo būdu 
buvo išreikštas visiškas pritarimas 
krašto valdybos viešam pranešimui 
kuriuo ji laiko lietuvius menininkus 
iš pavergtos Lietuvos pavergėjų įran
kiu. Jų koncertai neremtini tol, kol 
jie atvyksta į šį kraštą su politiniais 
palydovais. Meninę programą išpil
dė jaunimas. Skudutininkai iš Toron
to. o kiti — iš St. Catharines. Baletą 
gražiai pašoko V. šetikaitė. akordeo
nu oagrojo A. Baronas. Gražiai pasi
rodė kursą baigianti piano klasėjo 
Gverzdytė.

Tebūnie leista šia proga maža pa
stabėlė. Būtų užtekę programoje pa
čių geriausių. Jauniausius reiktų pa
likti netaip žymiom šventėm. Taip 
pat nepabaigiamas uždarinėjimas ir 
atidarinėjimas scenos uždangos yra 
didelis programos minusas. Šiaipjau 
programa buvo puiki, tvarka gera, 
minėjimas sėkmingas.

SUNKUMAI SU LAISVĖS PA
MINKLU. Laikinio komiteto pamink
lui statyti buvo padėtos visos gali
mos pastangos gauti paminklui vietą 
prie pat krioklio Niagaroje. Buvo 
nueita net pas parlamento narį p. 
Morningstar, kuris visad mielai pa
remia lietuvius. Galutinio atsakymo 
dar nėra, tačiau vilties maža. Vikto
rijos parke nenorima duoti vietos, 
gi lietuviai nemato didelės naudos 
statyti paminklą už $10.000 kur nors 
nuošalioje vietoje. Kaip ten bebūtų, 
rūpinamasi ir toliau. Tuo tarpu atsi
randa vis daugiau minčių paminklą 
pastatyti kur nors lietuviškame kie
melyje ar sodelyje. Jei pasisektų pa
minklą pastatyti vienoje ar kitoje 
vietoje, būtų galima pagalvoti apie 
jo pašventinimo iškilmes, sakysime, 
ta proga surengiant 14-ją Lietuvių 
Dieną kitais metais. Tas duotų paja
mų, nes $10.000 surinkti nėra taip 
lengva. Paminklas ir Lietuvių Die
na Niagaros Pusiasalyje būtų puikus 
įnašas į Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 50 metų sukakties pa
minėjimą.

T. BENEDIKTAS BAGDONAS, O 
FM, išvyksta į Torontą. St. Cathari
nes jis išbuvo vienuolyno viršininku 
virš trejų metų, užsitarnaudamas vi
sų Niagaros krašto lietuvių nuošir
dumą ir tikrą pagarbą. Jam linkime 
geriausios sėkmės. Nauju vienuoly
no viršininku vėl paskirtas Tėvas 
Bernardas Mikalauskas, OFM, se
niausiai čia besidarbuojąs kunigas.

Kor.

Dr. H. A. KRISČIONAS,

DANTŲ GYDYTOJAS

PRIIMA PACIENTUS

PAGAL SUSITARIMĄ

1729 PORTAGE AVE,

WINNIPEG, MAN.

Telefonas 88M058
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CHEMIJOS INŽ. KOSTAS AST- 
RAVAS, buvęs torontietis, iš Korėjos 
grįžo į Los Angeles, kur eina vyr. 
inžinieriaus pareigas Fluor Corp. 
Ltd. Korėjoje jis 5 mėnesius dirbo 
inžinerijos patarėju prie dviejų stam
bių įmonių, statomų Pusan apylin
kėje. Laisvalaikiu lankėsi Japonijoje, 
Hong Konge, turėjo progos susipažin
ti su vietiniais gyventojais. Jis taip
gi pramoko skaityti ženklus, kuriuos 
vartoja kiniečiai, japonai ir korėjie
čiai. Į Los Angeles atsivežė daug 
filmų ir spalvotų nuotraukų. K. K-us

KUNIGŲ PAKEITIMAI Scranton, 
Pa., vyskupijoje: Šv. Marijos par. 
Eynone klebonas kun. Leonardas Gi
llis paskirtas šv. Mykolo par klebo
nu Scrantone; Šv. Marijos vilos Elm- 
hurste kapelionas kun. Jurgis Stala- 
vičius — Šv. Marijos par. Eynone 
klebonu; Šv. Juozapo ligoninės kape
lionas Carbondale kun. Kenneth Ki- 
žis — tos apylinkės labdaros direk
torium; Šv. Trejybės par. administ
ratorius kun. Juozas Akulonis —* 
asistentu į Sv. Juozapo par. Scran
tone; asistentas S v. Onos par. Luzer
ne kun. Leonardas Sabalis — asisten
tu į Šv. Trejybės par. Wilkes-Barre.

JURBARKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Čikagoje buvo pradėtas kun. A. Sa
baliausko T. jėzuitų koplyčioje at
laikytomis pamaldomis. Vainiką su
važiavimo vardu prie paminklo žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę padėjo jur
barkiečiai — Juzė Biliūnienė ir sa
vanoris Juozas Sabaliauskas, žodį ta
rė rašytojas Ant. Giedrius-Giedraitis. 
Akademinę dalį atidarė kun. P. Garš
va, įžanginę kalbą apie Jurbarko 
duoklę tėvynei pasakė programos va
dovas muz. VL Baltrušaitis. Paskaitą 
apie Jurbarko istoriją skaitė Vikt. 
Šimaitis. Suvažiavimas buvo baigtas 
bendra visų jurbarkiečių vakariene 
Jaunimo Centre.

SALOMĖJA NARKELIŪNAITĖ, 
“Vienybės” redaktorė, rugpjūčio 28 
d. išskrido į Lietuvą aplankyti gimi
nių ir draugų.

KUN. PETRO MASKOLAIČIO, 30 
metų P. Amerikos džiunglėse pralei
dusio misijonieriaus, sidabrinė ku
nigystės sukaktis buvo atšvęsta pas 
saleziečius prie Cedar Lake, Ind. Per 
Mišias giedojo Indiana Harbor lietu
vių parapijos choras, vaišes suruo
šė čikagiečių komitetas — M. No- 
reikienė, J. Juknevičienė ir V. Oren- 
tienė. Juozas ir Ona Jusevičiai iš 
Rockford, Ill., į misijas grįžtančiam 
lietuviui misijonieriui pažadėjo pa
dengti bažnytėlės statybos išlaidas 
Ekvadore, kur kun. P. Maskolaitis 
dirba kivarų genties indėnų tarpe.

EUGENIJA DAMBRAUSKAITĖ iš 
Vilniaus atskrido pas gimines — se
serį Valeriją ir svainį Vincentą Kaz
lauskus Los Angeles mieste.

Australija
KĘSTUTIS MILIAUSKAS, 45 m. 

amžiaus Pertho lietuvis, prigėrė In
dijos vandenyno įlankoje. Su dviem 
draugais — italu ir australu jis buvo 
išplaukęs Įlankon meškerioti. Netikė
tai pakilusi audra apvertė jų ne
didelį laiveli, žuvo visi trys meške
riotojai. A. a. K. Miliausko kūnas į 
krantą buvo išmestas tik po dešimt 
dienų. Į amžino poilsio vietą jį paly
dėjo gausus lietuvių būrys. Velionis 
buvo baigęs Marijampolės mokytojų 
seminariją, aktyviai reiškėsi visuome
ninėje veikloje. Perthe jo pastango
mis buvo suorganizuota tautinių šo
kių grupė. Jis taipgi yra daug padė
jęs vaidybos mėgėjams, mokydamas 
juos taisyklingos tarties, kirčiavimo 
ir vaidybos.

“MŪSŲ PASTOGĖ” lietuviams stu
dentams skiria šias eilutes: “Pasi
rodo, Sydnėjaus studentai vis tik pir
mauja: neseniai įvykęs visuotinis 
Sydnėjaus lietuvių studentų susirin
kimas buvo pravestas anglų kalba. 
Jame dalyvavusi viešnia iš Los An
geles žibutė Stroputė neištvėrė ir 
protestuodama išėjo iš susirinkimo. 
Ką gi — puikiai demonstruojame lie
tuvišką sąmoningumą.”

AUSTRALIJOS ČIUOŽLMO PIR
MENYBĖSE, kurios buvo surengtos 
Sidnėjaus Prince Alfred parke, čem- 
pijonatą laimėjo lietuvis gimnazistas 
Viktoras Bagdonavičius. Jis yra dak
tarės ir dantų gydytojo I. K. Bagdo
navičių sūnus.

^KNIGHT RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE HAMILTON

168 Locke St. S. JA 2-5028
IŠPARDAVIMAS

Westinghouse w
Jįarm 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 Pilypaitj, krautuvės vedėję

BIRUTĖS PŪKELEVIČIŪTĖS fil
mas “Aukso žąsis” susilaukė pakar
totinių gan aštrios kritikos balsų 
Australijos lietuvių spaudoje. Ade- 
laidiškis Pr. P. “Tėviškės Aiduose” 
pvz. rašo: “Aukso žąsis yra bene 
pirmasis laisvėje gyvenančių lietuvių 
susuktas ne apžvalginis ar dokumen- 
tacinis, bet grynai pramoginis spal
votas filmas ir todėl ypatingai gai
la, kad jame be lietuviškai kalbančių 
artistų daugiau nieko nėra lietuviš
ko. Dėl netobulos garso ir lūpų ju
desių sinchronizacijos nukenčia ir 
pati lietuvių kalba. Eiliuotas teks
tas taip pat apsunkina supratima. 
Pastatymas grynai sceninis moder
niose kubų ir kvadratų dekoracijo
se, dusinančioje ankštumoje, be jo
kių atsikvėpimų platesniuose hori
zontuose. Net ir astrologiniai žvaigž
dynai yra beerdviai ir neįtikinan
tys. Tarpinės paveikslų užsklandos, 
primenančios vandenyje besisklei
džiantį rašalą, yra nuobodčios savo 
monotonijoje ..Rašinį autorius už 
baigia priekaišto kupinais žodžiais: 
“... iš filmo išeidamas jauti, kad 
nieko neissineši, o sekančią diena 
jo jau neprisimeni. Tai ne gyva žąsis, 
kurių balsai skardėjo rudens ištuštin
tuose Lietuvos kaimo laukuose, net 
ne ta, kurią pagal vyriausybės pa
tvarkymą savo laiku turėjo pirkti 
Lietuvos tarnautojai, bet tik su tarp
tautiniu kamšalu iškepta žąsiena, 
pilnai paruošta pirkti turguje, atsira
dusi ant lietuviško stalo ...” “Aukso 
žąsį” Australijon nuvežė ten viešė
jęs PLB pirm. J. Bačiūnas. Filmas 
dabar rodomas Australijos lietuvių 
kolonijose.

Britanija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS sep

tyni skautai, vadovaujami “Aušros” 
timtininko ir gimnazijos mokytojo 
Ant. Veršelio, viešėjo Britanijoje. Sa
vaite laiko jie dalyvavo LSS Brita
nijos rajono stovykloje Lietuvių So
dyboje, o vėliau gyveno Lietuvių Na
muose Londone ir turėjo progos su
sipažinti su šio didmiesčio įdomy
bėmis. Vokietijon jie grižo rugpjū
čio 16 d.

PASIKALBĖJIMĄ SU MARTYNU 
VEREIKA apie sovietų pavergtų 
kraštų išeivių viltis, jų įsikūrimą ir 
gyvenimą Britanijoje paskelbė Cor
by miesto Įmonių laikraštis “S & L 
News”.

Argentina
VACLOVAS IR ANTANINA GVAZ 

DAITYTĖ RUDELEVIČIAI, išgyve
nę Argentinoje daugiau kaip 30 metų 
ir čia susilaukę pensijos, senatvės 
dienas ruošiasi praleisti Lietuvoje. 
Grįžti į Lietuvą juos kviečia gimi
nės.

VIKTORAS LIMBĄ, Buenos Aires 
lietuvis, laimėjo aukso medaS ir 
taurę dviratininkų lenktynėse.

BUENOS AIRES LANKĖSI moky
toja Elena Buitvydaitė ir stud. Jo
nas Lukoševičius, kurie rūpinasi pa
saulio lietuvių jaunimo stovyklos ir 
studijų dienų organizavimu 1968 m. 
Brazilijoje. Tam tikslui yra sudary
ta organizacinė komisija, pasiekiama 
šiuo adresu: Calixa Postal 4118, Sao 
Paulo, Brasil. Jaunimas turės pa
dengti kelionės išlaidas, o pragyveni
mo išlaidomis rūpinsis Brazilijos lie
tuviai. Komisijos atstovai lanko Ar
gentiną ir Urugvajų.

WELLAND. Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO

JŲ KLUBAS “Lithuanica” 1967. 8. 
12 visuotinio narių s-mo nutarimu 
pavedė valdybai suruošti 15 metų 
klubo gyvavimo minėjimą Wellando 
Crowland viešbučio salėje 1967 m. 
spalio 14 d. 7 v.v. Numatoma trum
pa meninė programa, filmas iš klu
bo medžioklių ir paskutiniu laiku 
matytų vaizdų Europoje. Rengėjai, 
norėdami žinoti kiek narių dalyvaus, 
veda registraciją. Pranešti ižd. P. 
Bersėnui, įmokant $1 nuo nario re
gistracijos mokesčio. Visa kita — 
klubo. Artimiausiu laiku nariams bus 
išsiuntinėjami kvietimai. Jei dėl ku
rių priežasčių kvietimas nebūtų gau
tas, malonėkite atkreipti dėmesį į 
laikraščio skiltis ir savo sutikimą da
lyvauti pranešti iki š.m. spalio 9 d. 
P. Bersėnui, 87 Rice Rd., Welland, 
Ont. Klubo valdyba



Laisvė prarandama ir pilnoje laisvėje
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas Vokietijoje

S. m. rugpjūčio 23-27 dieno
mis Vokietijoje, Vasario 16 gim
nazijos Romuvos būstinėje, įvy
ko septintasis L. K. M. Akade
mijos suvažiavimas. Akademijos 
tradicija — kas treji metai šauk
ti savo narių bei kitu mokslu 
besidominčiųjų suvažiavimus. 
Pirmieji trys suvažiavimai buvo 
suorganizuoti dar nepriklauso
moje Lietuvoje (1933, 1936 ir 
1939 m.), o keturi paskutinieji 
— tremtyje: 1957 m. Romoje, 
1961 m. Čikagoje, 1964 m. Niu
jorke, Fordhamo universitete ir 
1967 m. Vokietijoj, Vasario 16 
gimnazijoj. Po dviejų suvažia
vimų Amerikoje šis VH-tasis 
suvažiavimas sušauktas vėl Eu
ropoje dėlto, kad norėta duoti 
galimybę čia gyvenantiems Aka
demijos nariams ir kitiems 
mokslu užsiimantiems susiburti, 
išgirsti mokslo žodžio, pagvil
denti mokslo problemas lietuviš
koj plotmėj.

Šimtinė dalyvių
Suvažiavimo paskaitinės da

lies parengimu rūpinosi Akade- 
misjos centro valdyba (daugiau
sia dirbo pirmininkas Tėv. dr. 
A. Liuima ir reikalų vedėjas 
kun. VI. Delinkaitis), o Visą tech
ninę suvažiavimo paruošimo pu
sę atliko Miuncheno L. K. M. 
Akademijos židinys bei jo suda
ryta suvažiavimui rengti komi
sija, kurioje didžiausią darbo 
dali ir rūpesčio naštą nešė kun. 
dr. J. Aviža, dr. J. Grinius ir A. 
Grinienė. Jų dėmesys ir paslau
ga neaplenkė nė vieno. Kiekvie
ną atvykusi suvažiavimo dalyvi 
jie sutiko nuoširdžiai, kiekvie
nam parūpino nakvynę, maistą, 
supažindino su darbo tvarka.

Davsiniais-religiniais reikalais 
suvažiavimo metu rūpinosi Tėv. 
dr. Kl. Žalalis, OFM, ir kun. 
D. Kenstavičius. Kun. J. Dėdi
nas pasistengė suvažiavimo regi
mąją dali užfiksuoti fono nuo
traukose, o žodinę pusę Įrašyti 
į magnetofono juosteles.

Akademijos suvažiavime daly
vių skaičius siekė šimtą. Prie 
specialiai į Akademijos suvažia
vimą atvykusiųjų prisijungė 
prieš tai čia pat vykusių studi
jų savaitės dalyvių dauguma, 
sudarydama su anais vieną dar
nią auditorinę grupę, pajėgią 
klausyti, priimti ir reikštis 
mokslo žodžiu. Dalyviai buvo iš 
daugelio Europos ir užjūrio 
kraštų: Vokietijos — virš 60, 
Italijos 9. J. A. Valstybių 8, 
Australijos 4, Anglijos 5, Pran
cūzijos 3, Šveicarijos 2, ir po 
vieną kitą iš Belgijos, Olandi
jos, Švedijos, Kanados.

Akademijos suvažiavime vei
kė 6 sekcijos: sociologijos, me
dicinos. tiksliųjų mokslų, teolo
gijos. istorijos ir lietuvių litera
tūros. Suvažiavimui buvo skir
tos 4 dienos, todėl sekcijų po
sėdžiai su paskaitomis vyko vie
nas po kito. Tai leido dalyviams 
dalyvauti visose paskaitose.

Pradedamasis posėdis
15 vai. atvykusiųjų registra

cija. Lygiai 17 vai. suvažiavimo 
pradedamąjį pilnaties posėdi di
džiojoj gimnazijos salėj atidarė 
L. K. M. Akademijos Miunche
no židinio ir suvažiavimui reng
ti komisijos pirm. kun. dr. J. 
Aviža. Savo trumpoj, bet bran
džioj kalboj jis priminė suva

Į LITHUANIANS IN CANADA
Tokia antrašte vra leidžiama knyga anie Kanados

KANADOS ŠIMTMEČIO LIETUVIŲ LEIDINIO 
ADMINISTRACINEI KOMISIJAI

941 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 3, ONT.
Užsisakau .... egz. “LITHUANIANS IN CANADA’

Tokia antrašte yra leidžiama knyga apie Kanados lie
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 
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. Kulpavičius, 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 šimtme
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

Vardas ir pavardė

Numeris ir gatvė

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

žiavimo reikšmę lietuviams inte
lektualams ir lietuviškam jau
nimui, pastebėdamas, kad šis su
važiavimas vyksta lietuviškoj 
Romuvos Vasario 16 gimnazi
jos pastogėj, kurią supa tūks
tantmečiai ąžuolai, stiebiasi pi
lies bokštas, plevėsuoja trispal
vė vėliava ir kurioj pačius moks
lo pradmenis semiasi lietuviškas 
jaunimas. Sukalbėjęs jautrią 
maldą, kun. dr. J. Aviža pakvie
tė posėdžiui pirmininkauti prof, 
dr. A. Liuimą, SJ, o sekreto
riauti kun. R. Krasauską. L. K. 
Mokslo Akademijos centro val
dybos pirm. prof. dr. A. Liui
ma savo Įžanginėj kalboj pir
miausia padėkojo Akademijos 
Miuncheno židiniui už atliktus 
darbus ruošiant ŠĮ suvažiavimą, 
Vasario 16 gimnazijos vadovy
bei už patalpas, paminėjo trejų 
metų laikotarpyje mirusius 
Akademijos narius. Akademija 
per tą laiką neteko 9 narių. Pas
kiausiai iš jos narių tarpo išsi
skyręs yra visų mylimas, gra
žiai pradėjęs darbus ir daug ža
dėjęs vysk. Pr. Brazys. Jis ir kiti 
mirusieji nariai buvo pagerbti 
tylos-susikaupimo minute.

Duotis ir užduotis
Prof. dr. A. Liuima suminėjo 

Akademijos veikloj nuo praėju
sio suvažiavimo (1964 m.) iki da
bar žymesnius Įvykius: naujų ži
dinių Įkūrimą, 20 naujų narių 
prieaugli, išleistus Akademijos 
leidinius, nurodė akademikų už
davinius mūsų gyvenamame lai
kotarpyje ir pabrėžė:

“Mūsų laikais vykstantis dva
sios persilaužimas, naujos epo
chos formavimasis dvejopai per
gyvenamas: kaip duotis — kaip 
jau Įvykęs faktas, kaip tam tik
ros raidos, pažangos išdava, su 
visais savo naujumais, laimėji
mais ir, antra, kaip užduotis — 
vykdytinas uždavinys. Duotis ir 
užduotis buvo pramatyta kaip 
pagrindinė ir vedamoji šio suva
žiavimo tema: panagrinėti įvai
riose sekcijose atitinkamus po
žvilgius tiek duoties, tiek už
duoties.”

“Ne tik užduotis yra labai ma
sinanti ir Įdomi, bet nemažiau 
reikšminga bei lemtinga yra ir 
duotis. Tarptautinė duotis mums 
daugiau ar mažiau pažįstama. 
Labiau dominanti yra tėvynės 
duotis: kaip ten gyvenama me
džiagiškai, ekonomiškai ir t.t., 
bet dar įdomiau, kaip kultūriš
kai pasekti jų dvasios stovi, jų 
psichologiją, kiek ji jau yra pa
žeista, kiek yra pavojaus ją dar 
labiau sužaloti (nuolatinė bai
mė, nusilenkimas prievartai, ne
pritekliai, kombinavimas, nuola
tinis gudravimas, slapukavimas, 
pasitikėjimų artimu išblėsimas, 
atvirumo sumažėjimas, žodžiu, 
visoks moralinis menkėjimas). 
Visa tai verta pagvildenti reli
giniu. psichologiniu, sociologi
niu ir kitais požvilgiais”.

“O ką parodytų duotis apie 
mus pačius tremtinius ir išei
vius. jeigu kas padarytų sąžinės 
apyskaitą mūsų tautinių, visuo
meninių, kultūrinių, politinių, 
religinių nusiteikimų? Kiek dva
sinio pasenimo, sklerozės, apati
jos, koks idealų sumenkėjimas 
medžiaginėj gerovėj, laisvės ne
tekimas pilnoje laisvėje. Taip 
kad kyla klausimas, ar nesame 
mes didesni belaisviai, negu Si-

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

Panias 

bire esantieji, kurių dvasios di
dybę liudija ir Sibiro malda-
knygė”.

Naujoji epocha
“Kas jau yra įvykę, mes to 

nebepakeisime. Bet mes galime 
tebesiformuojantiems naujiems 
laikams duoti atitinkamą veidą, 
juos pakreipti pagal savo pla
nus. Tai ne tik galimybė, bet 
kartu ir mūsų pašaukimas, mū
sų didis ir be galo atsakomingas 
uždavinys, neatšaukiama, nepa
naikinama pareiga. Pavadinau 
tai pašaukimu, bet tai yra kaž
kas daugiau, šis naujos epochos 
formavimas yra mūsų būtinybė. 
Mes ne tik esame pašaukti į šį 
darbą, esame morališkai Įparei
goti, tiesiog įstumti į šios pa
reigos areną”.

“Mūsų uždavinys yra ne tik 
taip vadinamą krikščioniškąją 
kultūrą ir jos pagrindus ginti, 
bet ir dabartinį gyvenimą, mūsų 
dienų įvykius, mūsų epochą for
muoti pagal Evangeliją, nes jo
je mes turime neišsenkančią 
idealų pilnybę”.

“Jeigu jau visų žmonių, tai 
daug daugiau vadovaujančiųjų, 
dar labiau mokslo žmonių, ypa
tingai gi Akademijos, kaip 
mokslo institucijos, pareiga yra 
ne tik nepasiduoti iracionalios 
srovės nešimui, bet susiorien
tuoti, su atviru žvilgsniu eiti 
per gyvenimą, būti iškiliems ir 
pajėgiems įžvelgti Dievo planą 
dabarties Įvykiuose ir pati gy
venimą pagal Dievo minti for
muoti.”

“Mes gyvename iš praėjusių 
kartų palikimo. Kiekvienas iš 
mūsų neša dalį atsakomybės ne 
tik už save, bet ir už kitus, ne 
tik už šią dieną, bet ir už atei
ti. Mūsų atsakomybė yra dide
lė prieš istoriją, prieš būsimas 
kartas, prieš Dievą. Jeigu jau 
kiekvienas iš mūsų pavieniui, 
tai tuo labiau Akademijos na
riai, pati Akademija už tai yra 
atsakinga. Tačiau kiek didelis ir 
sunkus būtų šis darbas ir už
davinio vykdymas, laimėjimas 
yra tikras, nes Dievo pagalba 
užtikrinta, nes tai yra pagaliau 
Jo amžinųjų planų vykdymas, 
veikimas pagal Jo mintį. Pats 
Dievas šiame reikale yra labiau, 
taip sakant, interesuotas, negu 
mes žmonės. Jis tik laukia mūsų 
apsisprendimo, mūsų bendra
darbiavimo šitame pasaulio kū
rimo atbaigime. Tad ryžtingai 
ir viltingai i darbą! Šventoji 
Dvasia, tiesos, meilės ir kūrybos 
dvasia tevadovauja šiam suvažia
vimui, telemia nutarimus ir šim
teriopus tesuteikia darbams ir 
pastangoms vaisius. Gausi Die
vo palaima telydi visus Akade
mijos darbus ir užsimojimus”.

Akademijos pirmininkas prof, 
dr. A. Liuima, užbaigęs savo 
Įžanginę kalbą, perskaitė VII- 
jam Akademijos suvažiavimui 
atsiųstus sveikinimus iš J. A. 
Valstybių. Kanados, Anglijos, 
Italijos. Ypač gausiu plojimu su
važiavimo dalyviai priėmė ir pa
dėkojo mons. dr. J. Tadaraus- 
kui už sveikinimus ir atsiustą 
S250 auką suvažiavimo reika
lams.

Krikščioniškoji kultūra
Lietuvoje
Prof. dr. J. Eretas skaitė pra

dedamojo pilnaties posėdžio pa
skaitą: “Mūsų krikščioniškosios 
kultūros raida nepriklausomy
bės laikais”, kurią paskaitinin
kas suformulavo kiek kitaip, 
būtent: “Trys generacijos mūsų 
krikščioniškosios kultūros tarny
boje”. Jis gerai pažįsta Lietuvos 
kultūrini gyvenimą, nes jis pats 
nuo pirmųjų jos nepriklausomo 
gyvenimo metų dinamiškiausiai 
reiškėsi jos kultūros tarnyboje. 
Todėl jis galėjo atskleisti tą 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
trijų generacijų laikotarpi su 
nuostabiai giliu Įžvalgumu ir ob
jektyvumu ir kartu su meniš
ku žodžio ir stiliaus meistrišku
mu. Ribotas oaskaitos laikas lei
do jam pateikti tik dalį medžia
gos — paminėti ir ininti i savo 
mozaikinę analizę 153 žymiuo
sius Lietuvos krikščioniškos kul
tūros trijų kartu ribose pasi
reiškusius veikėjus. Temai, kaip 
pats paskaitininkas pradžioje pa
žymėjo. naudojo sociologini me
todą. Toliau prof. dr. J. Eretas 
kalbėjo: generacijos, kaip unės 
bangos, veia vienos kitas. Jos 
nėra Ivsios nei vienodos. Vie
nos skatina kitas. Kiekviena ge
neracija nėra vienalytė. Joje 
veikia įvairios dvasios kryptys. 
Pranašai, kanklininkai, dainiai, 
domiai vadai išeina kartu prie
šakiu . Nelengva vra obiektyviai 
vertinti kartas. Kiekvienas isto
rikas jas vertins, rk

(Bus daugiau)
________________ A______________________ _____

JERONIMAS KAČINSKAS, kom
pozitorius ir dirigentas, buvo pa
kviestas dėstyti dirigavimo Berklee 
muzikos mokykloje Bostone. Spaudai 
išsiuntinėtame pranešime mokyklos 
vadovybė pateikia jo biografinius 
duomenis, supažindinančius su gy
venimo keliu, kūryba ir koncertine 
veikla.

(Tęsinys iš pr. nr.)
Prieš audrą
Paskutinė tautinė manifesta

cija Rambyne Įvyko 1938 m., 
kai patriarchui M. Jankui buvo 
Įteikta Gedimino ordino žvaigž
dė, kaip liudininkė jo ilgos ir 
nenuilstančios kovos už lietuvy
bę, ypač tuo metu, kai Vokie- 
tijos-Rusijos imperijos buvo pa
siekusios savo kulminacinį taš
ką ir apie Lietuvos valstybes at
statymą nebuvo ko svajoti.

Skyriuje “Padangei vėl niauks
tantis” Įdėti straipsniai: “Byla 
su Vokietija dėl Klaipėdos kraš
to” ir “Mažasis Nuernbergas 
Kaune”. Pirmame straipsnyje 
aptariamas tuometinio direkto
rijos pirmininko Boetcherio pa
šalinimas iš pareigų, kadangi jis 
centro vyriausybei nežinant ve
dė derybas Berlyne dėl kiaulių 
eksporto i Vokietiją. Byla atsi
dūrė tarptautiniame teisme Haa- 
goje, kurio sprendime Lietuva 
svarbesniuose punktuose laimė
jo, nes buvo pripažinta guber
natoriaus teisė tam tikrais atsi
tikimais pašalinti direktorijos 
pirmininką savo sprendimu. 
Antrame straipsnyje kalbama 
apie neumanininkų ir sasininkų 
bylą Kaune, kuri truko keletą 
mėnesių. Rašoma ir apie Vokie
tijos ekonomines represijas Lie
tuvai, Klaipėdos uosto reikšmę 
Lietuvos ūkiui.

Kodėl nuliūdę?
Vaizdžiai rašoma apie Klaipė

dos atplėšimą nuo Lietuvos ir 
apie Patriarcho’ pasitraukimą i 
Lietuvą. Tik kai pakartotinai Bi
tėnuose likusieji išgirdo per 
Kauno radijofoną sutartą signa
lą “Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”, buvo sužinota, kad Patriar
chui pasisekė pasiekti Lietuvos 
laikinę sostinę. Ir tada M. Jan
kus nenustoja vilties. Keletą sa
vaičių po Klaipėdos atplėšimo 
viename Kauno klube, kai visi 
sėdėjo nuliūdę, jis pasakė:

— Kodėl čia sėdite taip nu
liūdę? Nereikia nusiminti. Mano 
ilgame gyvenime buvo daug to
kių momentų, bet visuomet išėjo 
geriau, negu buvo galima Įsi
vaizduoti. Klaipėda vėl grįš 
prie Lietuvos ir grįš gana grei
tai. Aš pats net tikiu sugrįžti Į 
savo numylėtą Rambyną. O jūs 
gi, daug jaunesni!

Baigiantis vokiečių okupaci
jai, Patriarchas tikrai kuriam 
laikui buvo sugrįžęs i Bitėnus, 
bet, deja, juos ir vėl turėjo pa
likti.

Tremtis ir mirtis
Skyriuje “Patriarcho tremties 

dienos ir mirtis” atpasakojamas 
Patriarcho ir jo šeimos privers
tinis bėgimas iš Bitėnų į Vaka
rus 1944 m. rugpjūčio pradžio
je. Nors pačiam pavojui kiek 
praėjus Jankų šeima grįžo į Bi
tėnus, bet spalio 7 d. vėl turė
jo bėgti į Vakarus — irgi prie
varta. Smulkiai atpasakojamas 
Jankų šeimos bėgimas į Vaka
rus, jų visas vargas su sirguliuo
jančiu Patriarchu ir žiaurumas 
naciu, kurie buvo sugalvoję jį 
ir šeimą pasiusti į koncentraci
jos stovyklą ir ten sunaikinti, 
kaip anksčiau tai padarė sū Ja
gomastų šeima. Buvo nustaty
ta valanda ir vieta, kur visa šei
ma turi prisistatyti. Tik šeimos 
ankstyvesnis išvažiavimas su
klaidino naciu pareigūnus. At
rodė kaip stebuklas — net tas 
kietas aušrininkas suminkštėjo 
ir suriko:

— Vaikai, tai turbūt anos se
nos moterėlės maldos iš senos 
maldaknvrts nadėio.

Aprašoma kelionė iš Barten- 
steino per Karaliaučių iki Kol-

Nadas Rastenis ir Julija M. Baltrukonytė - Rastenienė. Jiems 
pagerbti spalio 14 d. Baltimorėje, JAV, rengiamas specialus 
pobūvis. N. Rastenis yra teisininkas ir poetas, išvertęs į anglų 
kalbą Donelaičio "Metus" ir visą eilę kitų lietuvių literatūros 
kūrinių. Jo poema "War's Curse" atspausdinta "Congress
ional Record".

DIDYSIS RAMBYNO KOVOTOJAS
Perskaičius monografiją apie Mažosios Lietuvos 

patriarchą Martyną Jankų
DR. M. ANYSAS

DAIL. ANASTAZUOS TAMOŠAI
TIENĖS kūrinių paroda rengiama 
Detroite rugsėjo 30 — spalio 8 d. , 
Detroito universiteto bibliotekos pa
state (Livernois at McNichols). Pa
roda lankoma nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio 8 v.r. — 10 v.v.; penk
tadienį 8 v.r. iki 5 v.v.; šeštadienį 9 
v.r. iki 5 v.v.; sekmadienį 1 v. p.p. 
iki 10 v.v. Parodos proga išleistas 4 
psl. katalogas su keliomis kūrinių 
nuotraukomis ir dailininkės kūrybos 
apibūdinimu, parašytu prof. Justino 
Pikūrio. Sužymėti 34 kūriniai: alie
jai, guašai, kilimai ir lietuvių taut, 
drabužiai.

JAUNIMO GIESMES teksto kon 
kursą laimėjo Vytė Nemunėlis. Ver
tintojų komisija, susidedanti iš A. 
Augustinavičienės, V. Kavaliūno ir J. 
Stempužio, paskyrė premiją už kon
kursui atsiųstą eilėraštį “Mūsų žemė 
Lietuva”, pasirašytą Birutės slapyvar
džiu. Atidarius atskirą voką paaiš
kėjo, kad jo autorius — poetas Vytė 
Nemunėlis — B. Brazdžionis. Suau
gusiųjų chorų giesmės teksto pre
mija nebuvo paskirta, nes iš atsiųs
tųjų konkursui eilėraščių vertinto
jų komisija nerado tinkamo. PLB 
valdyba nutarė suaugusiųjų chorų 
giesmės teksto konkursą pratęsti iki 
1967 m. lapkričio 15 d. Rankraščiai 
turi būti siunčiami šiuo adresu: Su- 
aug. Giesmės Konkursui, c/o J. Stem- 
pužis, 4249 Lambert Road, Cleveland, 
Ohio 44121, USA.

PROF. JURGIS GRAVROGKAS, 
dėstęs modernias kalbas Hudson Val
ley kolegijoje Troy, Niujorke, šiemet 
buvo paskirtas tos kolegijos moder
nių kalbų katedros vedėju.

TENORAS LEONAS BALTRUS 
rugpjūčio 20-21 d.d. surengė koncer
tus Amsterdame, Olandijoje. Jam 
akompanavo garsus olandų pianistas 
G. Van Toorenburg. Dainavimo stu
dijas Europoje baigęs lietuvis solis
tas pasirašė sutartį su vokiečių teat
rų agentūra šį sezoną dainuoti Dort- 
mundo operos teatre V. Vokietijoje.

JIEVA POCIENĖ, Adelaidėje gy
venanti lietuvė skulptorė, Bunda- 
berg mieste Queenslande, Australijo
je, įvykusioje šimtmečio parodoje 
laimėjo pirmą $400 premiją už iš
statytus skulptūros kūrinius. Pusę 
šios premijos turės atiduoti kitam 
premijuotam skulptoriui. Apie ją ir 
jos kūrybą plačiai rašė Queenslan- 
do laikraščiai.

KOMPOZ. J. GAIDELIO Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo penkias
dešimtmečiui sukurta kantata “Ko
votojai”, kuriai žodžius parašė poe
tas St. Santvaras, išleista 200 egz. 
tiražu. Ji buvo atžymėta ALTos Či
kagos skyriaus valdybos pirm. Ju
liaus Pakalkos $500 premija. Prisi
mindamas komunistų nužudytus tė
vus ir brolius, jis pasisiūlė skirti kitą 
$1.000 premiją kantatai, kuri turė
tų būti sukurta motinos garbei.

DAIL. STASIO NELIUBŠIO 30 
darbų paroda įvyko Adelaidėje, 
Australijoje, Royal S. A. Society of 
Arts galerijoje. Dailininko tapyba 
yra realistinės krypties. Parodoje bu
vo išstatytas M. K. Čiurlionio port
retas, grupinė kompozicija iš II D. 
karo “Madona ir Judas”, dailininko 
autoportretas, eilė peizažų ir natiur
mortų.

SOL. G. VASILIAUSKIENE, sopra 
nas, surengė lietuvių ir klasikinių 
kompozitorių dainų bei arijų koncer
tą Australijos sostinėje Kanberoje. 
Antrasis koncertas Įvyko Melburne, 
čia jai talkino bosas Gintaras Kal
pokas, Petro Morkūno vadovaujamas 
oktetas ir Pulgis Andriušis, paskai
tęs ištrauką iš knygos “Tipelis”, nau
ją feljetoną “Valdžių pasikeitimai”.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS Či
kagos Jaunimo Centre spalio mėn. 
pradės rengti kultūrines popietes, 
kurioms pagrindą sudarys lietuvių 
fotografų parodos, dailininkų darbų 
skaidrės, pašnekesiai ir simpoziu
mai. Popiečių dalyviai pirmiausia 
bus supažindinti su dailininkų L. 
Urbono ir K. Varnelio kūryba, spal
votomis motociklo nelaimėje žuvusio 
V. Valaičio nuotraukomis, lietuvių 
fotografų A. Kezio, SJ, U. Juodval
kio, A. Grigaičio, A. Gulbinsko pa
siektais laimėjimais.

PROF. DR. Z. IVINSKIS Bonnos 
universitete 1967-1968 m. žiemos se
mestre dėstys istorijos kursą apie 
Lietuvą ir Pabaltijo valstybės. Pa
skaitų tema: Trys Pabaltijo valsty
bės — Lietuva, Latvija, Estija — 
nepriklausomybės metais ir II-jo pa
saulinio karo metu (1918-1945). Se
minaro pratybose bus nagrinėjama 
Pabaltijo valstybių užsienio politika. 
Prof. dr. Z. Ivinskis šiais metais 
yra išrinktas prie Bonnos universi
teto veikiančio Baltų Tyrimo Insti
tuto vedėju.

GRAŽINA KRIVICKIENE Vašing 
tone paruošė knygą “Vilnius lietu
vių liaudies dainose”, gurios turinį 
sudaro dainų tekstas ir melodijos. 
Kalbą peržiūrėjo, įvadą ir tarmiškų 
žodžių paaiškinimus parašė dr. Pr. 
Skardžius. Anglų kalba pateikiamas 
įvadas ir dainų santraukos.

VLADAS RAMOJUS pradėjo ruoš
ti knygos “Kritusieji už laisvę” n 
tomą, kuriame bus paskelbta auten
tiška medžiaga apie lietuvių parti
zanų veiklą pokario metais Lietuvo
je ir ypač Žemaitijoje. Knygą žada 
išleisti dr. K. Ambrozaičio vadovau
jamas “Į Laisvę” fondas.

bergo, kur gyveno Patriarcho sū
nus. Ten Jankų šeima tikėjosi 
galėsianti ramiai sulaukti karo 
galo. Bet vieną rytą gauta žinia, 
kad rusai jau visai arti Kol- 
bergo. Ir vėl bėgti. Iš čia laivu 
į Swinemuende, geležinkeliu ir 
laivu toliau į vakarus, kol ga
liausiai pasiekė Flensburgą, vi
sai arti Danijos sienos. Iš Flens- 
burgo nuvyko į Steinortą pas 
Petersonus, kur visa Jankų šei
ma išgyveno iki 1946 m. kovo 
mėn. Gegužės 23 d., bebaigda
mas savo 88 metus, Patriarchas 
amžiams užmerkė savo akis.

Flensburgo kapinėse, miesto 
viduryje, Mažosios Lietuvos Pat
riarchas rado savo paskutinę 
poilsio vietą. Ten, kur ilsisi pas
kutinio aušrininko kūnas, stovi 
nedidelis baltas akmeninis pa
minklas su tokiu užrašu:

A.A.
Mažosios Lietuvos Patriarchas 

Martynas Jankus 
gimė: 1859 m. rugp. 7 
mirė 1946 m. geg. 23 

Flensburge
Skaitytiną visiems
Reikia dėkoti Pr. Alšėnui, kad 

jis per gana trumpą laiką ir taip 
vykusiai parašė šį veikalą. Jame 
yra keli šimtai nuotraukų, vaiz
duojančių įvairius Patriarcho 
gyvenimo epizodus, rodančių 
daugelį veikėjų, kurie jau am
žinybėje. Knyga parašyta leng
vu stiliumi. Korektūros klaidų 
kaip ir nėra, išskyrus du atve
ju, kur “Konservatyvų Laiško” 
redaktorius Traušys yra pava
dintas Traukiu.

Šią knygą turėtų skaityti kiek
vienas susipratęs lietuvis, nežiū
rint iš kur būtų kilęs, nes ra
šant apie Patriarcho asmenį bei 
veiklą, duota gera apžvalga apie 
Mažąją Lietuvą praėjusio šimt
mečio pabaigoje ir šio šimtme
čio pirmojoj pusėj. Knygos pir
kėjai padėtų ir J. Bačiūnui. ku
ris išleido žymią sumą lėšų kny
gos atspausdinimui.

Pranys Aiženas, MARTYNAS 
JANKUS, MAŽOSIOS LIETU
VOS PATRIARCHAS. Gyveni
mas, darbai ir likimo lemties 
vingiai. Torontas — Kanada, 
1967 m., 394 psl. Leidėjas Juo
zas J. Bachunas, Sodus, Michi
gan, USA. Spaudos darbas — 
“Vilties” spaustuvė, 6907 Supe
rior Ave, Cleveland, Ohio 44103.

Atsiųsta paminėti
Moteris nr. 4, liepa-rugpjūtis. Lie

tuvių moterų žurnalas, leidžiamas 
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos, redaguojamas Z. Daugvai- 
nienės ir N. Kulpavičienės, administ
ruojamas B. Pabedinskienės. Adre
sas: 1011 College St, Toronto 4, On
tario, Canada.

Metmenys 13, 1967. Jaunosios kar
tos kultūros žurnalas. Leidėjas — 
“Metmenų” bendrovė, vyr. red. — 
dr. Vytautas Kavolis. Administraci
jos adresas: Ramojus Vaitys, 4726 
Russet Ave., Apt. R-109, Skokie, Ill. 
60067, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 8, liepa- 
rugpjūtis. Tėvų jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurnalas. Vyr. red. Kęstutis Tri
makas, SJ. Adresas:, 2345 West 56th 
St., Chicago, Ill. 60636, USA.

Šaltinis nr. 4, rugpjūtis. Tikybinės 
ir tautinės minties žurnalas. Leidžia 
Sv. Kazimiero sąjunga, redaguoja S. 
Matulis, MIC. Adresas: 16, Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham, 
Britain.

Pasaulio Lietuvis nr. 29, birželis. 
Leidžia PLB valdyba, redaguoja St 
Barzdukas. Prenumeratas priima Ju
lius Staniškis, 18106 Hiller Ave., 
Cleveland, Ohio 44103, USA.
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U KHfflRlBE VEIKIOJE
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. DR. BRONIUS VAŠKELIS, 

buvęs torontietis, Lafayette kolegi
jos Eastone, JAV, fakulteto dekanas, 
slavistikos-baltistikos spec ialistas, 
daugiau kaip mėnesį viešėjo Vilniu
je. šios antrosios pokarinės viešna
gės metu jis rinko lituanistinę me
džiagą Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros institute, Vil
niaus universiteto ir respublikinėje 
bibliotekose.

LEONAS SABALIŪNAS, dirbąs 
Mičigano universitete, renka medžia
gą Vilniaus universiteto biblioteko
je ir kompartijos istorijos institute 
moksliniam darbui apie 1926-40 m. 
Lietuvos politinį gyvenimą.

TARPTAUTINIAME BIOCHEMI
KŲ KONGRESE Tokijo mieste, Ja
ponijoje, Lietuvos Mokslų Akademi
jos biochemijos instituto mokslinė 
bendradarbė ir biologijos mokslų 
kandidatė S. Kanopaitė padarė pra
nešimą apie vitamino B12 kaip ko- 
fermento funkciją angliavandenio 
apykaitoje. Japonijoje ji turėjo pro
gos aplankyti Tokijo, Kijoto bei ki
tų universitetų biochemijos labora
torijas.

V. DAUNORAS IR E. KANIAVA 
italų kalba atliko Don Bazilijaus ir 
Figaro vaidmenis G. Rossini operoje 
“Sevilijos kirpėjas” Vilniaus operos 
teatre. Pirmasis Don Bazilijų itališ
kai buvo paruošęs Milano Scaloje, o 
antrasis Figaro — Sofijos operos 
teatre. E. Kaniava lapkričio mėn. 
Figaro dainuos Maskvos “Bolšoj” 
teatre. V. Daunoras ruošiasi kelio
nei Į Milaną, kur jo laukia antrasis 
tobulinimosi kursas Scaloje.

A. VIENUOLIO-ŽUKAUSKO mu- 
zėjus po rekonstrukcijos vėl atida
rytas Anykščiuose. Trijuose skyriuo
se — “Vaikystė ir mokslo metai”, 
“Kaukaze ir Maskvoje”, “Vėl Lietu
voje” — sutelkta daugiau kaip 200 
eksponatų rašytojo gyvenimui at
kurti.

KAUNO IR ŠIAULIŲ DRAMOS 
TEATRAI pasikeitė gastrolėmis. 
Šiauliečiai atvežė į Kauną F. Diu- 
renmato “Vidurnakčio procesijos” 
dviejų dalių inscenizaciją, V. Rozo- 
vo be meilės negyvensi”, T. Dreise- 
rio “Dženę Gerhard”, J. Salingerio 
“Rugiuose prie bedugnės” ir K. In- 
čiūros pasaką-tragediją “Eglė žalčių 
karalienė”. Kauno dramos teatras 
šiauliečius supažindino su D. Ume- 
vičiūtės pjese “Tyluva — 2 km”, K. 
Borutos “Baltaragio malūnu”, R. 
Markūno “Išsipildžiusių linkėjimų 
gegute”, N. Chojinskio “Nakties is
torija”.

OLGA DUBENECKIENĖ-KALPO- 
KIENE mirė Kaune, sulaukusi 75 
m. amžiaus. Velionė buvo gimusi 
Petrapilyje, baigusi baleto studiją, 
meno akademiją ir pantomimos me
no studiją V. Mejerholdo teatre. Su 
sol. A. Galauniene 1920 m. surengė 
pirmąjį dainos ir baleto vakarą 
Kaune. Vėliau ji įsteigė lietuvių ba
leto studiją, kuriai vadovavo penke
rius metus. Kauno teatre ji yra pa
stačiusi baletus operoms “Demonas”, 
“Faustas”, “Traviata”, “Eugenijus 
Oneginas”, “Carmen”, sukūrusi dra
bužių eskizus baletams — N. Rims- 
kio-Korsakovo “Secherezadai”, B. 
Asafjevo “Bachčisarajaus fontanui”, 
Č. Puni “Arkliukui kupriukui” ir kt. 
Paskutinis jos darbas teatre buvo 
1947 m. atliktas N. Ostrovskio ko 
medijos “Vilkai” apipavidalinimas.

KONCERTŲ SERIJĄ M. K. Čiur
lionio muzėjuje Druskininkuose už
baigė Minsko konservatorijos aspi
rantas ir M. K. Čiurlionio pirmojo 
pianistų konkurso laureatas Raimun
das Kontrimas J. S. Bacho L. Beet- 
hoveno, M. K. Čiurlionio kūriniais. 
Šią vasarą čia koncertavo Leningra
do konservatorijos aspirantas Jurgis 
Bialobžeskis, tarptautinio F. Šope
no konkurso Varšuvoje diplomantė 
Estera Elinaitė. pianistai — Gytis 
Trinkūnas, Aldona Dvarionaitė, Al
dona ir Halina Radvilaitės.

NADO RASTENIO išversti K. Do
nelaičio “Metai” jau pasiekė Lietu
vą. Tai liudija K. Donelaičio komi
sijos pirmininko akademiko K. Kor
sako pateikta informacija spaudai: 
“Didžiojo mūsų poeto kūryba nepa
liaujamai sklinda toliau — pastaruo
ju metu vėl pasirodė naujų jo poe
zijos vertimų. Antai, neperseniai iš 
JAV gautas pilnas “Metų” vertimas 
anglų kalba. Poemą išvertė Nadas 
Rastenis. Knyga puošniai (su dail. 
V. Jonyno graviūromis) išleista Los 
Andželoso mieste. Jos pradžioje įdė
tas P. Rimšos darytas K. Donelai
čio medalionas ir platokas Elenos 
Tumienės įvadinis straipsnis apie 
apie poeto gyvenimą bei jo įžymųjį 
kūrinį. Straipsnio autorė, kuri yra 
Kalifornijos valstybinio koledžo Fu- 
lertone dėstytoja, redagavo ir ver
timą. Mūsų anglistų pareiga — pla
čiau recenzuoti šį pirmąjį pilną “Me
tų” vertimą į anglų kalbą.”

GRAFIKAS STASYS KRASAUS
KAS kuria aštuonių litografijų cik
lą “Vasara”, kurio pusė bus skirta 
darbui, pusė poilsiui pavaizduoti, re
miantis žmogaus ir gamtos vienybės 
sugretinimu. Jis taipgi yra sukū
ręs iliustracijas biblinei poezijai 
“Giesmių giesmė”, kurią ruošiasi iš
leisti Mokslų Akademija Maskvoje, 
šių iliustracijų pagrindu S. Krasaus
kas pasirinko meilės jausmo išaugšti- 
nimą, saikingai panaudodamas seno
sios Rytų kultūros piešinių moty
vus. V. Kst.
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Mann & Martel
REALTORS

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

f L900 {mokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
110.000 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu {važiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High paiko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2J00 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas Šildymas, 
naujas rinkas aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau. ___
JANE — ANNETTE,
$7 J00 {mokėti, 8 kambariai per 2 
miglius atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.

$8.000 {mokėti, 10 kambarių atski

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

PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

ST. VAUPŠAS
Darbo teL 249-7691 Namų tek 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W.
BLOOR-CLENDENAN, $4.000 įmo 
keti, rupių plytų atskiras, 6 gražūs 
kambariai. Namas naujai išdeko- 
ruotas, moderni virtuvė, garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Sklypas 27x 
150, lengvos išmokėjimo sąlygos.
RONCESV ALLES-GEOFFREY St, 
$5.000 įmokėti, atskiras, gerų ply
tų, 8 dideli kambariai, 3 virtuvės, 
2 prausyklos, ekstra kambarys rū
syje, naujas vandeniu-alyva šildy
mas. Garažas ir geras įvažiavimas. 
Arti krautuvių ir susisiekimo.
BLOOR - INDIAN RD., $5.000 įmo 
keti, 6 kambarių vienos šeimos na
mas. Reikia mažo remonto; vieta 

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

Netoli Wasagos 150 akru dirbamos žemės, geri trobesiai. Skubus pardavi
mas. Prašoma kaina $36.000. .
Prie Stayner'io — 100 akru dirbamos žemės, labai geri trobesiai. Prašoma 
kaina $32.000.
BLOOR & KIPUNG, mūro, atskiras, 2 augštų, 6 kambarių, garažas, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 45x160, 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.

Čia paskelbti namai verti dėmesio. Viešame pardavime jų nėra. 
Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
jodomų turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

Toronto Real Estate Boards narys.
LEM 161, namų 783-2105

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 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po ^miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmOKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butų galima tuojau 
užimti.

Tel. 249-7691
žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos. i
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON, 
$3,000.00 įmokėti, 7 kambariai, ; 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, vienas kambarys rūsy, 
naujas bloku garažas, prašoma kai
na tik $25,000.00.
JANE - ST. CLAIR,
$15,900.00 pilna kaina, įmokėti $ 
4,500.00; 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas.
JANE - LAWRENCE, 
$18,500.00 kaina, $3,000.00 įmokė
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

434%
51/2%

6/2%
7%

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.

Tel. 534-9286
garažui. Vertas dėmesio pirkinys. 
Arti parko, ir puikaus susisieki
mo. Pasiteiraukit.
HIGH PARK BLVD. - RONCES
VALLES, $5.000 įmokėti, mūrinis, 
atskiras, 6 gražūs kambariai, 2 mo
dernios virtuvės. Namas naujai at
remontuotas ir galima tuoj užimti. 
Arti Roncesvalles krauturių ir ka
talikų mokyklos.
JANE - ANNETTE, $8.000 įmokė
ti, naujų plytų, atskiras, 7 kamba
riai, mūrinis, atskiras, 2 modernios 
virtuvės, 2 prausyklos, dvigubas 
garažas. Lengvos išmokėjimo sąly
gos.,

Lietuvių skautų verkia
• šį sekmadienį, spalio 1 d., 11.15 

v.r., pamaldomis Prisikėlimo parapi
jos bažnyčioje “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai pradės žiemos sezono 
veiklą. Skautai-tės tvarkingai unifor
muoti (skautės su kojinėmis iki ke
lių ir kepuraitėmis) renkasi į didžią
ją salę pusvalandį prieš pamaldas.

• šį sekmadienį, spalio 1 d., 3 v. 
p.p., skautų būkle šaukiamas Romu
vos valdybos posėdis.

• Jūrų budžių sueigoje naujuoju 
budžių vadu išrinktas ps. P. Butėnas. 
Prieš tai jiems vadovavo ps. P. Go- 
rys.

• Vyr. skaučių “Birutės” dr-vės 
draugininke išrinkta v.sl. A. šešku- 
vienė.

• Į Kanados rajono vadovių ir 
vyr. skaučių suvažiavimą Montrealy- 
je spalio 7-8-9 d. ruošiasi vykti ne
mažas skaičius šatrijiečių. Planuo
jama išnuomoti atskirą autobusą, bet 
tuo atveju dar būtų tuščių vietų. No
rintieji tą savaitgalį važiuoti į Mont- 
realį su skautėmis prašomi kreiptis 
į L Gvildienę tel. AT 2-5995 iki šio 
šeštadienio, rugsėjo 30 d. C. S.

• Romuvai aukojo $100: dr. J. 
Yčas, R. Gelžiūnas, H. Lapas; $50: 
Br. Simonaitis, B. Narbutas; $25: J. 
Kulikauskas; $20: A. Beniulis, A. 
Augustinavičius, Z. Beržanskas, V.

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Nalčike pasibaigė profsąjungų 

lengv. atletikos pirmenybės, kuriose 
Andrius Petraitis pasiekė naują Lie
tuvos rekordą 400 m. bėgime — 48,5 
sek., buvo 48,6 sek.

Klaipėdoje įvyko krepšinio turny
ras, kuriame dalyvavo čekoslovakų 
Košicės miesto vyrų ir moterų ko
mandos, Liepojos ir kelios vietinės 
komandos. Vyrų grupėje I v. laimėjo 
Vilniaus Statyba, o moterų — Kau
no Atletas.

Tbilisyje netrukus įvyks plauky
mo rungtynės tarp Sov. Sąjungos ir 
Britanijos. Ta proga Sov. Sąjungos 
rinktinėn yra pakviesti Lietuvos 
plaukikai: R. Sakalauskaitė, V. Tik- 
nius ir S. Rudokas.

Kaune viešėjo Magdeburgo ranki
ninkės; žaidė draugiškas rungtynes 
su Žalgirio moterimis, laimėjo šeimi
ninkės 24:9 ir 16:8.

Panevėžyje įvyko Sov. Sąjungos 
kurčių-nebylių krepšinio pirmenybės. 
Vyrai laimėjo I v., o moterys’ — II.

SPORTAS VISUR
Latvis J. Lūsis nusviedė jietį 90.98 

m. Tai antra geriausia pasekmė pa
saulyje. Už jį toliau yra nusviedęs 
norvegas T. Pedersenas — 91.72 m. 
Tik jie du yra peržengę 90 m. ribą.

Tokijo universijadoje krepšinį lai
mėjo vyrai; I — JAV, II — P. Ko
rėja: moterys — IP. Korėja, II — 
Japonija. Tinklinį laimėjo Japonijos 
vyrai ir moterys.

Baltimorės Colts futbolininkas Jo
nas Jonaitis-Unitas sėkmingai pradė
jo naująjį sezoną. Jis iš 32 padavi
mų sėkmingai užbaigė 23 ir pasiekė 
klubo rekordą. Šias rungtynes lai
mėjo Baltimore prieš Atlantą 38:31.

Argentinos sunkiasvoris O. Bona- 
vena įveikė vokietį K. Mildenberger 
12 ratų kovoje. Rungtynės vyko dėl 
naujosios pasaulio meisterystės, ku
rią C. Clay yra be kovos praradęs.

Europos lengv. atletikos pirmeny
bes laimėjo Sov. Sąjunga vien dėlto, 
kad jose dalyvavo dvi Vokietijos. 
Sov. Sąjunga šiose pirmenybėse su
rinko 81 tašką, o Vakarų ir Rytų 
Vokietijos po 80. Toliau sekė Len
kija su 68. Prancūzija su 57 ir Veng
rija su 53 taškais. Šiose pirmenybėse 
buvo uždrausta dalyvauti Lenkijos 
lengvaatletei ir pasaulio rekordinin
kei E. Klobukowskai, kuri negalėjo 
įrodyti daktarams, jog ji yra mote
ris. Jos kūno ląstelių chromosomai 
rodė vyriškos pusės persvarą. Keletas 
rusų lengvaatlečių visai nestojo į pa
tikrinimą. Yra manoma, kad komu
nistinio bloko lengvaatletės yra mai
tinamos hormonais, kad gautų dau
giau jėgos ir greičio.

Turkijoje po futbolo rungtynių įvy
ko riaušės, kurių metu 42 asmenys 
buvo užmušti ir 600 sužeisti. Riau
šės kilo tarp Sivas ir Kayseri miesto 
futbolininkų dėl neaiškaus įvarčio.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
{rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge 
bančią sutraukti hemoroj<is be skaus 
mo. Ji per kelia* minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei 
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki ^nuostabūs, kad Sis page 
rėjimas tęsdavosi daugeli mėnesiu

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

Dabar Bio-Dyno galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi 
rdgai bus grąžinti, jei nebūsite paten 
Hnti

liuima; $17.50: M. Vasiliauskienė; 
$16.50: B. Pakštas; $11.50: M. Abro
maitis; $10: kun. P. Totoraitis, P. 
Zubas, T. V. Kobelskis, L Stosiūnas, 
B. Rėkus, P. Stauskas; $8.50: L. Bal
sys; $7.50: S. Ilgūnas; $5: V. Bace
vičius, V. Lapaitienė, V. Turūta, V. 
Panavas, S. Pacevičius, Br. Saplys, L. 
Šeškus, St. Jokūbauskas, A. Jusys, J. 
Alonderis, I. Meiklejohn, A. Pacevi
čius.

• Kanados rajono vadovių ir vyr. 
skaučių suvažiavimas įvyksta Mont-' 
realyje spalio 7-9 d. N. Pr. M. sese
lių namuose 1450 rue de Sėve. Spa
lio 7: 10 v. registracija; 11.15 invo- 
kacija; 11.30 sk. Irenos Lukoševičie
nės paskaita “Bendradarbiavimas sa
vųjų ir svetimųjų tarpe”; 1-2 pietūs, 
2 v. diskusinė paskaita “Vyresnioji 
skautė dabar ir ateityje” — V. Mu
rauskaitė, R. Skučaitė, R. Staškevi- 
čiūtė, B. Kuncevičiūtė; 3.30-4 per
trauka; 4 v. diskusijos apie dr. J. 
Girniaus knygą “Idealas ir laikas” — 
M. Jonynienė; 5.30-6 skautininkių po
sėdis; 6-7.30 vakarienė; 8 v. uždaro
masis žodis — L Kličienė. Laužas- 
vakarojimas. Spalio 8, sekmadienį, 
10 v.r., pamaldos Aušros Vartų baž
nyčioje; 11 v. pasaulinės parodos lan
kymas. Registracija $2. Nakvynėmis 
rūpinasi “Neringos” tuntas. Visos se
sės kviečiamos dalyvauti.

PRANEŠIMAI
Š. Amerikos lietuvių krepšinio 

rinktinės išvykai — 1968 metais jau 
pradedama ruoštis. Tam reikalui su
darytas komitetas: V. Adamkavičius, 
V. Grybauskas, K. Kasakaitis, A. Rė
želis, V. Kleiza, P. Petrutis, kun. G. 
Sabataitis, SJ, J. Soliūnas, D. Tallat- 
Kelpšaitė, B. Žemaitis, P. Žumbakis. 
Reikalui esant, komitetas galės būti 
praplėstas.

Sąjungos golfo pirmenybės įvyks 
spalio 15 d. 11.30 v. r. Glen Eagles 
Golf and Country Club, Hwy No. 50, 
3 mylios į šiaurę nuo Bolton Ont. 
miestelio, 20 mylių į šiaurę nuo To
ronto (kur pereitais metais buvo 
vykdomos pirmenybės). Centro val
dybos sudarytas organizacinis-varžy- 
binis komitetas yra šių pirmenybių 
vykdytojas. Į šį komitetą įeina: J. 
Balsys, pirm., H. Stepaitis ir Vyt. 
Astrauskas. Pirmenybės bus vykdo
mos visose amžiaus klasėse. Regist
racijos mokestis $1.00. Registracija 
turi būti atlikta iki š.m. spalio 10 
d. adresu: J. Balsys, 364 Greer Rd., 
Toronto 12, Ontario, Canada (telef. 
485-1488).

Kviečiami visi Sąjungos nariai ir 
visi lietuviai golfininkai, nors ir ne
priklausytų ŠALFASS-gai, gyvenan
tys JAV ir Kanadoje. Golfininkai, 
priklausą ŠALFASS-gai, varžysis dėl 
pereinamosios taurės, įsteigtos 1967 
m. Kanados Lietuvių 12-tosios Die
nos proga, šios taurės įsteigėjas — 
Kanados Lietuvių Bendruomenės To
ronto apylinkė. Pirmasis šios taurės 
laimėtojas — pereitų metų meisteris
— V. Astrauskas. Pirmenybėms pa
sibaigus, numatomas susipažinimo 
pobūvis golfo klubo patalpose.

AUŠROS ŽINIOS
Metinis Aušros klubo susirinkimas

— spalio 15 d., 12.30 v., naujoj sa
lėj prie kavinės. Visi klubo nariai, 
narių tėvai ir rėmėjai prašomi daly
vauti.

Krepšinio ir stalo teniso treni
ruotės pradedamos šią savaitę: tre
čiadienį renkasi berniukai, ketvirta
dienį — mergaitės. Nauji ir jaunu
čiai į treniruotes atvyksta tiesiai iš 
mokyklos. Kadangi mergaičių CYO 
lygos registraciją reikia pasiųsti šį 
savaitgalį, visos mergaitės, kurios no
rės šiemet žaisti krepšinį, turi atvyk
ti šį ketvirtadienį į treniruotę arba 
paskambinti Algiui Stuopiui 783-4598 
arba T. Pauliui LE 3-0621.

XVII S. AMERIKOS LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBIŲ PASEKMĖS 

(Tęsinys iš pr. nr.) 
Jauniai D (11-9 m.)

60 j. — Žilius Ž 8.4 s., S. Čyvas Ž 
8.5 s., Narušas ž 9.1 s., R. Petronis 
A 9.3 s., (Daniel E. 7.8 s.); 100 j.
— A. Grigonis A 13.4 s., Grajauskas 
K 13.6 s., Cyvas Ž 14.1 s., (Daniel E. 
13.1 s.). Į tolį — Grigonis A 13’7”, 
Petronis A 12’6,5”, D. Salvaitis A 
10’9”, R. Paškauskas A 10’8”, (Da-

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

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

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Te|. 533-4414

Ateitininkų žinios
Veiklos metai pradėti praėjusį sek

madienį. Visas ateitininkiškas jauni
mas dalyvavo organizuotai 10 vai. 
Mišiose Prisikėlimo bažnyčioje. Prie
kyje stovėjo 3 vėliavos: jaunesniųjų, 
vyresniųjų moksleivių ir studentų. 
Po pamaldų įvyko visų būrelių atski
ri susirinkimai, kur susipažinta su 
globėjais ir trumpai pasikalbėta, 
šiais metais įsijungė daug naujų glo
bėjų, ypač iš paties jaunimo tarpo 
— vyr. moksleivių ir studentų. Vyr. 
moksleivių (gimnazistų) skaičius yra 
pats didžiausias. Jų globėjai: Vida 
Tamulaitytė, seselė Igne ir Aldona 
Bušinskaitė. Jaunutes mergaites glo
boja seselė Jonė ir Ramunė Ulbaitė, 
Vaidilutes — Laima Gustainytė ir 
Lilė Kizaitė, Gintarės — seselė Igne 
ir Jane Tumosaitė. Jaunučių berniu
kų globėjas — M. Bašinskas, jaunes- 
nuosius berniukus globoja Rimas Da- 
naitis ir Algis Puteris.

Kuopos valdybą šiais metais suda
ro: pirm. Rūta Urbonaitė, vicepirm. 
E. Girdauskas, ižd. Algis Žabas, 
sekr. Ramunė Sakalaitė, soc. reik. 
Ramunė Ulbaitė.

Mergaičių būreliai savo susirinki
muose irgi išrinko valdybas; jaunu
čių pirmininkė — Rasa Abromaitytė, 
pavaduotoja — Loreta Taseckaitė; 
Vaidilučių pirm. — Rima Bumbuly- 
tė, pavad. — Ilona Paškauskaitė, 
Gintarių — Rūta Čepaitytė ir Rūta 
Vaškevičiūtė.

Veikla prasidėjo pilnu tempu. 
Kviečiame įsijungti Toronto lietuvių 
jaunimą, kuris dar nepriklauso jo
kiai organizacijai. Tik organizuotas 
jaunimas gali geriausiai pasiruošti 
gyvenimui.

Studentų ateitininkų skaičius šiais 
metais yra žymiai padidėjęs. Pagy
vės ir veikla. Daugelis studentų įsi
jungė į jaunesnių globojimą.

Moksleiviai ir studentai rengia 
Kristaus Karaliaus minėjimą. Bus 
įdomu!

Jaunimo veiklai reikia finansinės 
paramos. Paremkite savo atvykimu 
darbštaus tėvų komiteto rengiamą 
Havajų vakarą. Prašome ir draugiš
kos skautų pagalbos.

Studentų žinios
Šokiai, vaišės, susipažinimas nau

jų studentų-čių su senaisiais ir bai
gusiais mokslūs įvyks rugsėjo 29, 
penktadienį, 8 v.v., Sv. Jono Kr. par. 
salėje 941 Dundas St. Bus “initium 
semstri” ir kartu išleistuvės baigu
siems Toronto universitetą ir kitas 
augštąsias mokyklas. Kviečiami visi 
suminėtieji ir taip pat gimnazijos 
XII ir XIII. klasės studentai-abitu- 
rientai. Studentų valdyba
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

BABY POINT, $10.000 ar mažiau įmokėti, didžiulis 8 kambarių centrinio 
plano atskiras namas, labai platus sklypas, 3 prausyklos, kambarys rūsyje 
su baru, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK BLVD - RONCESVALLES, puikus dupleksas su 3-jų kamba
rių butu rūsyje, abu butai po 3 miegamus, platus privatus įvažiavimas su 
dvigubu garažu, vandens alyva šildymas, graži aplinka.
SOUTH KINGSWAY, apie $10.000 įmokėti, gražus 6 kambarių vienaaugš- 
tis (bungalow), užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, graži jauki 
gatvelė, skubus pardavimas, namas be skolų.
ROYAL YORK RD. • NORSEMAN, apie $10.000 įmokėti,2 7 kambarių 
“Split level” vienaaugštis, užbaigtas poilsio kambarys rūsyje, garažas su 
privačiu įvažiavimu, tuoj aus galima užimti.
DĖMESIO! Miesto centre, tiktai $9.900 pilna kaina, 8 kambarių mūrinis na
mas, alyvos šildymas, vieta garažui, apsimoka nupirkti nuomojimui, ne- 
pertoliausiai stato jau didžiulius apartamentus, apsimoka!
ARMADALE - SWANSEA, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių ir plius pus
ryčių kambario. Rupių plytų, kvadratinio plano, atskiras namas, vandens 
alyvos šildymas, ‘ ‘ .................
ir požeminio traukini
JANE • BLOOR, $25.000 įmokėti, 4 butų atskiras pastatas (keturbutis) 
vandens alyvos šildymas, garažai su privačiu įvažiavimu.
LAKESHORE BLVD. - ROYAL YORK, apie $25.000 ar mažiau įmokėti, 6 
butų apartamentinis pastatas, rupių plytų, vandens-alyvos šildymas, nema
ži butai, apie $9.500 metinės nuomos, maždaug 9 metų senumo, geras 
nuomojimo rajonas.
BARRIE, $25.000 įmokėti, 21 buto apartamentinis pastatas, vos kelių metų 
senumo, maždaug po $9000 už butą, puikus pirkinys.
RATHBURN • KIPLING, apie $9.000 įmokėti, 7 kambarių “split level“ vie
naaugštis (bungalow), 2 prausyklos, garažas su privačiu įvažiavimu, vos 
metų senumo.
BLOOR - HIGH PARK, originalus 4 butų atskiras mūrinis pastatas, kiek
vienas butas 3-jų miegamųjų, vandens-alyvos šildymas, 4 garažai, apie 
$7.500 metinės nuomos; gal galima nupirkti už maždaug $52.000.
SPRINGHURST BEACH, $3000 įmokėti, puikus 6 kambarių vasarnamis 
ant ežero kranto, gražus sklypas, dideli kambariai, gilus šulinys, pato
gumai viduje.

mas, alyvos šildymas, vieta garažui, apsimoka nupirkti nuomojimui, ne-
12 — j- • ----- ---- -

- SWANSEA, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių ir plius pus
to. Rupių plytų, kvadratinio plano, atskiras namas, vandens 

su plačiu privačiu įvažiavimu, minutė iki Bloor

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

n DUODAME 
mortgičius iš 6Vi% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

Susižiedavo Aldona Pečiulytė 
su Alfonsu Stunguriu. Vestuvės 
numatomos lapkričio 4 d. Šv. Jo
no Kr. par. bažnyčioje.

J. Kazakauskas su žmona, 
atostogavę porą savaičių Toron
te ir Wasagoje, grįžo į Sault Ste. 
Marie, kur gražiai Įsikūrę gyve
na jau virš 17 metų.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- r* a r> a A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAK/XM/X 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
4%% už depozitus
516% numatyta už Šerus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Pajamos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 

"KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 18 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARDENS
niel E. 13’7”). Į augštį — Grigonis 
A 4’7”, Venskaitis A 3’9”, Salvaitis 
A 3’6”, Petronis A 3’6”. Rutulys — 
Grigonis A 27’5,5”, Čyvas Ž 24’10”, 
Žilius Ž 21’11,5”, P. Venckaitis A 
20’8”. Beisbolo sviedinukas — Gri
gonis A 209’5”, čyvas Ž 192’11,5”, 
Petronis A 187’5”, Žilius Ž 181’3”, 
(Rabb E. 219’6,5”); 4 x 55 j. — Žai
bas — Kovas 31.1 s. (Grajauskas, 
Narušas, žilius, čyvas), Aušra 32.1 
š. (Petronis, Grigonis, Venckaitis, 
Šalvaitis).

Mergaitės B (15-14 m.)
60 j. — I. Janeliūnaitė A 8.2 s., 

Ežerskytė Ž 8.3 s., I. Malinauskaitė 
A. Laverdiere ž 8.5 s.; 100 j. — K. 
Waidwood Ž 12.2 s., Janeliūnaitė A 
13.1 s., Malinauskaitė A 13.3 s., J. 
Laverdiere Ž 13.6 s.; 220 j. — K. 
Waidwood ž 28.8 s., J. Laverdiere 
Ž 32.4 s.; 50 j. kliūtinis — K. Waid
wood Ž 9.7 s., J. Laverdiere ž 11.2 
s.. L. Krikščiūnaitė A 11.3 s., R. Ra
džiūnaitė A 11.9 s. Į tolį — Janeliū
naitė A 13’9,5”, R. Petronytė A 
12’6,5”, Radžiūnaitė A 12’5”, L. Ma- 
čionytė A 12’1,5”, (Ulmanis L 14’1”). 
Į augštį — Petronytė A 4’5”, L. 
Krikščiūnaitė A 4’3”, Radžiūnaitė A 
3’8”, Mačionytė A 3’10”, (Ulmanis 
L. 4’6”). Diskas — J. Staškūnaitė 
ž 74’7”, K. Jankutė ž 72’6”, Jane
liūnaitė A 69’2”, Radžiūnaitė A 
61’3”, (Ulmanis L. 81’1”). 4 x 110 
j. estafetė — Žaibas I 55.9 s., Aušra 
I 55.9 s. (Janeliūnaitė, Krikščiū
naitė, Adomavičiūtė, Malinauskaitė), 
žaibas II 55.9, Aušra II 61.6 s.

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 GATVE, $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 GATVE, $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

OILS LTD.

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

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

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

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

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

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

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

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

$19.900 visa kaina, naujas, modemus, statybininko bangalovas, atskiras, 
gerų plytų, 3 miegamieji, vienas turi du įėjimus ir vonią (tinka atskirai 
išnomuoti); didelis galionas, 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. (Keswick).

Ūkis (Farma)
108 akrai, miesčioniškas 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, vienbučių, motelių {vai-

Vyt. Morkis J. Kaikelis A. Bliūdžiui Alv. (Mieldažukė) Wistotkl
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APDRAŪDA
ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

EDVARDAS SULAITTS

GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • N<MŲ • HU’OTEKŲ. 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

• ""'“ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparate. Taisom 
Šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE A VE.. TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 11

Lietuvę, Latvija, Estiję, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:

ČIKAGOS LIETUVIAI gavo gerą 
progą pasirodyti Ford City prekybos 
centre miesto pietinėje dalyje, kur 
visą savaitę — nuo rugsėjo 10 iki 
17 <L vyko lietuvių meninės progra
mos ir buvo išstatyta lietuviškų dir
binių paroda. Meninėse programose 
pasirodė “Grandies” tautinių šokių 
grupė, Lietuvos vyčių choras, “Atei
ties” atžalynas, jaunosios daininin- 
kės — Liucija Buivydaitė, Živilė 
Numgaudaitė ir kt. Lietuvių parodo
je centrinę vietą užėmė didžiulė me
džio skulptūra “Vargo mokykla”, ku
ri buvo iš Lietuvos atsiųsta į pasau
linę parodą Niujorke 1939 m. Taip 
pat buvo gintaro kolekcija iš Bal- 
zeko lietuviškos kultūros muzėjaus, 
Čiurlionio galerijos paveikslų kolek
cija, lietuviški audiniai, margučiai ir 
daugelis kitų dalykų, šią lietuvių pa
rodą ir jų pasirodymus stebėjo tūks
tančiai žmonių. Tai nebloga lietuvių 
reprezentacija, šis pasirodymas vyko

diniai, 101 laikraštis ar žurnalas ir 
831 straipsnis. Tačiau straipsnių pa
rinkime, kaip atrodo, yra ignoruoja
mi kaikurie laikraščiai ir kaikurie 
laikraštininkai. Kadangi Metraštis tu
rėtų būti mokslo leidiniu, betkoks 
skirstymas į “priimtinus” ir “nepri
imtinus” laikraščius bei autorius ne
turėtų rasti vietos. Metraštį paruošė 
Lietuvių Bibliografijos Tarnyba: dr. 
Z. Ašoklis, J. Maldeikienė, J. Valai
tis.• • •

NEMAŽA ČIKAGIEČIŲ dar vis 
keliauja į Kanada, norėdami suskub
ti aplankyti pasaulinę parodą Mont- 
realyje. Daug buvo nuvykę į Kana
dos Lietuvių Dieną rugsėjo pradžio
je. Lietuvių Prekybos Rūmai net bu
vo suorganizavę didelę ekskursiją. 
Taip pat ekskursiją surengė ir taut, 
šokių grupė “Grandis”. Kelias savai
tes Montrealyje* praleido kelionių 
biuro savininkas V. Rask-Rasčiaus-

(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

■* foto aparatai ir t.i.
• B® to, siunčiame Jūsų sudarytus. Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui, j vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ue Toronte,-prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimų

• 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. ryte 
iki 7 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALU Z A

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-228*

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO,
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sev. R. Staniulis

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Bloor Autorite Garage £s frR^^ge7^reL%-uos

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BO C BULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVE

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ąve., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

BALTIC MOVERS

“Lithuanian Folk Festival” vardu.
• • •

“TECHNIKOS ŽODIS” paskutiniu 
metu nepasitenkina vien tik techniš
kais dalykais, bet stengiasi duoti ir 
kitokios medžiagos. Naujausiame lie
pos-rugpjūčio nr. randame pasikalbė-
jimą su trimis humanitarais: A. T. 
Antanaičiu, V. Kavolių ir R. šilbajo- 
riu. Taip pat ir vėl persispausdina
mas vienas straipsnis iš okupuotos 
Lietuvos žurnalo “Mokslas ir Tech
nika”. šis rašinys, kurio autorius yra 
Ričardas Vaigauskas, sužymi kaiku- 
riuos užsienio lietuvių atsiliepimus 
apie okup. Lietuvos tiksliųjų mokslų 
darbuotojus, šiame “Technikos žo
džio” nr. suminėta nemažą lietuvių 
mokslo darbų, kurių autoriai yra: D. 
Šatas, Pr. Zunde, R. Viskanta, K.
Tautvydas, A. Nasvytis, R. Pipynė, 
V. Vaitkevičius, R. Gaška, V. Klybas, 
Vambutas, R. Waiteris, J. Dėdinas. 
• • • ■

IŠ NAUJŲ LEIDINIŲ taip pat 
paminėtinas ir “Lietuvių Išeivių 
Spaudos Metraštis”, kurio išėjo pir
masis numeris. Tai Lietuvių Biblio
grafijos Tarnybos leidinys, vietoje 
ėjusios “Knygų Lentynos”. Šis Lie
tuvių Kultūros Fondo išleistas met
raštis apima 1966 m. bibliografiją — 
leidinius ir lietuvių spaudos straips
nius. Atskiru straipsniu yra pamini
mas jau miręs Aleksandras Ružanco- 
vas, buvęs “Knygų Lentynos” redak
torius. Metraštyje suminėta 208 lei-

kas, kuris ten padarė nemaža nuo
traukų. Pora dešimčių tautiečių bu
vo nuvykę pasiklausyti ir pasižiūrė
ti Kauno studentų “Nemuno” an
samblio, kuris Montrealyje koncer
tavo rugsėjo 17 ir 18 d.

Vilniaus universiteto rektorius
prof. dr. Jonas Kubilius irgi žada 
užsukti Kanadon. Montrealyje prof. 
Kubilius atsiras rugsėjo 25 d. Iš ten 
jis pasuks į Otavą, o vėliau apie 
mėnesį laiko praleis Toronto uni
versitete, kur skaitys paskaitas stu
dentams. Po to menėsį arba du prof. 
Kubilius praleis kituose Kanados uni
versitetuose.

Vilniaus universiteto rektorius, 
kuris prieš kelis metus skaitė pa
skaitas JAV universitetuose, dar pra
ėjusiais metais gavo pakvietimą iš
Kanados matematikų draugijos skai
tyti paskaitas Kanados universitetuo
se. Dėl kitų įsipareigojimų šį žygi 
galėjo įvykdyti tik šį rudenį. Prof. 
J. Kubilius buvo surengęs priėmimą 
JAV lietuvių turistinei krepšininkų 
grupei Vilniaus universitete, čia jis 
susitiko ir su grupės vadovu Raimun
du Mieželiu, su kuriuo buvo susipa
žinęs Amerikoje.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Lietuvių 
golfo klubo rudens varžybos rengia
mos spalio 8 d.
Golf klube. — “Lituanikos” futboli
ninkai jau turėjo dvi rudens rato 
pirmenybių rungtynes. Pirmose iš jų

International 
Driving School 

WALDI
CantriM Jstolpa 491 S».,

TaL RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
TsL LE 2-5461

Mokomo su standartinėmis,

Ir VolltswatMMb.

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt.

Vežamas turtas pilnai apdraustas. 
Skambinti teL LE 4 -1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas piomberis, atlieka įvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto

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

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 
Lietuvius aptamaaja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST, 
teL WA 14225 arta WA 4-lltl

I TORONTO MIESTO

parkų ir pramogų departamentas
su malonumu praneša specialių koncertų seriją nuo 12 v. iki 1.30 v. 
p. p. Nathan Philips aikštėje sekančiomis datomis:

PENKTADIENI, spalio 13 dieną, 411-tos pagalbinės R.C.A.F. 
eskadrilės orkestras su dirigentu FX. Bernard Clarke.

TAIP PAT PENKTADIENI, SPALIO 20, Kanados karališkojo 
pulko orkestras su kapelmeisteriu kapitonu S. H. Clarke.
Abu šie puikūs Toronto orkestrai gros ryšium su “Britų Sa
vaite” Toronto mieste.

PIRMADIENI, SPALIO 16, ir ANTRADIENI, spalio 17, pamatysite 
spalvingą pilną pulko orkestrą su skardžiais pučiamųjų instrumentų 
ir būgnų garsais. “Scots Guards” yra vienas seniausių britų pulkų, 
kuris buvo įsteigtas 1642 metais Škotijoje. Škotiškų pučiamųjų 
instrumentų muzikantai, kurie pasirodys Toronte, yra parinkti iš 
abiejų škotiškų pulkų, kurie dabar stovi Edinburge ir Dueseldorfe, 
Vokietijoje. Tad nenuostabu, kad škotų pulko ir “Welsh Guards” 
muzikantai sudaro vieną garsiausių karinių pulkų orkestrų.

’’Welsh Guards” orkestras nėra svetimas Toronto mieste — jis čia 
yra pasirodęs daugiau kartų nei kuris kitas nekanadiškas orkestras. 
Jis čia lankėsi 1948 ir 1953 metais. Orkestras bus diriguojamas po
puliaraus muzikos direktoriaus kapitono H. A. Kenny, L.R.A.M., 
A.R.C.M.

Dirbtinių dantų
Kramtymo veiksmingumas 
padidintas iki 35%
Klinikos tyrimai įrodo, kad dabar su dirbtiniais 
dantimis galite net iki 35% geriau kramtyti, 
jei užbarstysite truputį FASTEETH ant dantų 
plokštelių. FASTEETH yra alkaliniai (berūks- 
:iai) milteliai, kurie tvirčiau laiko dirbtinius 
dantis. Vietoje, taip kad žmogus maloniau 
jaučiasi. Jie tada neturi jokio gumos ar klijų 
skonio. Neturi rūgštumo. Sulaiko plokštelrų 
kvapą. Dar šiandien reikalaukite FASTEETH 
miltelių, kiekvienoje cheminių gaminių parduo
tuvėje.

Tik du kartu...
Danguolė neteko pirmųjų 

dančiukų ir išaugo antrieji. Kar
tą susimąsčiusi ji pasakė moti
nai: “Mamyte, ar netiesa, kad 
Dievas žmogui duoda dantis du 
kartu, bet jei jis ir antruosius 
išmeta, tai jau turi pats naujus 
nusipirkti?”

9 v.r. Woodrige _ teranų postui. —

B
H

sukūlė “Wanderers” 4:0, bet pralai
mėjo “Youths” futbolininkams 0:1. 
— Vytautas Bikulčius su šeima, anks
čiau gyvenęs Cicero, III., o dabar 
apie pusantrų metų išbuvęs netoli 
San Francisco, atvyko atostogų Į Či
kagą ir jos apylinkes. Jis yra numa
tęs ilgėliau šiltuose kraštuose pagy
venti, nes ten turi Įsigijęs nuosavus 
namus. V. B. yra Korėjos karo ve
teranas ir priklauso Don Varnas ve- 

Juozas Stanaitis,
buvęs Don Varno veteranų posto ko- 
m a nd u o to j as, su žmona Valerija bu
vo nuvykę aplankyti Lietuvos.

SPALIO 17

jūsų diena

būti su

pažanga

Prieš ketverius metus premjerui John Robarts buvo 
suteikta garbė vadovauti provincinei vyriausybei. 
Per tų laikų jis su savo bendradarbiais pažangiaisiais 
konservatoriais atliko daug pažymėtinų darbų.
Nauji ir pagerinti vieškeliai, mokyklos ir ligoninės. 
Didesni atlyginimai ir mažas bedarbių skaičius. 
Teisinė pagalba, Ontario žmogaus teisių kodeksas, 
vartotojo apsauga, drųsūs užsimojimai namų statybo
je, susisiekimas ir sveikatos apdrauda.
Nuo 1968 m. pradžios Ontario vyriausybė, 
vadovaujama Robarts, mokės savivaldybių ir mokyklų 
mokesčius už pirmuosius $2.000 Įkainoto rezidencinio 
turto (current assessment), nuomojamo arba Įsigyto 
Ontario provincijoje.
Be to, ji perims visas teisingumo Įstaigų 
administravimo išlaidas.
Gera vyriausybė... Robarts vyriausybė... 
yra nusipelniusi jūsų paramos spalio 17 dienų.

REMKITE ROBARTS VYRIAUSYBĘ

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• telkia patarimu planuojantiems keHones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko remrvacijiĮ, nanvyniq ir kt. reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

utaHro utiygfatfano • partpina etano priemones ekskursijoms
o agentftros IMuotl bflletal galioja visame pasaulyje o patarnauja atstkvlečtant gimines

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

ŠYPSENOS
Teisme

Teisėjas kaltinamajam: b
— Tu esi niekšiškiausias pa

baisa, kokios mano praktika iki 
šiol dar nežinojo. Tu esi aiškus 
melagis, sukčius, metęs žmoną, 
svetimoteris, girtuoklis, valka
ta, veidmainis... net žodžių 
stinga visoms tavo blogybėms 
apibūdinti. Ką gali pasakyti 
prieš teismo sprendimą?

— Nieko, nes, ponas teisėjau, 
jau viską pasakėte.

Iš J. Cicėno skeveldrų
MulO i

dažniausiai prisimena po laiko.
Jeigu protingumas priklausy

tų nuo svetimų galvų, viešbu
čio pagalvę reikėtų laikyti geni
jum.

Pesimistas, krisdamas nuo ko
pėčių, pagalvojo: “Gerai, kad 
ne augstyn”.

Kiaušinis paklausė vištą:
— Iš tikrųjų, kuris mudvie

jų pirmiau atsiradome?
Višta ir liko višta — nemokė

jo atsakyti.
Kiaulė tarė: — Nedarykite 

kiaulysčių.
šikšnosparnis, pakibęs žemyn 

galva, nusišaipė:
— Štai, ir apverčiau visą pa-

sauli aukštyn kojom.
Iš visos knygos asilui Įsimi

nė tik trys žodžiai: “Kvailas kaip 
asilas.”

— Kur jūsų galvos? — mėg
davo sakyti kopūstas.

Ešerys pakvietė vištą paplau- 
kyti. Vištą maloniai sutiko. De
ja, tai buvo jos paskutinis ma
lonumas. 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 reikrAnys.

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Varnų, 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.

(įėjimos iš Howord 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

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

(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.

DR. E. ZUBRIENt 
į DANTŲ GYDYTOJA

1477 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas>

Telefonu LE. 24188

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keck
Priėmimo valandos;

pirmadieniais Ir trečiadieniais 2—9 v. v., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—530 vaL p.p.

Telefonu RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tek 535-7025
OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinu eieaira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Cabineto telefonas LE. 44411

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronte 

(į rytua nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

794 BATHURST ST. 
(kampos Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIU 
KOMERCINIŲ IR KIT\

dratixdi: • • .o Įstaiga
DŪDA

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JX.V41V 
n ussntNio DRAUDmo kobtanikm

769-4612 
789-4131



šv. Jono Kr. par. žinios
— Nuo praėjusio sekmadienio 

par. bažnyčioje laikomos ir 12 vai 
pamaldos. Tuo būdu pamaldos sek
madieniais — 10, 11 ir 12 v. 10 vai. 7 30 v.

Prisikėlimo par. žinios

Danielių ir 8 v. 
Vaičiūnus; užpr. p.p. Vaičiūnienės;

už a.a. L. Kondratienę;
pamaldi skiriama jaunimui. Jauni* užpr. p.p. Čepaičiai ir Juodikiai; 8.30 

v. — už a.a. U. GrinSkienę, užpr. p. 
Pocevičiai; šį sekmad., 9 v. — treti
ninkų int; 11.15 v. — už a.a. M. Ge- 
ležiūnienę; užpr. p. Marcinėnai.

mo choras šioms pamaldoms renka
si prie vargonų. Po pamaldų par. 
salėje įvyks pirmoji jaunimo choro 
repeticija.

—- Nuo šio sekmadienio suaugu- — Mišios par. salėje 11.30 v. vėl 
šiųjų choras pradeda giedoti baž- pradėtos laikyti praėjusį sekmadie- 
nyčioje. Po 11 vai pamaldų par. 
salėje įvyks pirmoji repticija. Pra
dedama mokytis giedoti lietuviškos

7

Kam vykti į Havajus?
Havajai - Toronte.

Spalio 14 dieną Prisikėlimo salėje
įvyksta įdomus

HAVAJŲ VAKARAS - ŠOKIAI
su įdomia menine programa.

Havajietiškas bufetas ir. valgiai. * Kviečiame visus!
Bilietai jau pardavinėjami abiejų parapijų knygynuose.

Ateitininkų tėvų komitetas

Nr. 39 (922)

klasikinio

sezono veiklą, Mišiose 10 v. organi
zuotai dalyvavo Toronto ateitininki- 
ja, o 11.15 v. — Kat Moterų Dr-ja. 
Dialoginėse Mišiose 10 v. ne vien 
kintamosios dalys, bet ir visas ka
nonas buvo skaitomas lietuvių kalba. 
Šio sekmadienio Mišiose 11.15 v. or
ganizuotai dalyvaus Toronto skautai.

— Šį sekmadienį — mėnesinė rink
liava skoloms mažinti.

— Rožinio iškilmės parodos aikš
tėje — šį sekmad., 130 v.p.p. Visus 
kviečiame gausiai dalyvauti.

— šį sekmadienį Toronto parodos — Bažnyčioje Rožinis per visą 
aikštėje įvyksta tradicinės Rožinio spalio mėn. šiokiadieniais kalbamas 
pamaldos. Iškilmės prasideda 2 vai. P° 8 v. Mišių, sekmad. — 9 v. Mi-

— Jau pradėjo veikti par. knygy
nas, vadovaujamas V. Aušroto.

— Šeštadieninė mokykla dar pasi
genda mokinių, kurie praėjusiais me
tais mokyklą lankė, bet šiais metais 
dar nepasirodė. Mokinių pareiga — 
lankyti mokyklą, o tėvų — paskatin
ti ir įtikinti.

— Šį šeštadienį 9 v. gedulingos pa
maldos už a.a. Sofiją, Daugvilienę 
mirties metinių proga. Sekmadienį 
10 vai. pamaldose prisimenami Riau
bų mirę tėvai, o 11 vai. — a.a. Al
gimantas Bielis.

Vilniaus universiteto rekto
rius prof,. J. Kubilius, matemati
kas, turimomis žiniomis, netru
kus atvyks į Torontą ir čia pa
siliks ilgesnį laiką. Jį esą kvie
čia universitetas. Taip pat jis ke
tinąs aplankyti ir kitus Kana
dos universitetus.

Dail. J. Bakis savo ūkyje prie 
Bolton pats įrengė modernią 
dailės studiją, kurioje tęsia sa
vo kūrybą. Šį savaitgalį jis su 
savo meno darbais išvyksta pa
rodai į Beverly Shores prie Či
kagos. Ten Erika ir Erdvilas 
Masiuliai rengia jo kūrinių pa
rodą.

Kun. J. Staškevičius, pralei
dęs vasaros atostogas Toronte 
ir talkinęs Šv. Jono Kr. par. 
bažnyčioje bei Gerojo Ganytojo 
stovykloje, rugsėjo 26 d. lėktu
vu iš Niujorko išskrido į Romą 
tęsti studijų. Tuo pačiu lėktuvu 
išskrido Romon studijuoti dar 
keturi lietuviai.

Bronius Agurkis iš Suvalkų 
trikampio kurį laiką gyveno 
Pensylvanijoj, o dabar persikėlė 
Čikagon. Toronte jis aplankė sa
vo pažįstamus ir kaimynes iš Su
valkų srities.

Petras Seibutis ir Veronika 
Rukšytė, abu “Varpo” choro 
nariai, susituokė rugsėjo 23 d. 
Prisikėlimo bažnyčioje. Vestu
vinė puota įvyko naujojoj Prisi
kėlimo salėj. Iškilmėse dalyva
vo nuotakos brolis kun. P. Ruk- 
šys, salezietis, ir daug giminių 
bei bičiulių iš abiejų pusių.

Jieškomas Juozas Skiparis, 
apie 44 m., amžiaus. Jis ar apie 
jį žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti: Consulate General of 
Lithuania, 1 Trillium Terrace, 
Toronto 18, Ontario.

šeštadieninė Maironio mo
kykla gražiai pradėjo naujus 
mokslo metus. Ir mokytojai, ir 
mokiniai įsitraukė į mokyklinį 
darbą. Pirmąjį šeštadienį daug 
trūko senųjų mokinių, antrąjį 
šeštadienį susirinko jau žymiai 
daugiau. Tikimasi, kad šį šešta
dienį susirinks visi mokiniai.

Mišios, neseniai gautos iš Lietuvos. 
Kviečiame visus choristus, o taip 
pat prisidėti ir naujus.

— Tikybos painokos vaikams, be
sirengiantiems pavasarį eiti pirmo
sios Komunijos, pradedamos šį sek
madienį po 10 v. pamaldų.

— Rugsėjo 22 d. iš par. bažnyčios 
liet kapinėse palaidota a.a. Veroni
ka Meldažienė, 63 m., Kanadoje išgy
venusi 41 m. Velionės vyrui, sūnums, 
dukrai, broliui ir visai giminei nuo
širdi užuojauta.

Toronto Lietuvių Namų val
dyba rugsėjo 13 d. savo posė
dyje nagrinėjo Lietuvių Namų 
finansinę padėtį ir aptarė paruo
šiamuosius darbus balkius, kuris 
įvyks spalio 7 d., 7 v.v., Lietu
vių Namų patalpose. Norintieji 
įsigyti bilietus prašomi kreiptis 
pas administratorių ar telefonu 
531-5414. L. N. V. ‘

Havajų vakaru-šokiais, ku
riuos rengia ateitininkų tėvų ko
mitetas spalio 14 d., rodomas 
gana didelis susidomėjimas. Bus 
šokiai ir įdomi programa, kurią 
išpildys studenčių kvartetas, pa
lydimas gitarų. Veiks ne tik bu
fetas, bet ir turtinga loterija, 
kuriai fantus jau aukojo: J. Tu- 
mosa, Punkrio ir Matulaičio 
maisto krautuvė, Šarūno ir 
Dambrausko sporto reikmenų 
krautuvė. Patartina įsigyti bilie
tus iš anksto (sklb.). Rengėjai

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas šiais metais kat. fe
deracijos pavestas surengti To
ronto ateitininkams spalio 29 
d. Tradicinis Vėlinių proga lie- 

j tuvių kapinių lankymas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 5 d., 3 v.p.p.

Okupuotos Lietuvos pareigū
nų grupė, atvykusi MontreaUn 
pasaulinės parodos proga, lankė
si Toronte ir Niagara Falls. At
vykusių tarpe minimi: planavi
mo komisijos pirm. A. Drobnys, 
augštojo ir vidurinio mokslo 
“ministerio” pavaduotojas Pra
naitis, Politechnikos Instituto 
prorektorius švenčionas, “Tie
sos” vyr. red. G. Zimanas, “Gim
tojo Krašto” red M. Jackevičius, 
rašytojas, T. Tilvytis, gyd. Ja- 
sinskas, prekybos ministerijos 
pareigūnas Arlauskas, kino stu
dijos operatorius Alg. Mockus, 
prof. Jankauskas, dail. Juršys, 
A. Baršauskas. Ilgėliau Toronte 
viešėjo pas savo pažįstamus A. 
Drobnys. Jis domėjosi ekonomi- 

Prisikėlimo parapijos banke- niu Kanados gyvenimu, aplankė 
lio narių skaičius visiškai priar- '
tėjo prie 2000. Kas savaitę vis 
dar įstoja naujų narių. Rugsėjo 
pabaigoje skaičiuojami nuošim
čiai už trečiąjį metų ketvirtį. No
ri įnešti ar perkelti indėlius Pri
sikėlimo bankelin iš kitur tepasi- 
skubina ta padaryti šį savaitga
lį; Visiems, kurie įneš savo in
dėlius iki spalio 10 d., nuošim
čiai bus užskaityti nuo mėnesio 
pradžios. Prašome visus pasinau
doti, nes geresnių taupymo bei 
skolinimosi sąlygų retai kur te- 
rasime. Valdyba

St. Banelis išvyko Humber 
Memorial ligoninėn patikrinti 
sveikatos. Jis yra dr. Liudos 
Kuolaitės priežiūroje.

Lietuvių Verslininku Sąjunga
Toronte rengia lapkričio 18 d.
Prisikėlimo parapijos salėje Ka- rą” spalio 28 d. Prisikėlimo pa- 
nados ir JAV lietuvių versliniu- ’■
kų susitikimą-balių. Čia bus pro-

K. L. K. Moterų Draugija To
ronte rengia “Gintarėlių vąka-

darbas pradedamas rugsėjo 25 d. 
—Boris Volkoff School of the Dance, 
822 Yonge St., Toronto, Ont. 
Įėjimas iš 3 Cumberland St.

Norintieji šiq studiją lankyti prašomi registruotis kiekvienų 
pirmadienį pradedant rugsėjo 25 diena nuo 5 iki 7 vai. vale 
Informacijos tel. RO 2-0935 nuo 10 v. ryto iki 3 v. p.p. Vakare nuo 8-11 v.

rapijos auditorijoje, šio vakaro- 
baliaus tikslas pagerbti lietuviš- 

ga pamatyti Amerikos lietuvius koje veikloje dalyvaujančias ir 
verslininkus, paklausyti solistų, lietuviškai kalbančias mergaites, 
pasigėrėti kitom lietuvių meno Kviečiamos: 1. 12-tą ar 13-tą 
___-z _ . • gimnazijos klasę lankančios, ne

MONTREAL™
Šv. Kazimiero par. žinios

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programa* girdimo* 
du kartas per savaitę — 

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

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

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

"Dainos" dovaną ir plokštelių 
krautuvė*.

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

ir informacijų teiraukitės:
:. Z, "“DRAmą 10 BARRY

DR^ E. NORTHPORT, N.Y„ 
11781, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

(nl3li

City Driving School
OFICIALIAI FRIPA2TNTA

finoti pirmą pameką n standarti
nėm ar automatinėm maihwm.

1PM BATHURST ST.

šių.
— Ryšium su Rožinio iškilmėmis 

parodos aikštėje, šį skmad. Tretinin
kų susirinkimo nebus.

— Šią ir ateinančią savaitę lan
komi .Rexdale ir North York rajo
nai.

— Chorų repeticijos. Studentų: ant- 
rad., 7 v.v. — berniukų sekcija, tre- 
čiad. 7 v.v. — mergaičių. Visų cho
ristų dalyvavimas labai svarbus. Su
augusių — ketvirtad., 7.30 v.v. Svei
kiname į chorą įsijungusius naujus 
choristus: V. Gavelį, V. Gvaldą ir P. 
Murauską. Laukiame dar daugiau 
naujų pajėgų. Vaikų: penktad., 6.30 
v.v. muzikos studijoje. Kviečiame se
nus ir naujus choristus.

— Berniukai, kurie nori išmok
ti tarnauti Mišioms, prašomi paskam
binti T. RafaeliuL

— Sekmadieniais į Mišias atvyks
tantiems automobiliais norime pri
minti, kad, nesant vietos parapijos 
kieme, automobilius galima statyti 
Nielson’s saldainių fabriko kieme, 1 
blokas į vakarus nuo bažnyčios. Tai 
ypač svarbu atvykstant į Mišias 11.15 
ir 11.30 v. Statant automobilius par. 
kieme, maloniai prašome neužblokuo
ti išvažiavimų.

— Sutuokta: Petras Seibutis ir Ve
ronika Rukšytė. Geriausi linkėjimai!

— Pakrikštytas Edvardo ir Jadvy
gos Butkų sūnus Andrius Antanas. 
Sveikinimai!

keletą lietuvių šeimų ne tik To
ronte, bet ir Delhi-Tillsonburgo 
apylinkėse. Kiti taip pat lankėsi 
pažįstamų šeimose. Atvykėliai 
stengiasi būti mandagūs, bet kai- 
kur nebuvo išvengta ir susikir
timų. Mat, laisvėje gyveną tau
tiečiai negali pakelti komunisti
nio melo bei propagandos, ku
rios didelę dozę atsiveža atvyks^ 
tantieji iš sovietinės Lietuvos. 
Kaikurie jų užsispyrusiai gina 
okupacinę santvarką Lietuvoje. 
Reikia pastebėti, kad šiuo metu 
Kanadon iš Lietuvos atvyksta 
dabartinės valdžios grietinėlė. 
Paprastam žmogui gauti leidi
mą išvykti užsienin yra labai 
sunku.

Nemažas skaičius lietuvių iš 
“Amber Draperies”, kuriu sa-- Kanados yra nuvykę gyventi į 

Kaliforniją, daugiausia viliojan
čių reklamų pagauti. Vienas jų 
rašo “TŽ” redakcijai, kad dalis 
tokių Kanados lietuvių, pabū
gusių vietinių tirštų miglų ir vi
sokių neramumų, grįžta atgal į 
Kanadą.

“Tėviškės žiburiams” aukojo: 
po $4: A. Jasiūnas, J. Butkus, 
V. Melnykas, M. Wikis, J. Iva
nauskas, K. Dalinda, J. Sk., T. 
A. Gailius; po $1: K. Zadlaus- 
kas, K. Balčiūnas, O. Urban, A. 
Daukša, V. Micevičius.

Rėmėjo prenumeratą $10 at- 
siutė: D. Vizbaras, L. Bajorū
nas, J. Riauka, J. Bakis, B. Ig
natavičius. Ačiū visiems.

_ vininkės yra Aldona Jankaitienė 
ir Marija Vaitkienė, siuva na
mams ir įstaigoms užuolaidas iš 
klientų atsineštų medžiagų arba 
vietoje Įsigytų. Firma taipgi par
duoda medžiagas, užuolaidų 
priedus, lovatieses. Didelis pasi
rinkimas vietinių ir užsieninių 
medžiagų. Kainos žemesnės kaip 
kitur, darbas garantuotas. Dar
bo valandos 9-8. Adresas: 55 
Colbeck St., Toronto 9, Ont. Tel. 
762-3838 arba 766-8839 (sklb.).

PRANEŠU MIELOMS KLIEN- 
TEMS, kad dėl savo ir vyro pablo
gėjusios sveikatos likvidavau savo 
kirpyklą “Olga’s Beauty Parlour”, 
2231 Dundas St. W., ir išvykau iš 
Toronto. Nuoširdžiai dėkoju visoms 
ponioms, kurios visą laiką naudojosi 
mano patarnavimais

IŠNUOMOJAMAS PRIEKINIS KAM
BARYS su baldais; pirmenybė mo
teriai. Skambinti po 4 v.p.p. tel. 533- 
7306.

Olga Svetalevičienė

VYRESNIO AMŽIAUS moteris 
įieško kambario su galimybe nau
dotis virtuve. Tel. 536-1373.

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

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

Greitas ir patogus nuvažiavimas j parodų.

J. SKUČAS,
Rosemount, P.Q.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
MEAT 

PARKSIDE MARKET
Tel. LE S-1258335 Roncesvalles Ava, Torontą.

Savininkai E. Punkris ir

pajėgom, o grojant orkestrui, 
vaišintis ir šokti. Bilietus gali- jaunesnės kaip 17 metų amžiaus 
ma gauti J. Šarūno ir J. Damb- (kurioms sukako 17 iki š.m. rug- 

ooSF°^?_rei^®nU AkrfUtU' 3“v.‘p5.“vEi7en^rprieS^^hidi-
nės kapinių koplyčios!

— Rožinio sekmadienis — spalio 
1; Mišios — 11 v. už gyvas ir miru
sias Gyvojo Rožinio draugijos nares.

— Pirmoji parapijos grybų vaka
rienė — spalio 14 d. Klebonas pra
šo mielas šeimininkes paaukoti gry
bų ir saldumynų, taip pat kviečia vi
sus gausiai dalyvauti.

— 40 valandų atlaidai — spalio 
27, 28 ir 29 dienomis. Bus išstatytas 
Svč. Sakramentas, vakarais pamoks
lai ir Mišios.

— Bazaras ir loterija — lapkričio 
10, 11 ir 12 dienomis. Prašoma gra
žinti bazaro knygutes kaip galint 
anksčiau.

— Gruodžio 2 d. iš Hamiltono at
vyks dramos teatras “Aukuras” su 
įdomia programa.

— Naujai organizuojamas šv. Ka
zimiero parapijos mišrus choras; va
dovaus muzikas A. Ambrozaitis. 
Pradžia jau yra. Choristų registraci
ja — klebonijoje. Visi turintiejji 
balsus, ypač jaunimas, maloniai 
kviečiami. Vėliau bus pranešta data 
pirmojo pasitarimo ir repeticijos. 
Mišių metu bus giedamos ne tik lie
tuviškos, bet ir lotyniškos giesmės. 
Tikimės, kad šis choras įneš daug 
gyvumo parapijos veikloje ir pratur
tins mūsų pamaldas.

— Parapijos lankymas pradeda
mas nuo spalio 2 d. Klebonas lan
kys Montreal North, o vikaras — 
artimuosius prie bažnyčios.

— Rinkliava $170.088. K.J.G.
“Litas” pardavinėja Expo pa

sų ir bonų knygučių likučius su 
didele nuolaida, pvz? vaikų 7 die
nų pasus po $3 (pilna' kaina 
$6.50). Dar yra nedidelis skai
čius dieninių pasų po $2.20 su
augusiems ir po $1.10 vaikams.

Montrealio pasaulinė paroda 
iki uždarymo dienos — spalio 
29 tikėjosi susilaukti 50 milijo
nų lankytojų, nes prieš savaitę 
jau buvo peržengtas 42 milijo
nų skaičius, šias viltis temdo 
Montrealyje prasidėjęs susisie
kimo tarnautojų unijos strei
kas, sustabdęs autobusus ir po
žeminius traukinius. Unija rei
kalauja $3.50 valandinio atlygi
nimo autobusų vairuotojams ir 
požeminių traukinių aptarnau
tojams, o miestas siūlo $3.02. 
Lig šiol jie gaudavo $2.77 už 
darbo valandą. Parodos lanky
toju skaičiui sumažėjo net 
55%..

vėje, 285 Roncesvalles Avė.
Reng.

Toronto universiteto Sv. My
kolo kolegija susilaukė didelio 
pasisekimo savo teologinėm pa
skaitom plačiajai visuomenei. 
Tas paskaitų ciklas pavadintas 
“Krikščioniškoji teologija mo
derniajai visuomenei”, ši rude
ni paskaitos bus tęsiamos to
liau. Pagrindinė jų tema: “žmo
gus, medžiaga ir dvasia”. Tos 
srities paskaitas skaitys žymūs 
teologai: kun. prof. A. Gibson 
— “Dievas tremtyje” (16 pa
skaitų), kun. prof. G. Baum — 
“Dievo problema protestantų 
teologijoj (8 paskaitos), kun. 
prof. J. E. Bruns — “Augščiau- 
sios Būtybės samprata Rytų 
mąstyme ir religijoje (8 p.). 
Klausytojais priimami baigę 
gimnaziją asmenys. Mokestis už 
pilną kursą — $30, pusę kur
so — $15. Paskaitos bus skai
tomos šv. Mykolo kolegijos 
Carr Hali Auditorium pirma
dienių vakarais 8-10 v. nuo spa
lio 23*iki gruodžio 11 ir nuo sau
sio 15 iki kovo 4 d. Informaci
jas teikia: Rev. L. J. Elmer, 
C.S.B., Director of Adult Educa
tion Program. 50 St. Joseph St., 
Toronto 5, Ont.

Algirdas Malkauskas (ne 
Maslauskas, kaip buvo skelbta) 
baigęs Toronto meno mokyklą, 
rengiasi vykti Kanados šiaurėn 
mokyti eskimus meno dalykų.

baigusios 12 ar 13 gimnazijos 
klasių. Mergaitės ateina į vaka
rą su tėvais, ir taip pat pasikvie
čia sau palydovą lietuvį. Norin
čios dalyvauti pagerbime (ar in
formacijos) registruojasi pas 
centro valdybos pirmininkę dr. 
O. Gustainienę tel. 447-0561; L. 
Imbrasienę tel. LE 3-6694; A. 
Kuolienę tel. RO 9-7051 ir T- 
Sekonienę.tel. CL 7-0681.

Rengėjos
Iš Vilniaus gautų laiškų ma

tyti, kad ten žmonės labai domi
si menininkų išvykomis į Kana
dą bei jų koncertais. Rašoma, 
kad grįžusieji menininkai yra 
labai patenkinti viešnage Kana
doje:

Sovietinio paviljono tarnauto
jai iš Lietuvos tebejieško progų 
įeiti į platesnius išeivijos sluogs- 
nius. Jie siūlosi atvykti su lietu
viškais filmais, kad ta proga ga
lėtų paskleisti savos propagan
dos.

A. Laurinčiukas ir St. Jurčius 
— politiniai sargai iš okup. Lie
tuvos, lydėję sol. V. Noreikos 
grupę, aplankė savo idėjos drau
gus įvairiose vietovėse. Važiuo
dami į Windsorą buvo sustoję 
pas komunistuojančius-lietuvius 
ūkininkus.

Domai Kaunaitei padaryta tul
žies operacija Branson ligoninė
je North Yorke, Ligonė sėkmin
gai sveiksta ir netrukus grįš 
namo.

A t A
JONUI ŠVĖGŽDAI Pittsburge, JAV, mirus, jo brolį 
JUOZĄ Toronte su žmona ir kitus artimuosius jų liū
desio dienose nuoširdžiai užjaučiu —

A. Firavičius

VYKSTANTIEMS j EXPO 67
Išnuomojami 8 kambariai naujame vienaaugštyje (bungalow). 2 min. 
nuo parodos. Kaina — nuo $5 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

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

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

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

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

MargisDrugStore
JOHN V. MARGIS, PhmR.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNER1OS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLR, “C” TERMO-

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

VISĄ DIENĄ. ’ NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

Aušros Vartų par. žinios
— Dėl nepalankaus oro ir auto

busų streiko kapų lankymas nukel
tas į sekantį sekmadienį, spalio 1 d..

Atsisveikinimas su “Nemu
no” ansambliu Montrealio uos
te buvo graudus — vieni kitus 
buvo spėję pamilti ir todėl sun
ku buvo išsiskirti.

— Neseniai gauta žinia, kad mirė- 
M. Mažeikienės tėvelis Lietuvoje. 
Reiškiame gilią užuojautą visai šei
mai ir giminėms.

— Gyvojo Rožinio Draugija minės 
spalio 1, sekmadienį, savo 15 metų
gyvavimo sukaktį, šv. Mišios Drau
gijos intencija bus 10 vai., bendra 
Komunija. Po to — pusryčiai para
pijos salėje.

— Svečiai: prel. V. Balčiūnas, kun, 
V. Pikturna, kun. J. Pakalniškis, kun. 
A. Račkauskas, kun. B. Pacevičius, T. 
Placidas Barius, OFM, kun. J. Staške
vičius, kun. R. Kasponis, ir kun. Br. 
Dagilis su broliu iš Detroito.

— šeštadieninės mokyklos prade
da savo darbą spalio 14 d. įprastose 
patalpose bei įprastu laiku. Leidimas 
gautas. Tėvams ir jaunimui norime 
priminti, kad Montrealyje veikia dvi 
šeštadieninės mokyklos — mūsų pu
sėje ir Rosemonte. Baigusiems šią 
mokyklą veikia lituanistiniai 3 metų 
kursai netoli mūsų parapijos. Vi
siems, kurie baigė kursus, veiks se
minaras. Apie sminaro vietą bei lai
ką bus pranešta vėliau.

— Vienas didesnių įvykių Montrea
lyje. bus Hamiltono teatro grupės 
“Aukuro” pasirodymas. Gruodžio 2 d. 
— Šv. Kazimiero par. salėje — šo
kiai sų trumpa programa; gruodžio 
3 d. 2 v.p.p., Aušros Vartų salėje dr. 
J. Griniaus “Gulbės giesmės” vaidi
nimas.

— Aušros Vartų parapijos metinis 
balius — lapkričio 4, šeštadienį.

— T. St. Kulbis, SJ, grįžo iš JAV. 
T. G. Kijauskas, SJ, šiuo metu atlie
ka rekolekcijas netoli nuo Montrea
lio, prie St. Jerome, jėzuitų namuo-

— Rengiasi tuoktis: Janina Kru- 
jelškytė su Claude Lavoie; Shirley 
Sabatavičiūtė su Daniel Vinet.

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $269.00.

“Lito” ir “Baltijos” ekskur
sija į Kvebeko miestą puikiai pa
vyko. Dalyvavo 109 vaikai ir 7 
palydovai. Oras buvo gražus, 
nuotaika gera, vietos daugumai 
dar nematytos. Daug ekskursi
jai pagelbėjo mokytojas P. 
Vaupšas, kuris vienintelis iš pa
lydovų Kvebeko mieste jautėsi 
kaip namie. Jaunimas geriausiai 
jautėsi prie užkandžių ir gėrimų, 
kurių nebuvo gailėtasi. Grįžtant 
namo, daugelis dalyvių jau suda
rinėjo projektus kitų metų eks
kursijai ir norėjo žinoti kur bus 
važiuojama. Ši ekskursija buvo 
finansuojama Service du Cente- 
naire de la Confederation, Que
bec. Pr. R.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 514% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766 • 5827

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

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v.. 
Uždarytes liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. 

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

A. NORKELIONAS
Commisioner off the Superior Court off Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS




