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Visumos mastu Savaitės įvykiai
PRAĖJUSIĄ SAVAITE AMERIKIEČIŲ AVIACIJA PRADĖ

JO BOMBARDUOTI NAFTOS IR ALYVOS TANKUS PAGRIN
DINIUOSE Š. VIETNAMO CENTRUOSE — HANOI IR HAIFON- 
GE. Prez. Johnsonas pareiškė: “Mes naudojame jėgą Vietname, nes 
komunistai mums neduoda kito pasirinkimo”. Oficialiai skelbiama, 
kad amerikiečių lėktuvai sunaikino 60% visų š. Vietnamo naftos 
bei alyvos atsargų. Vakarų pasaulyje jaučiamas susirūpinimas,-kad 
Hanoi ir Haifongo priemiesčių bombardavimas gali išplėsti karą. 
Aštriausios reakcijos buvo susilaukta iš Šiaurės Korėjos, kurios 
vyriausybė pareiškė atsiusianti savanorius į Vietnamą. Komunis
tinė Kinija savanorių nežadėjo, bet pasiliko atviras rankas remti 
šiaurės vietnamiečius. Jos oficiali žinių agentūra skelbia, kad 
paskutinieji JAV veiksmai nuima visus ligi šiol praktikuotus varž
tus. šia proga Kinija atvirai prisipažino rėmusi Š. Vietnamą poli
tiniu, materialiniu ir moraliniu atžvilgiu. Oficialių stebėtojų nuo

Didieji šių metų mūsų gyvenimo įvykiai — jaunimo kongre
sas ir dainų šventė jau nuaidėjo praeitin. Į juos žvelgsime dar 
daug kartų ir įvairiai vertinsime. Kaip paprastai, spaudoje pasi
pils daugybė kritiškų pastabų, kuriose prasikiš smarkiausiai šau
kiantieji ir galbūt mažiausiai dirbantieji, žinoma, joks didesnis 
parengimas nebūna tobulas — visada lieka pakankamai erdvės 
pastaboms. Visdėlto, paliekant minėtų čikaginių įvykių vertinimą 
tolimesnei eigai, reikia jau dabar pasidžiaugti mastu, kuriuo bu
vo grindžiami tie įvykiai, būtent, lietuviškuoju visuotinimu. Ir 
jaunimo kongresas, ir dainų šventė buvo visuotinio pobūdžio reiš
kiniai. Kongrese dalyvavo beveik visų laisvojo pasaulio ‘kraštų 
jaunimo atstovai, o dainų šventė sutraukė beveik visus š. Ame
rikos pajėgiuosius chorus, kurie, galima sakyti, atstovavo lietu
viškajai dainai. Tai buvo lietuviškos minties ir širdies festivalis, 
kuriame galėjo pasireikšti kūrybinis išeivijos lietuvio veidas. Ir 
tai juo džiugiau, kad šiame kongrese, ypač bendruomeninėje sto
vykloje, gyvai sujudo jaunos galvos, besistengiančios suprasti sa
vitą būklę, atrasti gaires ateitin ir bendroje talkoje atgaivinti sa
vo lietuviškąjį ryžtą. Dainų šventė savo galinga daina siūbtelėjo 
į visų širdis. Net ir tie, kurie joje nedalyvavo, iš magnetofoninių 
.juostų galės pajusti jos galią.

★ ★ ★

Jeigu dainų šventė ir ypač jaunimo kongresas yra posūkis 
lietuviškojo visuotinumo linkme, tenka sakyti, kad tai geras ženk
las ateičiai. Sunku, žinoma, šiuo momentu pramatyti ateitį, tačiau 
jaunojoj kartoj matyti pozityvių žymių ta linkme. Į lietuviškąjį 
reikalų jie ima žiūrėti visuotinesnėmis akimis. Dalyvavimas ku
rioje nors grupėje jiems nekliudo vertinti lietuviškąjį gyvenimą 
visuotiniu mastu. Palyginus su vyresniosios kartos žmonėmis, dir
busiais įvairiose grupėse, tai jau pažanga. Juk daugelis vyresnio
sios kaitos veikėjų dar ir dabar nekartą žvelgia į mūsų proble
mas grupiniu mastu. Tai sakant, reikia pabrėžti, kad blogas yra 
ne priklausymas grupėms, bet jų nesusiklausymas net sunkiais 
tautos momentais, šiuo metu mums kaip tik reikia to visuotinio 
susiklausymo, kad kaip tautos dalis pajėgtume atsilaikyti kitų tau
tų tarpe. Teko patirti, kad prieškongresinėje jaunimo vadovų sto
vykloje ryškiai iškilo visuotinumo mintis. Įvairių jaunimo orga
nizacijų vadovai mokėjo darniai sugyventi bei diskutuoti. Kaiku- 
rie net susidarė įspūdį, kad ateities lietuvybė išeivijoj bus vienin- 
gesnė nei dabartinė, kad busimieji vadai bus pakantesni už da
bartinius, kad įvairios grupės daugiau paisys visuotinio lietuvių 
gėrio. Jei Šis įspūdis pasitvirtins, tai jaunimo kongresas bus pa
daręs svarbų ir pozityvų žingsnį.

★ ★ ★

Ryšium su visuotinio masto išryškėjimu minėtais įvykiais ky
la klausimas, ,kas gi mus veda lietuviškojo visuotinumo keliu? Ar 
kuri pajėgesnė grupė? Atvirai tenka pripažinti, kad išeivijoje ne
turime nė vienos tokios grupės, kuri pajėgtų užimti visuotinę po
ziciją, visų pripažintą. Vienintelis veiksnys, kuris per eilę metų 
pajėgė judėti visuotiniu mastu, yra Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Ji nuo pat pradžios telkia visus laisvojo pasaulio lietuvius, 
stovinčius ant lietuviškų pamatų. Jos vidinė sąranga nėra gele
žinė, jos veiklos vienetai nevisuomet ir nevisur tinkamai funkcio
nuoja, tariau, nežiūrint silpnybių, ji savo misiją atlieka. Kasdie
niniame gyvenime Bendruomenės darbas galbūt nėra toks ryškus, 
bet didžiaisiais įvykiais jos vaidmuo labai ryškiai sušvinta. Tada 
kaip tik ir paaiški, kad Bendruomenė atlieka derinamąjį bei tel
kiamąjį darbą, kad jos atstovaujamas visuotinis mastas yra vie
nintelis lietuvių, kaip tokių, išlikimo laidas. Teveikia ir grupės — 
tai natūralus dalykas. Jų įnašas taip pat reikalingas, bet visos 
upės ir upelės tegu suteka į vieną jūrą. Tik tada lietuvybė bus 
imponuojanti, pajėgi, uždeganti. Pr. G.

JAUNŲJŲ KANADIEČIŲ SAMBŪRIS
Kanada, sekdama taikos kuo

pų veiklą JAV, įsteigė jaunųjų 
kanadiečių sambūrį "The Com
pany of Young Canadian”. Jos 
nariai vyksta įvairiems darbams 
krašto viduje ir užsieniuose. 
Sambūris veikia jau kuris lai
kas, nors įstatymas dar nebuvo 
priimtas. Naujojo senatoriaus, 
buvusio liberalų partijos veikė
jo Keith Davey iniciatyva, pa
teiktas įstatymo projektas sena
tui inkorporuoti naujam sambū
riui. Projektą remia senatorius 
Paul Yuzyk, ukrainietis, ir kiti. 
Pastarasis pasiūlė įsteigti jau
nimo ministeriją.

Torontas ir Montrealis bus 
vieninteliai Kanados miestai, tu
rį požeminę eismo sistemą. 
Montrealio požeminė sistema 
dar neatidaryta. Torontas nuo 
sekančių metų turės 21 mylios 
ilgumo liniją. Pirmoje vietoje 
pasaulyje stovi Londonas su 400 
mylių, toliau Niujorkas — 237 
mylios. Bostonas — 150, Mask
va — 66.

Paskutiniojo gyventojų sura
šinėjimo duomenys dar nebus 
greitai paskelbti. Pagal 1966 m. 
surašinėjimo duomenis, Kanado
je bus 27,629 lietuviai. Išsky
rus anglosaksus ir prancūzus, 
didžiausia mažumu grupę suda
ro vokiečiai — 1,049,600. Neg
rų Kanadoje 1961 m. buvo tik 
32,127.

Stipendijų skaičius Kanados 
studentams nėra toks didelis, 
kaip JAV. Paskutiniu metu įve
dama daugiau stipendijų, kad 
jaunimas galėtu gilinti savo stu
dijas. Stipendijas skiria federa
cinė ir provincinės vyriausybės, 
bet daugiausia — privačios in
stitucijos. National Research 
Council paskelbė, kad kas me
tai bus skiriama 50 stipendijų 
po $5,000 studijuojantiem tiks
liuosius mokslus ir inžineriją.

Dėl dvejų metų vaiko mirties 
Hamiltone, Ont., kaltinamas tė

vas, kuris vaiką peržiauriai mu
šė. Tai vienas iš daugelio atsiti
kimų Kanadoje, kad tėvas ap
kaltintas savęs nekontroliavimu 
mušant vaikus. Kas savaitę į li
gonines atvežama po keletą tė
vų sužalotų vaikų. Minėtas tė
vas uždarytas į kalėjimą.

Kanados radijo ir televizijos 
steiginys CBC dar vis pergyve
na krizę. Pirmiausia jai yra sun
ku konkuruoti su privačiomis 
stotimis, antra — visada susida
ro problemų *su politinės lini
jos išlaikymu, nes turi priklau
syti nuo valdančios partijos. Da
bar daromi pertvarkymai CBC 
vadovybėje.

Federacinės vyriausybės mi- 
nisterių kabinetas yra nutaręs 
padidinti pensijas tiems kana
diečiams, kurie dėl senatvės ne
gali pasinaudoti pensijos įstaty
mu. Naujas planas parlamentui 
bus pristatytas šį rudenį. Pen
sijos padidinimas bus taikomas 
tik neturtingiems kanadiečiams, 
šiuo metu parlamente vykstan
čiose diskusijose naujieji demo
kratai reikalauja, kad pensijos 
būtų padidintos visiems kana
diečiams iki $100.

Komisija, tirianti parlamento 
rūmuose susisprogdinusio P. J. 
Chartier mirties aplinkybes, re
komendavo įvesti griežtesnę 
kontrolę dinamito pardavinėji
mui. Galimas dalykas, kad nar- 
lamentą nuo tragedijos išgelbė
jo išprotėjusiam P. J. Chartier 
pardavėjos suteikta klaidinga 
informacija apie užtaiso degimo 
greiti. Ji jam pareiškė, kad vie
na pėda sudega per 60 sekun
džių, kai tuo tarpu minėto užtai
so degimo greitis iš tikrųjų yra 
viena pėda per 40 sekundžių, 
šiuo atveju pardavėjos klaida 
išgelbėjo daug gyvybių, bet ki
tose aplinkybėse tai būtų buvęs 
nepateisinamas apsileidimas, iš- 
statąs į pavojų nepatyrusį sprog
dintoją.

Prieškongresinėje pasaulio lietuvių jaunimo stovykloje Dainavoje: stovyklautojai iš daugelio pa
saulio kraštų klauso pranešimų Nuotr. G. Naujokaičio

Prancūzijos - Rusijos santykiai
DE GAULLE PERŽENGĖ URALĄ, BET JO NEPRIARTINO PRIE ATLANTO

GEDIMINAS GALVA
Betkuris valdovas gali pavydė

ti Prancūzijos prezidentui De 
Gaulle pagarbos, kuria jis naudo
jasi Sov. Sąjungoj. Iš anksto pa
ruoštas ir gerai apgalvotas vaidy
bos planas nepakeistas, bet tik pa
pildytas parodymu Baikonūro ra
ketų iššovimo įrengimų.

Nedaug telaimėjo
Kelionėje jis nedaug laimėjo. 

Politinių laimėjimų krepšis be
veik tuščias, jei nelaikyti laimėji
mu nuolatinių pasitarimų, ku
riuos Prancūzija ir Rusija darys 
ateityje, ūkinėje srityje bus pada
ryta pažanga, tačiau prancūzams 
reiks įtemptai varžytis, kad pasi
vytų vokiečius. Kultūrinis žaidi
mas paspartės, bet kaip buvo, taip 
ir liks antraeiliu.

De Gaulle — nepįrmutinis ir 
nepaskutinis, siekiąs bendrauti 
su Maskva, šiuo metu jo Europos 
plane nuo Atlanto ligi Uralo keis
tu būdu įrikiuoti sovietai. Gal ty
čia De Gaulle buvo nuvežtas į No
vosibirską, kad pamatytų, jog 
tūkstančius mylių tęsiasi “rusiš
kos” žemės už Uralo.

Prancūzijos planai
Prancūzai praeityje išjungė Ru

siją iš savo politinio žemėlapio, 
tik šiame šimtmetyje bandė įjung
ti, ją padaryti talkininke kaimy
nei Vokietijai apvaldyti. Anks
čiau vokiečių baimė juos darė 
draugais, o šiuo metu, nors De 
Gaulle sutaria su Maskva dėl Vo
kietijos neapginklavimo branduo
liniais ginklais ir vakarinių sienų, 
Vokietijos apjungimo klausimas 
juos išskiria. Įsigalėjus komunis
tams, Prancūzija bandė tą uždavi
nį — apvaldyti vokiečius — pa-

JAUNIMO DIENOS ČIKAGOJE
Pereitą savaitgalį Čikagą už

plūdo jaunimas. Neskaitant ame
rikiečių ir kanadiečių, kurių čia 
dalyvavo dideli būriai, į pirmąjį 
pasaulio Lietuvių Jaunimo Kong
resą atvyko atstovai net iš 17 to
limųjų kraštų: Australijos —29, 
Argentinos — 27, Austrijos — 1, 
Belgijos — 3, Brazilijos — 6, Ita
lijos — 2, Kolumbijos — 10, N. 
Zelandijos — 1, Prancūzijos — 
3, Šveicarijos — 1, Švedijos — 
1, Urugvajaus — 2, Venecuelos
— 8, Vokietijos — 16, Anglijos
— 2. Iš viso buvo 125 tolimųjų 
kraštų dalyviai.

Pats suvažiavimas atidarytas 
ketvirtadienio vakarą Conrad 
Hilton viešbutyje. Keliolikos vė
liavų fone sceną dominuojant iš 
rožių padarytam vyčiui, atidary
me kalbėjo kongresui rengti ko
miteto pirm'. A. Zaparackas, PLB 
pirm. J. Bačiūnas, diplomatijos 
vardu — Lietuvos atstovas Va
šingtone J. Kajeckas, VLIKo 
pirm. V. Sidzikauskas. Po to se
kė atidaromoji paskaita, kurią 
skaitė dr. H. Nagys iš Kanados.

Po oficialaus kongreso atida
rymo gretimoje salėje įvyko Miss 
Lithuania rinkimai. Kandidatavo 
17 lietuvaičių, po vieną iš šių vie
tovių: Argentinos, Australijos, 
Venecuelos, Brazilijos, Bostono 
(JAV), Broctono (JAV), Čikagos 
(JAV), Klevelando (JAV), Dėt-

roito (JAV), Hamiltono (Kana
da), Los Angeles (JAV), Niujor
ko (JAV), New Jersey (JAV), 
Filadelfijos (JAV), Toronto (Ka
nada), Worchesterio (JAV) ir Vo
kietijos. Kandidatės turėjo atsa
kyti į klausimą savo gyvenamo 
krašto kalba ir taip pat pakalbė
ti lietuviškai. Po ilgų svarstymų 
Miss Lithuania buvo išrinkta G. 
Galinytė iš Bostono, kuriai ir bu
vo uždėta meniškai pagaminta 
gintaro karūna.

Penktadienio rytą vyko labai 
įdomūs pranešimai iš atskirų 
kraštų, o taip pat ir akademinis 
pranešimas apie rezultatus, gau
tus anketų keliu, tema "Kaip mes 
keičiamės svetimoje aplinkoje?” 
(Tiek pranešimų, tiek anketų re
zultatų santrauką duosime kitame 
“T2” numeryje).

Rytinių posėdžių pabaigoje pri
imtas nutarimas centralizuoti jau
nimo veiklą per P.L. Bendruo
menės jaunimo sekciją, praple- 
čiant ją į didesnės apimties jau
nimo komitetą. Taip pat buvo nu
tarta įkurti Pasaulio Lietuvių 
Studentų Sąjungą. Po to buvo 
perskaitytas pranešimas iš Niu
jorko, kviečiantis visus dalyvauti 
demonstracijoje prie Jungtinių 
Tautų peticijos įteikimo proga. 
Demonstracijos įvyks liepos 8 d., 
9 vai. ryto, 47 Dag Hammarskjold 
aikštelėje, Niujorke.

tikėti Lenkijai. Šios trumparegės 
politikos žaidimas savo metu su
darė didelį pavojų Lietuvai, pa
skubino karą ir galop garbės sie
kianti Prancūzija sulaukė vokie
čių okupacijos.

Prancūzai ir slavai
Jei De Gaulle lankė Šv. Sofijos 

katedrą Kieve, galėjo užtikti pa
laidotą vadinamą Kievo Oną, bu
vusią prancūzų valdovo Henriko 
I žmoną. Koks ;žeiklaš. liko iš tų 
vedybų? Spėjama, kad makedo^ 
niškas vardas Filipas per ją pa
siekė prancūzus ir ten prigijo. 
Nuo istorinių vedybų 1051 m 
praslinko daug amžių/tačiau jos 
nepatarnauja dviejų skirtingų 
tautų santykių linkmei aptarti.

Petras I, išvykęs Europon mo
kytis vakarietiškos kultūros, ven
gė prancūzų. Maximilien de Bet- 
hue, due de Sully, liko vienišas, 
kai mirė jo globėjas Henrikas IV. 
Jis, neturėdamas literatūrinio po
lėkio, atsidėjo atsiminimų rašy
mui, kuriuose vėl kėlė didįjį už
davinį — "Grand dessein” orga
nizuoti-Europą politiškai. Tai bu
vo gynimosi planas, kuriame ne
rado vietos "barbariškoji Rusija, 
turkai ir totoriai”. Jame Lenkijai 
buvo numatytas uždavinys Mask
vos veržlai sulaikyti. Planas liko 
neįgyvendintas, tačiau' jo nepa
miršo ir Liudvikas XIV. Tik jam 
mirus, Petras I jau oficialiai lan
kėsi Paryžiuje. Saint Simono tei
gimu, tai buvo išdidus, nesusival- 
dantis, bet savo tikslą žinantis vy
ras. šis aptarimas mums dalimi 
primena De Gaulle. Nors anuo
metinė Prancūzija turėjo kaiku- 
rių bendrų tikslų su Rusija, ta-

čiau Petras pasirinko talkininku 
prūsus.

Susitikimas Tilžėje
Visai kitokį vėjai pūtė šimtme

čiui praslinkus. Napoleonas I ir 
Aleksandras I susitiko 1807 m. 
Tilžėje pasauliui pasidalinti. Ar 
anuo metu Napoleonas jau buvo 
numatęs tragiškąjį žygį į Mask
vą? Jei taip, tai Hitleris tebuvo 
tik Napoleono mokinys, sulaukęs 
dar tragiškesnio galo. Kai Alek
sandras, pašaipai vadinamas “lais- 
vintoju”, pasiekė šv. Martyno 
vartus Paryžiuje, skelbė: Prancū
zija turi būti didelė ir galinga 
Europos labui. Nugalėtos Prancū
zijos santarvė su laimėtoja Rusi
ja buvo patikimesnė už susitari
mą Nemuno pakrantėje.

Santarvė prieš vokiečius
Ne tik nūdienėje padalintoje 

Europoje mėgstama kalbėti apie 
taiką. Napoleonas III skelbė, kad 
ir jo imperija siekia taikos. Tame 
taikos laikotarpyje rusai vykdė 
imperialistinius karus, engė pa
vergtas tautas. Ir kai Aleksandras 
II atvyko į pasaulinę parodą 1867 
m., susiorganizavę lenkai šaukė: 
"Vive la Pologne”.

Prancūzų-rusų suartėjimą pra
dėjo karinių laivų kelionės į 
Kronstadtą ir Touloną. Trejiems 
metams praslinkus nuo rusų jū
reivių lankymosi Toulone, 1896 
m. Nikalojus II atvyko į Paryžių. 
Jis buvo iškilmingai sutiktas. 
Prancūzai jau tada kalbėjo apie 
rusų-prancūzų draugystę bei są
jungą, nes Rusija tapo patraukli. 
Šį patrauklumą didino iš Petra
pilio gautosios sumos lėšų pran
cūzų spaudai papirkti. Caras 1901 
m. vėl lankėsi Paryžiuje, bet tik 
paskolai gauti. Jis buvo sutiktas 
iškilmingai, bet santūriau. Rusi
jos nesėkmės kiek atšaldė pran
cūzus, nors jie vis dar nebuvo pa
laidoję minties sudaryti santarvę, 
nepaisant to, kad šios minties 
įgyvendintojas ambasadorius Del- 
casse buvo priverstas palikti Pet
rapilį. Raymond Poincarė kelio
nė į Petrapilį nepavyko, Europoje 
jau buvo galima užuosti parako 
dūmų skonį. Nežiūrint jo užtikri
nimo rusų ambasadoriui Izvolkij, 
kad prancūzai ir rusai yra ginklo 
broliai. 1912 m. Petrapilyje jis 
buvo šiltai sutiktas. Rusijos min. 
pirmininkas ruošėsi vykti į Pary
žių, kai ryšium su Austrijos sosto 
įpėdinio nužudymu austrai pa
skelbė karą serbams. Rusai ir 
prancūzai tapo ginklo broliais ne 
bendram reikalui ginti, bet gintis. 
Ne politiku žygiai, diplomatų kuž
dėjimas,- bet tikrovė privertė 
kraštus pasirinkti skirtingus ke
lius, kurie, rodėsi, jau nesiskirs. 
Ir karo metu, prieš pat caro nu
žudymą, lankėsi Prancūzijos už
sienio reikalų min. Doumergue, 
kaip ir praėjusio karo metu De 
Gaulle, padėkoti rusams už prita
rimą vokiečiu žemėms užimti. 
Prancūzų linkčiojimai carui ir te
roristui Stalinui vienodai buvo 
Prancūzijai naudingi, nors ji ne
galėjo išlaikyti sričių, kurioms 
užimti parodė didelį įniršį.

Prancūzijos-Sovietijos santykiai 
yra visai skirtingame lape. Jį at
versime kitą kartą.

mone, tokia komunistinės Kinijo 
tarpu nėra linkusi įsivelti į karą, 
rius taip pat yra daugiau propa-i 
gandinio nei praktinio pobūdžio. 
Tuo, atrodo, daromas spaudimas 
Pietų Korėjai, kurios viena divi
zija jau Kovoja P. Vietnamo 
džiunglėse, o antroji greitu laiku 
bus atsiųsta į kautynių zoną. 
Prez. Johnsonas tikisi, kad naf
tos sunaikinimas sustabdys tie
kimą sunkvežimiais ir tuo pačiu 
apsunkins komunistinių partizanų 
veikimą.

Argentinoje sukilę generolai 
nuvertė prezidentą Arturo Illia. 
Į jo vietą laikinuoju prezidentu 
paskirtas gen. Ongania. Oficialia 
sukilimo priežastimi laikoma bai
mė dėl vis didėjančio peronistų 
įsigalėjimo, politinė anarchija ir 
ekonominė netvarka. Buv. prez. 
Perono šalininkai jau net ketu
riose provincijose buvo laimėję 
rinkimus. Sukilimas praėjo be 
pasipriešinimo ir kraujo pralieji
mo, išskyrus Buenos Aires uni
versitetą, kuris yra komunistų 
centras.

Prez. De Gaulle viešnagė Sov. 
Sąjungoje buvo užbaigta bendru 
pareiškimu, kuriame kalbama 
apie sovietų-prancūzų bendradar
biavimą prekybos, mokslo ir kul
tūros srityse. Tarp abiejų kraš
tų bus įvesta speciali telefono li
nija, panaši į tą, kurią dabar tu
ri amerikiečiai. Pasitarimų metu 
buvo paliesti taikos Europoje rei
kalai. abiejų Vokietijų sujungi
mo klausimas. Konkrečių nutari
mų nematyti — pasitenkinta tik 
bendrybėmis. Dėl Vokietijos su
jungimo nepavyko susitarti, atsi
sakyta ir sovietų siūlytos Euro
pos saugumo konferencijos. Viet
namo karui užbaigti siūloma rem
tis 1954 m. Ženevos konferenci
jos nutarimais. Sov. Sąjunga pa
žadėjo iššauti į erdves prancūzų 
satelitą.

Prez. Tito Jugoslavijoje valo 
savo politbiurą. Iš pareigų atleis
tas viceprez. ir krašto vidaus 
reik. min. A. Rankovic, kuris il
gą laiką buvo laikomas busimuo
ju Tito įpėdiniu. Jo žinioj buvo 
krašto saugumas ir policija. Taip 
pat pašalintas ir jo padėjėjas S. 
Stefanovic. Juos pakeitė 40 asme-

Ką pasakys Lietuvos konsulatui? i
Jau rašėm, kad Kanados kvie

čiai ir toliau maitins Sov. Sąjun
gos ir jos įtakoje bei vergijoje 
esančius kraštus. Po kviečiu su
tarties pasirašymo Kanadon atvy
ko vadinama “parlamentinė” so
vietų delegacija, vadovaujama vi
cepremjero D. Pohjansky. Panaši 
Kanados parlamentarų delegacija 
pernai lankėsi Sov. Sąjungoje. So
vietų delegaciją pasitiko aerodro
me Kanados parlamento pirm. L. 
Lamoureux. Ją priėmė min. pirm. 
L. B. Pearsonas ir opozicijos va
das J. Diefenbakeris. Parlamento 
posėdyje svečiams buvo įrengta 
vertimo į nišų kalbą sistema. Pa
gautas geros nuotaikos, Polijans- 
kis oficialiame priėmime puolė 
JAV-bes už dalyvavmą Vietnamo 
kare. Kanados vyriausybė pasiju
to labai nejaukiai. Užsienio reik, 
min. P. Martin, atsakydamas ban
kete į svečio kalbą, pabrėžė, kad| 
JAV yra daug nusipelniusios ko
voje prieš agresorius.

Kanados spauda gana ramiai 
aprašė sovietinių svečių pasirody
mus bei keliones. Ryškiai išsisky
rė Toronto dienraštis “The Tele
gram”, kuris Mrželio 28 d. nr. pa
skelbė Lubor J. Zink ilgoka ko
mentarą “The little screen is an 
iron curtain”. Jame autorius aiš
kiai pasako, kad tie sovietų “par
lamentarai” iš tikrųjų niekam 
neatstovauja, išskyrus totalistinio 
valdančio režimo hierarchiją, ku
ri juos parinko ir “išrinko” kaip 

; reakcija rodo, kad ji bent tuo 
Š. Korėjos pažadas siųsti savano- 

nų komisija, kuri tvarkys krašto 
saugumą.

Baigtas Britanijos jūrininkų 
streikas. Unija nutarė streiką nu
traukti 12-kai mėnesių ir pasiten
kinti kompromisu — 48 valandų 
darbo savaite, savaitinio atlygini
mo padidinimu $3. Atrodo, viską 
nusvėrė premjero Wilsono parla
mente mestas kaltinimas, kad 
streiko užnugaryje stovi komunis
tai. Tarp aštuonių išvardintų ko
munistų buvo suminėtas ir Kana
doje gimęs Bert Ramėlson.

Bolivijos prezidento rinkimus 
laimėjo gen. R. Barrientos. Jie 
praėjo gana ramiai. Civilinė vy
riausybė-pakeis karinę, kuri val
džion buvo atėjusi sukilimo me
tu 1964 m. Kartu buvo pravesti 
rinkimai ir į parlamentą bei se
natą. Gen. Barrientos rėmė 5-par- 
tijų Bolivijos Revoliucinis Fron
tas' Jo kandidatai sudarys daugu
mą parlamente ir senate. Nauja
sis prezidentas laikomas nuosai
kiu kairiuoju, o jo viceprez. L. A. 
Šilęs — centro dešiniuoju....

Pietų Vietnamo budistai nuta
rė dviem Savaitėm nutraukti opo
ziciją Saigono vyriausybei. Prem
jeras Ky prašomas parodyti savo 
gerą valią budistų religijos at
žvilgiu. Tai yra kompromisinis 
budistų ėjimas, siekiąs pagerinti 
santykius didėjančio pralaimėji
mo akivaizdoje.

Kardinolas S. Wyszynski daly
vavo 25.000 katalikų procesijoje 
Sandomiež mieste. Tai buvo jo 
pirmas viešas pasirodymas po to, 
kai policija išsklaidė 1.000 kata
likų demonstrantų Varšuvoje. Su
sirinkusiai miniai kardinolas pa
reiškė: “Mes neturime jokių po
litinių tikslų. Mes nieko neorga
nizuojame prieš nieką ir neturi
me jokio slapto plano, nesame 
apsvaigę entuziazmu”.

Prancūzija atliko pirmąjį ato
minį bandymą Pacifiko vandeny
ne. Bandymo zonos pakraščiuose 
buvo pastebėti amerikiečių laivai 
ir lėktuvai. Vėliau numatoma ei
lė kitų bandymų, jų tarpe ir van
denilinės bombos.

marijonetes ir vitrinų papuošalus 
į “parlamentą”. Pastarasis komu
nizmo diktatūroje turi papuoša
lo vaidmenį. Sovietų Sąjungoje 
vienintelis pasirinkimas balsavi
mo metu — nubraukti vienintelio 
kandidato pavardę. Taikliausiai 
L. J. Zink parašė ta proga apie 
Lietuvą pastraipoje “A sorry far
ce”. Ten jis mini, kad delegacijo
je yra vienas atstovas (Anelė Zur- 
bienė) iš Lietuvos. Lietuva buvo 
viena iš trijų mažų nepriklauso
mų Baltijos valstybių, kurias Sta
linas pagrobė 1939 metais sutar
ties su Hitleriu išvakarėse. Kana
da atsisakė pripažinti tą pagrobi
mą. Iki šiol buvusios laisvos vals
tybės — Lietuva, Estija ir Latvi
ja turi Toronte, Montrealy ir Ha- 
lifakse konsulatus, kurie yra įra
šyti oficialioje užsienio reikalų 
ministerijos knygoje, pavadintoje 
“Representatives of other coun
tries in Canada”. Ir visdėlto mūsų 
parlamentas priima kaip atstovę 
iš sovietų okupuotos Lietuvos, 
atstovę, kuri buvo išrinkta į augš- 
čiausiąjį sovietą. Ar oficialioji 
Otava maloniai prašys Toronte re
ziduojantį konsulą, kuris, deja, 
negali pas mus pirkti kviečių, nu
stoti egzistavus sovietinės delega
cijos lankymosi metu? Ir kodėl 
mes vaidiname šią komediją?”

Tai drąsus tiesos žodis, kuris 
retai pasirodo didžiojoj spaudoj. 
Jo autorius (čekų kilmės) ir laik
raštis verti padėkos laiškų iš visų 
baltiečių, ypač lietuvių.
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Kodėl įvyko sukilimas Argentinoje?
Dr. J. Mačernis laiške rašė: 

“Tavo laiškas neseniai tepasiekė 
mane;' mat, paštas streikavo su 
dviem 2-3 dienų pertraukom gal 
daugiau kaip 6 savaites; prisirin-

kurios priešakyje stovėjo respub
likos prezidentas Ulia. Daugelis 
manė, kad generolai geriau suge
bės savo kardais išspręsti ekono
mines problemas, o treti bijojo, 
kad per sukilimą peronistai neiš
kiltų. Bet generolai ilgai neparo
dė noro perimti valdžios į savo 
rankas. Argentinoj vyksta fclasi-

tinio
peronistus, k
desnė vidutinės

žmonių, ir anti- 
sudėtyje yra di- 

_ .. ės pusė ir vi
sa augštoji argentiniečių visuome-
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PREZIDENTO ASAROS IR GENEROLAI
BR. ZUMERIS 

Mūsų korespondentas Australioj

9 RELIGINIAME GT/ENIME
* Doktrinos kongregacija su laikas gaudo sensacijas apie ka- 

popiežiaus Pauliaus VI pritarimu talikų kunigus, kurie yra grįžę 
pranešė, jog draudžiamų knygų į civilinį gyvenimą ir vedę. Ne- 
indeksas “nebeturi bažnytinio seniai tokį atvejį didžiausiom 
įstatymo galios”, o tik pareigą raidėm pirmame puslapyje pa- 
vengti raštų, kurie gali jų tikėji- skelbė Toronto dienraštis “The 
mą ar moralę pastatyti pavojun. Telegram”, o dabar — “Time”

* ’S Hertogenbosch vyskupi- žurnalas. Pastarasis rašo apie 
jos Olandijoje kunigai, vienuo
liai ir pasauliečiai buvo paprašy
ti siųsti pasiidymus dėl asmens, 
kurį norėtų turėti savo vyskupu.
Tai dar negirdėtas žingsnis nau- T _ -
jaisiais laikais Kataliku Bendri- į- c.ross neduoda paaiškinimų, 
joje, kad vyskupą siūlytų visa 
vyskupija. Mirus garsiajam vys
kupui Bekkers, kuris buvo vadi
namas “Olandijos popiežium 
Jonu”, katedros kapitula nutarė, 
jog kandidatų siūlymas yra per
daug atsakingas darbas, kad bū
tų atliekamas vien kapitulos. 
Todėl jie kreipėsi į tikinčiuo
sius, kad pasiūlytų 3 kandida
tus, kuriuos būtų galima pateik
ti Vatikanui.

* JAV liuteronų Bendrijos su
važiavimas pritarė minčiai stu
dijuoti moterų vaidmenį Dievo 
tarnyboje ir galimybę moterims 
duoti kunigystės , šventimus. Su
važiavimas nubalsavo prieš pir
mininko dr. Fry pasiūlymą — 
šio reikalo svarstymą atidėti ne
ribotai ateičiai.

* 92-me generaliniame pres- 
biterininkų susirinkime buvo 
svarstomas moterų į kunigus 
šventinimo klausimas. Balsavi
mo metu už moteris pasisakė 
133 nariai, prieš — 72. susilai
kė — 34.

* Katalikų Bendrijos tvarką 
liečiančių įstatymų pakeitimai, 
padaryti paties popiežiaus Pau
liaus VI iniciatyva, pradės galio
ti nuo rugpjūčio 15 d. Pakeiti
mai duoda daugiau teisių vysku
pams — galės dispensuoti savo 
valdinius nuo Įvairiausių daly
kų, kurie iki šiol buvo rezervuo
ti šv. Tėvui. Tik 20 labai svar
bių atvejų šv. Tėvas pasiliko 
sau.

* Indonezijos valdžia pakvietė 
popiežių Paulių VI apsilankyti 
Indonezijoje.

* Kun. Rafael Perez, ispanas, 
augustiniečių vienuolis, paskir
tas “velnio advokatu” popiežių 
Bijaus XII ir Jono XXIII beati
fikacijos bylose. Jo pareiga — 
jieškoti faktų bei priežasčių, ne
leidžiančių juos paskelbti palai
mintaisiais. o vėliau šventaisiais.

* čilietis vysk. Larrain. 65 
m., P. Amerikos vyskupų tary
bos pirmininkas, žuvo automobi
lio nelaimėje pakeliui iš Santia
go į savo vyskupiją — Talca. Jis 
labai rėmė žemės reformą, eku
menizmą bei religinę laisvę. Kai 
Čilės vyskupai 1961 m. nutarė 
savo vyskupijų turtus (apie 14.- 
800 akrų žemės) atiduoti ūkinin
kams. vysk. Larrain pirmasis tą 
planą įvykdė, atiduodamas 450 
akru plotą 17 šeimių. Popiežius 
Paulius VI sužinojęs apie neti
kėtą mirtį, atsiuntė savo užuo
jautą visiems Čilės vyskupams, 
o ypatingai Talca vyskupijos 
žmonėms, praradusiems tokį rū
pestingą ganytoją.

* Mons. Justin Najmy iš Cen
tral Falls, R.I., konsekruotas 
pirmuoju melkitų apeigų vysku
pu JAV. Konsekracijoje dalyva
vo melkitų apeigų arkiv. Hakim 
iš Akka, Izraelio. JAV-se yra 
69.000 melkitų.

* Didžioji spauda jau kuris

ir šimtai tūkstančių neįteiktų te
legramų. Keli paštininkai iš penk
to pašto rūmų augšto paleido į _ . .
vėją krūvą telegramų. Žada juos nė kova, dėlto ji yra politiškai ne
nubausti. Streikui pasibaigus, dar Į pastovi. Be to, dar prisideda ūki-
dvi savaites užtruko laiškų iš
skirstymas”.

Netvarka paštuose
Sakoma, kad Argentina yra eu- 

ropiškiausia P. Amerikos respub
lika, bet streikų forma neeuropiš-

streikuoti, kodėl policijai ir ka
riuomenei taip pat nestreikuoti ir 
nedaryti valstybėje anarchijos? 
Gražu, 'kai yra streikų laisvė, bet 
tai laisvei turi būt ir ribos. Kai 
Argentinoj valstybiniai tarnauto
jai šitaip streikuoja nenuostabu, 
kad žmonės laukia armijos įsikiši
mo ir perversmo. Vyriausioji ar
mijos vadovybė tada paskelbė ko
munikatą, kad ji nesirengia dary
ti perversmo. Toks armijos vado
vybės pareiškimas pasirodė tokiu 
laiku, kai politiniai ir ekonomi
niai Argentinos vargai sukėlė 
gandus apie karinį sukilimą.

Kurstė generolus
Ryšium su ekonominiais sunku

mais, įtakingi piliečiai ėmė įtiki
nėti generolus, admirolus, jog rei
kia nušalinti konstitucinę valdžią,

baigiasi. Neseniai Sukarno grasi
no, kad jis važiuos į centrinę Ja
vą ir sukels pilietinį karą. Malik 
jam pareiškė: “Pilietinį karą gali 
sukelti, bet jį pralaimėsi”. Sukar
no nutilo. Jis turi savo šalininkų 
kariuomenėje ir indonezų masėse, 
bet būdamas tikras belaisvis pre
zidentūroje, nieko negali padary
ti. Studentija ir jaunuomenė yra 
nusistačiusi prieš Sukamo už jo 
palankumą komunistams. Sukar
no su savo šalininkais planavo pa
daryti įtakos parlamentui ir at
gauti prarastą valdžią, bet dieną 
prieš susirenkant parlamentui, 
sostinės gatvėmis pravažiavo tan
kai ir pasirodė parašiutininkų di
vizija. Kiekvienam buvo aišku, 
neišskiriant ir Sukamo, kuo tas 
kvepia. Dabartinis triumviratas 
galėtų atsikratyti Sukamo kiek
vienu metu, tačiau jis tebėra po
puliarus tam tikruose indonezų 
sluogsniuose. Gi triumviratas turi 
ir be Sukamo milžinišką proble
mą — tai ekonominė Indonezijos 
suirutė.

Sukamo palikimas
Dabartinė Indonezijos ekono

minė suirutė yra Sukamo valdy
mo išdava. Indonezija užsieniams 
skolinga apie 2400 milijonų do
lerių. Apie pusė šios skolos yra 
sovietams už ginklus. Didžioji 
dalis šios skolos reikia mokėti da
bar: Indonezija prašo skolininkus 
mokėjimo terminą pratęsti ir jieš- 
ko apie 500 milijonų dolerių pa
skolos, kad galėtų išbristi iš chao
so. Sukarno palikta netvarka ne
siduoda greit sutvarkoma. Mali
kas nurodė, kad Indonezija turi 
5 milijonus valstybės tarnautojų, 
kurie dirba tiek, kiek jie patys 
nori: pradeda 10 vai. ir 12 vai. 
jau darbai baigti. Tas pats visose 
srityse. Užsienio specialistai tvir
tina, kad jeigu triumviratas pa
jėgs per septynis metus išbristi iš 
ekonominės suirutės, padarys 
ekonominio gyvenimo stebuklą.

Jau kelinta savąitė kaip Malezi- 
ja ir Indonezija tariasi dėl vadi
namo “sutriuškinti Maleziją” už
baigimo. Pasitarimai vyksta sėk
mingai, bet viešo komunikato tuo 
reikalu nepasirodo ir galbūt jo 
niekada nebus. Tačiau Indonezi
jos užsienio reikalų ministeris pa
reiškė: “Sutriuškinti Maleziją rei
kalas yra baigtas”. Tačiau bai
giant vieną reikalą, iškyla kitas. 
Borneo saloje, kurios dalį valdo 
Malezija, o kitą — Indonezija, gy
vena apie pusė milijono kiniečių, 
kurių didžioji dalis gyvena Indo
nezijos pusėje, o mažesnė (apie 
100,000) Malezijos pusėje. Kinie
čiai siekia savo nepriklausomos 
valstybės. Teroristų grupės veikia 
vienoje ir kitoje pusėje. Komu
nistų elementas stiprus. Neįžen
giamos džiunglės yra puikiausia 
dirva partizaniniam karui, į kurį 
galbūt turės įsitraukti Malezija ir 
Indonezija.

Nasution iškilo
Pirmą kartą po ilgo laiko susi 

rinko Indonezijos parlamentas. 
Jis patvirtino, kad kariuomenės 
vadas gen. Suharto turi savo ran
kose vyriausią krašto'valdžią. Par
lamentas išrinko gen. Nasution 
parlamento pirmininku. Pagal In
donezijos santvarką, tai reiškia 
būti faktinuoju prezidentu. Sukar
no, pagal konstituciją, yra tik 
valstybės galva. Ar Nasution gaus 
minėtas teises, parodys ateitis.

Nasution parlamento pirminin
ku buvo išrinktas vienbalsiai. Iš
girdęs apie savo išrinkimą, gen. 
Nasution apsiverkė. Taigi, prie 
triumvirato, dabar valdančio In
doneziją gen. Suharto, Malik ir 
Suįtano), prisidėjo dar gen. Nasu
tion.

Sukamo — bejėgis
Prezidentas Sukamo paliktas 

kaip valstybės galva ir nieko dau
giau. Kartas nuo karto jis bando 
patriukšmauti, bet tuo viskas ir

Bijo peronistų
Per 10 metų — nuo 1945 lig 

1955 metų —Peronui valdant Ar
gentiną, antiperonistai buvo spau
džiami, persekiojami, o Perono 
režimui kritus, dažnai buvo prie
šingai — peronistai buvo perse
kiojami. Peronistai betgi iškentė
jo tuos sunkius laikus, nes yra ge- 

kuriė pasisakė už pralaimėjusia rai organizuotas politinis masių 
grupę, liko degraduoti, pasiųsti į sąjūdis, o kaikurie kariuomenės 
atsargą arba negavo užtarnauto 
paaugštinimo. Ta chaotiška situa
cija buvo pasibaigusi su nuosai-j 
kaus liberalo Ulia išrinkimu į 
prezidentus 1963 m.

Reikia reformų
Karininkai sutinka, kad sustin

gimas ir infliacija viešpatauja Ar
gentinoje, bet nesutinka dėl prie
monių, kaip išeiti iš tos situacijos, 
atseit, koks ekonomistas galėtų 
tokią reformą padaryti. Be to, jie 
bijo trynimosi pačioje kariuome
nėje. Karininkai sutaria tik vienu 
klausimu, būtent, kad Argentinai 
nereikia nei komunistinės, nei pe- 
ronistinės diktatūros. Argentinos 
komunistai nesudaro rimtos jė
gos, bet peronistai — tai stipri ir 
pavojinga jėga. Jau 20 metų, kai 
Argentina yra suskilusi į dvi kla
ses — į peronistus, kurių sąjūdį . *

niai sunkumai. Generolai nusvilo 
rankas 1962 metais nuversdami 
prezidentą FrondizL Per 13 po to 
sekusių mėnesių įvyko penki kru
vini perversmai. Daug karininkų, •__ ? • «• -v 1 • •• •
grupę, liko degraduoti, pasiųsti 
atsargą arba negavo užtarnaut vadai, laimėję kovas vidaus konf

liktuose, norėjo pamažu įjungti 
I peronistus į politinį gyvenimą, 
nes manė, jog be tokio įjungimo 
Argentina negali išeiti iš savo 
ekonominių ir visuome nių sun
kumų.

Prezidento Ulia vyriausybė 
kaip tik ir ėjo ta linkme — norėjo 
palengva visai įteisinti peronistų 
partiją. Peronistai jau buvo per
ėmę valdžią kaikuriose Argenti
nos provincijose ir turėjo svarų 
balsą federaciname pariamente. 
Kaikurie pasiturinčiųjų^ klasių 
atstovai ir labai konservatyvūs ka
rininkai yra prieš betkokias nuo
laidas peronistams — jie nori vi
sai užgniaužti peronistų įtaką Ar
gentinos politikoje, šita grupė 
kaip tik lab iausiai norėjo karinio 
perversmo ir ji įvykdė.

J. Gobis

Detroito jėzuitų kunigą L. Cross, 
buvusį sociologijos profesorių, 
kuris susituokė su buvusia vie
nuole J. Renaud. Pasak žurnalo, 
nė viena oficiali įstaiga nei pats

Yra žinių, kad jį sutuokė Detroi
to universiteto kapelionas, irgi 
jėzuitas, T. Blackburn. Ar tai 
padaryta teisėtai, su Šv. Sosto 
žinia, nežinoma, tik spėjama, 
kad tai galėjo būti, nes nepir- 
mas atvejis, kad asmuo tokiu bū
du atsisako kunigystės ir perei
na moterystėm Tai, žinoma, reti 
asmeniniai atvejai, tačiau nuo
šaliau stovintieji sako: iš didelio 
rašto išėjo iš krašto.

* Belgijos vyskupai paskelbė 
8 puslapių dokumentą, liečiantį 
katalikiškąjį Liuveno universi
tetą, kuriame studentai — fla- 
manai ir valonai — sukėlė riau
šes. Dokumente pabrėžiamas 
universiteto kaip institucijos, jo 
veiklos ir geografinės vienybės 
principas, šios vienybės princi
pas esą nesipriešina: 1. sudary
mui autonomiškų kalbinių sekci
jų (kurių kiekviena turės savo 
atskirą biudžetą), 2. sudarymui 
lygiagrečių kursų abiem kal
bom, siekiant licencijato laips
nių, 3. steigiant atskiras klases 
Liuveno artimoje apylinkėje ir 
iš dalies įvairiose kitose abiejų 
kalbinių kraštų dalyse. Paruo
šiamieji kursai prancūzų kalba 
veiks Vavre srityje, Namure ir 
Briuselyje, o flanįų kalba — 
Courtrai, Anvers if Hasselt vie
tovėse. Toks išsiplėtimas • labai 
reikalingas • universitetui, nes 
kasmet studentų skaičius paau
ga apie 2.000. Tačiau vyskupai 
pabrėžė, kad akademinio, moks
linio bei administracinio perso
nalo parinkimas bus atliktas. 
Flamai studentai, tuo nepaten
kinti, suruošė demonstracijas 
prieš valonus ir prieš flamų kil
mės kardinolą Suenens. Į Dan
gų Paėmimo šventėje Liuveno 
Šv.- Petro ir Pauliaus bažnyčioje 
apie 500 studentų pamaldų me
tu sugiedojo ameriikečių negrų 
•giesmę “We shall overcome” nauda buvo maža, nes vietose' 
protesto ženklan ir į rinkliavų urėdai nenorėdavo leisti pasima- 
dėžutes metė lapelius su užrašu tvti su tautiečiais, pasikalbėti su 
"Padalinkite universitetą, kitaip jais, išklausvti ju nusiskundimus. ■ 
negausite pinigų”. Dėl riaušių į karta iš vienos fazendos, kurion' 
paskaitos buvo nutrauktos dar:geležinkelio stoties nuvažiavo-: 
nebaigus mokslo metų. i me pasamdytu taksiuku 52 kilo-

* Kun. Ignacas Lepp, psicho- metrus, tą pačią naktį turėjome 
logas ir rašytojas, mirė Paryžių-’ nakvynei grįžti stotin, negavę net; 
je. Jis kadaise buvo vienas gar-; tradicinio kavos puoduko. Reikia.

i------- pasakyti, kad Brazilijoje iš viso
be savininko sutikimo negalima 
lankytis jo laukuose, nes ko gero 
įsikarščiavęs peršaus, kaip kad 
buvo atsitikę su vienu italu vice
konsulu, norėjusiu be šeimininko 
žinios pasikalbėti su savo žmonė
mis. Mano buvimo laiku tenai 
dar tebebuvo “wild west” papro
čiai ir nuotaikos. Daugumoje vie
tų būdavome priimami gražiai, 
pasikalbėdavome su savo žmonė
mis, išklausydavome jų nusiskun
dimus ir, kas galima, čia pat vie
toje juos su administracija išly
gindavome.

čia tenka pasakyti, kad brazi
lai yra geri, jautrūs kitam žmogui 
ir teisingi, bet visa blogybė, kad 
jie sėdėdavo miestuose ar važinė
davo po užsienius, o jų kavos 
nlantacijas valdė ir tvarkė įvai
riausio plauko administratoriai, 
kurie, atrodo, mėgdavo savo nau
dai nusukti iš darbininkų sunkiai 
uždirbtą mileerisą.

Mūsų žmonės nebuvo karšta- 
kraujai kaip italai ar ispanai, ku
rie ir tokiam sukčiui administra
toriui negaišdavo parodyti aštrų 
peili... ir ne vien parodyti...

Piniginis atlyginimas kavos 
plantacijų darbininkams buvo iš
mokamas kas du mėnesiai, o 
maisto ir kitu reikmenų žmonėms 
reikėdavo veik kasdien pirktis tos 
pačios fazendos krautuvėje. Krau
tuvių laikytojai būdavo nuominin
kai. Pačios fazendos būdavo ma
žiausia 20 ar 50 kilometrų atstu 
nuo miestų ar miesteliu, išsirikia
vusiu palei geležinkelių linijas. 
Prekių pardavėjai sakėsi “lega
liai” imdavę 10% brangiau už

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

ietuviai žaliojo aukso krašte
Pradedu lankytis kavos 
plantacijose
Brazilijon tuo metu atvyko 

“atostogaująs” generolas T- Dau
kantas su dviem jaunuoliais: vie
nas jų buvo fotografas, kitas — 
atbėgęs iš Vilniaus krašto studen
tas.

Darbo departamento direkto
rius, kurio priežiūroje buvo ir ka
vos plantacijų darbininkai, dr. 
Marcelio Piza, išklausęs mūsų 
projektą aplankyti visą eilę kavos 
fazendų, pritarė ir mums palydo
vu davė vieną savo valdininką, 
vengrų kilmės, kalbėjusi visai ge
rai vokiškai.

Taip mes penkiese ir pasileido
me važinėti po Sao Paulo valsti
jos kavos plantacijas išilgai dvie
jų geležinkelio linijų į vakarus 
nuo S. Paulo iki didžiojo Rio Par
do upės, kuri buvo laikoma riba, 
skiriančia nuo Matto Grosso vals
tijos.

Trumpai - drūtai tariant, buvau 
keliais atvejais sukoręs po kavos 
plantacijas arti 5.000 kilometrų. 
Išvykdamas iš S. Paulo visai sa
vaitei, taikydamiesi patekti kavos 
plantačijon, kai žmonės juose dir
ba. dienos metu, tik nevisur pasi
sekdavo. Kitas vietas lankėme ir 
vakarais, bet iš Tokio lankymosi

DR. PETRAS MAČIULIS

gų pas retą šeimą iki algos mokė
jimo užtekdavo, todėl iš adminis
tracijos jos gaudavo tam tikrą 
kortelę su kuria kiekvienas galė
davo kreiptis į krautuvę ir pirkti 
prekes. Gerai, jei pardavėjas bu
vo sąžiningas, savo knygosna įra
šydamas teisingą sumą už par
duotą prekę. Dažnas darbininkas 
portugalų kalbos ir rašto gerai 
nemokėjo, tad dažnai pasitaiky
davo, kad metų gale jis pinigais 
ne tiktai nieko nebegaudavo, bet 
dar likdavo ir “skolingas”. Todėl 
suprantama, kodėl darbininko ap
skaičiavimai ■' dainai nesiderinda
vo su knygose įrašytomis sumo
mis. Iš čia ir eidavo didelė 
skriauda, kurios formaliai jis ne
galėdavo įrodyti. Ilgainiui dažni 
tokie nusiskundimai pasiekdavo 
kavos plantacijos savininką, bet ir 
kitais pakeisti krautuvių nuomi
ninkai nevisuomet geresni būda
vo.

Blogiausia būdavo susirgus, 
nes pasiekti gydytoją, gauti vais
tų bei kitokią pagalbą būdavo di
delis vargas.

Bėgimas iš fazendų
Į- Patekęs į tokias sunkias darbo

jo, kad poryčiais neblaivus grįžęs 
namo, bet per neapsižūrėjimą 
perlipęs iš gatvės tvorą ne savo 
kiemelin. To namo savininkas pa
stebėjęs ir perdavęs jį policijai už 
pasikėsinimą apiplėšti. Kad jis 
buvo girtas ir jokių piktų kėslų 
neturėjo, teismas neatsižvelgė ir 
priteisė jam trejus metus kalėti.

Vienas Bom Retiro rajone gy
venęs lietuvis neturėjo iš ko su
mokėti nuomos už patalpą pusrū
sy, norėjo nuo įkyraus savininko 
priekaištų pasišalinti, bet savinin
kas suskubo paleisti kelis šūvius į 
kojas. Vienas šūvis pataikė kojos 
reišan. Policija šeštadienio popie
tę nuvežė sužeistąjį į Santa Casa 
(ligoninę), kur kulipką išimti nu- 
tarė pirmadienį, žaizda gangre- 
navosi ir žmogus mirė, palikda
mas žmoną su trimis mažais vai
kais.

Teisme kaltinamasis tegavo še-

Stiprėja pasipriešinimas Gomulkai
“Christian Science Monitor”' 

rašo, kad Lenkijos jungtinė dar
bininkų partija, kuri dabar valdo 
kraštą, rodo vis didesnį nepasiten
kinimą savo vadovu Wl. Gomul
ka. Anksčiau toje partijoje nebu
vo trynimosi, ir Gomulkos autori
tetas nebuvo liečiamas, šiuo metu 
daug kas šiuo atžvilgiu yra pasi-

• keitę.
Partijos žmonės nepatenkinti

garsiai kalbama, kad kardinolo 
Wyszynskio atžvilgiu Gomulka 
vadovaujasi ne šaltu protu, bet 
jausmu, o tai yra tuščio, ovacijų 
jieškančio žmogaus reakcija. Lai
kui bėgant, Gomulka darosi vis 
labiau panašus i Chruščiovą, kai 
tuo tarpu jo kritikai mano, kad 
santykiuose su Bažnyčia netinka 
vadovautis emocijomis ir asmeni
niu prestižu.

Gomulkos kritikai pabrėžia,sis menesius baudos, nes pašauta- Gomulkos persikėlimu iš 3 kam- i Gomulkos kritikai pabrėžia, 
sis, girdi, mirė nuo.. . kraujo uz- barjų but0 prahos priemiestyje į i kad jis po 1956 m. dukart yra pa- 
Kretimo. Konsulatui liko vargas augšta mūro siena, aptvertą, vila J sipriešines Maskvai: kai atsisakė 
ir dideles skriaudos nemalonu- .....
mas. Po kelių mėnesių motiną su §ef0 žmonės statydinasi taip pat i i atvirą kova su komunistine Ki- 
dviem vaikais grązinorn i Lietuvą, gražias> patogias vilas. Kadangi nija, ignoruodamas Chruščiovo 
o trecias vaikas, atiduotas į lopse- Lenkijos miestuose su butais taip pasiūlymą sušaukti kompartijų

augšta mūro siena, aptvertą, vilą, sipriešinęs Maskvai: kai atsisakė 
prie Vislos. Ten dabar partijos! laikytis Chruščiovo linijos ir stoti -

gražias, patogias vilas. Kadangi nija, ignoruodamas Chruščiovo
Ii, neilgai tegyveno.

Labai retai, tiesa, bet mūsų ins- pat suaku. ankšta kaip ir Lietu- • viršūnes ir ekskomunikuoti Kini- 
voj, tad suprantamas komunisti- ją; kai nepaklausė Maskvos dėl 

santykių su Bažnyčia. Esą 1965 
m. gale ir 1966 m. pradžioje 
Maskva Gomulkai siūliusi sušvel
ninti konfliktą su Bažnyčia, nuro
dant Popiežiaus vizitą Lenkijai 
krikščionybės 1000 metų sukak
ties proga. Tuo vizitu būtų buvęs 

į komunistų partijos prestižas su
stiprintas ir būtų normalizuota

šiųjų komunistų intelektualų. 
Pasak “Canadian Register” 1966 
m. nr. 16, gimęs Lietuvoje. Įsto
jo į komunistų partiją, būdamas 
15 metų ir gyveno Maskvoje. 
Vėliau tapo profesorium .Tifli- 
sio universitete ir marksistų ra
šytojų sąjungos pirmininku. Jis 
visą laiką siekė idealios bend
ruomenės ir tikėjo, kad komu
nizmas tai gali duoti. Sukrėstas 
1937 m. vykusių valymų Mask
voje, išstojo iš partijos, tapo ka
taliku ir vėliau buvo įšventintas 
kunigu. Jis tęsė ir toliau savo 
studijas bei rašė mokslinėmis 
temomis. Gyveno daugiausia V. 
Europoje. Kun. J. Stš.

MOHAWK
FURNITURE LTD
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■ ir gyvenimo sąlygas, tik retas iš- pekcinėse kelionėse pasitaikyda- ngS jiamjįgs pavydas patogių vilų 
J tesėdavo sutarta laika- Dažnas kavos plantacijose užtikti,ir g^yQ viršininkams. Kompartijoje 
sukdavo ^alva, kaip is tos kavos didesniu seimu, is 7 8dirbanciu yp^ revizionistinio jaunimo §ru_ 
fazendos pabėgti, kaip pasiekti žmonių. Vienoj tokioj šeimoj bu- nacionalistiškai nusiteikusi ir
artimiausią geležinkelio stoti, vo abudu tėvai ir sesios suaugu-: partijos vadovvbe kad ji
Svarbiausia buvo pasisalinti is sios dukros. Toji seimą, be kar-, nerangi sunki bi u rokr a t iš k a kad 
plantacijos žemės ribų, nes toliau vės, turėjo puskapi vistų saviems (ganesnieji partiečiai nepasitiki

Į jau niekas neturėjo teisės bėglio reikalams, be to augindavo po jaunimu, kad perdideli formalis-
; sulaikyti. Bėgdavo nakties metu, pustuzinį bekoninių kiaulių, ku- Qreta negausių prokiniškai 
; kai jau gerai, atsargiai apsiklausi- nas skersdavo pamenesiui is nusiteikusių grupelių, laikančių bažnytinė administracija vakaru
• nėdavo. kuriuo keliu galėtų nu- anksto susitarę su kitais darbmin- revizionizmą komunizmo išdavi- ir šiaurės Lenkijoje, bet Maskvos

X7v ti ici «cP7in o ia ur a kais, kiek kuris paims tos skerde- jr reikalaujančių griežtesnės; argumentai neįtikino Gomulkos, 
nos, nes šiltame klimate mesa bei a§tresnės partinės kontrolės, kuris smarkiai atakuodamas kar- 
greit genda, o podėlio jokio nebu- j yra kritikų pačiame centro komi-1 dinola Wvszynski pasipriešino 
p,“Ir uz Pini§4 negausi ledo ga- - įeje jr politbiure. Dauguma jų, Maskvos sugestijoms. Ryšium su 
baliuko. Šeimos tėvai atvirai ; oef-rlo lailrvrcomo nrioc VovrlinnlD

vykti bent ligi geležinkelio arba 
artimiausio miesto ar miesčiuko. 
Sugauti bėglius ir dienos metu 
sunkoka, nes kava sodinama il
gais ir plačiais sklypais, patys ka
vos medeliai turi ligi dviejų ir 
daugiau .metrų augščio, daug 
augštesni už žmogaus, ūgį, tad ir 
slėptis tenai nesunku, bet dieną 
daug žmonių dirba, visur švaisto
si. Bėgliui reikia’gerai įsistebėti 
teisingą kelio kryptį iš fazendos 
ribų, kad patektų į.svetimą lauką.

Administracijos pareigūnai, ry
ta neradę kurio darbininko jo pa
šiūrėje, suskanta jieškoti visomis 
kryptimis ir ' smarkiai sumuša 
tuos, kuriuos užtinka pasislėpu
sius plantacijoje.

Užsiminęs apie pašiūrę, noriu 
skaitytojui paaiškinti, kad kavos 
plantacijų darbininkai gyvena iš
mėtyti po kelis ar keliolika iš ne
degtų plytų pastatytose daržinėse, 
kuriose nėra grindų, lubų ir lan
gų. Sienose padarytos angos už
daromos iš lentelių sukaltomis 
durelėmis. Tėra vienos durys iš 
lauko į šiokią tokią priemenę, šil
domosios krosnies nėra, tik šiokia 
tokia virtuvė ir palubėje, kaip vil
ko akis, žiba elektros lemputė.

Pasiskųsti? Kam? ir kur? Kon
sulatas tiems žmonėms negalėda
vo padėti, nes formaliai bėglius 
teismas baustų už sutarties sulau
žymą įr priteistų fazendai padary
tus nuostolius dėl laiku neatlikto 
darbo.

Brazilijoje dažnai už žmogaus 
nužudymą išteisina, bet už men
kiausią svetimo daikto pasisavini
mą baudžia aštriai. Kartą, gavau 
iš triem metam nuteisto kalinio

pė, nacionalistiškai nusiteikusi ir

nerangi, sunki, biurokratiška, kad 
■ senesnieji nartiečiai nenasitiki

vo 
baliuko. _____ ___  ___ _
mums pasisakė, kad jau turi tiek 
susitaupę pinigų, kad galės geres
nius namus nusipirkti mieste ar 
pasitaikiusį geresnį ūkį provinci
joje.

Sakau, nedaug tokių tikrai lai
mingų šeimų teko sutikti, bet jų 
buvo. Dauguma, atlikę būtiniau
sią trejų metų darbo įsipareigoji
mą, vykdavo į Sao Paulo, čia kun. 
B. Sugintas, rinkdamas statomai 
Vila Zelina bažnyčiai aukas, 1934 
m. buvo suregistravęs virš 7.000 
katalikų, o buvo ir ortodoksų ir 
protestantų ir net keli desėtkai 
mums žinomų žydų šeimų, kurios 
su konsulatu ryšių nepalaikė.

Dabartiniu metu manau, kad 
lietuvių nebėra kavos plantacijo
se, bet sunkiai išgyventos dienos 
“žaliajam pragare” ir po daugelio 
metų šiurpu nukrečia.

Brazilai eksportuojamą kavą 
vadina “žaliuoju auksu”, nes už 
ją tikrai daug aukso galima įsigy
ti, o mūsų žmogus darbininkas, il
gesnį laiką išvargęs kavos fazen
doje, vadina ją “žaliuoju praga
ru. .(Bus daugiau)

i aštrią laikyseną prieš kardinolą 
Wyszynski žiūri kaip i Gomulkos 
“kardinalinę klaidą”. Gomulkai 
prikišama, kad jis nesusivaldąs, 
kai tik jam primenamas kardino
las Wyszynski. Partiniuose sluogs- 
niuose aiškinama, kad partijos še
fas perdaug jautrus savo prestižo 
reikaluose, manąs, jog tik jis te
sąs augščiausias autoritetas Len
kijoj ir kad tik jis vienas tegalįs 
kalbėti lenkų tautos vardu. Tam 
tikruose partijos sluogsniuose

tuo centriniame Varšuvos aktyve 
girdimi balsai, jog tam tikrais at
vejais santykiuose su episkopatu 
net ir atsipalaidavimas nuo so
vietų įtakos gali turėti katastro
fiškų pasekmių. J. Gs.

• Gazelės gali bėgti 60 mylių į 
valandą, bet to greičio jai nevi- 
suomet užtenka pabėgti iš leopar
do nasrų. Jei ilgiau tenka bėgti, 
leopardas pavargsta greičiau, ir 
gazelėms pavyksta išsigelbėti.

Geriausiai pailsėsi!* per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

All r\ IX k IT 87 East Bay B4., Osterville,Al I I J M f J|\| t“ Cape Cod., Mass., 02655 USA.
Tel. (Area 617) 428-8425.

• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimai nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston 24, Mass., USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai j vilą AUDRONE — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

daug kainuoja pristatymas. Pini- tarti. Jis ir kiti lietuviai pasako-

• Kaip apsaugoti vaikus nuo tė
vų? Toronte per 1966 m. gegužės 
mėn. į ligonines buvo atvežti net 
24 trijų * ketvertų metų amžiaus 
vaikai su įvairiais tėvų padarytais 
sužalojimais. Vieni turėjo sužalo
tas rankas ar kojas, kiti — vei
dus. Vieni buvo atvežti pačių tė
vų, kiti — policijos, nes kaimy-
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Dr. Martynas Anysas su šeima

Jis neturėjo asmeninių priešų

Kelionė į kalnus ir 30.000 saly
REPORTAŽAS IS TORONTO ŠEŠTADIENINĖS

dieną. Prieš 7 vai. ryto, pasiruo
šę ekskursinėn kelionėn, rinko
mės prie Prisikėlimo parapijos 
pastatų, kur mūsų laukė du di
džiuliai, vėsinami “Colonial” au
tobusai.

Kas tie “mes”?
O gi Toronto šeštadieninės Mai

ronio vardo m-klos IX-X skyrių 
mokiniai, dalis mokyklos mokyto
jų, kaikurių mokinių tėvai ir vie
nas kitas žemesnio skyriaus mo
kinys. Iš viso susirinkom lygiai 60 
gerai nusiteikusių eksursantų. 
Ekskursijos vadovais buvo tėvų 
k-to pirm. L. Šeškus, k-to iždinin
kė Kulikauskienė ir m-klos vedė
jas J. Andrulis. Pastarajam talki
no mokytojai: Liuimienė, Jankai-

Pagaliau mūsų autobusai paju
dėjo. Jie riedėjo Toronto gatvė
mis, po to — plentu nr. 400 iki 
Barrie, o nuo ten — 27 plentu 
iki Penetanguishene. Tai ir buvo 
pirmasis mūsų ekskursinės kelio
nės tikslas, čia mus sveikino iš
kabos: “Welcome to Penetangui
shene”. Keistokas vietovės pava
dinimas, nesuprantamas ir peril- 
gas —- ar ne? Tai indėniškas var
das.- Jis reiškia “byrančio balto 
smėlio vietovę”. Miestelis išsista
tęs ant Georgian Bay kranto ir 
tęsiasi apie 4 mylias įlankos kran
tu. Jame gyvena apie 5.000 asme
nų. Sutrumpintai miestas dar va
dinamas “Penetang” vardu.

Istorinis viešbutis
Tarp pažymėtinų dalykų mies

te yra viešbutis “Bruele”. Įdomus 
ne pats viešbutis, bet jo istoriškas 
vardas. Jis pavadintas pirmo bal
tojo žmogaus vardu, kuris, žval
gydamas ežerus Nipissing, Onta
rio ir Huron, 1613 m. apsistojo 
Penetanguishene ir ten gyveno 
ilgus metus, kol jį Huron indėnai 
užmušė ir suvalgė. Jo vardas ir 
pavardė buvo Etienne Bruele.

Autobusais pasiekę miesto uos
tą, jau radome prie krantinės mū
sų laukiantį laiva “Penetang 88”, 
varomą dyzeliniais motorais, vai
ruojamą simoatiško senelio — 
kanitono, kuris kasdien plaukioja 
milžiniškojo Huron ežero įlankos 
Georgian Bay vandenimis, per 5 
valandas padarydamas anie 60 
myliu ir parodydamas turistams 
uolėtas ir dažniausiai maswaus 
akmeninio paviršiaus 30.000 tos 
įlankos salų-salelių. didesnių ir 
visiškai mažyčių, turinčių nuo ke
liu iki keliolikos pėdų ir akrų 
ploto.

I Penetanguishene uosta, apie 
100 metu senumo, atplaukia pri
vatūs turistiniai modernūs laivai 
Huron ežeru iš Detroito, iš Onta
rio ežero Trent-Severn vandens 
keliu ir iš kitur.

Vaizdai iš laivo
Mūsų ekskursija užėmė visą 

laiva. Vanduo — ramus, ramutė
lis. Diena gana karšta — termo
metras rodė daugiau 90 laipsnių 
karščio, bet ant laivo denio tem
peratūra tikrai maloni: nei per- 
karšta. nei peršalta. Ekskursan
tai vieni šildosi saulutėj išsitiesė, 
kiti — akimis gaudo ir stebi nuo 
denio aplinkos puikius vaizdus 
— salas, saleles, apstatvtas pui
kiomis vilomis, su laiveliu prie
plaukomis. Kaikurios salelės, ak
meniniu paviršiumi, atžymėtos 
kažkokiais dažytiniais ženklais, 
krvžiais arba įvairiomis vėliavo
mis: kanadiškuoiu klevo lapu ar
ba angliškuoju Union Jack.

Mūsiškė kelionė laivu oro sa- 
las-saleles truko ne 5. bet 3 va
landas (taip buvo susitarta, nes 
reikėjo taupyti laika). Taigi, nevi- 
sas 30.000 salų matėme. Bet ir 
matytais gražiais vaizdais pakan
kamai nrisisotinom. Grižę atgal i 
unsta. vėl skubėjome į čia nat sto
vėjusius autobusus, į kuriuos 
saulės įkaitintus, bijojome net 
’Imti, kol vėl juos atvėsino pa
leista vėsinimo sistema.

Tautiečio restorane
Moderniame ir puikiai įrengta

me mūsų tautiečio A. Ronės res
torane Port Severn vietovėle prie 
103-čioio nlento mūsų didžiulės 
šeimos laukė skaniai pagaminti 
pietūs. Jaunimas pirmasis valgė, 
o vvresnieii turėjome palaukti, 
nes stalu pritrūko.

Rašanti šias eilutes restorano 
cavininkas. buvęs torontietis. ga
bus ir sėkmingas statybininkas- 
rangovas A. Ronė paėmė i savo 
“džipą” ir aovežioio. anrodė visą 
savo, galima sakvti. dvara. nu- 
nirkta nrie minėto 103 plento. 
Tai didžiulis 160 akrų žemės plo
tas. besitesias nuo plento iki 
Georgian Bav vandens krantinės, 
kur anlinkui jau lietuviu turima 
anie 90 vasarnamiu. Tai mažytė 
Lietuvėlė. Daug ir dabar tenai va- 
saroiančių, nes tai puiki vasar
vietė.
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Mielą Ponią ONĄ SIURNIENg, 
jos mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —

ir B. Stonkui 
ir B. Arūnai

inž. BERNARDUI BUNTINUI mirus, 
jo'žmonai GERTRŪDAI, sūnui ARVYDUI ir 
visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą

bei kartu liūdime —

Su a. a. Buntinu atsisveikinant
DR. M. ANYSAS

Toronto šeštadieninės mokyklos IX ir-X skyriaus mokiniai ekskursijoje laivu: vieni domisi Ka
nados vandenimis, kiti stiprinasi... Nuotr. S. Dabkaus

A. Ropė prie plento turi benzi
no stotį, puikiai ir modemiškai 
įrengtą restoraną, tolėliau naujai 
pastatytą namą ir yra užsibrėžęs 
dar statyti keletą vasarnamių ti
po pastatų bei didžiulį motelį. 
Blokai jau suvežti ir statyba pra
dėta.

Kylam į kalnus
Skaniai papietavę vėl sėdome 

į autobusus ir leidomės į Mėly
nuosius kalnus (Blue Mountains), 
kur 5-tai valandai mūsų ekskursi
jai buvo užsakyta pramoga — 
kelionė keltuvais kalnų tarpekliu 
į viršūnę. Jei kam teko būti Vo
kietijoj, tai šis įtaisas panašus į 
Garmisch-Partenkirchen tarpkal- 
nių keltuvus. Susėdusius po du į 
tam tikras sėdynes storas ir tvir
tas geležinis lynas traukė į viršų. 
Po to, viršuj atsigaivinę natūra
laus šaltinio vandenėliu, taip pat PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLOJE 
susėdę grįžome atgal. Truputį 
baisoka tokioj didelėj augštumoj, 
bet labai smagu. O aplinka, gėlių 
žydėjimas ir medžių žalumas kal
nų tarpekliuose, stebimas iš vir
šaus, nepaprasto grožio. Taip pat 
oro grynumas neišpasakytai vilio
jantis.

Lietuvių vasarvietėje
Iš ten autobusai mus pristatė į 

Springhurst vasarvietę, kuri taip 
sava lietuviams. Jų čia visuomet 
rasi. Kai iš autobusų ėjom tarpu
savy lietuviškai klegėdami paplū
dimio link, įsimaišė mūsų tarpan 
kažkoks vyresnio amžiaus žmogus 
ir mane prakalbino, tardamas, 
esą jis jaučiąsis čia, kaip Lietu
voj. Paklaustas iš kur esąs, pasi
sakė — iš Otavos.

Paplūdimyje dar teko susitikti 
ir pasikalbėti su pensininku iš 
JAV-bių, Lietuvos kariuomenės 
ats. pik. Jonu Vėgėlių, istorinės 
poemos “Visgailis” autoriumi ir 
spaudos bendradarbiu. Pasirodo, 
jis kasmet atvažiuoja į Spring- 
hurst vasaroti. Ir kaip gi neatva
žiuos — čia turi net vasarnamį 
pasistatęs.

Pasimaudę Georgian Bay van
denyse, atsivėsinę ir atleidę ner
vus nuo daugybės matytų dienos 
įspūdžių, nuskubę jom į užkandi
nę vakarieniauti. Oi “kirto2’ ypač 
mūsų jaunasis atžalynas! Kaiku- 
rie sudorojo net po 2-3 “hambur- 
gerio” sumuštinius arba “karšto 
šunies” porcijas ir išgėrė po 2-3 
skardinėles šaltų gėrimų...

Kai jau skubėjome prie auto
busų ir rengėmės į namučius, bu
vo, berods, jau pusė dešimtos va
karo. Apie 10 ekskursantų pasili
ko Springhurste visam savaitga
liui. o kiti grįžome namo.

Ekskursija buvo smagi, maloni 
ir įspūdinga. Lietuviškosios mo
kyklos komitetas ir jos vadovybė 
verti nuoširdžios padėkos už jos 
suruošimą, nes tai padeda mūsų 
jaunajam atžalynui praplėsti sa
vąjį akiratį ir pabendrauti tarpu
savy bendroj kelionėj.

Pajutome - esame broliai ir seserys
Jaunimo Metų svarbiausi ivy . PALIA SKMNSKAITE

kiai—jau praeitis. Tenka tik pri-kutavome būreliuose. Išklausę
siminti įspūdžius ir gal pasvars
tyti jų reikšmę ateičiai, šiuo at
veju tebūnie pažvelgta į vadovų 
stovyklą.

109 jaunimo atstovai
Pradžia buvo birželio 19-25 

dienomis Dainavoje, kur susirin
ko 109 atstovai iš 11 pasaulio 
kraštų -— Argentinos, Brazilijos, 
Urugvajaus, Australijos, Italijos, 
Anglijos, Austrijos, Vokietijos, 
Naujosios Zelandijos, Kanados ir 
J.A.V. Nors amžius buvo įvairus 
— nuo 18 iki maždaug 35 metų, 
greitai susigyvenom ir radom la
bai daug bendros kalbos. Turbūt 
jausmas, kad esame broliai ir se
serys, ilgiausiai paliks širdyse. 
Visi žinojom, kad yra lietuvių, iš
sisklaidžiusių po žemynus, bet 
kol nesusitikom ir nesusipažinom, 
jie buvo nerealūs. Lietuvybė bu
vo abstraktus idealas, įdiegtas 
mūs tėvų, kurį turėjom kažkodėl 
palaikyti gyvą. Vadovų studijų 
savaitė tai pakeitė. Patys paju
tom, ką reiškia būti lietuviu, pa
žinti tą kalbą, literatūrą, muziką, 
šokį... Taipgi pajutome, kad tu
rime toliau mūsų kultūrą ne tik 
tęsti, bet ir kurti. Yra įmanoma 
rasti vidurkelį — būti ištikimu 
piliečiu ir tikru lietuviu. Nors 
tūkstančiai mylių skiria mus, sie
lose esame vieningi.

Tad studijų savaitės tikslas at
siektas — užmegzti sklandesni 
tarpusavio ryšiai, -pasiryžta pla
nuoti ateities darbus ir kreipti ap
jungtas jėgas į prasmingą, nuotai
kingą, vieningą lietuvių gyveni
mą.

Puiki programa
Programa tokiam darbui buvo 

labai gerai suorganizuota. Pen
kias temas, po vieną į dieną, dis-

Įžangų, išsiskirstydavom i 7-16 
asmenų grupę, skirtingą kiekvie-

viskas. Jaunas vadovas turi žino
ti vaiko psichologiją, būti su
brendęs, kalbėti lietuviškai, do
mėtis lietuvių literatūra, muzika

ną kartą, ir išsamiai pasikalbėda- t.t. Jeigu randame trūkumų j 
vome. Po pietų įsijungdavom į organizacijoje, tai pažvelkim i va- ■
studijinį būrelį (sąstatas nesikei
tė visą savaitę), kur teko ne tik 
kalbėti, bet ir pradėti praktišką 
darbą. Vakarais būdavo vis kito
kios programos — laužai, šokiai, 
literatūros ir meno programos. 
Stovykloje radome daug talentų: 
solistę iš Argentinos, trio iš Aust
ralijos, tautinių šokių šokėjų, ra
šytojų, muzikos, meno mėgėjų ir 
t.t.

Nusivylėm Amerika
Didžiausias nusivylimas buvo 

Kanados ir Amerikos jaunimo 
stoka šioje stovykloje. Vadovų 
turėjo būti daug daugiau iš visų 
jaunimo organizacijų. Visuomet 
galime rasti priežastis — pvz. tu
riu dirbti, neturiu pinigų ir t.t., 
bet iš kitur atvažiavę net prarado 
mokslo metus jausdami, kad kon
gresas ir stovyklos yra nepapras
to svarbumo reikalai, jeigu nori- 
md tikrai įgyvendinti tai, ką kal
bame — išlaikyti lietuvių kultūrą.

Dejuojam, bet neveikiam
Dažnai pripažįstame trūkumą 

jaunų vadovų, bet retai praktiš
kai jieškOm priežasčių ir atsaky
mų į tą klausimą. Vadovus neuž
tenka išrinkti ar paskirti. Paruo
šimas vadovavimo darbui yra la
bai svarbus dalykas, kurį mes už
mirštame. Jaunu būti — dar ne-

dovus ir kaltinkim save, kad jų 
neparuošėm tam darbui. Jaunuolį11 
išmokyti vadovauti užtrunka ma
žiausia 2-3 metų, o po to dar rei
kia tobulėti, mokytis, ugdyti cha
rakterį. Vadovų trūksta. O ką da
rome jiems paruošti? Jaunuolis 
nenori arba užimtas? Kodėl? Dėl
to, kad jis nėra matęs ir pajutęs 
vadovavimo tikrojo tikslo ir ne
paruoštas tam darbui. Daug kal
bam, bet pamirštam idealus ir 
žūstame kasdienybėje tarp savo 
ginčų ir neapykantos. Gaila tų 
vadovų, kurie neatvažiavo į studi
jų savaitę, nes ten buvo sudary
tos sąlygos įdiegti jiem lietuvybės 
išlaikymo idealą ir parodyti jam, 
kodėl ir kaip lis turi tęsti darbą 
toliau. Tikėkimės, kad buvę at
stovai sugebės, pasisėmę sielos 
peno, jį perduoti kitiems.

Ačiū organizatoriams!
Vadovybei už ištvermę ir suor

ganizavimą didelis ačiū. PLB už 
paramą, A. Saulaičiui, SJ, ir sese
lei M. Paulei už pravedimą, Re
ginai Petrikonytei, Gediminui 
Naujokaičiui (fotografas) ir vi
siems prisidėjusiems taip pat visi 
dėkingi.

Pirmutiniai žingsniai jau atlik
ti. Darbai parodys, kaip giliai jau
nimas supranta ir yra pasiryžęs 
tęsti lietuvių tautos gyvenimą.

A.a. Bernardas Buntinas yra gi-| •! 
męs 1904 m. liepos 21 d. Žardėje, ' 
pietuose nuo Klaipėdos, kaip sū
nus Mikelio Buntino ir jo žmonos 
Urtės Graudušiūtės. Jis buvo jau
niausias šeimoje. Baigęs gimnazi
ją studijavo Vokietijoje elektros 
mokslus ir juos baigė kaip diplo
muotas inžinierius. Tuojau po 
mokslo baigimo stojo į Klaipėdos 
uosto tarnybą ir čia dirbo iki 
Klaipėdos atskyrimo nuo Lietu- 

įVOS.

Kaip augęs audringoje Kuršių 
marių ir Baltijos jūros pakrantė
je, velionis instinktyviai buvo 
traukiamas prie jūros. Priklausė 
Lietuvos Skautų Sąjungai ir vė
liau Klaipėdos Jachtklubui, kuria
me įgijęs reikalingas navigacijos 
žinias, dažnai plaukiojo Baltijos 
jūroje, aplankė Švediją ir Dani
ją. Turbūt 1937 m. Klaipėdoje re
gistruota jachta, velionės vado
vaujama, perplaukė Baltijos jūrą, 
Kategatą, Skageraką, šiaurės jū
rą (Nordsee) ir pasiekė Londoną 
Anglijoje. Britai taip buvo nuste
binti šių jaunuolių tolimu žygiu, 
kad jų jachtklubas pakvietė juos 
būti jų svečiais, kol jie bus Lon
done.

Kanadoje, gavęs nuolatinį dar
bą savo specialybėje, a.a. Bernar
das Buntinas įsijungė į politinę, 
bet ypač religinę veiklą. Iki savo 
mirties jis buvo Mažosios Lietu
vos Rezistencijos Sąjūdžio narys 
ir dalyvavo daugelyje šio sąjū
džio suvažiavimų. Jis liko ištiki
mas jūros skautų tradicijai: buvo 
Vandenės ir Neringos tunto tėvų 
komiteto narys. Dalyvavo jis ir 
kitose organizacijose — Baltų Fe
deracijoje ir pan.

Didžiausią savo uždavinį velio
nis matė religinėje srityje. Jis 
kartu su gerbiamuoju kunigu A. 
Trakiu pradėjo organizuoti iš- 

I blaškytus mažlietuvius — evange-

likus ir bent mėnesines pamaldas 
Toronte.

Atvykus dr. Kavoliui, kaip ku
nigui, į Torontą, šis organizavi
mas įgavo kiek apčiuopiamesnes 
formas. Velionis B. Buntinas bu
vo viso veikimo akstinas ir dirbo 
visa širdimi lyg kokios nemato
mos jėgos varomas, nors ir čia 
buvo visokių organizacinių ir fi
nansiniu sunkumu.

Jo pastangos buvo vainikuotos 
dideliu pasisekimu, kai Kostizeno 
parapijos lietuviai evangelikai 
įsijungė į taip vadinamą “Bunti
no parapiją” ir sudarė pamatą 
kartu su kunigu A. Žilinsku įkur
ti dabartinę “Vilties” parapiją. 
Kadangi Bernardas Buntinas bu
vo šios parapijos kertinis akmuo 
parapijiečių širdyse, aš iš savo 
pusės siūlyčiau tai tinkamai įra
šyti į statysimą velioniui pamink
lą.

Su velioniu netekome brangaus 
žmogaus, tauraus lietuvio ir ne
pailstančio veikėjo, neturinčio jo
kių asmeninių priešų, nes jis 
mokėjo visuomet būti mandagus, 
linksmas ir su tam tikra šypsena 
nugalėti visus sunkumus.

Kadangi likimas nelėmė a.a. 
Bernardui Buntinui ilsėtis savo 
tėvų žemėje Žardėje, arti Baltijos 
jūros, bet čia, tolimoje Kanadoje, 
— mes iš savo pusės norime lin
kėti, kad jam būtų lengva ir Ka
nados žemelė.

Jaunimo
J

susitikimas Dainavoje

skaitos, įvairių pasirodymų, lau
žų.

Neeilinė ir pirmoji tokio pobū
džio stovykla buvo gausi. Atidary
mo savaitgalyje stovyklą aplankė 
beveik tūkstantinė tautiečių mi
nia iš Čikagos, Klevelando, Det
roito, Bostono, Niujorko, Hamil
tono, Ročesterio. Čia viešėjo vysk. 
Pr. Brazys, mons. V. Balčiūnas, 
visa eilė kunigų, J. Bačiūnas, St. 
Barzdūkas, J. Kapočius, visa eilė 
mūsų visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo kitų iškilesnių asmeny
bių. * *

Jaunųjų nuotaikos
Visų dalyvių nuotaika buvo la- . 

bai pakili. Tarpusaviai santykiai, 
susipažinimas vyko labai sklan
džiai ir abipusio susipratimo at
mosferoje. Žiūrėk, australietis šil
tais žvilgsniais “šaudo” argenti
nietę, kanadietis šokio metu įtiki
nėja iš Vokietijos atvykusią kole
gę, jaunuolis iš Anglijos užsirašo 
amerikietės adresą ir pan. Stebė
tojų nuomone, po šios stovyklos 
atsiras ir gilesnių pažinčių, gal 
net vedančių ir lietuviškos šeimos 
sukūriman. O ir tai jau būtų ne
mažas laimėjimas, žinant, kad vi
suose kraštuose mišrios lietuvių 
vedybos su kitataučiais nemažėja.

Didelė dalis stovyklautojų, t. . 
y. mūsojo jaunimo, labai daug 
rūkė. Tas teigimas tinka ir mer
ginoms, kad ir pačioms jauniau
sioms. Atrodo, kad cigaretė jų lū
pose tapo lyg kažkokio prestižo 
ar “moteriškumo” simboliu. Pa
naši istorija ir su alumi. Net ir 
laužo metu galėjai matyti nevie
ną merginą su alaus skardine 
rankoje... Laimei, visų kitų 
“kietųjų gėrimų” neteko pastebė
ti. Greičiausiai, jų visai ir nebuvo.

Gerai pasiruošta
Stovykla baigėsi po sėkmingo 

darbo, žaidimų ir poilsio, bet 
kiekvieno mintyse buvo klausi
mas: ar tai bus ir pirmoji ir pas
kutinioji? Bent pačios stovyklos 
metu atsakymo dar niekas nega
lėjo duoti. Jūsų bendradarbiui te
ko gana aktyviai ir iš arti stebėti 
visus stovyklos ruošimo darbus 
dar prieš eilę mėnesių. Tenka pa
stebėti, kad rengėjai dirbo labai 
daug ir sunkiai, nes tai pirmas 
toks bandymas, pirma tokio mas
to stovykla, pirmasis tokio pobū
džio sąskrydis. Nevisa buvo tobu
la, nevisa praėjo be priekaištų, 
bet padaryta buvo tikrai daug ir, 
esamom sąlygom, gerai. Klaidos, 
kaikurie nesklandumai bus gera 
pamoka ateičiai, bet šiandien te
galima tarti tik padėkos žodį ir 
išreikšti pasigėrėjimą pasaulinės 
stovyklos sumanytojams ir visi 
darbų vykdytojams. Jie to tikra 
nusipelnė.

AL. GIMANTAS Iš linksmesnės pusės žvelgiant, 
galima pastebėti, kad tos maisto 
bendrovės vardas buvo “Roma
noff” ir jų emblema ant autoveži- 
mio — rusiškas caristinis erelis. 
Šposininkai-juokavo: na, nors sy
kį rusai patarnauja ir pamaitina 
lietuvius! Nors, kas ten žino, gal 
tik reklamos sumetimais toks var
das parinktas, gal ten nieko ru
siško ir nebuvo.

Svečių tūkstantinė
Stovykla ne vien tik kasdienine 

duona rūpinosi. Buvo įdomūs 
simpoziumai, pašnekesiai, įvairūs 
užsiėmimai, jau nekalbant apie 
sportą, maudymąsi, šokius, fil
mus. Ypač negalima užmiršti 
brandžios kūrybos literatūros va
karo (Bogutaitė, Pūkelevičiūtė, 
Aistis, Baronas, Vaičiulaitis, Bra- 
dūnas), p. Augustinavičienės pa-

Dainavon suvažiavo jie, lietu
viškojo jaunimo atstovai, iš visų 
pasaulio kampų. Džiugu buvo su 
jais visais kalbėtis, klausinėti, su
sipažinti, diskutuoti. Jie visi, tos 
merginos ir vyrukai, tokie drau
giški, gražūs ir nuoširdūs, kartu 
tokie lietuviški. Įdomu juos, užjū
rio svečius, lyginti su savaisiais, 
t.y. amerikiečiais ar kanadiečiais 
lietuviais. Paviršutiniškai žvel
giant, skirtumų yra, gal net fizi
nės išvaizdos skirtumų rasi, bet 
jų nuotaikos, nuomonės, lūkes
čiai gana vienodi. Atvykę iš dau
giau turtingesnių kraštų, buvo gal 
daugiau išlepę, gal jų reikalavi
mai kiek didesni, bet jaunimas iš 
mažiau pasiturinčių valstybių, at
rodo, buvo pilnai patenkintas 
rasta aplinka, buvusia tvarka.

Maisto problemos
Tiesą sakant, nemaža dalis sto-

S
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vyklautojų turėjo nusiskundimų 
tiekiamu maistu. Jis buvo beveik 
priimtinas mūsiškiams kanadie
čiams ir amerikiečiams, bet jo pa
gaminimas, skonis, nevisada ga
lėjo patenkinti prie kitos virtuvės 
pripratusius tolimojo užjūrio sve
čius. Mat, problema buvo ta, kad 
puspenkto šimto stovyklautojų jo
kiu būdu negalėjo patenkinti 
Dainavos stovykloje esantieji 
maisto paruošimo ir gaminimo 
įrengimai. Teko samdyti ameriki
nę paruošto maisto pristatymo 
bendrovę, kuri kasdien tris kar
tus atveždavo šiame kontinente 
įprastu būdu gamintus pusryčius, 
priešpiečius ir pietus. Buvo nau
dojami vienkartiniai popieriniai 
indai, čia buvo ir teigiamų pusių, 
nes niekam nereikėjo gaišti laiko 
plaunant lėkštes, peilius, šakutes.

■^office mail ?

Smagi buvo kelionė laivu! Tai Toronto šeštadieninės mokyklos 
IX ir X skyriaus mokinių ekskursija. Viršuje iš kairės: tėvų ko
miteto pirm. L. šeškus, mokyklos vedėjas J. Andrulis, žurnalistas 
Pr. Alšėnas. Apačioje: mokinių grupė Nuotr. S. Dabkaus

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviSka klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fMnial ranki? masažai, spindulinės h- 

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

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

Pagreitinsite kelionę laiškų 
įmesdami juos pašto dėžutėn

0000®e
Pašto informacijas rasite telefonu knygos geltonuose puslapiuose.

Ps.D.R.M.N.Pt
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Birželio 21 (L Klaipėdos jūrų pre
kybos uosto darbininkai ir tarnauto
jai, paraginti kompartijos, viešame 
susirinkime atsisakė pakrauti ar iš
krauti Anglijos laivus. Šiam propa
gandiniam mostui vadovavo rusas ka
pitonas Andriejus Glazačevas: "Jau 
antras mėnuo, kai 25.009 Anglijos 
jūreivių paliko savo laivus ir išlipo 
į krantą. Jie kovoja sunkią kovą su 
laivų savininkais už savo teises. Klai
pėdos uostininkai negali likti nuoša
lyje nuo šios kovos...” Jam pritarė 
kitas rusas — uosto saugumo tech
nikas inž. Anatolijus šutovas: "Mes 
turime pasiekti, kad iš mūsų uosto 
neišplauktų nė vienas laivas su pre
kėmis Anglijai...” Būdinga, kad ko
munistinė spauda necituoja nė vie
no lietuvio — jiems, matyt, ir bur
nos neteko atverti. Priimtoji rezoliu
cija patvirtina premjero Wilsono 
spėjimus, jog tikrieji šio nuostolingo 
streiko organizatoriai yra komunis
tai jūrininkų unijų užnugaryje. Kaip 
kitaip suprasi tokią Maskvos reakci
ja? Klaipėda, atrodo, buvo pasirink
ta dėlto, kad čia atplaukia didesnis 
anglų laivų skaičius. Iš esmės tai, ži
noma, yra nelabai draugiškas Judo 
pabučiavimas propagandinės naudos 
tikslu, atskleidžiantis tikrąjį streiko 
vadų veidą.

davo ir tėvynės išdaviku jo nevadino. 
Vaiko panaudojimas prieš tėvą pro
pagandiniu tikslu galimas tik sovie
tinėje sistemoje, kuri, palaidojus 
didįjį kraugerių karalių Staliną, vis 
dar neatsisako jo nežmoniškų meto
dų, nors jie nei Sov. Sąjungai, nei 
jos surambėjusiai propagandai gar. 
bės nedaro.

MEDALIS UŽ MĖSĄ
Už septynmečio planų viršijimą 

Kauno mėsos kombinatas (buvęs 
"Maistas”) apdovanotas sovietiniu 
"darbo raudonosios vėliavos” ordinu. 

Virš plano buvo pagaminta 63.700 
tonų mėsos ir 11.300 tonų dešros ga
minių. Įmonės direktorius M. Šliau- 
teris giria nusipelniusius darbuoto
jus: dešrų skyriaus brigadininką J. 
Labutį, skerdyklos darbininką R. 
Žilinską, organinių preparatų sky
riaus darbininkę S. Lekavičienę, ra
cionalizatorių V. Gudaitį ir šaltkal
vį V. Budniką, šiuo metu kombina
tas paruošia 140 pavadinimų mėsos 
gaminius, darbo našumas automati
zavimo dėka septynmety esąs pakilęs 
17%. Greitu laiku pradės veikti nau
jas 1.500 tonų pajėgumo šaldytuvas, 
o penkmečio laikotarpyje numatoma 
perstatyti ir praplėsti mėsos-riebalų, 
dešrų, paukščių apdorojimo skyrius.

SOCIALISTINĖ MILIJONIERĖ

Baltiečių trėmimų 25 metų sukaktis buvo pami nėta ir JAV kongrese. Senate birželio 15 d. inyo- 
kaciją ta proga skaitė kun. Adolfas Stasys iš Čikagos. Nuotraukoje jis stovi viduryje, jo dešinėje 
— senato kapelionas kun. Frederick Brown Harris, kairėje — kongresmano William T. Murphy 
asistentas. Kun. A. Stasį senato posėdin atlydėjo senato pirm, ir JAV viceprezidentas H. H. Hump
rey. Atstovų rūmuose birželio 16 d. invokaciją skaitė evang.-liuter. kun. Aleksandras Veinbergs

HAMILTON*"
NUSIPELNĘ GYDYTOJAI
Birželio 19 d. Lietuvoje buvo mi

nima Medicinos Darbuotojo Diena, 
kurios tikslas yra pagerbti gydyto
jus, vaistininkus, medicinos seseris, 
felčerius ir akušeres. Ta proga nusi
pelniusio gydytojo vardas suteiktas: 
Vilniaus universiteto medicinos fa
kulteto infekcinių ligų katedros ve
dėjui Povilui Čibirui, Kauno medi
cinos instituto chirurginės katedros 
asistentui Jonui Jociui, Šilutės rajo
no gyd. Janinai Juraškienei, Alytaus 
rajono centrinės ligoninės skyriaus 
vedėjui Kaziui Nekrašui, Lietuvos 
onkologinio instituto skyriaus vedė
jui Petrui Norkūnui, Marijampolės 
rajono centrinės ligoninės skyriaus 
vedėjui Vincui Petrikui, Kauno I 
tarybinės ligoninės skyriaus vedėjui 
Borisui Rabinovičiui ir Rokiškio ra
jono centrinės ligoninės gyd. Boles
lovui Savickui Oficialiame praneši
me skelbiama, kad nusipelniusio gy
dytojo vardas suteikiamas už nuopel
nus sveikatos apsaugoje, mokslinę 
veiklą ir aktyvu dalyvavimą visuo
meniniame gyvenime. Pastarasis gy
dytojų atveju paprastai reiškia anti
religinių paskaitų skaitymą ir šiaip
jau didesnę ar mažesnę tarnybą kom
partijos propagandai.

Komunistinėj spaudoj daug ir daž
nai rašoma apie piliečių visišką ly
gybę, tačiau teorija ir praktika yra 
du visiškai skirtingi dalykai. Prakti
nę šio klausimo pusę atskleidžia 
"šluotoj” paskelbta P. Raščiaus sa
tyra "Milijonierė”:

"Praėjo pro šalį...
Ne! Nepraėjo — 
tiesiog nusirito 
lengvai pavėjui 
sabalų
ir gerų 
kvepalų, 
auskarų 
ir madų, 
ir žiedų 
nebylys 
kamuolys.

SENI DEGTUKAI
Klaipėdos kraštotyros muzėjaus 

direktorė B. Elertienė praneša, kad 
statybininkas S. Stulpinas muzėjui 
padovanojo dėžutę degtukų, kurie 
buvo pagaminti 1850-60 m. Degtukai 
įpakuoti ovalinės formos 6 cm ilgio 
skiedrinėje dėžutėje, ir jie buvo ras
ti, remontuojant vieną pastatą Per
galės gatvėje.

NAUJI KALTINIMAI
Birželio 16 d. laidoje "Tiesa” su 

savais komentarais citavo Šilalės ra
jono laikraščio "Artojas” rašinį, ku
riame puolamas į užsienį pasitraukęs 
Jonas Remeikis ir kaltinamas tary
binių žmonių žudymu vokiečių oku
pacijos metais. Propagandai panau
dojami Lietuvoje likusios jo dukros 
Dalios žodžiai, kuriuos, galimas daly
kas parašė patys laikraščio redakto
riai, nes iš to pareiškimo susidaro 
išvada, kad dukra lig šiol gaudavo 
siuntinius iš tėvo, su juo susirašinė

Milijonierė, manot, praėjo? 
Ne!

Restorano N. padavėja.” 
TELEFONAI LIETUVOJE 
Sovietinės ELTOS pranešimu, se

kančiame penkmetyje numatoma pa
dvigubinti telefono abonentų skaičių. 
Vienas telefonas tada tektų dvylikai 
gyventojų. Šiuo metu didelis dėme
sys esąs skiriamas automatizavimui
— automatai tarpmiestiniams pasi
kalbėjimams sumontuoti Vilniuje, 
Klaipėdoje, Kaune, Druskininkuose 
ir Palangoje. Pakeitę telefonistę ir 
buhalterį, jie suskaičiuoja Įmestus 
pinigus, duoda grąžą, parodo, kiek 
laiko liko apmokėtam pokalbiui. 
Tarpmiestiniai automatai ypač popu
liarūs Kaune, kur jais kasdien pasi
naudoja apie 120 kauniečių.

KENČIANTIS MASTIS
Telšių pasididžiavimas yra Masčio 

ežeras miesto pašonėje, tačiau telšie
čiai juo nesidžiaugia — sunku su
rasti vietelę, kur būtų galima pasi
maudyti švariame vanednyje. Meške
riotojai jau važinėja į Germantą ir 
kitus ežerus. "Dienos aidų” skyriuje 
"Tiesa” rašo: "Patys telšiečiai negai
lestingai nuskriaudė Mastį. Eini pa
krante, kurios smėlyje galėtų būti 
puikiausias pliažas, o kojos klimpsta 
purvan, kliūva už gelžgalių. Iš mies
to į ežerą dešimtimis iškastų (!) 
grioveliukų srūva tamsieji vandenys
— baisiausi nuodai Masčio gyvy
bei ...” - V. Kst.

EKSKURSIJA Į VAŠINGTONĄ. Ha-1 pildyti registracijos blankus (vieną tė- 
miltono ateitininkai sendraugiai, kle- vai, o kitą šeimos gydytojas) ir juos 
bono mons. dr. J. Tadarausko pavesti.! grąžinti iki stovyklos pradžios. Užsire- 
organizuoja ekskursiją rugsėjo 3-5 d. į 
religinį kongresą ir Šiluvos koplyčios 
pašventinimo iškilmes Vašingtone. Ta 
proga bus aplankyta prez. J. Kennedy 
kapas ir kitos žymesnės JAV sostinės 
vietovės. Vykstama autobusu. Kelionė 
asmeniui — apie $20, o jaunimui bus 
žymiai pigiau. Organizatoriai kviečia 
jaunimą jau dabar pradėti taupyti pi
nigus šiai įdomiai ekskursijai. Norin
tieji dalyvauti ekskursijoje, prašomi 
užsiregistruoti iki liepos 25 d., nes 
reikia žinoti vykstančiųjų skaičius už
sakant nakvynes ir bilietus į banketą. 
Registruotis ir visais ekskursijos rei
kalais kreiptis pas J. Pleinį, 137 Glad
stone Ave., Hamilton, Ont., tel. JA 7- 
4876.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ išvy
ka į pijonierių kaimą pavyko labai 
gerai; dalyvao 43 ateitininkai. Jiems 
vadovavo jaunesniųjjų moksleivių at
eitininkų globėja E. Gudinskienė, ku
riai pagelbėjo K. Bungarda ir A. Juo
zapavičius. Jaunimas šia išvyka buvo 
labai patenkintas ir pageidavo, kad jų 
būtų daugiau.

ATEITININKŲ STOVYKLA jau vi
sai nebetoli — liepos 24 — rugpjūčio 
7 d. Vykstantieji į stovyklą privalo už-

gistruoti stovyklon galite tuojau dar 
pas J. Pleinį tek JA 7-4876. Stovykla 
įvyks gražioje Tėvų pranciškonų va
sarvietėje New Wasaga. J. P.

Algė Vizbaraitė, šiais metais bai
gusi medicinos seserų kolegiją 
prie šv. Juozapo ligoninės Hamil
tone

LONDON, ONT.
VISI i KREPŠINIO TURNYRĄ! Tai 

bus pirmas tokio masto krepšininkų 
sąskrydis Londone, liepos 9 d., šešta
dienį. Dalyvaus Toronto, Hamiltono, 
Delhi - Tillsonburgog ir Londono krep
šininkai. Turnyras vyks South gimnazi
jos sporto salėje, esančioje prie Te
cumseh ir Belgrave alėjų sankryžos

i
(įėjimas iš Tecumseh gt); prasidės 
10 vai. ryto ir truks visą dieną.

Į Po rungtynių parapijos salėje, 1414 
Dundas St., apie 8 vai. v. įvyks spor-

• tininkų ir Londono bei apylinkės jau
nimo susipažinimo vakaras — pasi
linksminimas. Sporto klubas nuošir
džiai kviečia visus Londono ir artimų
jų apylinkių lietuvius gausiai daly-

i vauti pirmame mūsų rengiamame 
į krepšinio turnyre. Būtų miela matyti 
daug svečių nuo pat rungtynių pra-

I džios. Tik nuo pradžios dalyvaudami 
galėsite matyti žaidžiant visas koman
das. Komandų žaidimo eilė paaiškės 
tik paskutiniu momentu. Tad savo at
silankymu pagerbkime svečius spor
tininkus ir atžymėkime šį pirmą drau
gišką turnyrą kaip sėkmingą mūsų 
žingsnį į tolimesnę sportinę veiklą. To 
reikalauja mūsų, kaip veiklios koloni
jos, savigarba. Iš anksto dėkojame ir 
laukiame Jūsų atvykstant.

Klubo vadovybė

J. A. Valstybės
A.a. LIGUA BIEUUKIENĖ - BE- 

ZUMAVIČIUTĖ mirė birželio 29 d., 
palaidota liepos 2 <L Yonkers (Niu
jorko priemiesčio) kapinėse, kur 
anksčiau buvo palaidotas jos tėvelis. 

Velionė buvo žymi veikėja: Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos pirm., 
Pabaltijo Moterų Feder, pirm., pa
saulinės moterų organizacijos GWC 
tarybos narė. Pastaroji apėmė įvai
rių tautų moterų klubus. Velionė 
daug keliavo rūpindamasi visuomeni
niais lietuvių reikalais ir skleisdama 
informacijas apie dabartinę Lietu
vos būklę. Per ją buvo atgabentas ir 
Aušros Vartų Marijos paveikslas, su
kurtas vieno tremtinio Sibire.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ SĄJUNGA sukilimo su
kakties proga paskelbtame atsišauki
me sako: "Šiemet sukanka 25 metai 
Lietuvos sukilimui prieš tarptautinį 
komunizmą ir rusiškąjį imperializ
mą... 1941 m. prieš rusiškuosius ko
munistinius okupantus sukilo visa 
tauta. Tačiau kovos ugnyje ypatingą 
vaidmenį suvaidino jaunoji, nepri
klausomos Lietuvos ugdyta karta. 
Daug jaunų gyvybių sukilimo audra 
nutraukė visam laikui. Daug daugiau 
lietuviškojo jaunimo, šventu miško 
brolio vardu pasipuošę, žuvo partiza
niniame kare per eilę pokario metų. 
Jų kančia ir mirtis žodžiais nebuvo 
ir nebus išsakoma. Tačiau jų gyvybės 
auka bylos lietuviams, o ypač lietu
viškajam jaunimui per amžius. Nėra 
didesnės aukos kaip gyvybės auka. 
Ji pralaužia visas karžygiškumo ri
bas ir tampa dieviškosios meilės at
švaitu. Tik tie, kurie myli, turi ga
lią paukoti net savo gyvybę. Jaunie- 
ji Lietuvos sūnūs ir dukros savo Tė
vyne taip mylėjo. Jų kraujas, giliai 
įsisiurbęs į Lietuvos žemę, nebuvo 
pralietas veltui. Jų meilė yra šiandie
nos ir ateities kartoms tautinio gyve
nimo švyturys. Jų auka yra lietuviš
kosios sąžinės šauksmas. Jie ilsisi ra
mybėje, nes jų auka paaukota. Ta
čiau kaip tik dėlto negali būti ra
mybės gyvosios lietuvijos gretose. 
Jokie išsisukinėjimai, jokios sociolo
gijos, jokios filosofijos, jokie bend
radarbiavimai, jokie prisitaikymai,
jokios diplomatijos nenustelbs jų uANTENA” visą puslapį paskyrė 20 
nekalto kraujo šauksmo: aš atida
viau tėvynei gyvybę, ką tu duodi? 
Šis klausimas neatsakomas nei 
plunksna, nei žodžiu. Jį galima atsa
kyti tik nenuilstančiu darbu už idė
jas, už kurias jie žuvo. Visa kita yra 
tik meilės išjuokimas, mirties be
prasmiškumo paliudijimas ir jų tes
tamento sulaužymas.”

MONIKA POVILAITYTĖ užbaigė 
sociologijos studijas magistro laips
niu Loyolos universitete.

AL. BARONAS, Liet, rašytojų Dr- 
jos pirmininkas, dalį tos org-jos ar
chyvo atidavė saugoti Pasaulio Lie
tuvių Archyvui Čikagoje, Jaunimo 
Centro rūmuose.

ST. JOHN’S UNIVERSITETO Niu
jorke šį pavasari su Įvairiais mokslo 
laipsniais baigusiųjų sąraše yra ir 
lietuviškų pavardžių: Judita Patrici
ja Baltus (Master of Science in Edu
cation), Giedrė S. Šnipas (Master of 
Science), J. K. Augustinas, Eugeni
jus Z. Grėbliūnas, Kęstutis V. Čižiū
nus, Joana F. Žukas (Bachelor of 
Arts), Jokūbas A. Sapounas, Dalia 
Skeivytė (Bachlor of Science).

JADVYGA TŪBELIENĖ, buvusio 
Lietuvos min. p-ko žmona, š. m. gruo
džio mėn. baigia savo tarnybą ir iš
eis į pensiją. Ji virš 18 metų profe
soriavo kariškoje mokslo institucijo
je Vašingtone.

DR. A. SALYS, Pennsilvanijos 
universiteto profesorius, šią vasarą 
skaitys paskaitas lituanistikos kur
suose Fordhamo un-te. Vasaros se
mestras truks nuo liepos pradžios iki 
rugpjūčio 14 d. Lietuvių kalbos bus 
dvi klasės: pradedantiems ir pažen
gusiems. Informacijų kreiptis: Lithu
anian Program, Fordham University, 
Bronx, N.Y., USA.

JUOZAS TININIS, UCLA univer
sitete Los Angeles dėstąs lietuvių 
kalbą, šios vasaros atostogų metu 
su profesorių ir studentų ekskursija, 
išvyko į Europą. Amsterdame nuo 
grupės atsiskyręs, studijų tikslais ap
lankys Angliją, Vokietiją, Ispaniją, 
Prancūziją, Italiją ir kt valstybes. 
Studijų savaitės programoje Vokie
tijoj jis pakviestas su paskaita apie 
lietuvių kalbos grožį.

TĖVUI J. KUBILIUI, SJ., Jaunimo

J. BAČIŪNO TABOR FARM, SO
DUS, MICH. buvo kilęs gaisras. Šiuo 
metu tenai yra apie 150 vasarotojų, 
todėl jie patys pradėjo stabdyti gais
ro išsiplėtimą, kol atvyko gaisriniu- 
kai. Smarkiai apdegė vienas vasarna
mis, bet kiti buvo apsaugoti. Sužeis
tų nebuvo. Pats J. Račiūnas tuo me
tu buvo Dainavos stovykloj. Vasar
vietei vadovauja inž. V. Adamkavi- 
čius.

KPT. KAZIMIERAS GLOB1S jau 
10 metų tarnauja kaip oro laivyno 
slaugas. 1965 m. gruodžio 8 d. buvo 
išsiųstas į Vietnamą. Skraidydamas 
su įvairiais lėktuvais, jis teikia pir
mąją pagalbą sužeistiems Vietname 
ir Tailandijoj. Kpt. K. Globis, Vik
torijos Globienės, gyv. Scranton, Pa., 
sūnus, mokėsi Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos m-kloj, Bridgeporto un-te, 
o vėliau lavinosi Šv. Vincento ligoni
nėje Bridgeporte ir specialioje avia
cijos m-kloje. Jis savo tarnybos me
tu ir Europoje, aplankė Liurdo ir 
Fatimos šventoves. Su džiaugsmu jis 
prisimena audienciją pas popiežių 
Joną XXIII. K. Globis, nors gimęs 
Amerikoj, gerai kalba lietuviškai ir 
kartais rašo amerikiečių spaudoj, 
gindamas lietuviškus reikalus.

ANDRIS ENDRIJONAS, nuo 
pereitų metų tarnaująs kaip karinin
kas Vietname ir buvęs frontuose, pa
keltas vyr. leitenantu ir perkeltas 
dirbti į štabą. Iš Vietnamo tikisi 
grįžti rugsėjo mėnesi.

KUN. B. SUGINTAS Čikagoje uo
liai teberenka aukas lietuvių gimna
zijoms — Vasario 16, saleziečių ir 
Punsko, nors nusiskundžia, kad jo 
darbą apsunkino puolimai, nukreipti 
į Vasario 16 gimnaziją. Jis turi 49 
būrelius po 20 narių, kuriuos aplan
ko kas mėnesi ir surenka: Vasario 
16 gimnazijai iš 456 asmenų S900, 
saleziečių — iš 136 asmenų $260 ir 
Punsko (iš vieno būrelio) — $20. 
Nuo 1952 m. iki 1965 m. birželio 1 d. 
kun. B Sugintas surinko $151.433. 
Laiške jis rašo, kad viena ranka ten
ka rinkti aukas, o kita — gintis nuo 
šmeižtų.

Argentina
BUENOS AIRES ŽURNALAS

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "T ALK A"5 

21 Man Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų ir 5 vai.
— 8 vai. vak., šeštadienais 9 vai. ryto — 7 2 vai.

Pastabos ir pastabėlės
/ EDVARDAS ŠULAITIS

Niagaros pusiasalis
NIAGAROS PUSIASALIO RAMO- 

VĖNAI liepos 10 d., sekmadienį, 1 v. 
p.p. rengia gegužinę p.p. Bieliūnų so-k 

pavėsyje. — R.R. 1. Wel- 
Kviečiami apylinkių tau- 

yoač laukiami svečiai iš 
Niagara Falls, N.Y. Pro-

TIK PER 10 DIENŲ...
Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą siūlome ypa

tingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi į Lietuvą oro paš
tu per 10 dienų.

šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų artimiesiems 
malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad siūlome nepraleisti šios retai 
pasitaikančios progos ir pasinaudoti šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė eilutei arba vasariniam 

apsiaustui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės medžiagos suknelei, 1 nai
lono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių nai
lono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuze.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 terelyno kak

laraištis, vilnonė vasarinei eilutei medžiaga arba juoda medžiaga eilu
tei, 1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena pora nailono koji
nių su 6 mėnesių garantija, 1 be rankovių su eilute dėvimas megztukas.

Kaina $65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja tik $120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš Londono tik už 12 dol., plius faktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruo
tos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 167 College SL, Sudbury, OnL, Canada.

Vilų pirkimo, nuomojimo, taip pat ir visais Kitais reikalais Ispanijoje pra
šome kreiptis į mūsų atstovą:

PALANGA PROPERTIES LTD., 24 Calle Monasterio de Poblet, 
Comarrnga, Prov. de Tarragona, Espana.

LIETUVIŲ tarpusavio nesantaika, 
įvairūs vaidai, nėra vien tik modernių
jų laikų apraiškos. Po ranka turiu Til
žėje ėjusią "Aušrą” — 1885 metų nr. 
4—5. Nors šio laikraštėlio puslapiai 
jau pageltę, gerokai aptrupėję, tačiau 
dar išskaitome šiuos dėmesio vertus 
sakinius, kurie rodo, jog mes iš praei
ties ne vien tik stiprybe sėmėme.

"Tiesa sakant, ir juodas varnas var
nui akių nekapoja. Su mumis lietu
viais vienok kitaip dedasi. Kurs iš mū
sų kiek tik galingesnis, tas įmanytų 
paskutinį duonos kąsnį nuo menkes
nio jo iš rankų išrauti; kas kokį darbą 
pradėjo, tuojau kitas jam už akių už
šoka, kad su savo nagais pasigirti; kas 
pasakė kokią teisybę, kitas, kad ir su 
melagyste anam prieštarauja; kas ko
kią dainą gerai uždainavo, neduos jam 
kitas gerai pabaigti, parmušdamas 
nors ir nežmonišku kryksmu. Mes įma- 
nytumėm vienas kito akis išlupti, pa
vydėdami savitarpyje džiaugtis iš ste
buklingai gražaus sutvėrimo”.

"Mažne visi, tartum, susitarę ant to 
tiktai einame, kad jkenkti broliui ir 
lig pat kaulų vieni kitiems įkyrėti 
Vieni išliejame kraują už tėvynę, kiti 
sako: tai bepročiai; užlaikome ramumą 
— sako: parsidavę; nieko nerašome — 
sako: akli ir nemokšai; rašome — sa
ko: mes propagandą skleidžiame”.

šiandien daug yra kalbama apie gir
tuokliavimą ne tik senimo, bet ir jau
nimo. Tai ypač pastebima studentų 
tarpe. Tačiau girtuokliavimas lietuvių 
tarpe irgi nėra šių dienų išradimas. 
Mūsų spaudos senieji puslapiai daug 
kalba ir apie girtuokliavimą. Čia no
risi supažindinti su vienu rašinėliu 
"Lietuvos Ūkininko” priede "Jauni
mas” 1912 m. balandžio 12 d. laidoje. 
Straipsnelyje "Kiek kaštuoja vestuvių 
girtuoklystė” yra duodama statistika— 
kiek pragerta per vienas tų metų ves
tuves.

Jaunavedys Ir nuotakos tėvai pada
rė alaus iš 20 purų miežių. Tai kaina
vo po 48 rublius. Svočios padarė alaus 
Iš 4 pūrų miežių — 19 rubL 20 kapei-

do medžių 
land. Ont. 
Mečiai, o 
Buffalo ir 
gram oje — šokiai, grojant plokštelių
muzikai per garsiakalbius, loterija, 
premijuotas sportas ir žaidimai. Per
traukų metu gegužinės dalyviai galės’ 
pasidalinti mintimis per mikrofoną.

Iš anksto nuoširdų ačiū gegužinės 
i dalyviams taria —

Niagaros pusiasalio ramovėnai

JONINĖS PRAĖJO SĖKMINGAI.
St. Stephens salė Wellande buvo pil-

tų svaigumėlių už 25 rublius, nuotakos „utėlė bent pasilinksminimo metu. Už 
tėvai už 10 rubl., svočios pra-. Įėjimo bilietus gauta apie S500, lote- 
leido po « rubl., o svotai — 15 rubl. rjjos grynas pelnas apie $300; prieš 
Viso alus ir svaigumėliams praleista taį surinkta gerokai aukų. Bufetai irgi 
172 rubl., 20 kapeikų. Vestuvės truko duos nemaža pajamų. Viską suvedus, 
& < dienas. Iš jose buvusių 11 pabro-,j,us gana gražaUS pelno, kuris bus visu 
lių tik vienas nebegėrė. Taip pat tik joo% panaudotas lietuviškam jauni- 
viena pamergė negėrė^ degtinės. Iš to mui. Dalis pelno paskirta Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongresui. Taigi, vi
sų pastangomis, gražiu, darniu darbu 
pasiekti gražūs ir rezultatai.

Programa prasidėjo Lietuvos gen. 
konsulo dr. J. žmuidzino žodžiu - svei
kinimu Jonams ir visiems susirinku- 
siemr lietuviams. Po to p. H. Žmuidzi- 

‘ nienei įteikta graži puokštė rožių. Tuo 
būdu šio krašto lietuviai išreiškė sa-

ano laikraščio bendradarbis daro išva-Į 
dą: "Sopa širdis žiūrint, kaip 14—15 
metų mergaitė geiįa degtinę. Tėvai, 
žinoma, nedraudžia, nes ir patys apsi
laižo išgėrę stiklelį degtinės! Supran
tama, kokia gali būti ir dora tokiose 
aplinkybėse...”

Ir šiandien daugelis mėgsta pakal
tinti jaunimą už visokius blogus įpro
čius, jų tarpe — ir girtuoklystę. BetĮV0 pagarba vieninteliui Kanadoje ne- 
čia didžiausią kaltės dali turėtų prisi-, priklausomos LietUvos atstovui, kurio
imti senimas — tėvai, kurie neįdiegė 
jauniesiems geru savybių, o dažnai ir 
patys blogus papročius savo elgesiu 
vaikams perdavė.

Amerikoje, šalia gražių pavyzdžių, 
matome ir labai liūdnų. Viena iš liūd
nųjų apraiškų yra ta, jog čia labai ma
ža yra tokių, kurie nori artimui pagel
bėti, ištiesti jam ranką.

Keistą, bet dažną istoriją aprašė 
Niujorko laikraštis “Journal Ameri
can” balandžio 16 d. nr. čia rašoma 
apie Niujorko gyventoją Ireną Go- 
etsch, kuri turėjo nemalonų pergyve
nimą vieno sekmadienio rytą. Įėjusiai 
j namo keltuvą vienas vyriškis čiupo 
už gerklės, reikalaudamas tylėti. Ta
čiau ji pradėjo rėkti ir spėjo paspausti 
aliarmo skambuti. Ji paspruko iš už
puoliko, išbėgo iš keltuvo ir pradėjo 
spausti gyvenamųjų butų skambučius. 
Užpuolikas ją prisivijo, atėmė žiedą ir 
pinigus. Tuomet mergina išbėgo i gat
vę, susirado policininkus, kuriems pra
nešė apie užpuolimą. Šie vėliau sujieš- 
kojo neklaužadą ir atgavo paimtas 
daiktus.

Minėtas laikraštis klausia, kodėl iš 
šimtų žmonių, kurie gyveno tame na
me, niekas merginai neatėjo j pagalbą 
ar nepašaukė policijos, nors kaikurie 
girdėjo šauksmus ir skambučių gar- 

(Nukelta | 7 psl.)

pripažinimas yra surištas su Lietuvos 
valstybės tarptautiniu pripažinimu.

Jonai pagerbti į salę įnešant sim
bolinį Jonų vainiką, sugiedant jiems 
"Ilgiausių metų” ir prisegant kiekvie
nam po gėlę.

Programą labai meniškai išpildė 
Hamiltono "Gyvataras”, vadovaujamas 
G. Breichmanienės ir Toronto tautinių 
šokių grupe, vadovaujama J. Karasie- 
jaus. Dėl nežinomų priežasčių neat
vyko Ročesterio šokėjai. Visi progra
mos dalyviai ir jų vadovai atskirai pa
gerbti kalbomis, gėlėmis ir publikos 
stipriais plojimais po kiekvieno šokio, 
ypač po Hamiltono šokių pynės. Toli
mesnė Joninių programa irgi labai 
gražiai pasisekė. Kitais metais Joninės 
greičiausia įvyks Niagaros mieste.

Dalyvis

St. Catharines, Ont.
JAUNIMO KONGRESE ČIKAGOJE 

dalyvavo T. B: Mikalauskas, OFM, J. 
Dainora ir Alg. Gvildys.

PARAPIJOS METINĖ ŠVENTĖ ren
giama rugpjūčio 7 d., sekmadienį. Pa
maldos 10 vai., po to — rodymas fil
mo apie parapijos veiklą ir vaišės. Ta 
proga bus paminėtas T. B. Mikalausko, 
O.F.M. veiklos dešimtmetis Niagaros 
pusiasalyje.

metų amžiaus televizijos artistės 
Nancy Li istorijai. Ji dalyvauja te
levizijos programose Cancionismo ir 
Escala musical, žurnalas rašo, kad ji 
gimė Šanchajuje, Kinijoj. Jos tėvas 
ir motina esą tikri lietuviai. Iki 6 m. 
amžiaus gyveno Kinijoje. Paskui at
vyko P. Amerikon. Mokėsi Čilėje ir 
Peru. Argentinon atvyko prieš 3 me
tus. Ji gerai kalba ispaniškai, ang
liškai ir prancūziškai — rašo "Ante
na”. Pati save visad vadina lietuvai
te.

Urugvajus
ROŽĖ ALEKSIEJŪNAITĖ. “Gin- 

taro” pirmininkė, ir to gražaus tau
tinių šokių ir dainų ansamblio val
dybos nariai Robertas Liešinskas ir 
Povilas Kelbauskas, dirbą Urugva
jaus Liet. Kultūros Dr-joje, gražiai 
atstovauja lietuviams tarptautiniuose 
Urugvajaus rateliuose. "Gintaro” va
dovas yra Alfredas Stanevičius, šie
met gaunąs dantų gydytojo diplomą.

JULIAUS IR KAROLINOS DUT- 
KŲ duktė Luisa Montevideo uni ve r- • 
siteto teisės fakultete gavo notarės 
diplomą.

Britanija
JONAS STRUMSKIS “Eur. Lietu

vyje” rašo: “Tėvynės balse” švysteli 
žinutė, kad Lietuvoje kovo 8-toji Įve
dama moterims pagerbti ir apdova
noti. Man pasidarė džiugu ir linksma, 
kad jau galėsiu laisvai Tėvynėj gyve
nančius giminaičius apdovanoti mo
rališkai stiprinančiomis dovanomis. 
Tą pačią dieną nupirkau maldakny
gę, Rožytei mėgiamaiusią dovaną, ir 
registruotą pasiunčiau jai, turėdamas 
vilčių, kad ji gaus ir nuoširdžiai pa
dėkos... Bet, deja, kai pasiunčiau, 
jau trečias mėnuo, Ir gaunu laiškuti, 
kad Rožytė dar maldaknygės nėra ga
vusi. Tada net širdis pradėjo plakti 
iš apsivylimo bolševikais.” Toliau 
Strumskis rašo kreipęsis Į paštą, kad 
surastų maldaknygę, kaip registruotą 
siuntą, bet suėję dveji metai ir apie 
maldaknygę nieko negirdėt

LONDONO LIETUVIŲ NAMŲ di
rekcija paskyrė vieną kambarį cent
rinio skyriaus knygynui. Jame Įreng
tos knygų spintos ir Į naujas patal-

Centro direktoriui ir Aušros Vartų pas knygynas jau perkraustytas. Ga- 
parapijos Montrealyje steigėjui, bir- vus iš Glasgovo Liet Katalikų Blai- 
želio 25 d. suėjo 60 metų amžiaus. T. vybės dr-jos daugiau kaip 300 kny- 
J. Kubilius yra kilęs iš Šerkšnių km., gų, centrinio skyriaus knygynas žy-
Mosėdžio valsč. Mokėsi Skuode, Tel- miai padidėjo, šiuo metu knygynas 
šiuose, Olandijoje Ir Prancūzijoje, turi įrištų Ir tinkamų naudotis 1015 
Yra baigęs aukštuosius mokslus, gan- knygų. Be to, knygyne saugomos 343 
damas filosofijos daktaro laipsnį. Jis archyvinio pobūdžio knygos. Turima 
plačiai reiškiasi visuomeninėje veik- Ir periodinių leidinių komplektų, 
loję, ypač skautuose. Paruošė Pr. Al.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383*7512 M. L 83400
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taiscrme stogus, namų šonus ir de* 
| dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
L praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medžią* 
r
*---------- -----------—--------------------------------------------- _- ■



‘ Lietuvos studentu veidas
Jaunimas atšlyja nuo kompartijos • Studentų išsilavinimas neaugštas • Nemaža jų dalis blo

gai mokosi ir bodisi kompartijos primesta visuomenine veikla

Lietuvoje esančių mokyklų 
tikslas jaunuolius ne tik išmoks
linti, bet ir išauklėti komunistais 
— “tarybiniais” žmonėmis. Maža 
išmokti marksizmą-leninizmą, rei
kia ir komunistinio įsitikinimo, 
šie reikalavimai ypatingai griežti 
augštosiose mokyklose, nors išda
vomis kompartija negali pasigirti.

Antroji studentų baudžiava yra 
vadinamoji visuomeninė veikla. 
Pradžioje studentai į ją noriai 
metasi, bet netrukus ima jos bo
dėtis. Kompartijos prievarta ir 
duonos užsidirbimas turi neigia
mos įtakos į studijas. Studentijos 
išsilavinimo lygis neaugštas. čia 
kaltos ne augštosios mokyklos, 
bet vidurinės, nesugebančios per
teikti jaunimui net būtiniausių 
žinių.

Mokslinis pažangumas
Alg. Semaška str. “Kaip grūdi

nasi studentija (“Komjaunimo 
Tiesa”, š.m. birželio 1 d. laida) 
rašo:

Nerimą kelia žemas kai kurių spe
cialybių studentų pažangumas. Kai ku
rie busimieji specialistai nepakanka
mai darbštūs, pareigingi. Tai rimti 
signalai akademinėms komisijoms, ku
rios dar dažnai apsiriboja vien kont
role ir skolininkų “šukavimu”.

Kelia susirūpinimą ir tai, kad tik 
dalis studentų dalyvauja aukštųjų mo
kyklų visuomeniniame gyvenime. Kau
no Politechnikos instituto komjauni
mo komitetas kartu su sociologų bū
reliu atliko įdomius tyrimus. Pasirodo, 
vos 50 proc. visų studentų turi visuo
meninius Įpareigojimus. Studentų ak
tyvumas ypač krenta aukštesniuose 
kursuose. Kodėl? Neįdomu. Kartojasi 
įpareigojimų turinys, kartojasi jų vyk
dymo formos. Viskas jau “išbandyta” 
žemesniuose kursuose ...

Deja, komjaunimo aktyvistai tik pa
viršutiniškai išnagrinėjo pagrindinius 
šio svarbaus darbo klausimus. Kiek 
plačiau plenume buvo kalbama apie 
internacionalinį auklėjimą. Aktyvistai 
prisiminė įspūdingą tradicinį draugys
tės mėnesį, kai į institutą suvažiuoja 
studentai iš įvairiausių šalies aukštų
jų mokyklų. Panašias tradicijas turi 
ir kitos aukštosios mokyklos. Vilniaus 
universitete yra “Afrikos draugų” klu
bas, Vilniaus Pedagoginio instituto 
studentai užmezgė glaudžius ryšius su 
P. Lumunibos vardo Tautų draugystės 
universitetu. Šiaulių Pedagoginiame 
institute kasmet švenčiama tautų drau
gystės savaitė. Tačiau KPI aktyvistai 
teisingai pažymėjo, kad internaciona
linis auklėjimas dažniausiai ir apsiri
boja tomis šventėmis. O juk kiekvie
name musu gyvenimo žingsnyje pama
tysi pavyzdžių, iliustruojančių audrin
gą dvilypį procesą: iš vienos pusės,
vis spartėjanti tarybinių tautų nacio
nalini vystymąsi, iš kitos — vis tvir
tėjančią tautų draugystę ir bendradar
biavimą.

Dėl menko pažangumo moksle 
yra kalta kompartija, nes ji nesu
daro jaunimui tinkamų medžiagi
nių sąlygų ir pašaline veikla stu
dentus atitraukia nuo studijų. Žy
mi dalis apsileidėlių yra iš naujo
sios pasiturinčios klasės — tai 
komunistų vaikai.

Iš kaimo kilęs jaunimas žymiai

RIMAS GINTAUTAS

blogiau studijoms paruoštas, ta
čiau jis pralenkia miestelėnus, o 
ypač prasikūrusių komunistų vai
kus. Kaimo jaunimas turi žymiai 
blogesnes sąlygas, nes turi pragy
venti bendrabučiuose iš menkos 
stipendijos, kai pasiturintys jau
nuoliai gali pilnai atsidėti studi
joms, jei kompartija jų negaišina 
įvairiomis visuomeninėmis “veik
lomis”.

Bendrasis išsilavinimas
Straipsnio autorius jį šitaip ap

taria:
Trečioji studentijos idėjinio grūdi

nimo sfera — bendrasis išsilavinimas. 
Jo minimumą studentai atsineša iš 
vidurinės mokyklos, tačiau tai tik mi
nimumas. Svarbu jį toliau didinti. Tam 
yra daug kelių. Prie estetinio lavini
mo prisideda meno saviveikla, kuri

Tautinių grupių spaudos ekskursija
Ontario prov. tautinių grupių 

laikraštininkų valdyba ir šiemet 
(jau trečią kartą) surengė ekskur
siją i provincijos šiaurės vakarų 
sritis. Ekskursiją finansavo turiz
mo ministerija. Joje dalyvavo da
lis taut, grupių laikraštininkų ir 
užtruko penkias dienas (“TŽ” at
stovas šį kartą negalėjo dalyvau
ti. ši informacija sudaryta iš da
lyvavusių pasakojimo. Red.)

Geru, vėsiu autobusu ekskursi
ja iš Toronto išvyko birželio 20 
d. Pirmą naktį praleido Kirkland 
Lake. Atstovai apžiūrėjo aukso 
kasyklas, kurios buvo- plačiai ži
nomos prieš 70 metų, o dabar jau 
baigiasi. Ten įrengiamos naujos 
geležies kasyklos, o taip pat pra
dedamos asbesto kasyklos (dar 
neveikia)

Sekančią naktį nakvojo Tim
mins. Ten aprodė dar geras auk
so kasyklas, naujas vario kasyk
las, kurios sekančiais metais pra
dės veikti. Didėlės vario atsargos 
dar po žeme.

Toliau sekė Chapleau. Tai ku
rortinis, CPR geležinkelio dirb
tuvių ir lentpjūvių miestelis. Tam 
nuošaliam rajone registruoja
mas kiekvienas žmogus, jei nori 
betkuria kryptimi išvykti iš mies
telio. Jis turi gauti atskira leidi
mą. Žmogus turi nurodyti išvyki
mo ir grįžimo laiką, be to, tikslią 
vietą, kur vyksta. Jei po dviejų 
valandų, pagal plana, negrįžta, 
jieškomas aliarmo būdu. Jieškoji- 
mo išlaidas turi padengti suras
tasis. Taip pat jis yra atsakingas 
už kilusius gaisrus jo kelyje. Miš- POEZIJOS PAVASARIS — tradici- 
kai žvalgomi iš lėktuvu dieną ir niai poezijos skaitymui skirti vakarai 
naktį dėl galimu gaisrų. Tais pa- buvo pradėti Kauno Lakštingalų par-1 
čiais lėktuvais buvo pavežioti ir ke. o iš čia poetų grupės aplankė ei- 
ekskursijos dalyviai. lę rajoninių miestų ir miestelių. Kau-

Sekančias dvi naktis ekskursan- nieč’ai dovanomis atžymėjo poetus 
tai nakvojo Elliot Lake mieste, A- Baltaki- v- Mykolaitį-Putiną, J. De- 
kuris išaugo per 9 metus. Vienas A- Bernotą, a. Maldonį, E. 
imigrantas, naujai atvykęs į Ka- Matuzevičių ir pradedanti reikštis po- 
nadą, atsitiktinai pastebėjo tam ezo°je vietini inž. A. Dabulski. šven- 
rajone sunkesnį akmenį (palygi- tės Proga buvo lsleistas tradicinis al- 
nant su kitais). Toronto muzėjus manachas “P°ez|Jos pavasaris”, kuna- 
ištyrė ir jam pranešė, kad tai>me dalyvauja virš 40 poetų.

gausi kiekvienoje mokykloje. Studen
tų svetainėse dažnai rengiami pokal
biai, disputai apie literatūrą, dailę, 
muziką, tačiau juose kol kas dalyvau
ja ribotas studentų skaičius. O kaip 
parodė “Komjaunimo tiesos” anketinė 
apklausa, studentų bendrajame išsila
vinime dar daug skylių. Negerai, kai 
būsimieji mokytojai, inžinieriai, me
dikai, veterenarai ar menininkai neži
no Leonardo da Vinčio ii* Čiurlionio 
paveikslų, Tolstojaus ir Sent-Egziupe
ri romanų, Verdžio ir Šostakovičiaus 
muzikos, Eizenšteino ir Kramerio fil
mų. Humanitarinis išsilavinimas kiek
vienam labai svarbus. Ne mažiau 
reikšmingas ir techninių žinių mini
mumas.

Kas kaltas dėl menko jaunuo
lių išsilavinimo? Ta pati kompar
tija, kuri giriasi nepaprasta Lie
tuvos moksline pažanga. Mokyklų 
daug įkurta, tačiau jų mokslinis 
lygis yra žemas.

uranijus. Tada jis užregistravo 
kasyklų registracijos įstaigoje di
delį žemės plotą (už'kelis-"dole
rius) ir paskelbė, ką jis radęs. Per 
9 metus išaugo miestas su apie 
27.000 gyventojų. Dabar yra likę 
tik apie 12.000 gyventojų, nes 
uranijus kasamas tik Kanados 
valdžios atsargoms. Veikia tik 3 
kasyklos, kitos uždarytos. Daug 
miesto krautuvių bei namų yra 
uždaryta ir laukia, kai uranijus 
vėl bus pilnai kasamas. Jo užtek
tų keliems šimtams metų. Min. 
pirm. L. B. Pearson atvyko atida
ryti naujos vietinės mokyklos. 
Buvo pakviesti ir laikraščių atsto
vai kartu dalyvauti.

šia proga verta pažymėti, kad 
įvairius žemės turtus Ontario pro
vincijoj surado ne specialistai, 
bet mėgėjai. North Cobalte tie
siant geležinkelį, darbininkai nau
dojo minkštesnį akmenį pakiši
mui po pabėgiais. Vėliau vienas 
mėgėjas pasiuntė ištyrimui vieną 
gabalą to minkštesnio akmens. 
Rezultatas — sidabras, po to — 
kasyklos. Nuo sidabro rūdos at
liekamas dalis metė šalin. Kitas 
mėgėjas pasiuntė tyrimui gabalą 
liekanų, rado kobaltą (mineralas 
plieno gamybai). Ten buvo di
džiausi sluogsniai kobalto.

Pastebėjus skirtingos spalvos 
ar svorio akmenį, geriausia pri
statyti Toronto muzėjui ištirti. 
Už tai nereikia mokėti ir jokių ži
nių apie vietą neklausia. O gal 
turtas guli prie tavo vasarvietės?

V. Matis

A. Skirutytė Lietuva

NAUJOVĖS TELEVIZIJOJ
nami kombinuoti priimtuvai, kur 
yra radijo FM ir AM, patefonai ir 
televizija.

Bal. Brazdžionis

Atsiųsta paminėti
BENDRUOMENĖJE IR STOVYK- 

LOJĘ. Jauniems žmonėms techniškų 
patarimų leidinys, 1966 m. Paruošė 
redakcinis būrelis, vadovaujamas A. 
Saulaičio, SJ. Išleido Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso komitetas. Tu
rinyje: bendruomenė, organizacija, na
riai, programos, susirinkimai, stovyk
lavimas, vadovybė, stovykla ir tėvai, 
iškylos, kelionės, stovyklų laužai, ypa
tingi parengimai, sveikatos reikalai, 
gaisrai stovykloje, paskutinioji savai
tė, kiti dalykai.

PASAULIO LIETUVIS. Informaci
nis biuletenis nr. 22, gegužės mėn., 
1966 m. Leidžia Pasaulio Lietuvių B- 
nės valdyba. Red. Stasys Barzdukas, 
18308 Hiller Ave., Cleveland, Ohio 
44119, USA. Red. kolektyvas: Pr. Jo
ga, V. Kamantas, E. Karnėnas. Admi
nistracija: Ed. Karnėnas 1118 Ruther
ford “Rd., Cleveland Hts., Ohio 44112, 
USA. Prenumerata — nemažiau kaip 
S2 metams. Atskiras nr. 30 et.

TĖVYNĖS ATGARSIAI. Čikagos 
augšt. lituanistikos mokyklos mokinių 
laikraštis, nr. 2—3. 1966 m. Leidžia: 
ČALM tėvų komitetas. Redakcijos ad
resas: “Tėvynės atgarsiai”, 2345 West 
56th St., Chicago, Ill. 60636, USA. Pla
tinimo skyrius: Linas Raslavičius, 7234 
So. Sacramento Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Numerio kaina 20 et.

Čikagos penkios televizijos sto
tys per metus turėjo 75 milijonus 
dolerių pajamų. Vien tik Zenito 
bendrovė išpardavė per metus 
1.750.000 priimtuvų. Amerikos 
gyventojai, jau turi beveik 4 mili
jonus spolvotų televizijų priimtu
vų. Nuo rudens spalvotų televizi
jų programų bus 60%, nes CBS 
bendrovė įveda kitus Įrengimus 
spalvoms išgauti ir jas pasiųsti. 
GE bendrovė išleido 11 inčų ne
šiojamą spalvotą priimtuvą, kuris 
sveria tik 24 švarus. NBC stotis 
jau pažadėjo duoti 95% spalvotų 
programų. RCA tikisi perduoti 
virš 3 mil. priimtuvų. Taigi, Ame
rikoj televizijos plėtimasis yra di
delis, o Europoj ir mūsų Lietu
voj — silpnas. Europa dar neturi 
spalvotos televzijos stoties. Sovie
tai yra priešingi bendrai stočių 
sistemai. Europa žada įsteigti be; 
jų televizijos sistemą. Lietuvoje,; 
Šiauliuose, priimtuvų fabrikas iki 
šiol pagaminęs 50.000 aparatų, ta
čiau jie yra brangūs, už juos rei
kia dirbti pusę metų. Amerikoj' 
16 inčų nespalvotos televizijos; 
priimtuvą darbininkas lengvai už-; 
dirba per savaitę laiko. Todėl 93 i 
% Amerikos gyventojų turi tele-! 
vizijos priimtuvus.

Televizijos priimtuvų vidus 
keičiamas pamažu į tranzistorius, 
kaip ir radijo gamyboj. Balso sis
tema žymiai pagerinta tam tikrais 
įtaisais. Visi turi UFF reguliato
rius, UHF bangas, antenas, gami
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AND SCIENCES Formozoj užsisakė 
Manyland Books leidykloje, kurios va
dovas yra rašyt. St. Zobarskas, musų 
rašytojų kūrinius, išverstus anglų kal
bom Kiekvienos knygos pasiųsta po 
porą egzempliorių.

“ATEITIES” LEIDYKLA paruošė 
spaudai Giovanni Papini “Šventasis 
Augustinas”. Knygą iš italų kalbos 
vertė dr. P. Mačiulis, o leidimą finan
suoja prel. Ign. Kelmelis, minėdamas 
savo kunigystės auksinį jubilėjų.

RAŠYT. A. VAIČIULAITIS sulaukė 
60 m. amžiaus; gimęs 1906 m. birželio 
23 d.

PROF. J. ERETO knygą ’’Mažosios 
tautos ir valstybės” išleido “Šaltinis”. 
Autorius nagrinėja tautų ir valstybių 
reikšmę Europai.

BROOKLYNO VYSKUPIJOS LAIK
RAŠTIS “The Tablet” paskelbė, kad 
okupuotoj Lietuvoj medicinos studen
tams universitete numatomas įvesti 
privalomas ateizmo kursas.

BALTIJOS KRAŠTŲ ISTORIJA 
nagrinėjama įvairiais atžvilgiais 1965 
m. Stocholme išleistame veikale estų 
diplomatui K. R. Pusta (1883—1964) 
pagerbti. Jame rašo 20 autorių, jų tar
pe ir dr. Br. Kaslas-Kazlauskas. 10 
straipsnių parašyti prancūzų kalba, 5
— anglų, 3 — vokiečių, 2 — švedų, 1
— norvegų. Ypač aktualus straipsnis 
prancūzų pulk. Jean Chabanier, kuris 
pateikia dokumentuotą apybraiža apie 
sovietinę okupaciją Baltijos kraštuose 
per pastaruosius 25 metus. Veikalą iš
leido: Comite des Amis de R. K. Pus
ta, Drottingstan 85, Stockholm, Swe
den.

ANTRASIS TARPTAUTINIS SKO- 
TISTŲ '(studijuojančių Jono Duns 
Skoto raštus) kongresas įvyks Oksfor
de, Britanijoj, rugsėjo 11-17 d. Jame 
bus paminėta filosofo ir teologo Duns 
Skoto 700 m. gimimo sukaktis. Numa- 
tyta ir T. Vikt. Gidžiūno paskaita 
“Skotizmas ir skotistai Lietuvoje”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO DRAMOS TEATRAS se

kančiam sezonui ruošia amerikiečio 
John Steinbeck pjesę “Pelės ir žmo
nės”, R. Morkūno pasaką vaikams 
“Išsipildančių linkėjimų gegutė” ir 
K. Borutos “Baltaragio malūno” in
scenizaciją. Vyr. režisorius Henrikas 
Vancevičius daug dėmesio skiria lie
tuviškam repertuarui ir jauniesiems 
aktoriams, patikėdamas jiems sunkių 
pagrindinių vaidmenų kūrimą.

LIETUVIŲ VITRAŽISTŲ A. Stoš
kaus, A. Grabausko ir K. Morkūno 
darbai papuoš sovietinio paviljono 
kultūros salę Montrealio pasaulinėje 
parodoje, o dail. K. Valaičio kalto me
talo dekoratyvinė sienelė bus pastaty
ta okeanografijos ir laivyno salėje. 
Lietuvos Dalininkų Sąjunga parodai 
Montrealyje yra atrinkusi virš 70 ke
ramikos, tekstilės, metalo ir gintaro 
kūrinių, iš kurių ir bus padaryta galu
tinė atranka. Įdomiausių eksponatų 
grupei priklauso keramikų — A. Lič- 
kutės, J. Adomonio, J. Vyšniauskienės 
darbai, L. šulgaitės gintaro suveny
rai, M. Babenskienės kilimas, J. Kė- 
dainio dekoratyviniai metalo dirbiniai.

ALDONOS IR VYTAUTO MAJORŲ, mini ir “žvaigždžių” sonatos “Alleg- 
medžio drožinių paroda atidaryta Klai-' ro”.
pėdos muzėjuje. Lankytojo dėmesį] V. Kst.

patraukia visa serija kipšiukų, servi
zų, bareljefai — M. K. Čiurlionis ir 
Žemaitė, “Žemaitijos epopėja”. Re
cenzento R. Žilevičiaus nuomone, ypač 
įdomus yra “Velnio lašelių” servizas: 
“Poliruota guoba savo turtingu faktū-
riniu raštu, tamsiai raudona spalva 
išsyk pagauna žiūrovo akį. O po stati
ne — nuvirtęs kipšiukas, ant mietukų 
(lyg puodai ant tvorų Žemaitijoje) 
sumauti stikliukai — medinukės tau
relės...” Vyt. Majoras savo droži
niams dažnai panaudoja kelmus bei jų 
susiraizgusias šakas, iš anksto jose
įžiūrėdamas drožinėtojo rankos lau
kiančias komiškas figūras. Darbų tech
nika labai įvairi — tašytas, skaptuo
tas, poliruotas ir natūralus medis.

J. BALTRŪNO tapybos darbų paro
da atidaryta Vilniaus “Dailės” salone. 
Parodos autorius yra žinomas marinis
tas, 1965-66 m. keletą mėnesių plau
kiojęs su žvejais ir kūręs etiudus, ku
rie dabar ir išstatyti parodoje.

KAZIO SAJOS apysakų knyga — 
“Klumpės” išleista Mongolijos res
publikoje. Į mongolų kalbą ją išvertė 
M. širčunsurenas, iliustravo dailinin
kai G. Bjambažalas ir P. Baldondoržas.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS muzi
kologų skyriaus stambiausiais darbais 
laikomi: A. Tauragio “Bendžaminas 
Britenas” (kompoz. Benjamin Brit
ten), A. Savicko “M. K. Čiurlionis” ir 
A. Ambrazo “J. Gruodžio harmoninio 
stiliaus bruožai”. A. Ambrazo moksli
nio pobūdžio studija pirmą kartą lie
tuviškosios muzikologijos istorijoje 
nagrinėja lietuvio kompozitoriaus sti
lių ir nūdienę harmoniją, šį darbą 
siūloma atspausti 1967 m. išeinančiam 
“Menotyros” II tome.

T. VENCLOVA “Liter, ir Mene” at
kreipia M. K. Čiurlionio tyrinėtojų 
dėmesį į 1948 m. mirusio garsaus fil
mų režisoriaus Sergiejaus Eizenšteino 
teorinį darbą “Neabejingoji gamta”, 
kuriame jis paliečia ir M. K. Čiurlio
nio kūrybą, lygindamas ją su Tolimų
jų Rytų tapybos pavyzdžiais. S. Eizen- 
šteinas rašo: “Gana įdomu pastebėti, 
kad tais atvejais, kai tapyba rūpinasi 
ne tik regimosios gamtos fragmento 
muzikiniu emociniu interpretavimu, 
bet sprendžia grynai muzikinį uždavi
nį, tuojau pat neišvengiamai atsiran
da partitūrinis kompozicijos tipas.

Šiais “abstrakčiais“ atvejais jis bū
na dar ryškesnis, nes šiomis sąlygo
mis autoriaus nevaržo jokia griežta 
vaizduojamoji logika ir jis visai lais
vai, grynai muzikaliai operuoja vaiz
duojamaisiais motyvais.

Čia ypač charakteringas kadaise 
taip plačiai išgarsėjęs Čiurlionis. Iš jo 
tapybinių “sonatų” šiuo atveju ypač 
tipingas “Piramidžių” sonatos “Alleg
ro”.

Pakartoti skirtinguose planuose ir 
skirtingose vertikaliose bei horizonta- 

; liose padalose nuolat grįžtą piramidžių 
i ir palmių motyvai tarsi rodo, kokių 
plastinių ekscesų abstrahuotos plasti
kos srityje būtų galėjusi pagimdyti 
kinų peizažų kompozicinė sistema, jei 
jų autoriai būtų žengę dar vieną žings- 

į ni ir vardan muzikalumo atsisakę sa
vo natūraliųjų peizažų vaizduojamo
sios logikos.” S. Eizenšteinas taipogi

Carienė Kotryna nebuvo lietuvė
Į “TŽ” skaitytojo užklausimą, 

ar rusų carienė Kotryna I-ji buvo 
lietuvių kilmės, kaip anglų enci
klopedijoje rašoma, noriu plačiau 
atsakyti.

Jeigu “TŽ” skaitytojas būtu pa
ėmęs i rankas Lietuvių Enciklo
pedijos XII t., 503-4 psl., būtų ra
dęs platoką aprašyma apie kalba
mos carienės kilmę ir jos iškili
mą ligi Rusijos sosto. Kadangi aš 
nesutinku su Lietuvių Enciklope
dijos pateiktais išvedžiojimais, 
noriu suminėti pirmoje eilėje 
apie ją žinias, kurias randame ru
sų ir vokiečių istorinėje literatū
roje. Iš jų galėsime padaryti tin
kamiausią išvadą.

Pirmosios žinios
Kotryna Rusijos istorijoje pa

sirodė 1702 m., kai rusai kovojo 
Livonijoje (Lievland) su švedais. 
Rusų generolo šeremetjevo armi
ja buvo apsupusi Marienburgo 
miestą (Livonijoje) ir jį paėmė. Į 
nelaisvę pateko ten kovoję švedų 
armijos daliniai ir būrys civilinių 
gyventojų. Jų tarpe buvo ir liute
ronų pastorius Glueck su šeima ir 
tarnaite. Pastoriaus šeimoje ge
nerolas šeremetjevas pastebėjo 
apie 20 metų amžiaus šviesiaplau
kę, pilno veido, gyvo būdo mer
gaitę. Jis ją klausė vokiečių kal
ba, kaip jos vardas. Ji linksmai į 
jį pažiūrėjo ir jam atsakė: “Mane 
vadina Martha” (Morta). “Gerai”, 
atsakė generolas, “tu pasiliksi čia 
ir aš pažiūrėsiu, ką su tavimi pa
daryti”. Jis jos nepasiuntė į 
Maskvą su kitais belaisviais, kaip 
jam kunigaikščio Menšikovo buvo 
įsakyta, bet apgyvendino savo ka
rininkų valgyklos patalpose.

Gimusi Lietuvoje
Kurios kilmės buvo ta mergai

DR. M. ANYSAS

tė? Rusų ir vokiečių istorinėje li
teratūroje rašoma, kad kalbamoji 
Morta, busimoji rusų carienė Kot
ryna I, buvo gimusi 1684 m. Lie
tuvoje, paprastų valstiečių šeimo
je. Ji anksti tapusi našlaite, iš 
nradžių buvusi apgyvendinta pas 
liuteronų pastorių Daut, vėliau 
patekusi pas pastorių Glueck Ma
rienburge. Pastarasis priėmęs ją 
i savo šeimą ir auginęs kartu su 
savo vaikais protestantų tikyboje, 
mokęs ją skaityti ir rašyti; išmo
kusi tiek, jog galėjusi pasirašyti. 
Iš kitos pusės, ji buvusi tarnaitė, 
prižiūrėjusi mažuosius klebono 
vaikus ir gaminusi valgius.

Caro palydovė
1702 m. (prieš rusų atvykimą) 

Morta ištekėjo už švedų dragūno, 
kuris po vedybų greitai išvyko į 
karo lauką. Iš karininkų valgyk
los generolas Šeremetjevas ją pa
ėmė pas save, kaip meilužę, o iŠ 
jo — rusų armijos vadas kuni
gaikštis Men šiko vas. Pas Menši- 
kovą ją pastebėjo caras Petras I, 
kuriam ji buvo perleista. Carui ji 
labai patiko. Pagal Brian-Chani- 
novo aiškinimą, Morta tikrovėje 
nebuvo nei labai graži, nei kuo 
ypatingai pasižymėjusi. Ji buvo 
savo rūšies “Gretchen” — žemo 
ūgio, pilno ir apvalaus veido, ries
ta nosimi, mėlynų akių, didelių 
rankų ir plačių kojų. Kaikurie 
aiškina, kad ji buvo linksmos nuo
taikos, mėgdavo stipriai išgerti, o 
jos temperamentas buvo panašus 
į caro Petro. Ji buvo mėgiama 
palydovė karingo caro, kuris vy
ko iš vieno mūšio lauko į kitą. Ji 
galėjo pakelti visus karo lauko 
nemalonumus, gyventi palapinė
se ir miegoti ant grindų arba ant 
žemės. Morta dalyvaudavo pa- 

paduose, prieš mūšį ji dažnai drą
sindavo caro karininkus ir su jais 
išgerdavo daug degtinės. Vėles
niais metais ji dažnai švelnindavo 
savo meilužio piktumą ir kartais 
apsaugodavo žemesniuosius nuo 
vyresniųjų galios.

Tapo caro žmona
Jau 1703 m. caras Petras ją pa

veikė priimti pravoslavų tikybą. 
Ta proga ji iš savo kūmo, caraičio 
Aleksiejaus, gavo Kotrynos Alek- 
sejevnos vardą. Kotryna pagimdė 
aštuonis vaikus, (pagal Solovjovą 
net vienuoliką), kurie, išskyrus 
dvi dukteri, jaunystėje mirė. Ne
paisydama caro Petro įvairių mei
lės painiavų su kitomis moteri
mis, Kotryna sugebėjo išlikti ca
ro malonėje. Karo žygyje prieš 
turkus 1711 m., kai prie Pruto 
upės Petras buvo turkų apsuptas, 
Kotryna sugebėjo savo brangeny
bėmis papirkti turkų vezirą, kad 
caras galėtų pasprukti iš apsupi
mo. Būdama caro meilužė, Kot
ryna niekuomet nenutraukė drau
gišku santykių su kunigaikščiu 
Menšikovu.

Įvertindamas Kotrynos nuopel
nus, caras Petras 1712 m. kovo 
1 d. ją oficialiai vedė, prieš tai 
atsiskirdamas nuo savo pirmos 
žmonos. Jis pripažino teisėtomis 
jos dvi dukteri. Menšikovas tuo
met turėjo pasitraukti iš akiračio. 
Kotryna ir tuomet liko ištikima 
Petro gyvenimo draugė visose jo 
kelionėse bei kariniuose žygiuose. 
Carui pradėjus sirguliuoti inks
tais, Kotryna darėsi dar reikalin
gesnė.

Rusijos carienė
Dvylika metų vėliau (1724), ca

ro įsakymu, Kotryna buvo vaini
kuota cariene, nors ir nebuvo aiš

kiai pasakyta, kad ji turi tapti ir 
sosto įpėdine. Petras pats uždėjo 
vainiką ant savo žmonos galvos. 
Kotryna buvo labai sujaudinta, 
verkė, ir prie altoriaus klūpoda
ma norėjo apkabinti Petro kojas. 
Šypsodamasis caras ją pakėlė nuo 
altoriaus, jos rankose paliko glo- 
busą, o kardą, kaip valstybinės 
galios ženklą, paėmė į savo ran
kas. Jos garbei tuomet buvo 
įsteigtas šv. Kotrynos ordinas — 
ženklas, kurio išvaizdą ji pati nu
statė.

Netrukus po karūnacijos carie
nė Kotryna pateko į Petro nema
lonę dėl jos tariamų artimų san
tykių su savo rūmų pareigūnu 
(Kammerherr) Monsu, kuriam, 
caro įsakymu, buvo nukirsta gal
va. Pastaroji kurį laiką buvo lai
koma carienės buduare. Kotryna 
būtų galėjusi sulaukti to paties 
galo, kaip ir Monsas, bet caras 
Petras mirtinai susirgo ir su ja 
susitaikė. Ji slaugė jį iki mirties 
— 1725 m. vasario 8 d. Caras mi
rė nuo persišaldymo ir nepagydo
mos chroniškos venerinės ligos, 
sulaukęs vos 53 m. amžiaus.

Po Petro I mirties, aplenkiant 
Petro vaikaitį, Kotrynos simpati- 
kas kunigaikštis Menšikovas, su 
gvardijos pagalba, ją paskelbė 
cariene, o jis pats tapo jos vyriau
siu patarėju. Bet jos valdymas ne
buvo ilgas, nes ji mirė 1727 m. 
gegužės 17 d., sulaukusi 43 metų 
amžiaus.

Kas buvo toji Kotryna?
Tik anglų kalba rašytose en

ciklopedijose aiškinama, kad 
Morta-Kotryna buvusi “Lithu
anian”, nes anglai mėgsta suplak
ti tautybę ir pilietybę.

Vokiečių kalba istorikai rašo, 
kad Morta buvo gimusi valstiečių 
šeimoje Lietuvoje, anksti tapusi 
našlaite ir buvusi užauginta liute
ronų kunigo šeimoje. Apie jos 
tautybę jie nieko nesako.

Rusų istorikas Solovjovas rašo, 
kad Morta buvusi livonietė, jos 
tėvas buvęs Samuelis Skavvrons- 
ki. Ji turėjusi brolį Karolį, kuris 
gyvenęs prie Vyški ežero Livoni
joj. Ta vietovė yra 7 tų laikų my
lios šiaurės vakaruose nuo Dru
jos miestelio prie Dauguvos ir 
šiaurėje nuo Daugpilio (Duena- 
burg). Vietovės ir vėliau buvo ži
nomos. Jas suradau 19 š. Pabal
tijo žemėlapyje. Vyški ežero pa
vietė priklausė lenkų šlėktai — 
bajorui Malewskiui.

Prof. K. Avižonis Liet. Encik
lopedijoj, XII, 503-4 psl. aiški
na, kad Jekatarina-Aleksejevna 
buvusi Lietuvos valstiečio Skav- 
ronskio duktė, vardu Morta, gi
musi Jakobstadto mieste; jos tė
vui persikėlus iš Lietuvos į Kur
šą, anksti likusi našlaite, kurios 
auginimu rūpinosi liuteronų pas
torius Marienburge (Livonijoje). 
Daugiau tikslesnių žinių apie jos 
kilmę jis nepateikia. Caro Petro 
I-jo gyvenimo aprašyme ji vadi
nama lietuvaite.

Faktų aiškinimas
Nagrinėjant pateiktas žinias, 

reikia atkreipti dėmesį į faktą, 
kad Skavronskio pavardė nėra lie
tuviška, skamba neginčytinai len
kiškai. Tokių pavardžių kaip: 
Skawronski, Skawronek ir pana
šiai labai daug buvo Mozūrijoje 
(Masuren), Rytą Prūsijos lenkiš
koje dalyje. Krikšto vardas Samu
elis - Samuel buvo įprastas pas 
vokiečius, bet ne pas lietuvius. 
Mergaitės krikšto vardas “Mart
ha” buvo plačiai vartojamas Livo
nijos vokiečių. Jos brolio vardas 
Kari taip pat yra vokiečių kilmės 
ir buvo plačiai vartojamas vokiš
kuose kraštuose. Kad į ją buvo 
žiūrima kaip į to krašto vokietę, 
liudija ir tas faktas, kad genero
las Šeremetjevas, ją pastebėjęs, 
užkalbino vokiškai, o Morta atsa
kė irgi vokiškai.

Jeigu Morta būtų kilusi iš etno
grafinės Lietuvos ir iš lietuvių tė
vų, ji neginčytinai būtų buvusi 
(Romos) katalikų tikybos, ir ją 
kaip našlaitę, būtų globojusios 
katalikų organizacijos. Bet iš pa
teiktų žinių matome, kad ją du 
kartu globojo evangelikai kuni
gai. Ir šlėktos Malevskio pavardė 
neskamba lietuviškai, bet lenkiš
kai. Tokiu būdu beveik neįmano
ma Mortos surišti su lietuviais.

Jeigu rusų ir vokiečių istorikai 
aiškina, kad Morta esanti kilusi iš 
Lietuvos, jie neklysta, nes tų lai
kų Did. Lietuvos kunigaikštystė 
apjungė plačias gudų, rusų ir vo
kiečių apgyventas sritis, šio 
straipsnio skaitytojams turbūt ne
bus paslaptis, kad 1561 m. visa 
Livonija buvo prijungta prie Lie
tuvos - Lenkijos, kai Livonijos 
Ordino magistrui Kettleriui liko 
tik Kuršas ir Žiemgala kaip Lie
tuvos - Lenkijos lėnas. Tuo pri
jungimu Lietuvos - Lenkijos sie
nos siekė ligi tolimos Estijos. Ca
ro Petro I laikais Livonija negin
čytinai skaitėsi Lietuvos teritori
ja ir jos gyventojai Lietuvos pa
valdiniais. Tik Nystado sutartyje 
1721 m. Livonija ir Estija pateko 
į rusų valdžią, išskyrus Livonijos 
pietų - rytų trikampį su Druja ir 
Vyški ežero apylinke, kuri ir to
liau liko Lietuvos teritorijoje.

Kaip tik tais laikais gimimo 
vietos valstybinė priklausomybė 
nustatė ir toje vietoje gimusio 
žmogaus pilietybę, o tolimesnėje 
eigoje ir tautybę. Tautybės sąvo
ka tuomet nebuvo taip išryškinta 
kaip šiandien. Didž. Lietuvos 
kunigaikštystės ribose gyvenę 
žmonės buvo įvairių tautybių, bet 
jie buvo Lietuvos gyventojai; ne
buvo kreipiama dėmesio į faktą, 
ar jie tautine prasme buvo lietu
viai, gudai, rusai ar vokiečiai. Tas 
principas galiojo ir Mortai Skaw
ronski.

▼ v ▼ v v v ▼ v ▼ ▼ ■w’

Tas principas ir šiandien iš da
lies pripažįstamas anglo - saksų 
kraštuose, kur tautybė ir valstybi
nė nepriklausomybė neskiriama. 
Britanijos dominijose ir nuosavy
bėse gimęs asmuo teisiškai yra 
“British born subject”, nežiūrint 
kurios tautybės jo tėvai. Jeigu šio 
rašinio skaitytojai atskleistų ang
lų kalba enciklopedijas, jie suži
notų, kad vėlesnės carienės Kot
rynos II ilgametis meilužis Po
temkinas yra pažymėtas kaip 
“Lithuanian”, nors jis yra tikras 
rusas, bet yra gimęs ankstyvesnė
je Did. Lietuvos kunigaikštystės 
teritorijoje.

Aiškus nesusipratimas
Darau išvadą: Martha Skaw

ronski vadinti lietuve, kaip pakar
totinai yra pažymėta Lietuvių En
ciklopedijoje, yra aiškus nesusi
pratimas. Ji buvo asmuo, gimusi 
Did. Lietuvos kunigaikštystės te
ritorijoje ir dėlto kaikurių buvo 
pavadinta “litvinka - Lithuanian”, 
neturėdama nieko bendro su lie
tuviais tautine prasme.

Neturime nei mažiausių žinių, 
kad Kotryna I būtų atkreipusi ko
kį nors dėmesį į jos tariamą kil
mės kraštą, į etnografinę Lietuvą, 
su kuria ji, matyt, neturėjo nei 
tautinių, nei giminystės ryšių. 
Taip pat nėra jokių žinių, kad ji 
kokiu nors žymesniu būdu būtų 
pagelbėjusi savo broliui Karoliui. z 
Neturėdama jokio aiškaus tauti
nio supratimo, ji visiškai surusėjo 
rusiškoje aplinkumoje.

Manau, kad lietuviams nėra in
tereso kelti aikštėn Kotryną kaip 
savo tautietę.

Išeitų iš šio rašinio rėmų nagri
nėti, kurios rasinės kilmės buvo 
Morta. Iš jos išvaizdos galima spė
ti, jog ji buvo vietinė livonietė, 
gal vokietė, gal latvaitė, gal mai
šyta su lenkais.
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KONGRESĄ buvo atlikta birželio 25 
d. vakarą kongreso pr«a surengtų 
parodų atidarymu. Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, kur buvo išstatyti jau-

pos iškilmės. Kongreso rengimo ko-

roito pabrėžė, kad šiandien lietuvių 
išeivija gali džiaugtis jaunųjų meni
ninkų sugebėjimais. Išeivijoje jie ga
li laisvai kurti. Turime nepamiršti ir

Romualdas
Juknevičius (Torontas,

ja), Rimas Paulionis (St 
Kanada), Raimundas Piešina (Mont
realis, Kanada), Regina Plukaitė (Ba

Toronto universiteto humanitarinių 
ir gamtos fakultete į IlI-čią kursą per
ėjo: Aldona M. Bušinskaitė bendrame
skyr. — su I laipsnio pagyrimu, J. Sli- 
vinskas chemijos skyr. - su I laipsnio 
pagyrimu, K. Raudys. J. Raškis, I. Lin
kevičiūtė, S. Jaskus (Jaškevičius) - su

& CO. LIMITED REALTORS

©b SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

G. Kemiūtė kvalifikavosi Kanados 
plaukymo pirmenybėms, kurios arti
miausiu laiku įvyks Hamiltone. 100 
m plaukime nugara ji yra pasiekusi 
puikų laiką — 1:11 min.
x Jaunieji krepšininkai liepos 9 d. 
vyksta į Londoną, kur dalyvaus londo- 
niečių ruošiamame krepšinio turnyre. 
Vyčio krepšinio komandą sudarys 16 
metų amžiaus grupė.

Golfo pirmenybės, kurios įvyks at
einanti sekmadienį, prasidės punktu
aliai 12 vai. Prašome dalyvius nesi- 
vėluoti. Pirmenybės sukėlė didelį su
sidomėjimą ir tikimasi gerų pasek
mių. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Tarptautinėse lengvosios atletikos 

pirmenybėse lietuviai-ukrainiečiai, įvy
kusiose birželio 24-25 Čikagoje, vyrų 
klasėje nugalėjo ukrainiečiai, o mo
terų — lietuviai. Lietuviams atstova
vo Aušros, Klevelando žaibo ir Čika
gos lengvaatlečiai. Ypatingai gražiai 
lietuviai 'pasirodė estafetėse, laimėda
mi visas bei pasiekdami naują rekor
dą 4x100 m (44.4 sek.). Moterų esta
fetės dalyvės: M. Jokūbaitytė, D. Čiur
lionytė, I. Janeliūnaitė ir T. Tabulė- 
naitė (4x100 m 54.8 sek.); vyrų 4x100 
m — A. Malinauskas, R. Frost, Ron 
Frost ir J. Stonkus; 4x400 m — Ron 
Frost, A. Žaliauskas, R. Frost ir L. 
Aleksejūnas (3.27, 2 min.).

Aušriečių atsiekti kiti rezultatai: J. 
Klimaitė — Iv. jieties metime 91’3”,

II v. disko metime 85’10”, III v. ru
tulio stūmime 30’2”; T. Tabūlenai- 
tė — I v. 100 m 13.3 sek., I v. 200 m 
28.3 sek., II v. 400 m 1.10 min., IV v. 
į augštį 4’3”; I. Janeliūnaitė — III v. 
į augštį 4’4”, III v. 100 m 13.4 sek.,
III v. 200 m 29.2 sek.; A. Žaliauskas 
— I v. į augštį 5’8”, IV v. į tolį 19’1”,
IV v. disko metime 76’7”.

Birutė Starkutytė Toronto miesto 
gimnazijų lengvosios atletikos pirme
nybėse išsikovojo I v. rutulio stūmi
me 33’6” ir IV v. disko metime 82’0”.

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta kiekvieną pirmadienį ir tre
čiadienį nuo 6.30 iki 9 v.v. Parkdale 
gimnazijos stadijone (prie Queen ir 
Lansdowne g-vių).

Š. Amerikos lietuvių ir pabaltiečių 
plaukymo bei lengvosios atletikos vy
rų ir moterų klasės pirmenybės Įvyks 
liepos 23-24 d. Klevelande.

X-toji Aušros stovykla prasideda šį 
šeštadienį ir truks iki liepos 23 d. 
Stovyklaus apie. 200 Kanados ir Ame
rikos jaunimo. Stovyklos metu bus 
pravesti vadovų kursai, ^kuriuos orga
nizuoja ŠALFASS-gos centro valdyba.

Sportas Lietuvoje
Regina Garmutė Sov. Sąjungos 

sklandymo pirmenybėse laimėjo pir
mą vietą. Oriole vykusiose pirmeny
bėse lietuvaitė greičio sklandyme 100 
km. nuskrido per 1.39:36. Jos laikas 
tik 4 min. blogesnis už vyrų.

Rimas Aukštuolis pagerino Lietu
vos berniukų 100 m bėgimo rekor-

riems trūksta tokių sąlygų. Kreipda
masis į tėvynėje gyvenančius, pirmi
ninkas tarė: “Mes dėsime pastangas, 
kad jums išauštų laisvės rytas!” Savo 
trumpą įžanginį žodį A. Zaparackas 
baigė kongreso šūkiu: “Mūsų jėgos, 
mūsų žinios — laisvai Lietuvai tėvy
nei!”

Lietuvos gen. konsulas Čikagoje P. 
Daužvardis teigė, kad paroda graži, 
drąsi, vaizdi ir įvairi Viri skirtumai, 
savybės sudaro vieną meninę simfoni
ją. Linkėtina, kad visos kongreso idė
jos, mintys susilietų į vieną simfo
niją — Lietuvos išlaisvinimą.

Žodį tarė ir studentė Ramunė Kvik
lytė, visų parodų vadovė, praveduri 
atidarymo programą. Ji pristatė įvai
rių atskirų paradų vadovus bei talki
ninkus. Be jau minėtos dailės paro
dos, čia yra surengtos šios parodos: 
praėjusiais metais tragiškai žuvusio 
fotografo Vytauto Valaičio foto dar
bų, architektūros, sportininkų atžy- 
mėjimo ženklų — taurių, pašto ženk
lų, pinigų, spaudos. Savo leidinius at
skirai yra išstatęs Pedagoginis Litua
nistikos Institutas. Visos šios parodos 
Jaunimo Centre truks iki liepos 10 d., 
išskyrus V. Valaičio foto parodą, ku
ri birželio 30 d. buvo perkelta i Con
rad Hilton viešbutį.

Parodų atidarymo pabaigoje buvo 
pagerbtas Jaunimo Centro direkto
rius kun. dr. J. Kubilius jo 60 m. am
žiaus proga. Jį čia trumpai pasveikino 
PLB valdybos ^ekr. M. Lenkauskienė.

Iš visų parodų geriausią įspūdį pa
liko V. Valaičio darbai, kurie parodė 
aiškius žuvusiojo fotografo sugebėji
mus. Ne tik pačios fotografijos, bet 
ir jų apipavidalinimas ir pristatymas 
atliktas profesionališkai — ši paroda 
yra viena iš nedaugelio lietuvių me
nininkų tarpe, kuri drąsiai gali eiti 
į pasaulinę plotmę.

Kuklioje, bet skoningai paruoštoje 
foto parodos programėlėje apie V. Va
laitį skaitome: “Atkaklus tiesos jieš- 
kotojas, Vytas priimdavo tikrovę, ko
kia ji bebūtų, nesistengė jos keisti 
ar ją nugrązinti. Poza jo darbams sve
tima. Jam rūpėjo kiek galint daugiau 
praskleisti patį žmogų, įsiskverbti jo 
vidun. Fotografuojamą asmenį suge
bėdavo palikti jo natūralioj buity, su 
visomis būdingomis aplinkos detalė
mis. Jautrus skirtingiems charakte
riams, savo pokalbiu, elgsena sukur
davo neįtemptą, nesuvaržytą atmos
ferą”

Taip pat skoningai atrodo ir dailės 
paroda, sutraukusi dailininkus ne tik 
iš šiaurės Amerikos, bet ir kitų kon
tinentų. Iš tolimesnių vietovių paro
doje dalyvauja: Danutė Aneliūtaitė 
(Montrealis, Kanada), Tadas Burba 
(Stuttgartas, Vokietija), Jurgis Grabo-

(Torontds* Kanada, Aida Vekteryte 
(Torontas, Kanada), Elena Zdanavi
čiūte (St. Kilda, Australija).

Pagrindinėje parodos vietoje kabo 
vienas tarptautinio garso jaunojo dai
lininko Kęstučio Zapkaus didžiulis 
paveikslas, šis dailininkas 1963 m. Či
kagos Meno Festivalyje laimėjo I-mą 
premiją — $2.500 ir šiuo metu gyve
na Niujorke, kur turi savo meno stu
diją.

čia yra sunku plačiau sustoti ties 
kitomis parodomis, kurių tarpe irgi 
yra įdomių bei vertų dėmesio. Savo 
apipavidalinimu gal mažiausiai yra 
nusisekusios sportininkų atžymėjimo 
ženklų bei spaudos parodos.

Parodų atidarymą stebėjo gana kuk
lus publikos būrelis — apie 150 as- 
menų. Nemaža kongreso dalyvių tuo 
tarpu buvo Dainavos stovykloje, o ČL 
kagos visuomenė, matyt, pabūgo gana 
stipraus karščio ir pasuko į vėsesnes 
vietas.

KAIP IR KIEKVIENERIAIS me
tais, taip ir šiemet Čikagoje bus pri
simenamos komunistų pavergtosios 
valstybės. Čikagos miesto burmistras 
sudarė 83 žmonių komitetą, kuris ren
gia Pavergtųjų Tautų Dienos minėji
mą liepos mėn. 16 <L Tame komitete 
yra 21 tautos, jų tarpe ir Lietuvos, 
atstovai.

šventės programoj numatyta eisena 
State gatve (prasidės 12 vai.), o po 
to — kalbos bei kita programos dalis 
Grant Parke. Minėjimo garbės komi
tetą sudaro 28 asmenys, kurių eilėse 
yra abu Illinois valstijos senatoriai: 
Paul H. Douglas ir Everett M. Dirk- 
sen bei gubernatorius O. Kerner.

(Jaškevičius) - su 
II laipsnio pagyrimu. A. Amolevičiūte 
— su II laipsnio pagyrimu. Į antrą 
kursą perėjo V. Liuimaitė. Pirmųjų 
kursų keli studentai yra likę antriems 
metams.

šiemet baigusieji studijas Toronto 
universitete bei kitose augštosiose mo
kyklose prašomi atsiųsti redakcijai 
savo nuotraukas ir trumpą gyvenimo 
aprašymą.

Skautų veikla
• Š. m. vasaros stovykloje, liepos 16 

-31 bus tokia programa: liepos 16 — 
stovyklautoju atvykimas ir kūrimasis; 
17 d. — stovyklos atidarymas; 18 d. 
— galutinis įsirengimas, pasipuošimas; 
19 d. — iškylų diena; 20 d. — skau
tiško pažangumo diena; 21 d. — drau
govių diena; 22 d. — ruošimasis eg
zaminams ir egzaminai; 23 d. — spor
to diena; vakare skautų vyčių ir vyr. 
skaučių įžodžiai; 24 d. — svečių diena, 
parodomosios skautiškos varžybos; 25 
d. — skautiškos specialybės; 26 d. — 
skilčių diena; 27 d. — skautiški miško 
žaidimai; 28 d. — rinkimai; 29 d. — 
jaunimo savivalda; 30 d. — egzaminai; 
31 d. — stovyklos pabaigtuvės.

• Ateinantį savaitgalį, liepos 9—10 
d., stovyklon vykstantieji vadovai-vės 
praleis Romuvoje, atlikdami paskuti
niuosius ir būtinus paruošimo darbus.

• Jei kas dar nėra atlikęs-kusi re
gistracijos formalumų, prašomi tai pa
daryti tuojau pat, nes stovykla prasi
deda po nepilnų dviejų savaičių.

• Į tūkstantmečio proga ruošiamą 
lenkų tautinę skautų stovyklą prie Ba- 
rysbay, Ont., liepos 23-24 d. pakviestos 
vyksta dvi mūsų skautų reprezentaci
nės kiltys. Č. S.

1966 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE 
TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MUZIKŲ 
DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONES FONDO IR "TORONTO 
DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

Sekmadienį, liepos 10
41 l-jo ėsk. R.C A.F. orte, su komehn. F-O BERNARD 
CLARK. Svečiai: Klaas VanGraft, liaud. dainos

Toronto Įgulos artil. orkestr. su kapejm. kpt. M. M. 
DUNMALL Svečias solistas: REMO MARINUCCI
PAT RICCIO orkestr. Sveč. sol : RAFAEL NUNEZ 
Vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT
J. N AMARO ork. Sveč.: K. STEELE ir D. SMITH 
Populiari simfonija. Dirig.: ERN. BARBINI. Svečias:

2.30 v.p.p. High Park
2.3Q v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. “ ' ~
7.30
8.00

8.30

8.00
8.30

v.v. 
v.v.

v.v.

v.v.
v.v.

v.v.8.30
8.30 v.v.
8.30 v.v.

7.30 v.v.
8.00 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

8.30 v.v.

2232 Bloor St. West i 527 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų tel. LE 5-1584 
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 8 kam

barių per du augštus, labai pui
kus namas, gražiai .įrengtas rū
sys, beveik 3 prausyklos, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
vertas pažiūrėti.

DURIE • BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis na
mas; kvadratinis planas; dvi 
prausyklos, gražus didelis kie
mas, garažas; netoli Bloor.

BLOOR - JANE, $6.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių atskiras na
mas, naujas šildymas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, namas 
be skolų.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam
šų privačiu įvažiavimu, gražus 
su privačiu įvažiavimu, kražus 
kiemas; pilna kaina $19.900. __

SWANSEA - BLOOR, apie $4.000 
įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
vienaaugštis (bungalow), gara
žas. Pilna kaina tik $17.900, 
viena atvira skola balansui.

BLOOR • RUNNYMEDE, apie $7- 
8.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis pla-

je gatvėje, netoli Bloor.
ROYAL YORK - BLOOR, $10.000 

įmokėti,, gražus, didžiulis 7 
kambarių “Split-level” viena- 
augštis, užbaigtas rūsys, 2 
prausyklos, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola 10-čiai metų.

P. S. Turiu didelį pasirinkimą įvai
raus dydžio apartamentų.

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų tet LB

RETA PROGA I
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą. Šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5% % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmek 
keti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst.. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt. $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti- 
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEIKaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS

. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

JAU PERSIKĖLE Į NAUJAS PATALPAS — 

1011 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

dą. Jis šį nuotolį nubėgo per 11.0 sek. 
Senas rekordas buvo 11.1 sek. ir išsilai
kė nuo 1953 m.

Vilniaus “Sportas” aprašė Š.A.L. 
žaidynių krepšinio pirmenybes ir taip 
pat talpino žaidynių nugalėtojo Čika
gos Neries krepšininkų nuotrauką.

Žiemos olimpijadoje, kuri įvyks 
1972 m. Japonijoje, manoma praves
ti ir krepšinio varžybas, kadangi krep
šinis daugiausia yra žaidžiamas žiema.DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-L30 ir 430-7
Antr. 10 -130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-L30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8

Sešt.9-12
Seka. 930 -1

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Jau pasiektas 

$2,000,000 
kapitalas, i

LENINO SEKRETORĖ 
TEBEGYVENA

Lidija Fotijeva buvo Lenino 
sekretorė, kuriai Leninas dikta
vo savo politinį testamentą, per
spėjantį neprileisti Stalino prie 
valdžios. Po Lenino mirties Foti
jeva, kaip Stalinui pavojinga liu-
dytoja. ilgus metus buvo izoliuo
ta namų arešte. Dabar Fotijevai 
yra 84 metai. Ji turi savo butą 
Maskvoje ir vilą prie Maskvos; 
buvo išrinkta i kompartijos kon
greso’ prezidiumą, skaito paskai-! 
tas apie Leniną ir ateinančiais] 
metais išleis savo atsiminimus.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančių

►. High Park
Earlscourt Park
Exhibition Park
(Main Bandshell) ermanno mauro ir helly sopinsky 

Pirmadienį, liepos 11
Ramsden Park kodriliaus šokiai — BOB 

Antradienį, liepos 12
Allan Gardens Originals Club ork. dirig.
Withrow Park kodriliaus šokiai — BOB

Trečiadienį, liepos 13
Riverdale Park
Monarch Park
Dufferin Gr. Prk. kodriliaus šokiai

Ketvirtadienį, liepos 14
Eglinton Park
Nth. Phillips Sq
High Park
Kew Gardens

SCOTT

Mr. G.
SCOTT

orkestras

ANDERSON 
orkestras

Liaud. dainos ir Hootenanny su BOB ir SUZANA, 
OWEN McBRIDE, Red Dootson ir KLASS Van Graft 
kodriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras 

Angus MacKINNON ork.

Kanados 
ork.

Džozo kone. - Al STANWYK grupė su 
geriausiais džazo kornet , P. APPLEYARD 
ELLIS McLINTOCK ork.* ir pasirodys Community 
Folk Art Council artistai

' kodriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras 
kodriliaus šokiai — AL WARD orkestras

Penktadienį, liepos 15
Riverdale Park Rotelioi — JACK DENTON orkestras

Sekmadienį, liepos 17 
Karališko pulko ork. su kopei. Lt. STAN CLARK. 
Svečias sol.: RĖMO MARINUCCI 
’Governor General's Hofrse Guards orkestras su 
kopei. G. F. FITZGERALD. Sveč sol. H. MURRAY
RON BAGNATO ork. Sveč.: E. Farina, I. da i n.-šok. 
Vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT
ELLIS McLINTOCK orkestras. Svečiai: REMO MA
RINUCCI, BETTY ORSATTI ir šokėjai
Populiari simfonija. Dirig. SAMUEL HERSENHOREN 
Svečios sol.: JOYCE SULLIVAN

2.30 v.p.p. High Park
2.30 v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v. Earlscourt Park
8.00 v.v. Exhibition Park 

(Main Bandshell)

, I—Iome Owners 
*CZ ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atliekam visus statybos darbus

> Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 
namus

ST. CLAIR ST. W.

Sav. B. Saulėnas

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJS.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite ’ 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO
METRAI IR KT.

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.

BLOOR - DUNDAS, $21.900, pusiau atskiras, 8 kambariai, oru apšildomas, 
dvi prausyklos, garažas; įmokėti apie $5.000.

BLOOR - PRIE SUBWAY STOTIES. $22.900, geras 8 kambarių namas, van
deniu - alyva apšildomas, prausykla pirmame ir antrame augšte, 3 virtu
vės, geras sklypas, garažas, įmokėti tarp $6.000—8.000.

ST. CLAIR - C AS A LOMA 16 kambarių, per du augštus, gražus pajamų na
mas, su visais baldais, pajamos virš $100 į savaitę; įmokėti apie $15.000, 
vienas mortgičius balansui. Prašoma $50.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6Y1% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FMIkM/viA 
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------

MOKAME
43A% už depozitus
5Y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą —■, 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus” 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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 

Biudžeto 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. MORRIS
Extra Realty Ltd.

1043 BLOOR ST. WEST
Didžiausias pasirinkimas namą, fannt}, žemės sklypu, apartamentą, bizniq.

HIGH PARK - ANNETTE, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 didelių kam
barių, pirmame augšte 4 dideli kambariai ir prausykla, 3 modernios vir
tuvės, 3 garažai. Skubus pardavimas.
NETOLI OAKVIEW BEACH Springhurst, Ont, dviejų miegamųjų vasar: 
namis. Įvestas miesto vanduo. Sklypas 300x150 pėdų. Daržovėms auginti 
žemė. Prašoma kaina $2.000.
RONCESVALLES • SUNNYSIDE $8,000.00 įmokėti, atskiras, mūrinis, 9 di
deli kambariai per 3 augštus, mod. virtuvės, vandeniu apšildomas, 2 gara
žai; prašo $26.900.
BLOOR & DUNDAS, $10,000.00 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai per 3 augš
tus, garažas. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pardavimo kaina $20.500.

Neradę atitinkamo namo bei biznio Šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą Ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

hemoroj-us
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrod žiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

f TEL. LE. 5-1944.

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

k Parkdale B-A Service Centre!
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone j

535 - 9468 I
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,! 

baterijos ir Lt Mašinų vilkimas (Towing) darbo | 
vai. tel. 535 • 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 I 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS | 

(Alen Stop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai. Į

REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas/ BE. 3-5996

LAWRENCE-SCARLETT, 6 kmb. 
didelis vienaaugštis (bungalo- 
vas) naujas, atskiras, dvigubas 
garažas. Prašo S29.500.00.

JANE-BLOOR. Atskiras, plytų, 6 
didelių kambarių namas, van
deniu - alyva apšildomas, priva-

LANDSDOWNE-QUEEN
$10.000 įmokėti, atskiras, gerų 
plytų, vandeniu apšildomas, mo
derni virtuvė, 4 skyrių prausyk
la. šoninis įvažiavimas, dvigubas 
garažas, be mortgičių.

APARTAMENTAS. 23 butai;
$15.000 įmokėti, prašoma kaina 
$165,000, virš $27,000 pajamų 
į metus, 8 butai po 3 miegamus, 
kurie gali būti lengvai pakei
čiami į du mažesnius butus. 
Didelės galimybės pajamoms.

BLOOR-DUFFERIN $1.500 įmok.
6 kamb. plytinis namas, nau-

OSSINGTON - DUNDAS, $1,500 
įmokėti. 5 kamb., pusiau atski
ras, naujai dekoruota, garažas. 
Prašo $9.000.00.

COLLEGE-CRANFORD. Plytin., 12 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu apšildomas, 
dvigubas garažas.$14.900.00.

Turim _______ ___________ _____________________
riose vietose lt įvairia kaina. Prašome tik kreipti* pas mus.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius



GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER. 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI- 
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

GERAI MOKĖDAMI ANGLŲ KALBĄ

DAŽNIAUSIAI
GAUNA GERESNIUS DARBUS!

nos tos pačios. Lauksime ir jūsų. 
Raguočių kainos — pakilusios. 
Jeigu jums reikės buliaus, turė
kite omenyje mane”.

Kolūkio “Antanas Sniečkus”

FOUR SEASONS TRAVEL j;.
323 LAKESHORE RD. EAST, r OFT VreCIlT

V n a AĖkl A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• D AG fc IX A J įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Jei norite geriau išmokti anglų kalbą, 
lankykite vieną iš dviejų būsimų šešių savaičių 
vakarinių kursų įvairaus amžiaus suaugusiems.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Kursus rengia Ontario pilietybės skyrius Toronte ir 

Hamiltone nuo liepos II iki rugpjūčio 19 dienos. 
\ ’ .....................- •

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

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO_____ Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 mašinos, motociklai, dviračiai, siu

vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

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

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

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

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

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

nauti ateityje.

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

A 1 ,K SA£FA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L EI-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

op'ankyti jų dirbtuvę ir susipažinti \ A ji »z su gaminių kokybe ir kainomis.
2150 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. tel. 536 - 7266

K. STRIAUPIS P- JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service-- Dirfatnvė
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V..?stenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

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

Bloor Autorite Garage das kRC<^gehTeL^31-U05

Lietuvis LAIKRODININKAS
F BOCHULIS

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 KRAUTUVĖ 

A &B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu) visus trukumus Ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St, Toronto, Ont

KETURIS VAKARUS PER SAVAITĘ — 7.30 iki 9.30. ĮVAIRIŲ SKYRIŲ KLASĖS

REGISTRACIJA PRASIDEDA LIEPOS 4 D. NUO 7 V. VAKARO

REGISTRACIJA NEMOKAMA.

KUR? — TORONTO... Central Technical School, 275 Lippincott Street

HAMILTON... Central Secondary Schooi,192 Wentworth Street, North.

Smulkesnių informacijų teiraukitės: Toronte tel. 365-2285 Hamiltone tel. 527-3811
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KAI ATSISAKO PRIGULTI 

POPIETĖS!
Motinoms gerai žinoma, kad kaiku- 

riuos mažamečius 3—5 m. vaikus sun
ku arba visai neįmanoma užmigdyti 
dienos metu. Vaikas būna taip užim
tas savo žaidimais, kad jokiu būdu ne
lipa lovon. Poilsis tokiam labai pra
vartu. Sakoma, kad vaikas bijosi už
migti, kad nepamirštų naujai išmokto 
žaidimo. Motina viską išmėgina — ir 
be pasekmių. Kaikuriuos galima pri
versti griežtumu, o kitus — muzika. 
Jei tekį neklaužadą pavyksta pasodin
ti lovon, Įmanoma, be triukšmo, už
migdyti dainos ar muzikos pagalba. 
Modernios motinos paprastai nedai
nuoja lopšinių, bet už tai tam turi pa
kaitalą — automatinį patefoną su 
plokštelėmis, kurio pagalba vaikas ne

Margos
• Poetas J. Aistis knygoje 

“Apie laiką ir žmones” sako: “Ęa- 
daise poetą vaizdavausi povą — 
susimąsčiusi, svajingą, išdidžiai, 
lėtai vaikščiojantį po puošnųjį 
tautos rūmų parką. Juk jis yra 
tautos pažiba ir pasididžiavimas: 
retas ir nepigus paukštis. Bet kai 
poetus arčiau* pažinau, pats į po
eto duoną dantį atsikandau ir dar 
Aristotelio “Politikoj” skaičiau, 
kad poetai ir kiti menininkai pa
perkami žmonės, tai, jei kas kar
tais mane paklausia, ar aš esu 
poetas, man būna nejauku, ir pri
sipažįstu pasakydamas “poetas” 
tokiu pat tonu, kaip teisiamasis 
pasako žodį “kaltas”. O poetas A. 
Miškinis sakydavo, jog prie pava
dinimo “poetas” nebereikalingas 
žodis “ponas”, nes poetas — jau 
viską pasako ... Pr. Al.

• J. Rimantas knygoje “Pet
ras Rimša pasakoja” rašo: “Paly
ginus su Varšuva. Krokuva — ne
didelis miestas. 1904 m. ji turėjo 
apie 90.000 gyventojų,, iš kurių 
daugiau kaip vienas ketvirtadalis 
buvo žydai, vaikščioję su ilgais 
balachonais ir peisais. Tuomet ji, 
kaip Galicijos dalis, priklausė 
Austro-Vengrijai. Kadangi šiosios 
sostinė buvo Lvovas, tai Kroku-

tik užmigdomas, bet ir dainų pramoks
ta. Turime gi ir pasakų plokštelėse 
Įkalbėtų, ir tos gelbsti, jei tinkamos 
amžiui. Bet tokia plokštelė turi būti 
grojama tik migdymo laiku, nes vai
kas, išgirdęs tą muziką supranta, kad 
tai reiškia miego valandą. Alijošiūtė

LĖŠŲ RINKIMAS
Straipsniui J. Danilevičiaus dėl lėšų 

rinkimo pilnai pritariu. Jau seniau 
siūliau “Tž”, kad jįeškotų būdo atimti 
tą naštą mažom kolonijom, ypač mo
kyklų išlaikymo. Lig šiol pvz. pas mus 
Bendruomenės valdyba vos pajėgia ap
mokėti sargui už valymą. O mokyto
jus surasti jau neįmanoma. Laukti, 
kad 15 metų nemokamai dirbtų kas. 
jau perdidelė auka. Siūlau ir aš kelti 
Bendruomenės mokestį ir pavesti cent-

įvairybės
va galėjo pasigirti viešpatavusia 
ramybe ir kiek laisvesne, negu 
carinėje Rusijoje, dvasia, reika
linga mokslo ir meno darbui. 
Anuomet buvo kalbama: jei nori 
gerai padirbėti, važiuok į Kroku
vą. Kai Roemeris pasiryžo 1907 
m. parašyti savo žinomąją “Lit- 
wa”, apsigyveno Krokuvoje. Vė
liau jis sakydavo, jog kitur ano 
meto sąlygomis jau būtų buvę 
sunkiau tą veikalą sukurti. Se
noji Lenkijos sostinė galėjo pa
sigirti archyvais ir gana turtin
gomis bibliotekomis (universiteto, 
lenkų mokslo akademijos ir kito-

• Pastoviai gyvenantis Niujor
ke anglas Allan Boothroyd prieš 
pusantrų metų išlošė Anglijoje 
35,000 svarų arba 100,000 dole
rių. Tapęs staigiai turtingu žmo
gum, buvo metęs darbą, bet ne
seniai pareiškė, jog pinigai ne
atneša laimės, kadangi jis neįsi
vaizduoja gyvenimo be darbo, 
priėmė darbą už 30 dol. savaitei 
— automobilių plovimą.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE”

AND CITIZENSHIP

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST, 
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatini* eienra valymas. Setai*

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE7-281S

Donžuanas
— Tu nepatikėsi, kaip aš mo

terims galvas suku!
— Tu?! Nepatikėtina!
— Taigi — taigi. Kai tik aš į 

kurią pažiūriu, ta tuojau galvą 
; nusuka į šalį!

Bea ir Maksimos
Vatikano krikščionių vienybės 

sekretoriato galva kardinolas Bea 
ir jo artimiausias talkininkas An- 
tiochijos patriarchas Maksimos 
kurijos kardinolams italams, esą, 
tiek gerklėse įstrigę, kad ir pote
riaudami užuot sakę “mea cul
pa, mea maxima culpa”, jie sako: 
“Bea culpa, Bea culpa...”

rui rūpintis mokyklomis, kad mokyto
jas gautų bent 200 dol. už metų dar
bą. Jau pas mus praktika parodė, kad 
bendruomenėje telpa visų pažiūrų 
žmonės ir visi politikuoja, nes turi sa
vo atstovus ir ALToje ir VLIKe. Lėšų 
rinkimo nereikėtų apriboti datom, o 
palikti vietinėm valdybom. Pas mūs 
pvz. renka rinkėjai Tautos Fondui iš
tisus metus. Jie galėtų surinkti ir šitą 

i mokesti. Esame išblaškytos tautos da
lis. ir tai pajėgi dalis, todėl privalom 
tautinius mokesčius mokėti. Per 
Bendruomens valdybas tai galima at
likti. Būtų gera, kad visi laikraščiai tą 
klausimą iškeltų. Ir juo greičiau bus 
šitokia tvarka Įvesta, juo bus geriau. 
Ir jau Sekantiem. metam mokyklų iš
laikymą turėtų perimti centras per 
vietines mažų kolonijų valdybas, ku
rios suras ir mokytojus, nes jų koloni
jose. kad ir mažose, yra. St. Jackus

KOVA DĖL VIENO COLIO
Anglijoje prasidėjo vajus prieš 

pertrumpus sijonėlius - sukneles. 
Mat, audinių gamintojai apskai
čiavo, jog kiekvieno moterų sijo
no sutrumpinimas kad ir vienu 
coliu audinių pareikalavimą su
mažina 1/2 milijono metrų. Londo
no-ir Paryžiaus madų direktoriai 
siūlo sijonus trumpinti 4,6 ir net 
8 coliais, palyginus su praėjusio 
sezono madomis. Jeigu šis mados 
įstatymas bus masių vykdomas, 
tai audinių paklausa sumažės ne 
1/2, o 3V2 milijono kvadratinių 
metrų.

Pajieškojimai
Meidus Pranas, Kazio sūnus, gyve

nantis^ Lietuvoje, Švenčionėlių mieste, 
Komjaunimo g-vėje nr. 42, jieško sa
vo brolio, karo metu išvykusio į užsie
nį — Meidaus Juozo, Kazio s., gimusio 
1922 metais Pašiekščio kaime, Labano
ro parapijoje Utenos apskrtiyje.

Jieškau Vytauto Mačiulaičio, moky
tojavusio Telšiuose, po karo gyvenu
sio Afrikoje. Rašyti — L. Kociui, 422 
Armadale Ave„ Toronto 9, Ont., Ca
nada.

Amerikiečiai Vilniuje
Dzūkė atvežė į Vilnių parduoti 

grybų ir nesuranda turgavietės. 
Bevaikščiodama Lenino prospek-

PASTABOS IR PASTABĖLĖS
Atkelta iš 4-to psl.

sus? Pažymėtinas vienas gyventojo pa- 
reiškimas: “Aš girdėjau šauksmą, bet 
nenorėjau kišti nosies ne i savo rei
kalą... Aš vėl nuėjau gulti. Sekma
dienis yra vienintelė diena, kada gali 
iki vėlumos pamiegoti”.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė jttoiga 691 /—^ette St., 

Tel. RO 2 - 2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
TeL LE 2-5461 

Mokome tu standartinėmis, 
- - e - —-----jUTOmOrinernis rransmisijomiv

Ir Volkfwaoefiait.

turi būti sovietiniai augštieji po
nai, kurie viską žino, kreipiasi į 
vieną iš jų:

— Dievaž, jūs žinot, kur yra 
kolūkinė turgavietė?

— Ne. Mes turistai iš Ameri
kos.

— Tai jūs būsite bolševikai?
— Kodėl taip galvojate?
— Nu gi un mus leidžia ciktai 

bolševikus... Dzievaš, ciktai...
Vaiko atsakymas

Dėdė: Na, Vytuk, ar manęs 
laukiate?

Anūkas: Žinoma, dėde! Ir ma
ma, vos tave pamačiusi, sušuko — 
to mums dar betrūko!

Jau lopšyje...
Turistas iš Amerikos susidomė

jo vyriausiojo Maskvos agento 
Lietuvoje, Antano Sniečkaus bio
grafija.

— O jis jau lopšy būdamas bu
vo bolševikas, paaiškino vadovas.

— Kaip tai?
— Visi kaimynai pasakoja, kad 

ir lopšyje visą laiką buvo nešva
rus, nuolat dergė...

Parinko Pr. Al.

P. BARAUSKO AGENTŪRA

arba
233-3323

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIU S, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Samų. 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.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

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

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

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas>

Telefonas LE. 2-4108

. DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
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).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

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.

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ 

draudimo įstaiga♦ f

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4412
769-4131
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Šy. Jono Kr. par. žinios

lietuvių dalyvavo pamaldose 
Springhurste G. Ganytojo stovyk
lavietės koplyčioje. Vasaros atos
togoms prasidėjus, o taip pat nuo 
sekančio savaitgalio ir stovyklai, 
centrinis judėjimas, atrodo, vyks 
Springhurste. Praėjusį sekmadie
nį vasarvietėje lietuviams pamal
dos buvo 10 ir 11 vai., o nuo šio 
sekmadienio įvedamos dar 9 vaL 
pamaldos.

— Stovyklavietės pastatai pa
ruošti ir laukia stovyklautojų. 
Prasidėjus stovyklai, labai prašo
me visus tautiečius ir vaikų arti
muosius prisilaikyti prie stovyk
los vadovybės įvestos tvarkos.

— Dėkojame visoms ponioms, 
paruošusioms jaukias vaišes, ku
rios įvyko vasarvietės sezono ati-

Prisikėlimo par. žinios
— Vasaros atostogų sekmadie

niais Mišios yra laikomos tik baž
nyčioje: 8, 9, 10 ir 11.15 vai. Sa
lėje 11.30 vai. Mišių nebus iki 
rudens.

— Nuo šio sekmadienio Mi
šios stovyklavietėje bus laikomos 
kiekvieną sekmadienį C - 11 tzL9 ir 11 vai. B 

dienį, 7.30 vai. ryto, m 
bus laikomos Mišios už Lietuvo
je mirusį Antano Kairio tėvelį 
a.a. Stanislovą Kairį. A. Kairiui 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

— Šį sekmadienį, 11.15 vai. 
bus laikomos Mišios už prieš me
tus mirusį a.a. Silvestrą Nalivai-

inž. BERNARDUI BUNTINUI mirus,

jo šeimą, artimuosius ir "Vilties" evangelikų liuteronų

parapiją nuoširdžiai užjaučia —-

Dr. Julius ir Violeta Kelertai
Čikagoje

IN MEMORIAM

Kun. Pr. Gaida išvyko atostogų 8 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. VIL 7 — Nr. 27 (858) 
į JAV. Visą liepos mėnesį “TŽ” — ■■ ..............— •' --- ------------- 1 ------ 1 —

da, kuri turėtų išeiti rugpjūčio
11 d., dėl vasaros atostogų ne-

darymo proga.
— Praėjusią savaitę šv. Jono 

lietuvių kapinėse palaidotas a.a. 
Vladas Savickas ir Petro Jurėno 
7 mėn. sūnelis Paulius. Mirusių
jų artimiesiems gili užuojauta.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenamas a.a. Sil
vestras Nalivaika mirties metinių 
proga.

Patogus kelias į Springhurstą 
vasaros mėnesiais yra iš 27 plen
to sukti į 50-tą Bolton-Lorreto ir 
važiuoti iki 89 plento, o šiuo suk
ti i kairę. Pavažiavus 5 mylias, 
sukti į dešinę tiesiu keliu Mans- 

. field-Stayner. Tiesa, čia yra apie 
15 mylių žvyruoto kelio tarp ; 
Mansfield ir 89-to plento, bet ja
me nėra susigrūdimo. Greitu lai
ku ši žvyruotoji juosta bus išas
faltuota.

Gerojo Ganytojo stovykla pra
sidės liepos 9 d., ateinantį šešta
dieni. Visi stovyklautojai turėtų 
tą dieną atvykti ir prisistatyti 
stovyklos komendantui. Mokestis 
už stovyklautojus bus renkamas 
atvykus į stovyklą. Pristatydami 
vaikus i stovyklą, tėvai prašomi 
stovyklos vadovybei įteikti gydy
mosi bei ligoninės apdraudos nu
merius.

Šiais metais stovyklos persona
lą sudarys šie asmenys: komen- 

’dantai — J. Bakis, Z. Laurinavi
čius, J. Račys; kult, parengimų 
vadovė — K. Marijošienė; bern. 
vadovas A. Klimas; mergaičių 
vadovė D.t Girčytė; pagalbinin
kai — A. Stankus, A. Duliūnas, 
V. Juzėnas, V. Kuprevičiūtė, V. 
Ramanauskaitė, N. Matuzevičiū- 
tė; ūkvedys — St. Banelis; šeimi
ninkės — p. Juzėnienė ir p. Un- 
derienė; kapelionas — kun. J. 
Staškevičius. Be to, stovykloje 
talkins bei sporto programas pri
žiūrės “Vyčio” klubo atstovai M. 
Duliūnas ir J. Žukas.

Jei kas dar norėtų dalyvauti 
stovykloje ir užsiregistruoti, pra
šome prieš savaitgalį paskambin
ti šv. Jono Kr. parapijos klebo
nijom Vaikučiai, atostogaują su 
tėveliais Gerojo Ganytojo stovyk
los apylinkėje, kviečiami įsijung
ti į stovyklos dieninę programą.

Stovyklos vadovaujančio perso
nalo susirinkimas įvyks šį ketvir
tadienį, liepos 7 d., 7.30 vai. vak., 
Šv. Jono Kr. par. klebonijoje. 
Visi vadovai kviečiami dalyvauti.

Tėvelių dėmesiui dar kartą 
skelbiame mokestį už stovyklau
tojus: 1 vaikui už 1 sav. $17.50,
2 sav. — $35.00, 3 sav. — $50.00, 
4 sav. — $62.50. 2 vaikam už 1 
sav. $30.00, 2 sav. — $60.00, 3 
sav. — $85.00, 4 sav. — $105.00.
3 vaikam ar daugiau už 1 sav. — 
$35.00; 2 sav. — $70.00, 3 sav. 
— $100.00, 4 sav. — $120.00. 
Gerojo Ganytojo stovyklos tele
fonas 112-705-428-6533.

Toronto arkivyskupijoj per
tvarkyta religinio auklėjimo ko
misija. Dabar ją sudaro: kun. 
Thomas G. Melady — direkto
rius, kun. Edmund L. Arbour — 
pavaduotojas, sesuo Noel Cha- 
banel, I.B.V.M. — patarėja, šiai 
komisijai arkivyskupas pavedė 
rūpintis: katalikų pat. mokyklo
mis, religiniu auklėjimu parapi
jose, gimnazijose, taip pat religi
jos mokytojų ir katechetų paruo
šimu. Įstaigos adresas: Office of 
Religious Education, Archdiocese 
of Toronto, 241 McRae Drive, To
ronto 17; tel. 425-5763.

“TŽ” aukotojai
Rėmėjo prenumeratas po $10 

atsiuntė A. Kuliešius, J. Bubelis; 
$10 aukojo: A. Kuliešius; $5: A. 
Gužauskas; $3: V.Levickas; $2.50: 
M. Stankienė; $2:V.Rušas; po $1: 
B. Genčius, A. Laucius, J. Pet
rauskas, J. Juozaitis, M. Matuse- 
vičienė, J. Liutkus.

— Nuoširdi užuojauta Petro ir 
Liudos Jurėnų šeimai, neteku
siai 6 mėnesių sūnelio Pauliuko. 
Jo palaikai buvo palaidoti praė
jusį šeštadienį-

— T. Placidas yra išvykęs po
rai savaičių atostogų. Į Torontą 
grįš liepos 23 d. Klebono parei
gas eina T. Tarcizijus.

— šeštadienį prasideda X-toji 
Aušros stovykla, kurioje dalyvaus 
apie 200 Kanados ir JAV lietu
viško jaunimo. Stovyklautojai 
prašomi prisistatyti stovykloje 
tarp 19 vai. ryto ir 4 vai. p.p 
Stovykla truks 2 savaitės. Oficia
lus stovyklos užbaigimas bus lie
pos 23 d., 11 vai. ryto. Pagrindi
niai vakaro laužai bus liepos 16 
d., šeštadienį, ir liepos 22 d., 
penktadienį, 8.30 vai. vak. Į sto
vyklą pasiimtinų daiktų sąrašas 
buvo išspausdintas praėjusiame 
“TŽ” nr.

— Praėjusio savaitgalio talka 
buvo užbaigti stovyklavietės pa
gerinimo darbai, numatyti šiam 
sezonui: pastatyti 4 maži namu
kai stovyklautojams, vadovybės 
namukas, lentomis apkalta sie
nos didžiajai salei, įrengta sto
vyklos raštinė, praplėsti bėgimo 
ir šokimo takai. Naujųjų pasta
tų šventinimas įvyks šį sekmadie- 
dienį, po 11 vai. Mišių. Apeigas 
atliks T. Barnabas, OFM, finan
savęs ligoninės, vadovybės namo 
bei salės pertvarkymo darbus.

— Praėjusį savaitgalį stovyk
lavietėje talkino: A. Baltrušaitis, 
J. Bukšaitis, P. Grigas, V. Dubins- 
kas, A. Juzukonis, V. Kryžanaus- 
kas. Z. Rėvas, M. šoštokas, J. 
Raškauskas, V. Slėnys, V. Stoč- 
kus, D. Stočkus, V. šalvaitis, A. 
Saulėnas, J. Vaškevičius, J. Vaš- 
kela. šeimininkavo M. Valiulie
nė. Visiems nuoširdus ačiū. Taip 
pat nuoširdus ačiū stovyklavietės 
tėvų būreliui už $500 auką sto
vyklavietės darbams.

Priimkime svečius iš P. Ame
rikos ir Australijos. — Liepos 
14-15 d. Torontan atvyksta jau
nimas iš Pietų Amerikos ir Aust
ralijos. Ta proga liepos 15 d. va
kare jiems ruošiamas sutikimo 
pobūvis Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Torontiečiai, galį priimti 
svečius nakvynei arba norį daly

vauti pabūvyje, kviečiami tuoj 
pat -susisiekti -su D. Skrinskaite 
(tel. 532-2021) arba inž. A. Vis- 
kontu.

Toronto dienraščiai ir radijas 
paskelbė žinią iš Vienos, kad žy
dų centras, tiriąs praeities nusi
kaltimus, kaltina keturis latvius 
ir vieną lietuvį, kuris buvęs bau
džiamosios kuopos vadas. Trys 
kaltinamieji latviai esą gyvena 
Toronte, ketvirtas — St. Cath
arines, Ont. Pasak žydų centro di
rektoriaus Simon Wiesenthal, jie 
tarnavę vokiečių karinėse ir poli
cinėse organizacijose kaip savano
riai. Kol kas nė vienas laikraštis 
nepaskelbė pavardžių. Matyt, pri- i 
sibijo galimos teismo procedūros. ' 
Be to, nežinia, ar žinios teisin gos.

SILVESTRAS NALIVAIKA, 
miręs 1965 m. liepos mėn. 11 d.

Minėdamos mylimo vyro ir brangaus tėvelio skaudžią vie- 
nerių metų mirties sukaktį, prašome mielus artimuosius ir 
bičiulius Jį prisiminti maldose. Mišios už velionį bus šį 
sekmadienį, liepos 10 d., 11 vai. Šv. Jono Kr. parapijos 
bažnyčioje ir 11.15 vai. Prisikėlimo parapijos bažnyčioje

Žmona ir duktė

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS High 
Park rajone. Galima naudotis virtuve. 

Skambinti po 6 vaL vak. 
Td.RO 74917.

sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bei

ŽEMIAUSIOS KAINOS.
Skambinkite JOE

tel. 248*8217

® MONTREAL
Lenkijos krikšto tūkstančio me

tų sukakties proga Kanados Len
kų Kongresas rengia savo jauni
mo sąskrydį — stovyklą liepos 
23-31 d. Kaszuby vietovėje prie 
Barry’s Bay, Ont. “T.Ž.” redak
cija gavo pakvietimą dalyvauti 
tose iškilmėse.

Kredito Kooperatyvas “Para
ma” per šių metų 6 mėnesius pa
augo visose balanso pozicijose: 
šėrų ir indėlių kapitalas, palygi
nus su praeitų metų balansu, pa
didėjo $312.000, mortgičiai — 
$150.000, asmeninės paskolos — 
$32.000. Per šį laikotarpį gauta 
$23.800 pelno, naujų narių įsto
jo 72. Dabar kaip tik prasideda 
trečias metų ketvirtis. Santau
poms, kurios bus įneštos iki lie
pos 11 d. imtinai, bus užskaito- 

■S mas pilnas ketvirtis. Kviečiame

— Antros rinkliavos daugiau 
pirmais mėnesių sekmadieniais 
nebebus, bet tą sekmadienį tegu 
aukotojas įdeda daugiau.

— Birželio mėn. 19 d. įvykęs 
parapijos piknikas davė pelno 
$327.62.

— Ch. Milius — mokytojas su 
motina išvyko į Kaliforniją.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava: $77.33.

— Savo atostogas Montrealyje 
Tėvas T. Garbukas užbaigė liepos

Šv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St Montreal 24, Que

— Liepos 3 d. išvyko į JAV kle
bonas kun. dr. F. Jucevičius stu- 
dijuoti-atostogauti; į Montreal} 
grįš rugpjūčio gale.

. — Birželio 18 d. moterystės 
sakramentą priėmė: mūsų para
pijietė Sandra Girdauskaitė su Ja
mes Castonguay. Vestuviniai pie
tūs buvo parapijos svetainėje.

— Krikštai: birželio 26 d. pa
krikštytas Juozo ir Sofijos Skučų 
sūnus Leonardas-Kazimieras; kū
mais buvo Juozas Išganaitis ir 
Margarita Knitch-Baltrukonytė.

Pakrikštyta Juozo ir Jenny 
Stulginskų dukrelė Anita-Marija; 
kūmais buvo Vincas Jancevičius 
ir Elena Bandžinskaitė.

Pakrikštytas Jono ir Onos Sta- 
niulių sūnus Petras-Jonas; kūmais 
buvo Vytautas Smetona ir Elena 
Smetonienė.

— Serga: p. Yuknelis paguldy
tas Montreal General ligoninėje 
ir p. Nakas paguldytas Royal Vic
toria ligoninėje.

— Prieš savaitę laiko buvo iš
siuntinėti pakučiuose vokai para
pijiečiams. Pakučiai nebuvo už
klijuoti, tad pašte iš kaikurių iš
krito vokai. Pašto tarnautojai iš
kritusius vokus sudėjo į betkurį 
pasitaikiusį pakutį. Todėl kaikas 
gavo skirtingais numeriais vokus, 
kiti gavo tik po kelis vokus. - \

— Pagal federacinės valdžios 
patvarkymą, nuo š. m. liepos 1 d. 
visos parapijos privalo rinkti baž
nyčioje aukas vokeliais. Kiekvie
na parapijiečių šeima turi savo 
atskirą numerį klebonijos knygų 
kartotekoje ir tą patį numerį at
spaustą ant vokų. Visos aukos, su
dėtos į vokelius, kiekvieną savaitę 
bus užrašytos į kartoteką ir metų 
gale matysis aiškiai, kiek kuri šei
ma aukojo. Pagal valdžios įsaky
mą “income tax” kvitai bus išra
šyti tokiai sumai, kuri suaukota 
per metus. Kadangi pašte buvo 
sumaišyti vokai ir kaikas nebeži
no, koks yra tikras jo numeris, te
gu paskambina į kleboniją ir pa
sitikrina. Be to, visi prašomi 
ant vokų užrašyti savo pavardę, 
nes tada bus lengva surasti para
pijiečio numerį, jei toks buvo su
maišytas. Jei kas pritrūks vokų, 
gali pinigus įdėti į betkokį voką 
ir ant jo užrašyti numerį bei pa
vardę.

— Nuo liepos 4 d. iki 24 d. pra
deda atostogas kun. J. Bobinas; 
atostogaus savo motinos vasarvie-

“Lito” vedėjas Pr. Rudinskas 
nuo liepos 9 d. iki liepos 25 d. 
išvyksta atostogų. Paskolų ir ki
tais svarbesniais reikalais prašo
me tuo metu kreiptis į sąskaity
bos ved. D. Jurkų vakarais Auš
ros Vartų skyriuje.

“Litas” primena, kad nuo šių 
metų pavasario duoda dvi naujas 
paskolų rūšis: beprocentinės gy
vybės draudos ir automobiliams 
pirkti paskolas.

Vykstantieji j “Baltijos” sto
vyklavietę sekite dideles žalias ke
lio rodykles su užrašu Lac Sylve- 
re, kurios prasideda nuo 30 ir 18 
kelio sankryžos.

“Baltijos” stovyklavietės miško 
valymo ir rajono tvarkymo dar
bams vietoje numatytų $720 ligi 
šiol surinkta $328.12. Ryšium su 
tuo visas numatytas tų darbų pla
nas nebus įvykdytas. Tačiau, be 
miško išvalymo apie visus pasta
tus, visdėlto numatyta patvarky
ti aikštę ir nužvyruoti kai ku
riuos takus. Pr. R.

Dienraštis “La Presse” birželio 
27 d. laidoje .pirmame puslapyje 
plačiai aprašė prez. De Gaulle vi
zitą Leningrado katalikų bažny
čioje ir įdėjo didelę nuotrauką, 
kurioje matyti kun. Juozas Pavi- 
lonis, pasitinkąs augštąjį svečią. 
Pasak “La Presse”, kun J. Pavi- 
lonis taręs šiuos žodžius: “Dabar 
mes melsimės drauge su Jumis, 
kad taika ir draugystė viešpatau
tų tarp -Sovietų Sąjungos žmonių 
ir Prancūzijos. Pamaldose esą da
lyvavo daug lenkų, ypač moterų, 
kurie giedojo lenkiškas giesmes.

“LITO” NARIAMS NURAŠYTA nuo 
jų sąskaitų ir pervesta Į “Baltijos” sto
vyklavietės sąskaitą (antroji skaitlinę 
po brūkšnio reiškia praėjusiais metais 
paaukotą sumą): J. Kibirkštis $30-70, 
L Gražytė S25-50, A. Rungas $25-50, 
M. Guobys $25-50, J. Vieraitis $25-80, 
A. Norkeliunas $20-60, P. Povilaitis 
$2040, S. Naginionis $20-60, P. Joku- 
bauskas $20-60, J. Lukoševičius $20- 
60, J. Jocas $20-60, V. Kerbelis $20- 
45, J. Petrulis $2047, A. Jurgutis $20- 
42, P..-Adamonis $20-60. P. Lukoševi
čius $20-70, V. Piečaitis $20-40, J. 
Gražys $2045, V. Zizys $20-50, D. 
Baltrukonis $16-52, P. Rudinskas $16 - 
57, J. Ladyga $15-60, K. Andruške- 
vičius $10-20, S. Banaitis $10-20, B. 
Mozūras $10-35, T. čipkus $10-30, J. 
Jurgutis $10-20, J. Valiulis $10-25, J. 
Adomaitis $10-27, M. Gaputytė $10-20, 
V. Kačergius $10-40, I. Mališka $10-30, 
V. Stankūnas $10-20, V. Peteraitis $10- 
20, A. Dasys $10-25, A Rudinskas $5-
10, V. Kudzma $5-20, J. Dalmotas $5- 
15, P. Kazlauskas $5-10, R. Otto $5- 
15, K. Stirbys $5-10, J. Kirkilionis $5-
11, J. Vaitkutis $5-15, H. Nagys $5-20, 
J. Petraškevičius $5-10, K. Pukteris 
$5-15, R. Vabolis $5-10.

Visiems “Baltijos” rėmėjams pri
klauso didelė padėka. Stovyklos staty- . 
bą paremti kviečiami ir visi kiti Mbnt- 
realio lietuviai. Pr. Rudinskas

taupyto  jus pasinaudoti šia leng
vata. Už pirmojo pusmečio indė
lius palūkanos prirašytos birželio 
30 d. Kiekvienas narys gali pasi
tikrinti, kiek jam priklauso pa
lūkanų. “Paramos” vedėjas 

“Paramos” pranešime “TŽ” 26 
nr. atitaisytinas netikslumas, bū
tent, jos 15 metų veiklos sukaktis 
sueina ne šių, bet sekančių 
metų gruodžio mėn.

Radijo programoje “Continent
al Rhapsody” vasaros sekmadie
niais, 12:30 v. p.p., dainuoja ir 
sol. V. Verikaitis.

Atostogaujantiems Toronto pla
navimo taryba yra išleidusi bro
šiūrą “Summer Recreation in 
Metropolitan Toronto”. Joje su 
žymėtos Kanados stovyklavietės, 
dieninės stovyklos, vasaros pro
gramos. Brošiūros kaina — 25 et. 
Ji gaunama: “The Social Plan
ning Council of Metropolitan To
ronto”, 55 York St.

Keletas tautiečių iš Toronto 
buvo nuvykę okupuoton Lietu
von — vieni dviem, kiti trim sa
vaitėm. Grįžusieji pasakoja, kad 
šį kartą buvo leista dviem die-’ 
nom nuvykti į tėviškes, šiaipjau 
daugiausia tenka būti Vilniuje, 
kur viena para viešbutyje kai
nuoja $35. Pora lietuvių išvyko 
Lenkijon aplankyti savo giminių. 
Jie taipgi gavo sovietų vizą dviem 
dienom aplankyti Vilnių. Pasta
ruoju metu keletas vyresnio am
žiaus lietuvių atvyko Kanadon 
apsigyventi pas savuosius arba 
juos tik, aplankyti. Kol kas tai 
labai reti atvejai.

A. Bilda, prieš penkerius me
tus išsikėlęs į Great Neck, JAV, 
grižo atgal į Kanadą ir apsigyve
no Toronte. Pasak jo, klimatas 
čia palankesnis, negu Great Neck.

Bandymus spalvotų televizijos 
laidų naktį iš birželio 30 d. į lie
pos 1 d. pradėjo Toronto CFTO, 
CBLT ir Hamiltono CHCH sto
tys. Po reguliarios programos bu
vo panaudoti spalvoti filmai šių 
laidų technikai įgyti. Bandymai 
truks iki spalio 1 d., kada numa
toma spalvotas laidas įjungti į re
guliarios programos valandas. 
Manoma, kad šiuo metu Toronte 
ir jo apylinkėse yra apie 20.000 
spalvotoms laidoms skirtų priim
tuvų, kurių savininkai naudojasi 
Buffalo stočių paslaugomis.

Torontą ir Ontario provinciją 
beveik 10 dienų kamavusi karš
čių banga užleidžia vietą iš šiau
rės ateinančiai šaltesnei oro sro
vei. Toronto temperatūra praėju
sį penktadienį buvo 87 laipsniai, 
šeštadienį — 95, o sekmadienį — 
97. Daugelis mieste likusių gy
ventojų atsivėsinti mėgino salo
se ir maudymosi baseinuose. Re
kordinė 106 laipsnių temperatū
ra buvo užregistruota Niujorke 
J. F. Kennedy vardo aerodrome.

“Daily Star” birželio 9 d. per
davė AP agentūros žinią iš Londo
no (Anglijos), jog tenai sudarytas 
iš skautų vadų komitetas, kurio 
tikslas — panaikinti skautų trum
pas kelnes ir jų nebedėvėti. 
Trumpos kelnės esąs stabdis 
skautiškajam judėjimui. Visiems, 
girdi, atrodo, jog skautai — tai 
tik jaunuolių organizacija, o vy
resniuosius skautus trumpos kel
nės nubloškiančios į vaikystės 
dienų lygį. Pr. AL

Ontario vyriausybė rūpinasi 
imigracija ypač iš Britanijos. Jos 

_ _____ ______ imigracijos skyrius 1965 m. išda-
tipišką daugelio lenku nesiorien- lino 12.000 brošiūrų besidomin- 
tavirną lietuviu reikaluose ir tra- tiems Ontario provincija žmo- 
dicinę neapykantą, kurią tebe- nėms Britanijoje. 1.800 įvairių 
kursto Vatikane ir kitur sėdintie- sričių specialistų buvo parinkta 
ji lenku vadai 140 Ontario bendrovių. 

Mirus mano pusbroliui a. a. Vladui Savickui, nuoširdus 
ačiū visiems jo bičiuliams ir artimiesiems už išreikštą už
uojautą ir pagalbą šioj skaudžioj ir netikėtoj liūdesio va
landoj —

Aldona Sobieskienė

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visom rengėjom už man surengtą tokį 

gražų priešvestuvinį pobūvį ir puikias bei vertingas dova
nas. ‘

Taip pat nuoširdžiai dėkoju viešnioms už malonų atsi
lankymą ir brangias dovanas. *

Jūsų Albina Grigaitė

Sveikiname šaulį JONĄ GENUTĮ,

sukūrusį lietuvišką šeimą ir

linkime sėkmės bei šeiminės laimės

Toronto Pūtvio šaulių kuopa

PADĖKA
Taip staigiai Viešpačiui pašaukus amžinybėn mūsų mylimą Ma

mytę a. a. Oną Vanagienę, nuoširdžiai dėkojame visiems artimie
siems, draugams ir pažįstamiems už taip gausiai užprašytas Šv. Mišias, 

‘papuošimą jos karsto gėlėmis, per spaudą, raštu ar asmeniškai pa
reikštas užuojautas mūsų skausmo valandose.

Dėkojame Šv. Jono Krikšt. par. kunigams: Kleb. P. Ažubaliui ir 
kun. J. Staškevičiui už rožinio maldas, atnašautas šv. Mišias, suteik
tus paskutinius patarnavimus ir tartus nuoširdžius atsisveikinimo žo
džius bažnyčioje ir kapinėse, Kun. Dr. P. Gaidai už sutikimą atlaikyti 
Grigorines šv. Mišias, K.L.K.M. D-jos šv. Jono Krikšt. par. skyriaus 
moterims ir Gyvojo Rožančiaus Draugijos narėms už įspūdingą pasi
tikimą ir išlydėjimą savo narės — velionės karsto bažnyčioje su- 
žvakutėmis ir šv. Mišių aukas, Kat. Moterų sk. narėms už sekmadie
nį dienos metu Sv. Rožančiaus atkalbėjimą ir sk. pirm. p. O. Jonaitie
nei už brangios lietuviškos žemės užbėrimą ant karsto ir tartus atsi
sveikinimo ir užuojautos žodžius kapinėse.

Nuoširdus ačiū visiems už taip gausų dalyvavimą laidotuvių na
muose, įsijungiant į šv. Rožančiaus kalbėjimą, dalyvavimą bažnyčio
je šv. Mišiose ir palydėjimą mūsų a. a. Mamytės į amžino poilsio vie
tą. Nuoširdi padėka mūsų mieliems prieteliams - draugams, mieloms 
ponioms už pagalbą ir visą rūpestį, parodytą meilę ir nuoširdumą lai
dotuvių metu.

Mūsų gilaus skausmo valandose jūsų visų parodytas nuoširdu
mas, įsijungimas maldose ir skausme suteikė mums dvasinės stipry-

Ačiū visiems. Lai Dievas atlygina jums.
Nuliūdę vaikai ir jų šeimos

Už mums suruoštą 15 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties pobūvį - staig
meną ir gražią bei vertingą dovaną dė
kojame rengėjoms, visiems atsilankiu
siems ir prisidėjųsiems prie mūsų pa
gerbimo.

Nuoširdus ačiū: p. p. R. Butkevičie
nei, J. Gedrimienei, A Pilipavičienei, 
O. J. Adomauskams, E. J. Bajorai
čiams, R. K. Butkevičiams, E. A. Dir
sėms, G. R. Giedraičiams, J. A. Gedri- . .- _ _ .-.
mams, D. M. Jonikams, G. L. Klevams, ^ų gyriuje J SzymansklO iš 
J. Kareckams, M. Kėžinaitytei, J. Kė- 
žinaičiui, A. V. Kėžinaičiams, O. S. 
Kačinskams, E. A. Kybartams, S. P. La- 
buckams, P. Leilionui, P. J. Laurec- 
kams, D. L. Macikūnams, A A Pili
pavičiams, J. Liaugminui, M. J. Rim
kams, A F. Rimkams, S. V. Zadurs- 
kiams, G. J. žemaičiams, A S. Urbona
vičiams, P. Sakalams, E. J. Simkams, 
S. Šimkui, D. V. Jakovickams iš Čika
gos už sveikinimą ir piniginę dovaną.

Liekame dėkingi Jums visiems —
Roma ir Jurgis Jurgučiai

PADĖKA
Mirus mano brangiam vyrui ir vaikų tėvui a. a. Pranui Čeponiui, 

sunkaus liūdesio slegiami, norime nuoširdžiai padėkoti visiems, ne
vardinant nieko vardais nei pavardėmis, už velionies lankymą ligoni
nėj, dovanas ir gėles, lengvinusias jo ypač paskutiniųjų dienų nuo
taiką, už lankymą laidotuvių koplyčioj, palydėjimą j kapines, vaini
kus, gėles, maldas, atnašautas ir užprašytas šv. Mišias už mirusiojo 
sielą, daugybę užuojautų, pareikštų gyvu žodžiu ir paskelbtų spaudo
je, bei kitokią visokeriopą pagalbą ir paramą.

Su Jumis visais kartu mums buvo ir yra lengviau pernešti tą di
džiąją nelaimę mūsų šeimoj — netekimą brangaus vyro, šeimos tėvo. 
Ypatingą padėką reiškiame gerb. Tėvui Tarcizijui, OFM, lankiusiam 
velionį ligoninėje ir palydėjusiam jį į amžinojo poilsio vietą. Taip 
pat nuoširdžiai dėkojame kleb. T. Placidui, OFM už Rožinio kalbėji
mą laidotuvių namuose.

Ačiū dar kartą ir pabrėžtinai visiems. Tebūna mums atleista už 
nesuminėjimą visų geradarių vardais bei pavardėmis.

Ada čeponienė ir sūnūs

Kanados 99-tas gimtadienis lie
pos 1 d. prie Ontario parlamento 
rūmų turėjo būti pasveikintas 
patrankų šūviais. Atvykus 7-to ar
tilerijos pulko kariams, paaiškė
jo, kad iš Camp Borden poligono 
neatvežti sviediniai, šiam tikslui 
skirtas sukvežimis netgi nebuvo 
išvažiavęs iš Toronto. Kaltė teko 
administracijos personalui, o Ka
nados gimtadienis buvo sutiktas 
be patrankų salvės.

Amerikietis Robert Gordon, at
stovaująs JAV statybos firmoms, 
verbuoja inžinierius darbams P. 
Vietname. Jiems bus mokama 
mėnesinė alga nuo $1.000 iki 
$1.600, o sutartis turės būti pasi
rašyta aštuoniolikai mėnesių. Jis 
tikisi užverguoti 50 asmenų. Kli
matas P. Vietname esąs tvankus 
ir karštas, bet gyvenamieji pasta
tai yra aprūpinti vėsinimo Įrengi
mais. Karo pavojus civiliams nė
ra didelis, nes komunistų, partiza
nai pagrindinį dėmesį skiria ka
riuomenei. R. Gordon pareiškė, 
kad verbavimas vyksta sėkmin
gai, nors keletas telefonu skambi
nusių asmenų liepė išsikraustyti 
iš Vietnamo.

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

Išnuomojamas vasarnamis 2-jų miega
mųjų su visais miesto patogumais 
Naujoj Wasagoj (New Wasaga Beach), 
2 blokai nuo T. pranciškonų stovyk
los ežero link. Kreiptis teL RO 9-6306 
Toronte po 8 vaL vak.

Mašinistai - mechanikai 
(machinists and bench fitters) 

reikalingi mašinų įmonei 
vakarų Toronte. 

Skambinti tel. 233-3265.

Lenkų laikraštis “Zwiącko- 
wiec” 52 nr. paskelbė skaitytojų - W ------- !_•_ -X
Etobicoke, Ont., laišką, kuriame 
jis pateikia VLIKo pirm. V. Sidzi
kausko pasirašyto rašto Vatika
nui vertimą (tekstas paimtas iš 
“Tž”). Tas raštas liečia Vatikano 
pašto ženklus, išleistus ryšium su 
Lenkijos krikšto tūkstantmečiu. 
Laiško autorius taip pat pamini, 
kad protestą Vatikanui pareiškė 
ir lietuviai kunigai Romoje, bet

pašto ženklai nebuvo išimti iš 
apyvartos. Pagaliau J. S. priduria: 
“Iš pridėto laiško turinio aiškiai 
matyti, kad tarp lietuvių ateivių 
Kanadoje netrūksta šovinistinio 
Voldemaro šalininkų, taipgi narių 
garsiosios lenkus ėdančios šaulių 
partijos.” šis pasisakymas rodo

140 Ontario bendrovių.

MK

7/ Mg

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1-053 7.

nepamirškite užsukti dovanų, suvenyrų 
ir Įvairių reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
Sav. A. MYCHAJLOWYCZ

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokanti 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD. /.
Tel. OFF. 722-2472 RES. 722 - 4735

S-tos "Lite" nr. 752D

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 

Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

fįĮ ITA Adresas: 1465 De Seve Street
L 1 1 rA O Montreal 29, Qne., tel. 766-5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v^ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki O v.




