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Jaunimo bendruomenė
Visos lietuvių jaunimo širdys plaka ta pačia tėvynės meile, 
tik laisvame pasaulyje tas plakimas yra viešas, visų girdimas, 

*o Lietuvoje jį girdi tik pats širdies savininkas.
Jaunuolė iš Lietuvos

Vakarų demokratiniame pasaulyje jaunimo judėjimas eina 
dviem kryptim. Viena kryptis yra įprastinės jaunimo organizaci
jos. Kitos vakariečių jaunimo organizacijos yra politinės, jos vei
kia prie politinių partijų ar kitokių veiksnių. Yra jaunieji respub
likonai, liberalai, demokratai, konservatoriai. Šios organizacijos, į 
kurias nepriimami nei vaikai, nei paaugliai, svarsto visus svarbiau
sius valstybės bei tautos klausimus, reiškia savo nuomones ir gali
mybių ribose prisideda prie jų įgyvendinimo. Iš šių organizacijų 
išeina tautų bei valstybių vadai. Jeigu pirmojo tipo organizacijų 
turime ir mes, ir jos gražiai veikia, tai antrojo tipo jaunimo gerai 
organizuoto judėjimo, neskaitant vienos kitos apraiškos, kaip ir ne
turime. Jaunimo nuomonė svarbiausiais mūsų tautos likimo klausi
mais bent iki šiol nebuvo išryškinta. Kas ir išryškinta, tai netvirtai 
pasakyta. Kas pasakyta, tai mažai kieno išgirsta.

Jaunimo Metai tame svarbiame tautiniame bare pradėjo pir
mąją ryškią vagą. Tų metų organizatoriai atėjo su noru Įnešti ką 
nors naujesnio, pasitarnauti Lietuvai kuo nors kitaip, negu tradi
cine rutina. Pradžioje tos naujosios mintys buvo tik pačių organi
zatorių išgyventos, bet plačiau netgi su pačiu jaunimu neišdisku
tuotos, neapsvarstytos. Dėl to galėjo pasitaikyti ir klaidų. Buvo tų 
klaidų ar nebuvo — teparodo istorija, tačiau visa tai užvirė kati
lą ir parodė reikalą brendusiam jaunimui susirinkti rimtoms dis
kusijoms. Ir jaunimas susirinko kongreso akademinei daliai. Susi
rinko jaunieji mūsų tautos smegenys — vos 30 metų amžiaus ribą 
peržengę ar prie jos priartėję mūsų profesoriai, daktarai, moksli- 
ninkai-išradėjai, diplomatai, visuomenės veikėjai, bendruomenių 
vadai. Susirinko jaunosios mūsų tautos širdys — menininkai, mu
zikai, literatai, dainininkai. Susirinko iš viso laisvojo pasaulio kraš
tų nuostabiai dideliu kiekiu. Mūsų tautos visoje istorijoje dar nė
ra buvę jokio suvažiavimo, kuriame dalyvautų lietuvių atstovai net 
iš 17 valstybių. Susirinko, ir tarė žodi.

★ ★ ★

Pirmiausia tai buvo žvilgsnis į save, atsakymas į klausimą: ar 
esame pasiruošę ir verti pradėti kalbėti lietuvių tautos vardu? At
sakyta darbų pavyzdžiais. Viename krašte, kur iš viso tėra 170 lie
tuvių skaitant su vaikais, jaunimas surinko peticijai 12,000 parašų. 
Kitame krašte keliasdešimt jaunuolių birželio minėjimo proga per
ėjo nuo durų iki durų nemažą milijoninio miesto dali, platindami 
atsišaukimą. Trečiame krašte jaunuolė gavo garsųjį parašą po pe
ticija. Ketvirtame krašte grupė skautų Įėjo į Jungtines Tautas, rei
kalaudami Lietuvai laisvės. O Lietuvoje, kongrese dalyvavusios 
liudininkės pasakojimu, Vilniaus miesto gatve žygiuojant privers
tinei spalio demonstracijai, januolių rankos labai aiškioje vietoje 
iškėlė parašą: “šalin rusai, tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva.” 
Dar pernai ant vienos didelės mokyklos stogo vasario 16 dieną bu
vo iškelta Lietuvos trispalvė. Taip, mūsų jaunoji karta, vieni užau
gę Lietuvos nematę, kiti užaugę okupacijoje, tebėra gyva, nepalū
žusi ir verta perimti tautos likimą į savo rankas.

★ ★ ★

Bet istorija nestovi-vietoje. Bendriesiems idealams pasilie
kant amžiniems, metodai turi keistis. Reikalą metodus keisti kon
gresas išreiškė dviejomis nepamirštinomis rezoliucijomis. Viena iš 
tų rezoliucijų siūlo pertvarkyti mūsų politinės kovos vadovybę ki
tu pagrindu, būtent, sudaryti ją ne iš partijų (kaip dabar yra), bet 
iš tiesioginiai demokratiniai rinktų atstovų. Iš jaunimo taško žiū
rint, pasisakymas logiškas, nes partijos, veikusios Lietuvoje, ku
rios jie nematė, jiems šiuo metu nieko nereiškia.

Kita svarbi rezoliucija siūlo centralizuoti pasaulio lietuvių 
jaunimo veiklą per Pasaulio Liet. Bendruomenę. Kitaip sakant, 
jaunimas norėtų, kad dabar veikiančios Pasaulio Liet. Bendruome
nės ribose dar veiktų ir atskira pasaulio liet, jaunimo bendruome
nė, kuri, kaip anie kitataučių politinių partijų padaliniai, svarstytų 
visus svarbiausius mūsų tautinius klausimus, reikštų dėl jų savo 
nuomonę, padėtų juos vykdyti ir ruoštų kompetentingus vadus per
imti vyresniųjų vietas. Ir ši rezoliucija, kaip ir pirmoji, verta dide
lio dėmesio. A. R.

f®

Pasaulio liet, jaunimo kongreso plenumo posėdžių estrada papuošta vėliavomis kraštų, iš kurių 
atvyko jaunimo atstovai. Kalba St. Lozoraitis jr. Dešinėje vytis, supinta iš raudonų, ir baltų ro
žių. Foto E. Šulaičio

Savaitės įvykiai
PRANEŠIMAI IŠ HANOI RODO, KAD Š. VIETNAMIEČIŲ 

NUSISTATYMAS LAIMĖTI KARĄ YRA PALAUŽTAS. Pagal 
prancūzų žurnalą “Enterprise”, Š. Vietnamas pareiškė Kinijai, jog 
karą gali tęsti tik iki sekančių metų pabaigos. Prez. Hočimin papra
šė Pekingą ir Maskvą, kad ištirtų galimumus rasti sutarimą karo 
paliauboms. Taikos nori Indijos min. pirm. Indira Gandhi ir Brita
nijos premjeras Wilsonas. Pirmoji jau atvyko į Maskvą ir, prašyda
ma ekonominės paramos, be abejo, lies ir Vietnamo klausimą. Wil
sonas gi Maskvon vyksta liepos 16 ir bandys sovietus įtikinti, kad 
karą Vietname reikia sustabdyti. Wilsonui pasisekė palaužti Darbo 
partijos kairįjį sparną ir gauti pritarimą amerikiečių karo veiks
mams Vietname, tačiau jis aiškiai atsiribojo nuo JAV bombardavi
mų alyvos ir naftos tankų Hanoi ir Haifonge. Diplomatai iš Hanoi 
praneša, kad jaučiamas gyventojų ir vyriausybės nuovargis karą 
tęsti. Nėra abejonės, kad sunaiki-e------ --------- —----------------------
nimas alyvos išteklių pakeitė ko- Premjeras Wilsonas pareiškė, kad 
munistų galvojimą. Bombardavi- tuo norima leisti apsvarstyti kiek- 
mai buvo tęsiami pr. savaitę, ir 
amerikiečių lėktuvai sėkmingai ■ 
išvengė priešlėktuvinių raketų 
ugnies. Tačiau kituose puolimuo-į 
se prarasta pora lėktuvų. Ameri
kiečių lakūnai viešai buvo vedžio
jami Hanoi gatvėse ir teigiama, 
kad jie gali būti teisiami, kaip ka
ro nusikaltėliai. Susirėmimai su š.

vienai pusei savas pozicijas. Taip 
pat pridūrė, kad galutinis susita
rimas turi būti priimtinas ne tik 
Rodezijos gyventojams, bet ir pa
saulinei bendruomenei. Sunkiau
siai sekasi išspręsti prekybos pro
blemas. Kaimyninė Zambija labai 
priklauso nuo Rodezijos eksporto. 
Britu Bendruomenės kraštai, iš- • 

vietkongiečiais apie 45 m. nuo s^Yru? Britaniją ir &anadą, neat- 
Saigono vyko sėkmingai.

Patirta, kad Vakarų valstybės

ATNAUJINS SANTYKIUS
Kanada atnaujino diplomati

nius ryšius su Bulgarija. Tie 
diplomatiniai ryšiai buvo nu
traukti 1945 m. Otavoje bus ati
daryta bulgarų ambasada. Pažy
mėtina, kad Bulgarija sutiko su
mokėti $40.000 pabėgėliams, 
gyvenantiems Kanadoje, kurių 
turtas buvo komunistų naciona
lizuotas.

Pakeičiamas bankų aktas, pa
gal kurį visiems Kanados ban
kams bus nuimami kaikurie su
varžymai. Pagal naujus pakeiti
mus bankai galės išduoti pir
muosius mortgičius, pakelti nuo
šimčius už įvairių rūšių paskolas 
ir tuo konkuruoti su kitomis fi
nansinėmis institucijomis. Iki 
šiol bankai buvo įstatymų varžo
mi. Pakeitimus pasiūlė finansų 
ministeris M. Sharp.

Sovietų spauda vis puola Ka
nadą, nors paskiri valdžios atsto
vai, lankydamiesi Kanadoje, ta 
pačia sistema dažnai yra susiža
vėję. Pikčiausi straipsniai apie 
Kanadą yra “Pravdos” kores
pondento Otavoje V. Ozerovo. 
Jis Kanados gyvenimą taip juo
dai nušviečia, kad atrodo jis Ka- 
nadon yra ištremtas už kokius 
nors nusikaltimus. Pagal jį, vie
ninteliai geri kanadiečiai tėra 
tie, kurie negauna ar nenori dar
bo. streikuotojai, demonstrantai 
dėl taikos ir, žinoma, komunis
tai.

Kanada teikia pagalbą nau
jom tautom, kurios priklauso 
Britu Bendruomenei. Vakarų 
Indijos (West Indies) ir Gvija- 
nos universitetam paskirta $71 

mil., kurie bus duodami 5 metų 
laikotarpyje. Taip pat skiriamos 
beprocentinės paskolos Įvairiem 
projektam tų kraštų išsivysty
mui.

Kanadai trūksta darbininkų 
su specialybėmis, ir yra perdaug 
darbininkų, neturinčių jokių 
specialybių. Paskutinių 5 metų 
laikotarpyje provincinės ir fede
racinė vyriausybės paskyrė $1 
bilijoną darbininkų mokymui — 
specialybių įsigijimui, tačiau 
darbdaviai į tą planą visiškai ne
kreipė dėmesio. Pasirodo, kad 
tarp vyriausybės ir įmonių ko
munikacija yra labai silpna.

Siūlomos loterijos ligoninių 
finansinei paramai panašiai" 
kaip yra pravedamos Airijoje. 
Jeigu panašios loterijos Kanado
je būtų legalizuotos, tai lengvai 
būtų galima per metus surinkti 
$50 milijonų. šiuo metu kiek
viena ligoninė gauna finansinę 
paramą iš provincinės ir federa
cinės vyriausybės.

Montrealio pasaulinė paroda 
pasižymės moderniškumu. Pa
grindinė parodos tema bus — 
“Žmogus ir jo pasaulis”. Skulp
torius Alexander Calder ruošia 
pagrindinį kūrinį “žmogus”, 
kuris simbolizuos stiebimąsi į 
viršų ir į pažangą. Statula bus 
plieninė, sverianti 46 tonas, 67 
pėdų augščio. įėjimo bilietai 
jau pradėti parduoti iš anksto, 
ir juos galima gauti su papigini- 
mu iki liepos 31 d. Lietuviams 
papigintus bilietus parduoda 
Montrealio liet, bankelis “Li
tas”.

Prancūzija ir Sovietų Sąjungą
Ilgai užtruko iki priešai susitaikė ir tapo bėdos draugais 

GEDIMINAS GALVA1917 m., dar pirmam visuoti
niam karui nepasibaigus, Prancū
zija pripažino laikinąją Ukrainos 
vyriausybę. Ką tik karui pasibai
gus, Odesoje buvo išlaipintas 
prancūzų dalinys, vadovaujamas 
gen. Weygand. Dalinyje užtinka
me ir nežinomą kapitoną Charles 
de Gaulle. Laimėję kovas už re
voliucijos išlaikymą, bolševikai 
pradėjo eilę žygių įsigalėti Pabal- 
ty, Lenkijoje, Vengrijoje ir Vo
kietijoje. Prancūzijai anuo metu 
negrėsė tiesioginis pavojus, ta
čiau ji ėmėsi žygių sulaikyti nau
jojo revoliucinio žaizdro pravar- 
žoms. Bolševikinė Rusija greitai! 
Įsitikino, kad ji anuo metu buvo: 
per silpna vykdyti didiesiems re
voliucijos polėkiams. Vieton revo
liucinio spaudimo ir kurstymų, 
pradėtas politinis žaidimas. Pran
cūzams beorganizuojant užtvarą - 
le cordon sanitaire, Sovietų užsie
nio reikalų komisaras čičerinas 
1922 m., pasirašo Rapallo sutartį 
su vokiečiais.

Sutarties pasirašymas
Prancūzų kairiam sparnui spau

džiant, 1924 m. pasirašytas su So
vietais susitarimas diplomati
niams santykiams užmegzti. Pra
sidėjo didelės Įtampos tarpsnis, 
užsitęsęs aštuonis metus. Prancū- 

’zijos komunistai, ištikimi Krem
liui, stojo skersai kelio Prancūzi
jos politikai: palaikė Rifo ir Indo- 
kinijos sukilėlius, kurstė Elzaso 
gyventojus, kovojo prieš Versail
les sutarti ir reikalavo kariuome
nės sumažinimo. Vidaus reikalų 
ministeris Albert Sarraut 1927 m. 
tvirtino: “Komunistai yra Pran
cūzijos priešai, nes jie talkinin
kauja Maskvai klastingai vykdant 
slaptus imperialistinius planus”. 
Stalinas 1930. VI. 26 teigė, kad 
Prancūzija yra didžiausias taikos 
priešas ir imperialistinis įrankis. 
Dviems metams praslinkus, pran
cūzai tampa taiką mylinčiais. 
1932. XI. 22 Edouard Herriot pa
sirašo su Sovietais nepuolimo su
tartį. Anuo metu pradėtas žaidi
mas sutartimis išlaikyti Europos 
pusiausvyrai. Pierre Lavai praski
na Sovietams kelią į jau beirsian
čią Tautų sąjungą. Net Hitleriui 
Įsigalėjus, klastingasis Stalinas 
dar turėjo tuščių vilčių, kad vo
kiečiai komunistai gali pakreipti 
vokiečių politinio vežimo linkriies.

Prancūzai nusilenkė vokiečių 
jėgai, kai jie įžygiavo į Rheino sri
tį. Lenkai ištiesė ranka vokie
čiams. anglai bandė nuolaidomis 
išgelbėti taiką, o vakariečių svyra
vimas ir Čekoslovakijos padalini
mas paskubino karą, kurio pra
džioje Lenkija ir Prancūzija buvo 
nugalėtos. Ir tuo metu Stalinas 
turėjo nepagrįstų vilčių išvengti 
vokiečių smūgio. Bogomolovą pa
skyrė atstovu prie Vichy vyriau
sybės, kuri jau neturėjo savo va
lios.

De Gaulle ieško išmaldų
Nors Stalinas buvo pakartoti

nai įspėtas, kad vokiečiai netru
kus puls Sovietus, jis nedarė jo

kių žygių užpuolikui atremti. Su
laukę gniuždinančių . smūgių, 
Kremliaus vairuotojai metėsi i 
anglosaksų glėbį, Molotovas žadė
jo de Gaulle 1942 m. daugiau už 
anglus. Maskvai, anuo metu rūpė
jo sukurstymas antrojo fronto 
Prancūzijoje. Stalinas tevertino 
tik jėgą. Jis kalbėjosi su de Gaul
le, reikalaudarhas Lublino Lenki- 
j’os vyriausybės ir naujųjų Lenki
jos sienų pripažinimo už Rheino 
srities prijungimą prie Prancūzi
jos. Generolo ir “maršalo” pasira
šytoji sutartis neturėjo įtakos į 
pokario politinę raidą, nes ji bu
vo apspręsta Jaltos sutarime. 
Prancūzijai tebuvo patikėtas šalu
tinis vaidmuo. Krašte didėjo stip
rūs komunistų balsai, kurie buvo 
Kremliaus rikiuojami. Pokario 
metais Prancūzija buvo silpna ir 
mažai įtakinga tarptautinėje poli
tikoje. Sovietų spauda vėl išrado, 
kad de Gaulle yra tarptautinio im
perializmo Įrankis. Ne jo svajonės 
Europai apjungti, ne šnektos apie 
taiką, ne tarpininkavimas 1959 m. 
trinčiai tarp JAV ir sovietų paša
linti, bet Prancūzijos vidinis su
stiprėjimas yra bandymas garsiau 
kalbėti bent Europos klausimais 
atkreipė Maskvos dėmesį, kai ji 
pajuto rimtą kinų spaudimą.

Pasaulėvaizdžio pakitimas
Anglosaksų ir rusų sukurtieji 

politiniai rėmai praėjusio karo 
metu jau nebetinka dabartiniam 
laikotarpiui. Kinų - rusų nesutari
mai, Sovietų bandymai siekti di
desnio gerbūvio krašte, ūkinio 
planavimo reformos ir net kaiku- 
rių ūkininkavimo pagrindų keiti
mas, privatinės nuosavybės stipri
nimas, kolektyvinio žemės ūkio 
negalavimai, naujos suburžuazė- 
jusios klasės išaugimas, individu
aliniai krypsniai, liaudies respub

PETICIJOS ĮTEIKIMO SUNKUMAI
Kaip žinome, originaliai buvo 

suplanuota, kad jaunimo kongre
so priimtoji peticija būtų įteikta 
Jungtinėms Tautoms ir kiekvieno 
krašto, iš kurio jaunimas dalyva
vo kongrese, atstovybei prie Jung
tinių Tautų. Patys parašų origina
lai buvo numatyta įteikti taip 
pat Jungtinėms Tautoms. Pasiro
do, kad su Jungtinėmis Tautomis 
reikalai labai sunkiai eina. Pagal 
savo paskirtį tokio pobūdžio peti
cija, kokia yra ši, turėtų būti 
įteikta Jungtinių Tautų antikolo- 
nializmo komisijai, sudarytai iš 
24 tautų atstovų. Į ją pirmiausia 
ir buvo kreiptasi, bet atsakymo 
iki šiol negauta (gal dėl to, kad 
tos komisijos pirmininkas yra, be
rods, rusas). Tada buvo kreiptasi 
į patį J.T. generalinį sekretorių 
U Thant. Po ilgesnio delsimo iš 
jo buvo gautas atsakymas, pra
šantis pasiųsti tą peticiją paštu. 
Vienas dalykas yra oficialiai peti
ciją su parašais, kurių surinkta 
virš 100.000, įteikti asmeniškai,

likose ieškojimas kelio i tautinį 
kolektyvizmą skina kelia i naują 
pasaulėvaizdį Sovietuose. Tarp
tautinėje politikoje juntamas 
įstrigimas. Nors Maskva veda nuo
latines slaptas derybas su Wa- 
shingtonu, vis dar lieka daugelis 
neišspręstų klausimų. Prancūzija 
ir sovietai randa bendrą kalbą dėl 
vokiečių rytinių sienų, jų neap- 
ginklavimo branduoliniais' gink
lais, smerkimo vykstančio karo 
Vietname, nusiginklavimo, tačiau 
kiekvienos šalies žodžiai turi skir
tingą prasmę.

Naujoji vaidyba
De Gaulle kelionė praėjusio 

mėn. antroje pusėje kai kam kėlė 
rūpestį, kad jis, nesutarimų su 
JAV paskatintas, galįs pasirašyti 
jei ne tarpusavio pagalbos, tai 
bent nepuolimo sutartį, pripažinti 
Rytų Vokietiją (DDR) ar Įsiparei
goti Vietnamo kare prieš ameri
kiečius. Prancūzijos prezidentas 
tinkamai atlikęs savo vaidmenį 
grįžo laisvomis rankomis. Jis ne
įsipareigojo Sovietams, nes jie ne
turėjo kuo Paryžiui atsiteisti. De 
Gaulle bandymas vokiečiams ap
jungti, liaudies respublikose va
kariečių Įtakai sustiprinti, šalims 
nusiginkluoti ar bent ginklų san
dėlius iš Vidurio Europos perkelti 
į Užuralį nesulaukė pritarimo 
Maskvoje. Vienašalis Prancūzijos 
Įsipareigojimas Sovietams būtų 
buvęs pakartojimas JAV klaidų, 
padarytų praėjusio karo metu ir 
net pokario tarpsnyje.

De Gaulle, parodęs prancūzo iš
didumą ir nemenkesnį sugebėji
mą už rusus, grįžo tuščiomis ran
komis. Jis neparsivežė politinių, 
ūkinių ir kultūrinių laurų ateičiai 
puošti. Paryžiaus - Maskvos san
tykiai, gristi tik geromis viltimis, 
pareis nuo daugelio veiksnių, bet 
lemiantį žodį tars jau atbundanti 
ir bruzdanti Europa.

visai kitas dalykas siųsti paštu. 
Todėl nuo šio pasiūlymo bent 
tuo taipu atsisakyta.

Tokiai būklei susidarius, peti
cijos parašai buvo paskirstyti pa
gal valstybes ir nusistatyta juos 
kartu su peticijos tekstu įteikti 
kraštų delegacijoms prie Jungti
nių Tautų. Iki šį laikraštį spaus
dinant, tuo tarpu įteikta tik trims 
atstovybėms: Kanadai, Italijai ir 
Australijai. Kanados peticija su 
8.100 parašų įteikta naujajam šio 
krašto ambasadoriui prie Jungti
nių Tautų Mr. Ignatieff. Įteikė as
meniškai trijų asmenų delegacija 
iš KLB Jaunimo sekcijos vicepir
mininko inž. A. Viskonto, stud. J. 
čeponkutės ir peticijų komisijos 
atstovo Z. Šermukšnio iš Wor- 
chester, Mass. Ta proga ambasado 
rius labai nuoširdžiai kalbėjosi su 
delegacija apie 1 vai. 20 min., pa
liečiant daugelį mums rūpimų 
reikalų. Dabar ambasadorius tu
rės atsiklausti savo vyriausybės 
leidimo įteikti peticiją Jungti-

siliepė į Zambijos prašymą nu
traukti importus iš Rodezijos. Ro- 

gavo prez. De G^Ste ir“sori2u dezijos krizė sukasi apie premje- 
vadų pokalbių tikslius žodis žodi£ r%Sm1^0 ka? Juodieji-
tekstus. Iš ju aiškėja, kad sovietai i r°dezieciai, kurių yra. 4 mik. ne-

- ra pajėgus savarankiškai valdytis.tikrai nori baigti karą Vietname. 
Taip pat patirta, kad sovietų-ki- 
niečių santykiai kaskart blogėja, 
ir sovietai tiesiog neranda žodžių 
savo kartėliui apie kiniečius iš
reikšti. Juos vadina laukiniais 
barbarais; pasienio susirėmimai 
ir bent poros karių mirtys esą 
kasdieniai reiškiniai. Apskritai, Bendruomenės narių konferenci- 
pokalbiai sup rez. De Gaulle paro- 3a vyko Otavoje tris dienas.
do tikrą sovietų galvojimą ir rū
pesčius Įvairiais tarptautiniais 
klausimais.

Varšuvos paktu valstybės tarėsi 
Bukarešte. Daugiausia vyko aiški
nimasis tarp Sov.' Sąjungos ir Ru
munijos. Rumunai r e ik a la u j a 
daugiau nepriklausomumo, o so
vietai nori kietai kontroliuoti apie 
1 mil. pakto karių. Sovietų kari
nių pajėgų vadas maršalas Grech
ko neturi savo priklausomybėje 
200,000 rumunų karių ir vargiai 
kada turės. Reikalaujama, kad 
pakto vadai būtų keičiami rotaci
jos būdu. Iki šiol vadovaudavo tik 
sovietų generolas. Pakto nariai 
pasmerkė amerikiečių karo veiks
mus Vietname ir pažadėjo siųsti 
savanorius, jei š. Vietnamas pra
šytų paramos. Kita Varšuvos pak
to deklaracija reikalauja, kad bū
tų šaukiama Rytų-Vakarų Euro
pos valstybių konferencija ir ban
doma gerinti tarpusavius santy
kius.

Prez. Sukarno visagalybės poli
tinis laivas plaukia seklumoj į 
uolas. Kongresas jam atėmė titu
lą, kad jis yra Indonezijos prezi
dentas visam gyvenimui. Nebega
li duoti Įsakymų, ir prezidentystė 
pratęsta vos porai metų. Taip pat 
bus persvarstyti visi jo išleistieji 
Įstatymai nuo 1959 m. liepos 5 d. 
Kongresas priėmė rezoliuciją, ku
ri draudžia komunistų ideologijos 
plėtimą Indonezijoje. Jakarta ra
dijas teigia, jog prez. Sukamo pa
reiškęs kongresui, kad nebenori 
būti prezidento pareigose.

Indonezija atitraukė savo ka
riuomenę nuo Malezijos sienos. 
Aplamai, krašte puolama, kas tik 
primena Sukamo valdymą ir lai
kus. Net kaikurios rezoliucijos 
kongrese nukreiptos prieš prez. 
Sukamo. Reikalaujama, kad In
donezija sugrįžtų į tarptautines 
institucijas, kaip Tarptautinį Va
liutos Fondą, Tarptautinį Atstaty
mo ir Planavimo Banką, iš kurių 
Sukarno buvo pasitraukęs prieš 
porą metų. Taip pat norima grįž
ti ir į Jungtines Tautas.

Rodezijos ir Britanijos pasitari
mai nutraukti vienam mėnesiui.

nėms Tautoms.
Jungtinėms Tautoms parodžius 

tam tikro šaltumo peticijų reika
lu, pereitą penktadienį mūsų 
jaunimas demonstravo "prie J. 
Tautų rūmų, o taip pat ėjo ir 
prie sovietų ambasados. Demonst
racija prie Jungtinių Tautų buvo 
taiki ir niekeno nevaržoma. Prie 
sovietų ambasados policija nepri
leido, sustabdydamas demonstra
ciją apie vieną bloką nuo jos. 
Esant darbo dienai, demonstraci
joje dalyvavo apie 200 jaunimo, 
kurių nemažą dalį sudarė svečiai 
iš kitų kraštų, ypač iš Australijos.

Kanados min. pirm. Pearsonas 
paskelbė 5 metų $71.mil. plėtimo- 
paramos programą Karibų jūros 
Britų Bendruomenės kraštams. 
Parama pakeliama 30%. Papildo
mai du universitetai per tą laiką 
gaus $6 mil. Kanados ir 13 Britų

Malavija, buvusi britų kolonija 
R. Afrikoje, pasiskelbė respubli
ka. Anskčiau ji buvo Nyasalando 
kolonija. Gyventojų turi apie 3 
milijonus.

Amerikiečių erdvės tyrinėtojai 
sėkmingai paleido į orbitą 29 to
nų satelitą ir po 7 vai. bandymo 
susprogdino. Panašus satelitas- 
kada nors turės skraidinti astro
nautus į mėnulį.

Karalienė Elzbieta ir princas 
Pilypas lankėsi š. Airijoje. Bel
fast mieste šalia jų automobilio 
nukrito 60 sv. cemento blokas, pa
leistas iš ketvirto augšto. Pasikė- 
sintojai policijos suimti.

Kinijoje vyksta valymai. Cent
riniame partijos komitete propa
gandos ministeriją perima Tao 
Ciu. Anksčiau jis valdė provinci
ją, kuri yra Prancūzijos didumo 
ir gyventojų skaičium kaip JAV. 
Propagandos reikalus tvarkė Lu 
Ting-yi, kuris taip pat išvalytas. 
Jau trys mėn. kaip jis nesirodo 
viešumoje. Kita naujai iškilusi fi
gūra yra čen Po-ta, anksčiau bu
vęs propagandos viceministeris. 
Sykiu vyksta ir gyventojų paruo
šimas, jei tektų susidurti su JAV. 
Krašte vyksta susirinkimai, kur 
deklaruojamas gyventojų pritari
mas vedamai partijos linijai. 
Prmejeras čiuenlai apkaltino so
vietus ir amerikiečius kolaboraci- 
ja prieš kiniečius. Ypač bombar
davimas Hanoi ir Haifong alyvos 
tankų buvęs bendrai sutartas. So
vietai perkelia karius iš Europos 
į Kinijos pasienį. Tai leidžia su
mažinti amerikiečių Įgulas Euro
poj ir jas padidinti Vietname. 
Taip pat aiškiai pasisakyta prieš 
Indijos premjerės I. Gandhi pa
stangas dėl taikos Vietname. 
Ypač pabrėžtas reikalas padėti š. 
vietnamiečiams. Viena aišku, kad 
valymuose iškyla stipresnis, ka- 
ringesnis elementas ir kad reika
laujama akcijos. Tačiau tonas lie
ka defenzyvinio pobūdžio. Niekur 
neminima tiesioginė karinė akcija 
prieš JAV.

Tailandijos šiaurinėj-rytinėj ir 
pietinėj dalyse policija nušovė 
100 komunistų. Trang porvincijo- 
je valymams buvo naudojami 7 
malūnsparniai.

Jean Sainteny, prez. De Gaulle 
asmeninis pasiuntinys, buvo nu
vykęs į Pekingą ištirti taikos gali
mumus Vietname. Prašė pasima
tymo su kiniečių ministeriais, 
prancūzų ambasadoje praleido 
šešias dienas ir išvyko pasimatęs 
tik su užs. reik. min. valdininku.

Šveicarija svarsto įėjimo į JT 
klausimą. 1945 m. to nepadarė 
laikydamasi savo tradicinio neut
ralumo. Prieš tai balsavimu bus 
atsiklausta krašto gyventojų.

Romoje lankėsi JAV ambasado
rius JT Goldbergas. Tarėsi su po
piežium ir Italijos politikais.
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KO SUVAŽIAVOME?
Suvažiavom iš keliolikos kraštų 

į Dainavą. Kodėl? Susitikt su nau
jais žmonėmis, pasidalint idėjo
mis, išmokt ir išmokyt. Susibūręs 
jaunimas pakels visų lietuvių 
dvasią ir ūpą.

Bet ar galima labai smarkiai 
sujudėt, stiprius ryšius užmegzti, 
jeigu lietuvis iš Argentinos kal
bės su kitu iš ten pat ir dar ispa
niškai, o iš Amerikos su savo prie- 
teliu angliškai. Kažin, ar daug 
naujų idėjų sukopsim, jei mes vi
si bendrausim tik su savo senais 
pažįstamais ir draugais, su jaisfmasis.

valgysim, maudysimos ir dirbsim.
Bet pažangos yra. Nubalsavom 

vakar, kad trys žemynai valgys 
prie vieno stalo. Nesustokim ten 
— puiki proga susipažint dabar, 
kol mūsų palyginus mažas būrys. 
Pradėkim šį sąjūdį, kad vėliau bū
tų lengviau. Kartu dainuokim, šo
kim ir stenkimės suprast viens ki
tą. Nevegetuokim savo kampe — 
visas pasaulis prie durų.

Integraciją pirmyn!
Kongresinės liet, jaunimo vadų 

stovyklos laikraščio pirmas veda-

Kanados krašto valdybos žinios

Tempora mutantui — laikai 
mainosi. Užsienių lietuviai 1935 
m. vasarą, su jaunimu imtinai, 
laisvai sugužėjo Lietuvon į savąjį 
kongresą.

Po 30 suvirš metų nuo to įvykio 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mui rinktis kongresan Lietuvoje 
dabar dėl suprantamų priežasčių 
nebeįmanoma. Tad pasirinkote 
kongresui išeivijos sostinę Či
kagą.

Lietuvai bundant jaunimo pa
stangų, plunksnos ir kardo dėka: 
“Jauna, laisva, pati savęs valdovė 
Tautų eilėn įstojo Lietuva.”

(Maironis)
Lietuvos laisvės žiburiams už

gesus, dviem atvejais Lietuvos 
jaunimas vėl prašneko priešui su
prantama kalba.

Susirinkote liūdnos atminties 
birželio genocidiniame mėnesyje, 
šio krašto viceprezidentas Hubert 
H. Humphrey šauniu pareiškimu 
baltiečiams bei kongresmenai sa
vo kalbose prisiminė liūdnąjį bir
želį- ir priminė JAV vyriausybės 
džiuginančią laikyseną Lietuvos 
atžvilgiu.

Susirinkote kongresan pasi
švęsti dėl Lietuvos, šiame mieste 
yra paminklas, iškalbingai prime
nąs pasišventimą. Turiu mintyje

Darių ir Girėną, kurių už poros 
savaičių sueis 33-čioji transatlan
tinio skridimo sukaktis. Tų progų 
supuolimas — ženklas, kad po ge
ra žvaigžde renkatės kongresui.

Pagaliau, susirinkote kongresui 
šio krašto Nepriklausomybės De
klaracijos sukakties išvakarėse. 
Toji deklaracija mums giminin
ga. Tadas Kosciuška, Lietuvos sū
nus, prisidėjo atkakliu darbu, kad 
ji taptų kūnu. Toji diena mums 
dvelkia ir Lietuvos prisikėlimo 
viltimi, nes Lincolnas pareiškė, 
kad Amerikos Nepriklausomybės 
Deklaracija “suteikia laisvę ne 
tik šio krašto žmonėms, bet ir vil
tį visam pasauliui, visiems lai
kams”, taigi ir lietuvių tautai. To
kiomis aplinkybėmis džiugu, kad 
mūsų jaunimas, velionies prezi
dento Kennedy žodžiais tariant, 
susirinko kelti klausimą: “What 
can I do for my country?”

Pavergta tauta džiaugiasi, kad 
jūs laisvi, laisvoje šalyje susirin
kę galite laisvai aptarti^ kuo Lie
tuvai padėtiną.

Prospektai Lietuvą prikelti da
bartiniu metu daugiau žadantys, 
negu 1917-18 metais. Tada Lietu
va nebuvo laikoma nepriklauso
mų valstybių šeimos nariu. Šian
dien Baltijos valstybių okupacija

laisvojo pasaulio pasmerkta. Lie
tuvos okupacijos nekomunistiniai 
kraštai nepripažįsta. Jeigu aš 
šiandieną galiu į jus prabilti kaip 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vas, tai irgi tik suminėtos Lietu
vos okupacijos nepripažinimo dė
ka.

Aš nuoširdžiai sveikinu kongre
so dalyvius, susirinkusius iš arti, 
o ypatingai — susirinkusius iš 
toli. Aš sveikinu pradedant bene 
jauniausia vakarykštės dienos nu
sipelniusia veikėja p-le Jūrate 
Reisgyte ir baigiant bene seniau
siu jaunuoliu prel. M. Krupavi
čium, kuris dar prieš Pirmąjį Pa
saulinį Karą pateikė bene pirmą
jį jaunuomenei skirtą vertingą 
leidinį “Idealas ir jaunuomenė”.

Nuoširdžiai linkiu kongresui ir 
jo dalyviams sėkmės. Te jūsų pa
stangos neša paguodą tautai na
mų nevalioje, šis kongresas tebū
nie svari pastanga prikelti Lietu
vą ir palengvinti pavergtų tautie
čių naštą.

Linkiu, kad sekantis Jaunimo 
Kongresas galėtų susirinkti lais
voje Lietuvoje, Gedimino mieste. 
Linkiu, kad ten Lietuvos trispal
vės kaimynystėje galėtume už il
gametę paramą bei palankumą 
Lietuvai su dėkingumu pagerbti 
ir šio krašto žvaigždėtą vėliavą.

AMERIKA PRIPAŽINS MONGOLIJĄ?
Mongolija (Outer Mongolia) yra 

tarp Kinijos ir Sovietų Sąjungos. 
Gyventojų turi apie milijoną, bet 
teritoriją — didesnę už Vakarų 
Europos. 1921 m. Išorinė Mongo
lija iškilo kaip “liaudies respub
lika” arba komunistinė valstybė. 
Po antro pasaulinio karo Mongo
lija pateko į Jungtinių Tautų or
ganizaciją ir laimėjo daugelio 
valstybių pripažinimą. Vašingto
nas susilaikė nuo Mongolijos ir 
komunistinės Kinijos pripažini
mo, bet neseniai JAV užsienio 
reikalų ministeris Dean Rusk 
spaudos atstovams į paklausimą 
atsakė, jog Vašingtone svarsto
mas Mongolijos pripažinimo rei
kalas. Sužinojęs tai, čiangkaiše- 
kas tuojau pareiškė protestą: 
Mongolija — tai Kinijos teritori
jos dalis, todėl ji neturi teisės į 
valstybinę nepriklausomybę ir į 
atskilimą nuo Kinijos. Dean Rusk 
pareiškimu nėra susižavėjęs ir 
Pekingas; pastarajam nepatinka 
“amerikinių imperialistų kišima
sis” į liaudies Mongolijos reika
lus. Maskvai gi patinka, kad jos 
satelitą Kinijos pasienyje JAV 
pripažins nepriklausoma valsty
be.

Nuo 1921 m. Mongolija palaiko 
draugiškus santykius su Maskva. 
Situacija pasikeitė, kai Kinija 
tapo komunistine. Pekingas rūpi
nosi Mongolijos simpatijomis, 
siuntė savo technikų ir kvalifi
kuotų darbininkų Mongolijos pra
monei kelti, bet 1964 m. juos at
šaukė, nes Mongolija ir toliau pa
laikė gerus santykius su Maskva 
bei nerodė noro įsijungti į Kini
jos bloką. Sovietų komunistų kon
grese Maskvoje Mongolijos ko
munistų partijos vadas ir premje
ras Umzahigan Cedenbal vaidino 
svarbų vaidmenį. Tai yra sovietų 
kompartijos vado Leonido Brež
nevo š.m. sausio mėn. vizito Mon
golijai pasekmė: Mongolijos sosti
nėj Ulan Batore buvo pasirašyta 
draugiškumo sutartis 20 metų. 
Be to, Maskva paskyrė 660 mili
jonų rublių paskolą Mongolijos 
ūkiui kelti. Tiesa, Ulan Batoras 
ir toliau palaiko su Kinija preky
bos ryšius, bet jie, palyginti su 
Maskva, yra mažareikšmiai. JAV 
iki šiol Mongolijos nepripažino ir 
Ulan Batore savo diplomatinės at
stovybės neturi, tačiau metinė 
prekių apyvarta tarp Mongolijos 
ir JAV svyruoja tarp 2 ir 4 mi
lijonų dolerių. J. Gs.

1. Krašto Valdybos atstovai tu
rėjo bendrą posėdi su Kanados 
Lietuvių Fondo Taryba j ieškant 
kelių Įregistruoti Lietuvių Fondą 
valdžios Įstaigose taip, kad nebū
tų pažeisti pagrindiniai Fondo 
principai.

2. Krašto Tarybos šio rudens 
esi j a nutarta šaukti š.m. spalio

ijėn. 8-9 dienomis — Padėkos 
Dienos savaitgalyje — Hamiltone 
arba Toronte.

3. Apie pusė apylinkių dar nė
ra sumokėjusi solidarumo mokes
čio procentą už 1965 metus. La
bai prašome nedelsiant tai pada
ryti, nes Krašto Valdybos iždas 
ryšium su Jaunimo Metais ir ki
tais dideliais įvykiais smarkiai 
tuštėja.

A. Rinkūnas, 
Krašto Valdybos pirm.

L. Tamošauskas, 
Sekretorius

Kompartijos ideologinis frontas
LIETUVOJE VĖL ATNAUJINTAS ATEISTINIS PRIEŠPUOLIS 

Rimas Gintautas

Maskvos rikiuojami ateistiniai komunistinės visuomenės žmogų... 
priešpuoliai Lietuvoje vyksta pot-

VUKo pirmininko Vaclovo Sidzikausko
Brangus Jaunime, Kongreso 

svečiai ir dalyviai!
Man didžiai miela ir malonu pa

sveikinti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Pavergtųjų 
■Europos Tautų Seimo vardu.

Tauta be jaunimo — tauta be 
ateities. Nėra jokios abejonės, jog 
šis kongresas yra paties gyvenimo 
pašauktas reiškinys. Tai įvykis, 
kuriuo mums visiems reikia nuo
širdžiai džiaugtis. Svarbus yra 
pats kongreso faktas, pristatąs 
mūsų jaunąją kartą pasauliui ir 
parodąs jos veidą. Juo labiau 
džiuginančiai veikia mus šis kong
resas kaip nauja kūrybinė jauno-

priešpuoliai Lietuvoje vyksta pot- — Naujoji politinio švietimo siste- 
vyniais ir atoslūgiais. Jie pareina nū davė gerus rezultatus, — kalbėjo 
nuo sąlygų krašte ir tarptautinės 
įtampos. Net ir kruvinojo teroro 
vykdytojas Stalinas buvo privers
tas karo metu panaikinti komin- 
terną ir jieškoti Bažnyčios atra
mos. Po karo vėl atnaujintas tikė
jimo persekiojimas. Pokario 
tarpsnyje buvo įvairūs poslinkiai, 
tačiau nei viename, net ir švel
niausiame, neatsisakyta adminis
tracinių priemonių Bažnyčiai pa-

V •

PAŽANGA ATOMINĖJE SRITYJE
sios lietuviškos išeivijos apraiška. Į vės kovų, tautos sukilimo dvide- 
Tai, sakyčiau, tam tikras tautinių !>« —-..i—
jėgų patikrinimas, kuris parodys, 
kokią ateiti mes turime kaip tau
ta.

Išeinančius į visuomeninio gy
venimo areną, jus pasitinka stipri 
prožektorių šviesa iš visų šonų. 
Savieji ir svetimieji jus įdėmiai 
stebi. Iš jūsų daugiau ar mažiau 
tvirto žingsnio, taiklaus ir ryžtin
go pasireiškimo ne tik mes patys, 
bet ir mūsų draugai ir priešai 
sprendžia apie lietuvių išeivijos ir 
pačios lietuvių tautos ateiti.

Man, Lietuvos laisvinimo veiks
nių atstovui, ši kongresą ypatin
gai miela sveikinti Lietuvos lais- vojo pasaulio lietuvių~jaunimą

šimt penkerių metų sukaktį mi
nint. Tai kelią rodantis švyturys 
mūsų tautos prailgusioj nelaisvės 
naktyje. Tegul šis kongresas su
tvirtina visos tautos pastangas ir 
viltis teisingumo ir laisvės perga
le Lietuvai.

Jūsų kongresas tars žodį, kurį 
išgirs visas pasaulis — Lietuvos 
draugai ir jos priešai. Jūsų žodis 
nuaidės pavergtoj tėvynėj. Vy
resniajai kartai jis įkvėps džiaugs
mą ir viltį, o jaunąja! — padės 
surasti vietą Lietuvai šių dienų 
pasaulio būklėje.

Linkiu jums savo tautine veikla 
ir savo pavyzdžiu uždegti viso lais-

Atominė energija vis stipriau 
Įsigali. Jau nemažai karo laivų, 
lėktuvų, elektros jėgainių varomi 
atomine jėga. Nevadoje pradėtas 
bandyti atominės raketos mode
lis, kuris varomas atomine jėga. 
Raketa Saturn, turinti 340 pėdų 
augščio, bus neužilgo panaudota 
iššauti orbiton atominio erdvėlai
vio. Šiais metais bus mėginta iš
šauti Marinerius į Marsą, kai jis 
bus patogioj padėty. Ji galės tele
vizijos kameros nufilmuoti, ištirti 
magnetinius laukus, kosmines 
dulkes ir radijaciją. Netoli Čika
gos yra seniau įrengta Argono 
atominės energijos laboratorija. 
Naują atomų skaldytuvą numato-

i ma statyti jau šiais metais Du Pa
ge apskrityje, netoli Argono ir 
Lomonto. Federacinė JAV val
džia paskyrė jau ir lėšų: jis kai
nuos iki 280 milijonų dol. ir bus 
didžiausias pasaulyje atomų skal- 
dytuvas. Centre dirbs virš 2.000 
mokslininkų. Argone ir du Page 

Tai yra pagrindinis ir šio kongre- mių abejonėmis, kad po savaitės - apylinkėje visose šitose statybose

dirba inž. Antanas Tamošaitis. 
Jam pavesta suplanuoti ir pasta
tydinti už 17 mil. dol.. vadinamą 
burbulinį kambari. Yra ir dau
giau ten dirbančių lietuvių.

Radiacijos spinduliai yra labai 
pavojingi gyvūnijai. Atominės 
bombos išmetimas Japonijoj, jos 
radiacija buvo ilgai tiriama. Ra
diacija buvo pasiekusi Š. Ameri
ką, kai sovietai Sibire anais me
tais sprogdino atomines bombas. 
Apsisaugojimui nuo atominių 
bombų ridiacijos,dedamos didžiu
lės pastangos. Illinois technologi
jos prof. Recliffle pareiškė, kad 
nuo radiacijos bus galima apsi
saugoti mirties spinduliais' Jie 
atominei bombai neleis išsprogti 
ir sunaikins jos užstaisą. Helsin
kio un-to prof. K. Setala išrado 
net preparatą, kaip neutralizuoti 
žmogaus kūne pavojingiausią ra
diacijos elementą strontijų 90. . 
Prof. Stetala pats ant savęs iš
bandė

Bal. Brazdžionis

Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininko Antano Rinktino
politinio švietimo kabineto vedėja .G. 
Norgėlienė. Įvairiuose politinio švieti
mo rateliuose ir mokyklose mokėsi 
apie 900 žmonių. Bet sena bėda — 
nuoboduliu — užsiėmimuose vis dar 
neatsikratyta. Skundžiamasi blogu 
lankomumu, o juk tik vienas propa
gandistas iš didelio .jų būrio savo ra
telio užsiėmimams (pagyvinti vartojo 
diafilmus. Dažnai savarankiškai besi- ____ ______________ __________  _______

__ ____ r________ j____j___ mokančių skaičius tik ataskaitas puo- biausią šio šimtmečio lietuvių 'čią progą asmeniškai susitikti! einame, 
žaboti. Kompartija jaučiasi nepa-; Šia. Gyvenime dažnai pasitaiko: geras -
jėgi palaužti tikėjimo “mokslinė-: gamybininkas, aktyvus visuomeninin- 
mis priemonėmis” — dialektiniu i kas. o pro ausis tylomis praleidžia fa- 
materializmu bei ateistine propa-: natiškus religininko išpuolius, sveti- 
ganda. kurią galima vadinti išgal- į mas mums mintis, nesugeba apginti 
votų pasakų pasakojimu. Jai telie- savo pasaulėžiūros, šio tylėjimo daž- 
ka bažnyčių apdėjimas nepapras- niausią priežastis — silpnas teorinis- 
tais mokesčiais, persekiojimas ti- mokslinis žmogaus pasiruošimas. Mark- 
kinčiųjų. niekinimas dvasiškių, sistinę-leninę teoriją turi gerai mokė- 
trukdymaą jų išmokslinimo, ir ti kūrybiškai taikyti gyvenime kiekvie- 
kompartijos pareigūnų klaikus nas komunistas. Tarybinio gyvenimo 
bažnvčiu administravimas. Šios Įvairovė teikia daug faktų, kuriais ne-

sunku atremti įvairius imperialistinės , .‘V7“ z x
propagandos išpuolius. Deja, partinės. Pagyrimo vietą patyriau, kad i Toks gyvenimas buvo baisesnis uz

apsaugojimą nuo išnykimo. Laiko rutulio kontinentų. Kalbėkime 
dvasios supratimas, jos prisitaiky- tad čia vieni į kitus ne tik proto, 
mas bei panaudojimas savo lietu- bet ir širdies kalba. Pasididžiuo- 
viškiesiems rekalams yra pagrin- kime ne tik savo laimėjimais, bet 
dinis visų mūsų kongresų tikslas.! pasidalinkime ir savo sielos gel-

Laiko tėkmei bėgant greičiau 
negu spėjame pajusti,. Įvairūs es
miniai pasikeitimai, kuriems 
anksčiau reikėjo šimtmečių, da
bar vyksta netgi vienos kartos lai-. .
kotarpyje. Tuos pasikeitimus turi-'so uždavinys, ypač turint galvoje, kitos vėl pasklidę po’ platųjį pa
ine matyti, juos suprasti ir ju ita- ,^ad šis Pasaulio liętuvių jaunimo šaulį dar tvirčiau žinotume ne tik 
, . .. ’kongresas duoda retą, gal tik per ko siekiame, bet ir kuriais visu
ką pritaikinti sprendžiant svar-.keĮįs dešimtmečius pasikartojan- sutartais būdais prie tu siekimu 
kiču r>l <—i z-x Xt w-tl-wi nXi zs 11 rt + niT-ri,, ! v • • vi ...... i.---------c --- ------------- --------- r uia piLfgą. aomumonai ouoiliivljl f viuaiiic. 
klausimą — pačios lietuvių tautos; lietuvių jaunimui iš visų žemės i Sėkmės ir ištvermės!

I kongresas duoda retą, gal tik per ko siekiame, bet ir kuriais visųĮ

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

Lietuviai žaliojo aukso krašte
bažnyčių administravimas, 
priemonės naudojamos tuo pat 
metu, kai Maskva siekia politinio 
bendradarbiavimo su Vatikanu.

Ideologinė diena
Prieš kompartijos XXIII suva

žiavimą buvo pritildytos šnektos 
apie ateistinę veiklą. Laikraščiai 
liovėsi rašę “ateistinėmis temo
mis”. Nedaugeliui savaičių pra
slinkus nuo Gromyko lankymosi 
Vatikane atsargiai vėl pradėtas 
ateistinis priešpuolis. Šiauliuose, 
birželio antroje pusėje. Įvykusi 
ideologinė diena, kurią “Tiesos” 
korespondentas S. Blėda aptarė 
(VI. 23d., Nr. 145) kompartijos 
dienraščio laidoje:

Mes dažnai sakome “ideologinis 
frontas”. O juk frontas — ištisa, ne
pertraukiama kovos linija. Todėl vi
sos ideologinio poveikio priemonės tu
ri tarnauti bendram tikslui — auklėti Į jų sluoksnius pasiekia netolygiai.

BIRŽELIO MINĖJIMAS URUGVAJUJE
Gedulingųjų Lietuvos sukakčių 

minėjimai Urugvajuje buvo pro
ga plačiau prabilti Baltijos valsty
bių laisvės bylos reikalu spaudo
je ir radijo pranešimuose.

Kelios radijo stotys praneši
muose ir komentaruose priminė 
tragiškųjų įvykių sukakti Lietu
voje, o CLARIN radijas savo 
“Laisvės Balso” programas visą 
birželio mėnesi skyrė Lietuvos te
moms.

Šiose programose kalbėjo Lie
tuvos atstovas Urugvajuje A. Gri- 
šonas. pasiuntinybės spaudos at
tache K. Čibiras ir eilė urugvajie
čių, tarp kurių pažymėtinas dr. T. 
Brena. buvęs senatorius, įžymus 
katalikų veikėjas ir juristas. Jis 
iškalbingai iškėlė svarbiausius

Geriausiai pailsesit per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

A I I r\ r> k I r 87 East Bay Rd., Osterville, 
ZXlJIJixC JlXlr“ Cape Cod”Mass ’02655 USA- 
S' v-/ l-' 1X V-ZI N 1— TeI (Area 617) 428 - 8425.
• Vila AUDRONE yra apsupta didelių 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 vasarojimui 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 Į vilą AUDRONE — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

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

DR. PETRAS MAČIULISNesąžiningi agentai
Dar prieš išvykdamas į naują

teisybės... O kaip tą teisybę Bra- 
. zilijoje surasi, kad net retas ka
vos plantatorius žino savo žemės 

'ribas. Taip kartą paklaustas gana 
šviesus brazilas, koki žemės plotą 
hektarais užima jo plantacijos, jis

gęs, vėl eidavo i stoti darban. Į 

gyvenimą kad ir blogiausioje ka
vos fazendoje!

Nesigilinau nei kokiais sumeti-’ išskėtė rankas ir atsakė: ilgio turi 
11 Kannp hnvn i Tais’ nei kuri?^ ^?is prie i 26 lehvas, o pločio 15, (viena leh-

laioouoiauimainai v . . ... . .. . 1 Anastacio geležinkelio stoties ir va turi 6 kilometrus) Paklaustas
terialistinės pasaulėžiūros supratimas, ^mes pardavinėjimo Brazilijoje. keiiolikos namu kaimelio, iš kur: įš profesiios inžinierius savo

b-vė, kuriai vadovao buvę zmo- p-oijiYio'nocipkti\o “Nnnva t itua-'i P™??5?!0; .. ^b4avo nės- vienas buvęs teatro direkto- • ™\P + i Nuova bitua plantacijoje turėjo 25 kilometrusnes. vienas ouvęs teatro aireKto inia ’ buvo atvykęs is Lietuvos nnnsavo srpJežinkelio šaka su
nūs, kitas — buvęs karininkas ir. knn Tona<; Kivilfus' mano veiklu-1. osavo g^ezinKeno saKą_, su 
11 Tai naparsėiusi Jaeučianskios j J KJvl,llus’.mano veiKlu jungtą su Mogyana linija, o gar- 
■ i -a • Pj • • u j ■ • i i i sis draugas is Siauliu gimnazijos • vėžius eile vasonu kuriais suvež- ir kitu jo dvieju bendrininku kon-i t n kara Pripš kolis metus1 j ' 7 - Vd&onib Kur1?^ suvez tora ifž non litu iie siūlė nirkti'?- • • 7-i K c M . - davo cukrines nendres į du cuk- !?ra-.,r.z. 7; 11 lv, siuie pirKU ,1S mire tlk nebe Sant Anastacio ran<~ fabrikus To administraeiia Brazilijoje, Sao Paulo valstijoje, vietovėle u n iic ? aamimstracija
10 alkierių žemės su mišku., (ai- vieJ,oveJe;..................... _ ! turėjo tik... 125 lengvus automo

bilius. Vien tik lietuvių jo planta
cijoj buvo apie tūkstanti. Beveik 
visas apskrities miestas (Riberao 
Preto) su banku buvo jo šeimos 
nuosavybė. Jis sakėsi dirbąs šito
je nuošalėje tam, kad parodytų 
brazilams, jog ir savame krašte 
galima ekonomiškai išaugti...

Čia ir galima susidaryti vaizdą, 
kad Brazilijoje didžiulių žemės 
plotų savininkai patys tiksliai ne
gali pasakyti, kiek jie turi žemės, 
o gyventojų dauguma beveik nie
ko neturi ir gyvena diena iš die
nos. Suprantama, ši pastaba liečia 
ne miestus ir miestelėnus, bet že
mės ūkio darbininkus, gyvenan
čius provincijoje.

Latviams sekėsi
Atvykę Brazilijon po 1905

sunku atremti Įvairius imperialistinės

organizacijos. propagandistų kadrai, 
kaip pastebi “žinijos” draugijos lekto
rius A. Ališauskas, dar mažai jais 
naudojasi.

Kartais susiaurinamas mokslinės-ma-

iviename Kauno banke (Kredito) 
vra “užšaldvti” 130-ties žemės už- 
pirkėjų Brazilijoje pirminiai įna
šai. kiekvieno užpirkėjo po 130 
doleriu.

Ateizmas yra tik jos sudėtinė dalis. 
Todėl ateistinę propagandą reikia mo
kamai Įjungti į bendrą ideologinio 
darbo sistemą, šiauliečiams ateistams 
didelę paramą teikia mieste veikiantis 
pirmasis respublikoje ateistinio darbo 
metodikos kabinetas.

Ateistinei propagandai reikia su
teikti mokslinĮ pagrindą. Todėl ir so
ciologinių tyrimų, Įvairių apklausos 
anketų rezultatai turi dominti ateistus. 
Jie gi prikišamai rodo: maža dar ateis- 
tų-propagandistų išsilavinusio jaunimo 
gretose ateistinė mintis visus gyvento-

teisinius, politinius ir moralinius 
argumentus, kuriais remiantis tu
rėtų būti Lietuvai grąžinta nepri
klausomybė.

Penki Montevideo dienraščiai 
paskelbė straipsnius ta pačia te
ma.

Visuomeninis lietuvių aktas 
Įvyko birželio 12 vakare parapi
jos salėje po pamaldų už Lietuvą 
ir jos kankinius. Buvo pradėtas 
atst. A. Grišono, Lietuvių-Urugva- 
jiečių Sąjungos pirmininko J. P. 
Martinez Bersetche ir laisvųjų ku
biečių atstovo kalbomis, papildy
tas G. Mačiansko atsiminimais iš 
tragiškųjų dienų tėvynėje.

Meninę dalį atliko “Aido” cho
ras, solistė L. Grišonienė, pianis
tė T. Drobniauskaitė ir deklama- 
torė B. Mačianskienė. (ELTA)

10 alkierių žemės su mišku... (al- 
kieris 2.4 ha). Taigi, už trylika 
šimtų litų gauni valaką žemės su 
mišku. Tik niekas pirkėjams ne
sakė, kad toji žemė buvo pardavi-

Kaip kėliau patyrėme, mūsų 
i žmonių ir kunigo gyvenimo sąly
gos tenai buvo daugiau negu pras
tos, tad ir kunigas ne ka jiems te- 
Salėi° Padėti Ga,l;‘ bu™ i° ir nejama uz Tol) kilometrų i vaka žmonių kurie toje «N Lįtuani.
joj” net savo artimuosius miru
sius laidojo savo iš palmitų suręs
tos trobelės palangėj.

Nuova Bessarabia
Primityviausiu keliu nuvykę Į 

koloniją patyrėm, kad beveik gre
ta lietuvių buvo pradėjusi kurtis 
kita kolonija, pasivadinusi “Nuo
va Bessarabia”; kad tarp abiejų 
kolonijų žemės savininkų atsirado 
byla dėl žemės ribų pažeidimo: 
kad ir bessarabai ten pirko žemę 
panašiai kaip lietuviai. Pamatę, 
kad įklimpo, bėgo ir jie jieškoti

MOHAWK
FURNITURE LTD

★ R. McAfee Brown, garsus 
protestantų teologas, tvirtina, 
kad keleto metų laikotarpyje 
Amerikoje priklausančių kuriai 
nors tikybinei bendrijai žmonių 
skaičius sumažės. “Ir toks su
mažėjimas bus bendrijų išgel
bėjimas” — pabrėžė jis, nes tik

bažnyčias, o ėjusieji dėl įpročio 
— nebeis, šių būsimų pasekmių 
priežastimi jis laikąs tai, kad 
Amerikos bendrijos pagaliau 
pradeda žengti į plačiąją publi
ką, į žmonių kasdienybę. Kurie 
norės, kad jų kasdienybė liktų 
kaip ir anksčiau —1 —
tikėjimo, turės atsisakyti tiky-

;rus nuo S. Paulo ir 60 km nuo 
j vienintelio geležinkelio, kuriuo 
tegalima ton vieton nukakti. Nie
ko nebuvo sakoma, kad miškas te
nai ne toks kaip Lietuvoje, bet 
palmių rūšies, netinkąs jokiai 
statybai, o ir pakurti juo tegali
ma, kai jau gerokai sudžiūsta.

Nuova Lituania
Matyt, kažkas dėl tokios pigios 

pasiūlos suabejojo ir pasiskundė 
mūsų teismo pareigūnui. Pasitei
ravus pas tos b-vės bendrus ir ne
gavus tikresnių duomenų, Įnašai 
banke buvo laikinai įšaldyti. Man 
teko vėliau ši reikalą ištirti. Su
grįžęs iš tos kolonijos, pramintos 
“Nuova Lituania”, galėjau kaip 
Cezaris tarti: veni, vidi, vici (at
vykau, pamačiau, nugalėjau)... 
Tai būta didžiausios aferos XX- 
me amžiuje! Ji dar Lietuvoje bu
vo susekta ir daugelio žmonių pi
nigai išgelbėti. Gi tie keliolika, 
kuriuos mes radome jau atsikėlu
sius ir apsigyvenusius “N. Litua- 
nijoj”, nežmoniškai vargo ir vė
liau turbūt į viską pamojo ranka 
ir išvyko kur nors Į miestą. Kad 
galėtų šiaip taip pramisti, vienas 
Šeimos narių sekmadienio rytą iš
eidavo pėsčias į Sant Anastacio 
stotį, kad gautų prie geležinkelio 
darbo. Savaitės gale, nusipirkęs 
maisto, grįždavo tuos 60 kilomet
rų | koloniją ir, nedaug tenumi-

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas Į namus pristatymas.

KRAUTUVES:

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

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

J

TEL. OX 9-4444

įklimpo, bėgo ir jie jieškoti m.

Lietuvių kolonijos "Nuova Lituania" narnos Brazilijoj

rusų revoliucijos latviai geroj vien taip pat sodinimu medvilnės ir 
toj ir labai lengvomis sąlygomis, “ 
ilgiems metams išsimokėtinai, už
pirko susidėję didžiulius žemės 
plotus ir pradėjo sodinti medvil
nę. Kai mes su Latvijos konsulu 
juos aplankėm po 25rių metų nuo 
jų Įsikūrimo, jie gyveno vienkie
miais, kaip Latvijoje, ir gerai pra
sigyvenę. Turėjo jie savo (baptis
tų) bažnyčią, mokyklą ir t.t. Pa
gal geležinkelio stotį ir savo ko
loniją latviai praminė “Nuova 
Odessa”. Kita latvių kolonija 
“Varpa”, jau daug vėliau pradė
jusi kurtis, atrodo, neturėjo tų 
gerų sąlygų todėl jiems sunkiau 
sekėsi.

Pirko “nedirbamas ir nederlin
gas” žemes japonai dideliais plo
tais provincijoje ir po du — tris 
alkierius netoli miestų zonos. In
dividualiai japonai vertėsi daržo
vių auginimu ir prekyba.

Nusižiūrėję į latvius ir kiek su
sitaupę pinigo, pirko ar išsinuo
modavo žemės ir kaikurie lietu
viai, nusivylę miestu. Jie vertėsi

bulvių. Reikia pasakyti, kad Bra
zilijoj bulvė ir silkė — brangus 
dalykas. Kaikurie latviai iš bulvių 
auginimo buvo gerokai susitaupę 
pinigo. Pasekdamas japonus, 
bandė ir F. Čemarka įsikurti ūky
je netoliese S. Paulo, bet po kelių 
metų grįžo į savo “seną amatą” 
mieste, o brolis Vytautas grąžo 
Lietuvon.

Agento italo A. Favero prikal
bėtas ir gener. T. Daukantas nu
sipirko mažą kavos fazendą 80 
tūkstančių kavos medelių su visu 
gyvu ir negyvu inventorium bei 
ūkio padargais už 100.000 milrei- 
sų grynais pinigais. Pirkinys, pa
lyginti, buvo pigus, geroj vietoj, 
trys kilometrai nuo geležinkelio 
stoties, tik savininku gerokai ap
leistas. Reikėjo laisvų pinigų, kol 
gausi pirmas pajamas už atiduotą 
kavą pagal nustatytas taisykles, 
todėl ūkinikauti buvo sunku — 
teko lįsti į skolas, kurios vėliau 
privedė beveik prie bankroto...

(Bus daugiau)



Jaunimo dienos Čikagoje
(tąsa iš praeito numerio)

Liepos 1 d., penktadienis, buvo 
skirtas pranešimams ir akademi
niams seminarams. Prieš piet bu
vo įvykdyti du ypatingai įdomūs 
pranešimai: jaunimo atstovų iš ki
tų kraštų ir raportas apie studiją 
tema “Kaip mes keičiamės sveti
moje aplinkoje?”

Pranešimus iš kitų kraštų (ku
rių buvo keliolika) padarė patys 
delegatai.

Australija ir
Naujoji Zelandija
Australija atsiuntė gausiausią 

delegaciją iš 29 asmenų, ir jiems 
atvykti lėšas sudėjo pati to krašto 
lietuvių bendruomenė. (Įdomu, 
ar turtingoji Kanada galėtų nu
siųsti tokį atstovų skaičių į Aust
raliją?) Viso šiame krašte yra 
apie 10.000 lietuvių. Studentų są
junga turi apie 150 narių. Lietu
viškoji veikla spiečiasi didesnėse 
kolonijose. Veikia įprastinės jau
nimo organizacijos, chorai, taut, 
šokių grupės. Pažymėtina, kad 
Čia atskirą organizaciją turi liet.

Nemažą bendruomenės darbo da
lį dirba eilė vietinių organizacijų 
— Argentinos liet, taryba, susi
vienijimas lietuvių Amerikoje, 
parapijos, vadovaujamos marijo
nų, Lietuvai išlaisvinti centras. 
Eina du laikraščiai, veikia jauni
mo organizacijos. Argentinos jau
nimo delegacija, kuriai atvykti 
reikėjo paramos, buvo antra savo 
gausumu — 27 asmenys. Vadovas 
kun. marijonas Margis.

Kontraste su Argentina, iš Bra
zilijos atvyko tik 6, nors lietuvių 
skaičius šiame krašte siekia iki 
30.000, kurių tarpe yra apie 5.000 
jaunimo. Lietuviškoji veikla čia 
daugiausia susispietusi Sao Paulo 
didmiestyje. Veikia chorai, taut, 
šokiai, vaidintojai, bet tai beveik 
ir vienintelės organizacijos. Daug 
padeda Tėvai Jėzuitai. Bendras įs
pūdis — lietuviai mažai organi
zuoti, trūksta vadų. Delegacijai 
yad. R. Steponaitytė.

Kolumbijos delegacijai vad. A. 
Dilkis, atvyko 10. Pagal nedidelį 
lietuvių skaičių — veikla judri. 
Labai jautrūs Lietuvos laisvinimo

Kongreso plenumo posėdis
blaivininkai, o taip pat slidinin
kai. Jaunimo delegacijai vadova
vo R. Cibas.

Nepalyginti blogiau yra Naujo
je Zelandijoje. Toliausią kelią į 
kongresą padaręs iš ten atvykęs 
vienintelis delegatas V. Grigaliū
nas, kuris yra ir krašto liet, bend
ruomenės pirmininkas, pranešė, 
kad šiame krašte lietuvių skaičiui 
sumažėjus iki 170, lietuviškoji 
veikla siaurėja: likvidavosi taut, 
šokių grupė, užsidarė mokykla, 
sustojo biuletenis. Kovos už Lie
tuvos laisvę dvasia tačiau nemažė
ja, ką rodo surinktas peticijos pa
rašų kiekis: 12.000.

Pietų Amerika
Argentinoje dominuoja seno

sios emigracijos lietuviai, ir bend
ruomenės idėja nėra populiari.

reikaluose —- birželio minėjimų 
proga išnešiojo tūkstančius lape
lių po namus.

Urugvajaus deleg. pirm. A. Sta
nevičius, atvyko 4. Šiame krašte 
nemažą skaičių sudaro raudonie
ji tautiečiai, kurių dalis kartu su 
jaunimu grįžta į Lietuvą. Veikla 
koncentruojasi, Montevideo mies
te, kur padeda jėzuitai. Yra taut, 
šokių grupė. Labai prašo juos lan
kyti.*

Iš Venecuelos atvyko 8. Viso 
čia yra apie 700 lietuvių. Jauni
mo organizacijų nėra. Jaunieji 
dalyvauja bendruomeninėje ir po
litinėje veikloje. Būdami daugiau 
pasiturinti už kitus, šio krašto de
legatai atvežė kongreso organiza
toriui V. Kamantai dovaną — Ve-

Kongreso banketo garbės stalas. Iš dešinės: kun. Damijonaitis 
iš Vokietijos, Miss Lithuania G. Galinytė iš Bostono, A. Stane
vičius iš Urugvajaus, p. J. Daužvardienė, p. Daužvardis ir kiti.

nezuelos tautinės gėlės orchidėjos 
auksinį modelį.

Europa
Iš Italijos dėl susidėjusių aplin

kybių atvyko tik 2, vad. J. Šulcas. 
Iš organizacijų veikia tik bend
ruomenės, bet pagrindinį darbą 
atlieka keli lietuviškieji centrai— 
Šv. Kazimiero kolegija, saleziečių 
gimnazija, Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, Romos radijo transliaci
jos į Lietuvą. Pagal mažą skaičių, 
šio krašto lietuviai atlieka didžiu
lį darbą.

V. Vokietija atsiuntė 16 atsto
vų, vad. kun. Damijonaičio. Lietu
viškasis judėjimas sukasi apie Va
sario 16 gimnaziją. Pranešimą da
ręs jaunas vyras, buvęs šios gim
nazijos mokinys, net susijaudinęs 
prašė neatsižvelgti į esamus gan
dus ir visomis jėgomis tą gimna
ziją palaikyti. Liet, jaunimo Vo
kietijoje dar yra apie 800, jų tar
pe apie 70 studentų. Veikia atei
tininkai ir skautai. Vasario 16 
gimnazijos taut, šokių grupė Ber
lyno festivalyje laimėjo II vietą 
ir buvo labai išgarsinta visoje di
džiojoje šio krašto spaudoje. Jau
nimas gausiai įsijungęs ir į bend
ruomenės veiklą: į krašto tarybą, 
apylinkių valdybas, o taip pat 
kaip mokytojai į lituanistines mo
kyklas. Didelio plojimo susilaukė 
pranešėjo mintis, kad tie lietu
viai, kurie pasiryžę važiuoti į tai
kos korpus laukinių mokyti, tegu 
geriau važiuoja į tuos kraštus, 
kuriems trūksta liet, veikėjų, 
įskaitant ir Vasario 16 gimnaziją.

Iš Belgijos atvyko 3, vad. P. 
Galkus. Pranešimą dariusi panelė 
labai jautriais žodžiai dėkojo už 
pagalbą atvykti į šį kongresą, pra
nešdama. kad šiuo metu Belgijo
je liko tik apie 250 lietuvių. Veik
la labai susilpnėjusi dėl didelio 
išsiskirstymo.

Iš Šveicarijos buvo tik vienas 
atstovas, krašto bendr. pirm. A. 
Gegeckas. Lietuvių čia beliko tik 
50 jaunuolių. Veikia tautinių šo
kių grupė, kurioje su dideliu pa
sisekimu šoka... šveicarai.

Iš Švedijos atvykęs vienintelis 
delegatas V. Karsonas jautriais 
žodžiai perdavė linkėjimus nuo 
Baltijos krantų. Lietuvių čia 
beliko tik apie 40, tuo tarpu kaip 
latvių yra 12.000, estų 18.000. 
Veikiama, kiek galima, politinėje 
plotmėje.

Prancūzijos ir Anglijos delega
tai pavėlavo į pranešimų dali at
vykti, nors vėliau kongrese ir bu
vo. Kanados pranešimą padarė G. 
Rinkūnaitė, JAV pranešimas dėl 
laiko stokos nedarytas.

Apskritai parnešimų dalis, sa
lėje esant apie šimtą jaunimo iš 
įvairių kraštų ir keliems šimtams 
iš JAV ir Kanados, buvo didinga 
pasaulio lietuvių jaunimo gyvumo 
demonstracija. Jau vien dėl to 
vieno pukto apsimokėjo kongresą 
šaukti.

Po pranešimų iš atskirų kraš
tų pradėta akademinė kongreso 
dalis, kuri truko visą likusį penk
tadienio laiką ir didelę dalį šeš
tadienio. Ją sudarė kelios paskai
tos ir gausūs seminarai-simpo- 
ziumai.

Pirmoji paskaita penktadienį 
po kraštų pranešimų, tema “Kaip 
mes keičiamės svetimoje aplinko
je”. Tai buvo įdomi santrauka iš 
dr. V. Černiaus ir dr. Remeikio 
studijų, surenkant medžiagą an
ketos būdu. Toliąu ėjo seminarai 
net devyniuose 'ūskiruose kamba-

nuošė, Kūne, čia rašančiojo nu
stebimui, visi buvo pilni, šeštadie
nis pradėtas su St. Lozoraičio jr. 
paskaita “Žvilgsnis į pavergtą 
Lietuvą”. Po to vėl ėjo seminarai. 
Reikia pasakyti, kad visa ši aka
deminė dalis buvo gerai organi
zuota. Paskaitininkai ir simpoziu
mo dalyviai buvo savo srities spe
cialistai, galį ne tik gražiai dėstyti 
savo mintis, bet ir tiksliai atsaky
ti į duodamus klausimus. Sekan
čiuose šio laikraščio numeriuose 
duosime bent kaikurių paskaitų 
ir seminarų minčių bei eigos san
traukas.

Penktadienio vakaras baigtas 
“Lokio” operos premjera ir jau
nimo šokiais. “Lokio”, deja, ne
teko matyti, nes čikagiškiai pasi
rūpino iš anksto išpirkti pirmojo 
spektaklio bilietus, o antrasis 
spektaklis svečiams iš toliau ne
buvo patogus dėl vėloko laiko 
nakvynių atžvilgiu. Bilietai nebu
vo rezervuoti netgi kongreso gar
bės komiteto nariams.

♦ * ♦
Oficialus kongreso uždarymas 

įvyko šeštadienį 3 vai. p.p., pra
dedant A. Sužiedėlio paskaita 
“Lietuvių jaunimas pasaulio idė- 
jų plotmėje”. Jaunas psichologi
jos profesorius viename iš Ame
rikos universitetų, A. Sužiedėlis 
pradėjo teigimu, kad žmogaus 
tautybę didele dalimi apsprend- 
džia santykis su žeme ir žmonė
mis. Greita mokslo pažanga šia
me šimtmetyje yra pakeitusi šias 
vertybes bei santykius, nes žemė 
dabar darosi visų žmonių tėvynė, 
o žmogus — visos žemės pilietis. 
Ir taip mūsų tautinės laisvės sie
kimas palengva išvirsta ne tiek 
kova su kita tauta ar kitu žmogu
mi. kiek į bendras pastangas pa
gerinti visą pasaulį. “Mūsų lais
vės viltis remiasi geresnio pasau
lio tikėjimu”, — baigė savo labai 
prasmingą kalbą prelegentas.

Po to buvo perskaitytos ir pa
siūlytos priimti rezoliucijos. La
bai skaitlinga komisija (berods 
24 asmenų) pasiūlė dvi rezoliuci
jas, ♦reipimąsi į Lietuvos jauni
mą, (tikimės visą šią medžiagą 
greitai paskelbti ištisai), ir dekla
raciją prie parašų peticijos Jung
tinėms Tautoms.

Pirmojoje rezoliucijoje priimti 
du ypač svarbūs dalykai, iškilę iš 
simpoziumų. Tai įkūrimas pasau
lio lietuvių jaunimo centro prie 
PLB valdybos, kraštų jaunimo 
sekcijų prie kraštų valdybų ir tu
rėjimas jaunimo komitetų arba 
bent įgaliotinių kiekvienoje apy
linkėje. Kitas svarbus dalykas bu
vo įkūrimas Pasaulio Liet. Stu
dentų Sąjungos, į kurią įeitų pa
skirų kraštų liet, studentų sąjun
gos ir kurios centro pareigas iš

eilės eitų vieno kurio krašto stu
dentų valdyba. Pirmoji centro 
valdyba numatyta arba Vokietijo
je, arba Kanadoje.

Antroji rezoliucija lietė laisvi
nimo veiksnių struktūrą. Jauni
mas čia išėjo su savotiškai revo
liucine mintimi, pasisakydamas, 
kad laisvinimo darbo vadovybę 
turėtų sudaryti ne partijų bei 
grupių atstovai, bet demokratiniu 
būdu rinkta politinė atstovybė.

Po oficialiosios dalies liko ban
ketas, kuris praėjo labai iškilmin
gai to paties viešbučio Ball Room. 
Banketui vadovavo M. Lenkaus
kienė, viena veikliausių kongre
sui ruošti komiteto narių. Kalbė
jo PLB pirm. J. Bačiūnas, Lietu
vos atstovas Washingtone J. Ra
jeckas, vienas amerikietis (kandi
datas į senatorius), neseniai bu
vęs Lietuvoj, o V. Kamantas pada
rė finansinį pranešimą. Iš šio pra
nešimo paaiškėjo, kad numatyta 
kongreso $50.000 sąmata per
žengta kiek daugiau kaip $5.000. 
Visos numatytos sumos nesurin
kus, komitetui dar trūksta $8.000. 
Tai sužinoję banketo dalyviai (jų 
buvo apie 1200) tuoj pat vietoje 
sumetė virš $1000. Beje, kalbant 
apie pinigus tenka pastebėti, kad 
Kanadai buvo nustatyta kvota 
$5000, bet mes įnešėme $6200, 
tuo būdu savo pasižadėjimą padi
dinę $1200. Kanadiečiai, dalyva
vę bankete, pasigedo jo progra
moje dviejų garsių kanadiečių — 
Hamiltone užaugusios Metropoli
tan operos solistės L. šukytės ir 
Montrealyje užaugusios kino 
žvaigždės R. Kilmonytės. Pasige
dome taip pat ir didžiųjų ameri
kiečių garbės svečių savo tarpe. 
Nei bankete, kuriame dalyvavo 
per tūkstantį asmenų, nei dainų 
šventėje, kurios klausėsi 12.000 
asmenų, nesimatė žymesnių ame
rikiečių nei iš Washington©, nei 
iš valstijos, nei iš miesto, nei iš 
kurijos.
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Pirmajai pas. lietuvių jaunimo stovyklai 
sulieti, kaip lietuviškosios jauni- 

Jau nekartą savo suvažiavimu©- stovyklos*, ypač tokio masto, 
se, studijų dienose ir seminaruose 
esame diskutavę klausimą, kas 
yra lietuvybė išeivijoje? Ar tai 
yra lietuviškas kraujas, kuris teka 
mūsų gyslose? Ar tai yra lietuvių 
kalba, kuria daugelį šimtų metų 
kalbėjo mūsų seneliai? Ar tai yra 
lietuviškoji kultūra — mūsų dai
nos, šokiai, muzika, paveikslai, 
knygos, mokslo darbai? Ar tai 
yra lietuviški papročiai?.. Visa tai 
yra atskiros lietuvybės dalys, bet 
norint gauti lietuvybę kaip visu
mą, reikia jas visas sulieti į vie
ną. Ir nėra geresnės vietos atski
roms lietuvybės dalims į vieną

Malonūs Tautiečiai,

kokią pirmą kartą lietuvių tautos 
istorijoje mes čia šiandien atida
rome.

Šia iškilminga proga Kanados 
lietuviai, tie, kurie čia yra, ir tie, 
kurie dėl didelių nuotolių čia ne
galėjo dalyvauti, sveikina stovyk
los rengėjus bei stovyklautojus ir 
linki, kad visi, iš stovyklos išva
žiuodami, išsivežtų savyje ne ats
kiras lietuvybės dalis, bet vieną, 
amžiais galingą ir visad jauną Lie
tuvą.

Kanados Lietuvių vardu 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkas A. Rinkimas

Uždaromasis kongreso posėdis. Antras iš kairės A. Zaparac- 
kas, kongresui ruošti komiteto pirm., G. Rinkūnaitė skaito re
zoliucijas. Tėvas Saulaitis, S.J., rezoliucijų komisijos pirm.

Čikagoj buvo susirinkę lietuviai kariai

Banketo salėje šviesoms apte
mus ir sienoje pakabintame Eu
ropos žemėlapio kontūre Lietuvai 
nušvitus, visų giedama “Lietuva 
Brangi” užbaigė pirmąjį pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. Užbai
gė Čikagoje, bet jo sukelti - aidai 
ir atgarsiai dabar tik pradėjo plis
ti ir banguoti, užliedami žemės 
rutulį. Tų bangų nesulaikys nė 
geležinė uždanga.

Kanada praėjusiais metais 
pirko iš Kinijos įvairių riešutų 
už $5 mil. Kviečių Kinijai par
duota už $110 mil. Kinija nepa
tenkinta dėl tokio balanso ir no
rėtų, kad Kanada pirktų dau
giau Kinijos gaminių.

Enciklopedijai reikia prenumeratorių

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso metu liepos mėn. 1 d. 
po pietų Conrad Hilton viešbučio 
patalpose buvo susirinkę ir lietu
viai kariai bei veteranai, kurie ap
tarė savo reikalus.

šios sekcijos posėdį atidarė 
kongreso rengimo komiteto vice- 
pirm. Eugenijus Vilkas, kuris po
sėdžiui pristatė moderatorių Rai
mundą Mišauską. Šis į prezidiumą 
pakvietė tris asmenis: iš Vietna
mo sugrįžusį kapitoną Robertą 
Aleksiūną, Aloyzą Beną iš Cleve
land© ir Edvardą šulaitį iš Cicero. 
Visi jie pasakė po trumpus žo
džius. R. Aleksiūnas šiek tiek pa
pasakojo apie kovas Vietname.

Ilgesnę kalbą apie karių ir ve
teranų reikalus davė Raimundas 
Mišauskas, kuris nušvietė, ką lie
tuviai kariai ir veteranai galėtų 
padėti lietuviškiems reikalams. 
Jis iškėlė mintį, jog būtų steigia
ma bendra lietuvių karių bei ve
teranų organizacija, kad būtų re
gistruojami Amerikos bei kitų

kraštų kariuomenėje tarnavusieji 
ir žuvusieji lietuviai. Jis papasa
kojo savo pergyvenimus bei davė 
pavyzdžių, rodančių, jog lietuvių 
veteranų balsas yra išklausomas 
net Amerikos aukštų pareigūnų.

Diskusijose, kuriose dalyvavo 
apie 10 žmonių, buvo iškelta ir 
daugiau sumanymų. Vienas suma
nymas buvo suformuluotas posė
džio rezoliucijon, kurioje pasisaky 
ta, jog PLB centro valdyba įsteig
tų lietuvių karių ir veteranų sek
ciją su žuvusių lietuvių karių kar
toteka.

Posėdyje dalyvavo virš 20 žmo
nių, kurių dauguma buvo iš Čika
gos. Dalis buvo iš kitų miestų, o 
Robertas Vaitkevičius, tarnavęs 
Argentinos kariuomenėje, buvo 
atvykęs net iš Argentinos. Buvo 
laukiama daugiau dalyvių, tačiau 
kongreso rengėjai negerai pada
rė, jog jie tuo pačiu metu turėjo 
net 9 sekcijų posėdžius. Todėl da
lis veteranų buvo nuėję į kitus 
kambarius. E. š.

Liet. Enciklopedija baigta, ruo
šiamasi angliškajai. Pagal leidėjo 
J. Kapočiaus pranešimo davinius, 
paskutinysis (35-tasis) tomas jau 
spausdinamas. Viso 2.170,000 ei
lučių! Iš jų grynai lituanistikai 
paskirta 826.608 eilutės, tai suda
ro 38,5% viso turinio. Enciklope
diją paruošti ir išleisti kainavo 1 
mil. 100 tūkstančiu dolerių. 150 
mirusiųjų prenumeratorių šeimų 
toliau enciklopedija nesidomėjo. 
Bendrai iškritusius 1.000 prenu
meratorių papildė kiti. Iš 5.000 
atspaustų komplektų atsargai be
likę tik 100, ir tie greitai nyksta. 
Išleidus Enciklopediją, turėta 
nuostolių $35.000. Sunkiausi me-

tai buvę 1958-tieji. Tada buvę 
daugiau išlaidų, negu pajamų. 
Dabar išlaidos sumažėjusios, ir 
kasdien įplaukia pajamų nuosto
liams apmokėti.

Ruošiamasi lituanistinei encik
lopedijai anglų kalba. Ji būsianti 
6 tomų su 360.000 eilučių, nuo 
608 iki 640 psl. kiekvienam tome, 
kietais viršeliais, liuksusiniame 
popieriuje, šiai enciklopedijai la
bai reikalingi prenumeratoriai, 
kurių dar, toli gražu, neturima 
pakankamo skaičiaus. Norintieji 
angliškąją laidą užsisakyti prašo
mi kreiptis šiuo adresu: Lithu
anian Encyclopedia Press, Inc., 
361 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, USA.

garbės svečiaiIškilmingai įvedami
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Fronto bičiuliu suvažiavimas
Iš ’’Dainavos salies jaunu žmonių padavimu”

Didysis mūsų rašytojas V. Krė
vė yra parašęs nuostabią knygą, 
pavadintą “Dainavos šalies senų 
žmonių Padavimai”. Tai yra sti
lizuotas rinkinys tautosakos iš 
Lietuvos dzūkų apylinkių, pieti
nėje Lietuvoje. Šioje knygoje ap
rašoma senoji Lietuva — jos jau
nimas ir senimas kovoje su Lie
tuvos ano meto priešais — kry
žiuočiais.

Šiemet iš viso pasaulio kampų 
susirinkęs į kongresą lietuviškasis 
jaunimas turėjo prieškongresinę 
stovyklą JA Valstybėse, Dainavo
je. Jie šia proga kasdien leido 
laikraštėlį, pavadintą “Dainavos 
šalies jaunų žmonių padavimai”. 
Tai ne padavimai. Tai tikrovė, 
laisvas ir vyresniųjų necenzūruo
tas mūsų jaunimo žodis.

Norėdami stovykloje dalyvavu
siam jaunimui dar kartą Dainavą 
priminti, o senuosius supažindinti 
su jos gyvenimu, per keletą nu
merių duosime būdingesnes šio 
laikraštėlio ištraukas. Redakcija

* ☆ ☆

Iš birželio 22 d. numerio 
PIRMUTINIAI ĮSPŪDŽIAI 

Argentiniečių įspūdžiai
— Pirmiausia turėtum pripras

ti prie vasariško oro, nes pas mus 
dabar žiema, čia, o ypatingai 
Miami, oras labai slegiantis, bet 
gamta visur labai graži.

— Man gaunasi įspūdis, jog čia 
viskas padaryta iš plastikos ir nai
lono. Pas mus žymiai daug dau
giau viskas daroma iš grynųjų 

medžiagų, pvz. odos.
— Mes daug girdėję apie jūsų 

integracijos problemas, tačiau be
keliaudami po pietinę JAV dalį, 
niekur nematėm jokių tos proble
mos ypatybių. Teisybę pasakius, 
mums sudarė geresnį įspūdį juo
dukai Georgijoj, negu tokiam did
miesty kaip Čikagoj. Nors tenai 
jie gyvena namuose, o Čikagoj at
rodo jie vien tik gatvėse valkioja
si.

— Mums atrodo, jog kažkaip 
čia Amerikoje žmonės labai ne
skoningai rengiasi, čia stovyklo
je, aišku, sunku ką nors spręsti, 
nes visi vien tik sportiškai rengia
si.

— Mums labai keista, jog pas 
jus visą laiką per radiją duodama 
tokia pati muzika. Pavyzdžiui, 
mums važiuojant iš Miami visą 
laiką birbė ta pati muzika. Pas 
mus girdisi daug daugiau įvairių 
tautų ir kalbų muzika, taip jog, 
jeigu viena atsibosta, galime ko 
kito klausyti.

— Labai gerą įspūdį sudarė jū
sų keliai. Viskas labai švaru, bet 
truputį perdaug pakelinių rekla
mų; do kiek laiko atsibosta į jas 
žiūrėti.

Vokietijos komentarai
— Pastebima, kad JAV lietu

viai tarp savęs kalba angliškai. 
Tačiau, vienas pareiškė, kad tas 
faktaš jo netrukdo.

— Patinka Amerikos merginos. 
Jos tvarkingai ir kukliai apsiren
gusios. diskusijose dalyvauja ir 
bendrai gan inteligentiškos.

— Krinta į akį, kad vyrų sto
vykloje trūksta. Taip pat jaučia
mas amžiaus skirtumas tarp sto
vykloje dalyvaujančių JAV lietu
vių vyrų ir lietuvių vyrų iš kitų 
kraštų.

— Atstumai JAV daug greičiau 
įveikiami negu Vokietijoje.

— Bendrai, apsirengimas Vo
kietijoje skoningesnis, negu JAV. 
Čia manau labai tinka pasakymas: 
“Geriau be galvos, negu be ma
dos”.

— Uodų guzai dvigubai dides
ni.

— JAV daug daugiau laisvės.
— Alus stipresnis Vokietijoje.
— čia visur įspūdingai daug 

spalvų. Ypatingai vakarais did
miesčiai visi taip gražiai mirga, 
lyg kad būtų apibarstyti spalvo
tom žvaigždutėm.

— Pas mus didmiesčiai švares
ni ir tvarkingesni, bet Amerikoje 
miestuose, o ypatingai mažesniuo
se miesteliuose švara irgi nuosta
biai užlaikyta.

Australiečių įspūdžiai
Vienas jaunuolis praleido gerą 

pusvalandį ieškodamas įrankio at
sukti užsispyrusį kraną. Kranus į 
netaisyklingą pusę sukti tenka. 
(Australijoje kranai į kitą pusę 
sukami. — Red.).

Prie ežero pagauti uodai žymiai 
stambesnio sudėjimo, negu na
mie. Patariama sušelpti stovyklo
je ekonomiją ir išvirti uodų sriu
bos vakarienei.

Nustebinti rytinių kraštu žalu
mu ir švelnia gamta. Tur būt pa

našiai kaip Lietuvoje. Tur būt už
tai amerikiečiai lietuviškiau jau
čiasi.

— Daug, daug girdėjom, kad 
Amerika stebuklų kraštas. Ir vis
ką radom, išskyrus netikėtuosius 
stebuklus.

— Ypatingai stebina didžkeliai. 
Pakliuvęs ant jų, brolyti, saugo
kis! Gali valandas praleisti ramiai 
keliaudamas į tikslą ir staiga pra
dėti atpažinti jau matytas pradi
nes vietas.

— Niekuomet neįsivaizdavau, 
kad tiek daug amerikiečių tamsia
odžių.

— Tur būt čia tinginių kraštas, 
nes Los Angeles net ir šaligatviai 
patys po kojom juda. Tereikia 
tiktai atsistoti ir ramiai žvalgytis.

Lėktuve lietuvaitė paprašė 
“servette”. Išsiaiškino, kad ameri
kietiškai “napkin”. Bet australiš
kai ‘‘napkin” tai amerikoniškai 
“diaper” (vystyklas). Pagalvojo, 
kad vystyklas visdėlto perdidelis.

Kai kurie pasijautė apgauti. 
Mat, sumokėjus 25 centus už pa
saldintą vandenėlį, pardavėja dar 
paprašė 1 et. “tax” (mokesčio).

☆ ☆ ☆

Spyglys
Kas pavogė? Kas pavogė Aust

ralijos vėliavą? šį rytą ji buvo 
rasta iškabinta stiebo viršūnėje. 
Girdėta, kad australai žada kalti
ninkus “pagerbti”. (Bus proga už
megzti tarptautinius santykius).

Populiarus klausimas australie- 
čiams: “Ar atsivežėt kangūrų?”

* * *

☆ ’R’ .★

Dainuodami šias 
dainas, 
prisiminkime 
mūsų tautos 
jaunuolius, 
kurie negali
su mumis čia būti, 
žemėlapy 
skaudi ta tuštuma: 
bet mes tikim, 
kad jie daug kuo 
yra arti mūsų, 
šalia mūsų.

☆ ☆ ☆
Dainuok, 
linksma jaunyste, 
Dainuok, dainuok, 
dainuok.
Gyvenimas 
negrįžta, 
žinok, žinok, 
žinok.

PRABILKITE
(laikoma Sibire esančių 

lietuvių himnu)
Prabilkite, žvaigždės auksinės, 
Kalbėkite bruožai delnų, 
Ar teks dar kada bepajausti 
Dvelkimą Tėvynės laukų? (2 k.) 
Išplėšė mums laisvę brangiausią, 
Kai linko nunokę rugiai, 
Su gelstančiais rudenio lapais 
Tėvyne, namus palikau. (2 k.) 
Čia šachtos, keliai ir tilteliai, 
Čia tundra nuo amžių balta, 
Nuo šalčio pamėlę jų lūpos 
Kartoja, “Ar grįšim kada?” (2 k.) 
Kaip mainosi Nemune vandens, 
Ir ūkanas sklaido diena, 
Taip grįšim ir mes į Tėvynę, 
Nes ji mums nuo amžių sava.

(2 k.)

Ilgojo savaitgalio metu, kai į 
Čikagą suplaukė jaunimas ir cho^ 
rai iš visų pasaulio kraštų, Čika
goje Tėvų* Marijonų patalpose su
sirinko ir L.F. Bičiulių atstovai iš 
įvairių š. Amerikos vietų panagri
nėti ir išsiaiškinti opiais laiko sta
tomais klausimais.

Buvo suorganizuoti 3 simpoziu
mai: 1) “Minties Vienybė” (Dr. J. 
Kazickas, dr. J. Kižys, L. Damb- 
riūnas), 2) “LF gretų suglaudini
mas” (L. Prapuolenis, dr. V. Ma
jauskas, dr. P. Kisielius, J. Koje
lis) ir 3) “LF Bičiulių pareigos 
laisvinimo darbe” (Dr. V. Vardys, 
dr. K. Ambrozaitis). Visi klausi
mai buvo giliai įžvelgti ir gyvai, 
kartais net karštai diskutuojami. 
Suvažiavimą reikia laikyti gerai 
pavykusiu, nes buvo išsiaiškinta 
daugelis opių klausimų ir padary
tos atitinkamos išvados.

Suvažiavimas priėmė sekančius 
nutarimus:

1. LF, kaip gyvosios lietuviško
sios kūrybinės dvasios sąjūdis, 
šiuo dideliu nepastovumo ir idėji
nio įtempimo perijodu kviečia LF 
bičiulius ir visą lietuvišką visuo- 
męne į nuolatinį minties vienybės 
lietuviškais klausimais ieškojimą, 
kartu pabrėždamas minties gyvy
bės ir kūrybingumo išlaikymo rei

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. L E 3-8008

kalą.
2. Politinę kovą už Lietuvos 

laisvę LF vis tebelaiko pačiu pa
grindiniu lietuviškosios išeivijos 
uždaviniu ir kviečia tos kovos va
dovus imtis naujos iniciatyvos ir 
metodu, kad ton kovon būtu su- 
telkiami didesni lietuviško jauni
mo būriai ir kad kuo efektingiau 
tai kovai paremti būtų išnaudoja
mas lietuvių kultūrinis potencija
las ir kultūrinė kūryba.

3. Suvažiavimas reiškia padėką 
LF bičiuliams, veikiantiems lietu
viškuose baruose, o kartu atkrei
pia dėmesį į reikalą suglaudinti 
LF gretas ir sustiprinti LF orga
nizaciją.

4. LF idėjoms skleisti suvažia
vimas laiko būtinu perijodinį “Į 
Laisvę” žurnalo leidimą.

Suvažiavimą raštu pasveikino 
L. Krikšč. Demokratų Partijos 
vadovybė, o žodžiu vysk. P. Bra
zys, MIC, ir mons. A. Bačkis.

V. A.
JAV ir Kanados LFB studijų ir 

poilsio savaitė Įvyks rugpjūčio 
14-21 dienomis Dainavos stovyk
lavietėje. Visi bičiuliai kviečiami 
studijų savaitėje dalyvauti. Re
gistruotis šiuo adresu: Juozas Mi- 
konis, 2452 Chardon Rd.. Cleve
land, Ohio 44117, USA.

Ps.D.R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVYtJE g HAMILTON
TARĖSI KOOPERATININKAI
Birželio 24 d. Vilniuje įvyko Lie

tuvos vartotojų kooperacijos VII su
važiavimas. Ataskaitinį pranešimą 
padarė valdybos pirm. A. Jankaus
kas, pasidžiaugdamas, kad pastarųjų 
ketvertų metų laikotarpyje buvo pa
statytos 22 universalinės ir 559 kito
kios parduotuvės rajonų centruose 
bei stambesnėse gyvenvietėse, o kai
mo gyventojai gavo 438 parduotuves. 
Džiaugsmą betgi temdo pagrįsti pra
nešėjo priekaištai: “Ne kartą buvo 
kreiptasi į ministerijas ir žinybas su 
pasiūlymais padidinti gyventojams 
reikalingų prekių gamybą ir apribo
ti paklausos neturinčių prekių išlei
dimą. Tačiau ne visada buvo reaguo
jama į vartotojų kooperacijos preten
zijas. Iki šiol neišsprendžiami prekių 
išfasavimo ir įpakavimo klausimai, 
be atsako lieka teisėti vartotojų prie
kaištai dėl labai siauro kostiumų, 
paltų, vaikiškų drabužių, trikotažo ir 
avalynės asortimento. Niekas respub
likoje negamina indelių žibalui, la
bai maži kiekiai gaunami daugelio 
pirmo būtinumo ūkinių prekių. Vien 
tik 1965 metais kooperatinės preky
bos darbuotojai išbrokavo įvairių 
prekių už 528.000 rublių. Didžiausią 
šios sumos dalį sudaro ūkinės prekės 
ir galanterijos bei trikotažo gami
niai ...” Į kooperacijos organizacijas 
ir įmones įsijungė 8.000 jaunų dar
buotojų, patenkindami vidurinės kva
lifikacijos specialistų paklausą, bet 
vis dar trūksta specialistų su augš- 
tuoju išsilavinimu. Tikimasi, kad šią 
spragą užkimš dabartiniai darbuoto
jai, kurie siekia augštojo mokslo ne
akivaizdiniu būdu. ’

kvatoja iš ąžuolo: girdi, tau ilgai VETERANŲ SĄJUNGOS “RAMO- 
Hemą trunka, tau vėlai saulė teka. M w ... . . L l“ “r “ ““7 au VE” Hamiltono skyriaus valdyba buvoO aš sugebu ir su tamsa atsikelti, ir ' . .
rasotą Medą pirkėjui pasiūlyti. Man renkama korespondencnuu budu. Rin- 
rublis brangus, o tu ant valdiško sė- kūnuose dalyvavo % visų narių. Val
di... Riečių tave i ožio ragą su vi- dyba pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
somis tavo kontoromis ir valdyto- Zabulionis — pirmininkas, J. Stan
iais...” IŠ tiesų, jeigu ne privatiniu- kus _ vicepirmtoinkas, P. Enskaitis

— sekretorius, A. Lukoševičius — iž
dininkas ir K. Mikšys — parengimų 
vadovas. Skyriaus būstinė numatyta: 
N. Zabulionis, 234 MacNab St S., Ha
milton, Ont.

Naujoji valdyba norėtų pagyvinti 
skyriaus veiklą, tačiau tas priklauso 
nuo visų narių.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 4 PSL. • Tėviškės Žibartai e 
būrelio Hamiltone vadovas St Dalius 
surinko iš būrelio rėmėjų įnašus už 
1966 m. antrą pusmetį. Sumokėjo po 
$6: St. Dalius, A. Jankūnas, J. Januš
kevičius, Alt Kybartas, VL Kybartas,
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e LIETUVIAI PASAULYJE

kai, Vilniuje negalima būtų gauti gė
lių. Apželdinimo tresto parduotuvė
se vidurvasaryje tebeviešpatauja žie
mos ledai: “Skurdi, seniai visiems 
nusibodusi vazonėlių augmenija nė 
akies nevilioja, nė širdies nejaudi
na. Skintos sezoninės gėlės čia pasi
rodo lyg vaistams. Ir tos pačios į 
parduotuvę atkeliauja jau apvytosios, 
aplamdytos...”

SENIMAS IR JAUNIMAS
Senimo ir jaunimo problema, dėl 

kurios mes dažnai dūsaujame spau
dos puslapiuose, būdinga ne 'tik 
mums, išeiviams, bet ir sovietinio ko
munizmo statytojams Lietuvoje, šiuo 
daug pasako “Šluotoj” paskelbta V. 
Strazdelio satyra “šaknys”:

Mielą p. ONĄ ŠIURNIENĘ
jos brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

V. Dubickai

Mirus mano brangiai ir mylimai mamai 
A. f A. ROZALIJAI NARKIENEI,

“Medžių šakos ir viršūnės 
Supas saulės vežime, 
O šaknelės nemarūnės — 
Tyliai pluša po žeme.
Ir vis tiek viršūnės baras, 
Moko, lipa ant kulnų.... 
Taip ir tęsiasi šis karas 
Tarp viršūnių ir šaknų.”

TRŪKSTA SIUVYKLŲ
Ekonomistas J. Rimša “Tiesos” 

puslapiuose kelia nepakankamo siu
vyklų skaičiaus problemą. Sekančio 
penkemečio laikotarpyje audinių pra
monė gamybą padidins 2,5-2,8 karto, 
o siuvyklos planuojamos tik dvi —. 
vyriškų apsiaustų siuvimo įmonė 
Kaune ir gerokai mažesnė Švenčio
nėliuose. Dabar veikiančios drabu
žių pramonės siuvyklos dažniausiai 
yra išsklaidytos, įkurdintos šiam 
darbui netinkamuose pastatuose: 
“Ypač sunkios gamybos sąlygos Kau
no “Dubysos” ir “Baltijos” siuvimo 
fabrikuose bei Panevėžio “Nevėžio” 
fabrike. Pavyzdžiui, Kauno “Duby
sos” siuvimo fabriko cechai išmėtyti 
po visą miestą. Fabrikas užima net 
16 atskirų pastatų. Be to, gamybiniai 
cechai dirba daugiausia avariniuose 

vykdančiųjų grupę sudaro studentai gyvenamuosiuose namuose, Įrengimai 
iš Kauno politechnikos instituto, že- sugrūsti, neužtikrinamos būtinos sa- 
mės ūkio akademijos, Panevėžio po- ui tarmės darbo bei priešgaisrinės 
litechnikumo ir hidromelioracijos 
technikumo, Vilniaus ir Šiaulių pe
dagoginių institutų, Vilniaus statybos 
technikumo ir kitų mokyklų. Apie 
Vilniaus universiteto studentų “poil
sį” komjaunimas praneša: “Komjau
nimo komitete nutarta, kad liepos 
mėnesį i Tauragės rajono “Lenino 
keliu” ir Kėdainių rajono “Rytų auš
ros” kolūkius išvyksta istorijos-filo
logijos fakulteto studentai, medikai 
darbuosis Molėtų rajono “Raudono
sios žvaigždės”, teisininkai — Igna
linos rajono A. Mickevičiaus vardo 
kolūkiuose...” Atkreipikime dėmesį 
į pirmąjį sakinį — “komjauni
mo komitete nutarta...” 
Sprendimus dėl studentų darbo vasa
ros atostogų metu daro ne patys stu
dentai, bet komjaunimo komitetas. Į 
Kazachstaną Vilniaus universitetas tinės aortą pakeisti dirbtine, pašalin 
yra išsiuntęs II kurso teisininko V. 
Sviderskio vadovaujamą 50 komjau
nuolių grupę.

STUDENTŲ “ATOSTOGOS”
... 4

Iš Rygos atvažiavusį studentų trau
kinį Vilniaus geležinkelio stotyje pa
pildė keli šimtai lietuvių jaunuolių. 
Kelionės tikslas — Nikitą pražudę 
Kazachstano dirvonai Kokčetavo sri
tyje. Studentai čia tris mėnesius sta
tys mokyklas, vaikų darželius ir sov- 
chozų pastatus, žodį išvykstantie- 
siems tarė komjaunimo centrinio ko
miteto sekr. D. Jokūbaitis, augštojo 
ir specialiojo vidurinio mokslo mi
nisterijos atstovas R. Trimonis. Iš

apsaugos sąlygos. Panaši padėtis taip 
pat ir “Baltijos” bei “Nevėžio” fab
rikuose ...” Dėl blogų sąlygų nuken
čia darbo kokybė: “... jų išleidžia
ma produkcija (suknelės, vyriški 
marškiniai, vaikiški drabužiai) yra 
deficitinė tiek respublikoje, tiek ir 
visoje šalyje...” J. Rimša siūlo pa
statyti bent keturias dideles siuvimo 
įmones, nes prekybos tinkle jau da
bar trūksta vyriškų viršutinių marš
kinių, suknelių, darbo aprangos, dra
bužių vaikams, labai menkas yra ap
siaustų ir eilučių pasirinkimas.

ŠIRDIES CHIRURGAS
Sudėtingos širdies operacijos Lie

tuvoje yra atliekamos respublikinėj 
klinikinėj Kauno ligoninėj, kur di
džiausias autoritetas yra prof. dr. 
Jurgis Brėdikis. Jam yra pavykę krū-

GĖLĖS IR DILGĖLĖS
‘•Tiesoje” paskelbtas A. Rudžio fel- 

jetoninio stiliaus rašinys svarsto gė
lių problemą Vilniuje. Pasak auto
riaus, gėlių reikalus tvarko didysis 
ąžuolas — miesto apželdinimo tres
tas, o jam koją kaišioja dilgėlės — 
privatininkai: “Dilgėlė visa gerkle

ti dalį surandėjusio širdies raumens, 
likviduoti įvairius vožtuvų defektus, 
įgimtą aortos susiaurėjimą, krauja
gyslių nepakankamumą. Operacijų 
metu naudojamas dirbtinės kraujo 
apytakos aparatas. Viena tokia ope
racija yra pareikalavusi net 11 valan
dų sunkaus ir įtempto darbo. Tokiu 
atveju prof. dr. J. Brėdikiui į pagal
bą ateina dar vienas jo talentas — 

. sugebėjimas valdyti instrumentus ir 
dešine, ir kaire ranka. V. Kst.

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 bliuzė.

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 
dot; 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. Tekius 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. 9
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, 7080, Talman Ave., Chicago, HL, tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vemor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont, Canada.

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

PALANGA PROPERTIES LTD„ 24 CaDe Monasterio de PoMet,

norįu nuoširdžiai padėkoti už aukotas ir užprašytas šv. Mišias, už užuo
jautas mano giliame skausme.

Ypatingą padėką reiškiu dr. Prelatui J. Tadarauskui už nuošir
džią užuojautą ir aukotas - atlaikytas šv. Mišias.

Dėkinga ir kun. Jonui Duobai, MIC, už maldas ir šv. Mišias. Taip 
pat Tėvams Marijonams už laikomas Gregorines šv. Mišias.

Giliai dėkoju šiems asmenims: už užprašytas šv. Mišias: J. A. As- 
menavičiams, A. J. Gedrimams, V. A. Kežinaičiams, Onai Kybartie
nei, VI. L. Kybartams, D. A. Kochankoms, Košt. L. Maškauskams, L. 
Skripkutei, Z. Skripkienei, St. Petur’s Lue. Uni, c-o F.Weston ir S.A. 
Urbonavičiams.

Nuoširdus ačiū pareiškusiems užuojautas spaudoje: J. A. Asme- 
navičiams, P. D. Babinams, K. R. Butkevičiams, S. V. Burdinavičiams,
J. R. Jurgučiams, A. J. Gedrimams, Hamiltono Kat. Mot. Dr-jai, VL 
O. Kežiams, O. Kybartienei, VI. L. Kybartams, D. A. Kochankoms,
K. Kriaučiūnams, A. A. Pilipavičiams, Z. A. Pulianauskams, S. 
Rakščiams. V. E. Sakavičiams, V. Stanaitienei, Z. A. Stanaičiams, 
Skripkutei, Z. Skripkienei.

Ačiū už nuoširdumą ir tiems, kurie pareiškė užuojautą žodžiu, „ 
prisiuntė užuojautos korteles ir kurie dalyvavo šv. Mišiose.

Labai dėkinga Dr. O. Valaitienei, kuri tiek daug padėjo, kada 
mamutė ir giminės buvo Pečioroje.

Brangi Mama! Tiek daug iškentėjai Sibiro tremtyje... Grįžai, bet 
neilgai džiaugiaisi Lietuvos žemele, Baltijos ošimu ir tais gražiais sau
lėlydžiais. Palikai ašaras, vargą ir džiaugsmą, taip staigiai ir netikė
tai likome giliame skausme.

Liūdesyje dukra Eugenija Narkutė - Klevienė, šeima ir giminės

S.

A. a. Pranui Žalimaičiui mirus, visiems asmenims, kurie mus 
užjautė ir padėjo skausmo valandose, reiškiame padėką: prelatui dr. 
Juozui Tadarauskui už atlaikytas pamaldas ir gražius pamokslus, kle
bonui kun. B. Pacevičiui už pamaldas ir tartą žodį, Tėvui Benediktui 
Bagdonui - St. Catharines Tėvų pranciškonų vienuolyno viršininkui, 
solistui ir choro dirigentui A. Paulio'niui.

Nuoširdi padėka bičiuliams už pagalbą, gėles ir užprašytas šv. 
Mišias. ' '

Dėkui visiems, kurie aplankė velionį laidotuvių namuose ir paly
dėjo į amžiną poilsio vietą.

žmona, sūnus Robertas ir Uošvienė

kelis kartus talpesnė ir patogesnė.
PARAMA PREL. K. SAULIO PA-

gėla, V. Narkevičius, A. Pilipavičius, J. A. Valstybės 
P. Savickas, preL dr. J. Tadarauskas,
I. Varnas.

Likusieji būrelio nariai metų pra
džioje buvo sumokėję už visus metus 
pirmyn: J. Arštikaitis, St Kačinskas,
J. Krištolaitis, dr. V. Kvedaras, E.
Lengnikas, E. Lengnikienė, Kazys Mik
šys, V. Miškinis, A. Stasevičius, J. Svi- T_______ ,_______
las, dr. O. Valaitienė, J. Valevičius, M. rūpinosi žentas Vytautas Mošinskas. 
2urliene- ALGIMANTAS J. GALINIS birže-

lio 6 d. Georgetown universitete, 
Washington,D.C., gavo medicinos dak
taro laipsnį (Doctor of medicine). 
Interne stažui atlikti pasirinko Great 
Lakes Naval Hospital, Waukegan, 
Hi. A. J. Galinis gimė 1940 m. Dot
nuvoj, į Ameriką atvyko būdamas 
vos 7 metų amžiaus.

ELZBIETA O. KUDIRKAITĖ, tre
čios kartos lietuvaitė, iš Norwood, 
Mass., baigė Regis College, Weston, 
Mass., įsigydama bakalauro laipsnį. 
Studijavo psichologiją. Ji pasirengu
si mokytojauti ir toliau studijuotu 
Žinių pagilinti planuoja vykti į Eu
ropą, o jei būtų galimybė, tai labai 
norėtų aplankyti ir savo senelių tė
vynę Lietuvą. E. Kudirkaitė, kur be
būdama, visuomet didžiuojasi savo 
lietuviška kilme. Namiškių tarpe ir 
bendrai su kuo tik gali susikalbėti, 
kalba lietuviškai. Be to, pažymėtinas 
jos gilus religingumas, santūri laiky
sena ir bendrai mandagus-švelnus 
jaunatviškas elgesys.

PREL. J. BALKŪNAS su jaunimu 
lankėsi Islandijos ir Afganistano mi
sijose prie Jungtinių Tautų.

VYSK. PRANAS BRAZYS, MIC, 
į Niujorką grįš liepos viduryje. Lie
pos 17 d. Ekscelencija laikys šv. Mi
šias Šv. Patriko katedroje. Tada bus 
minima pavergtų tautų savaitė.

‘ TĖV. B. MARKAITIS ARKIVYS
KUPIJOS KOMISIJOJ. Čikagos arki
vyskupas J. P. Cody sudarė naują ar
kivyskupijos komisiją žmonių santy
kių ir ekumenizmo reikalams. Į ją 
įeina 10 pasauliečių, 21 kunigas, 2 
vienuolės ir 1 brolis vienuolis. Kuni
gų tarpe yra provinciolas Tėv. B. 
Markaitis, SJ.

ROMAS ČEJAUSKAS, inžinerijos 
dalinių pirmasis Itn., archit. ir para
šiutininkas, iš Vokietijos grįžo į 
Ameriką pas savo tėvus, kur pralei
džia atostogas. Po atostogų jis išvyks
ta į Vietnamą.

POVILAS ALEKNA, iš Sydnėjaus, 
Australijoje, ir Julija Plukienė, ne
seniai atvykusi iš Lietuvos, didžiojo 
lietuvių sulėkimo proga, atvyko į 
Ameriką aplankyti Prano Aleknos, 
gyv. Klevelande. Atvykusieji yra 
vienas Prano Aleknos brolis, kita — 
sesuo.

JURGIS MOŠINSKIS baigė Illinois 
universitetą Urbanoj ir birželio 18 
d. iškilmių metu gavo inžinerijos ba- 
kalauratą su garbės atžymėjimu 
(honor degree). Nuo rudens Jurgis 
pakviestas prof, asistentu Calif, uni
versitete Los Angeles. Jurgio tėvelis 
— inžinierius, o mamytė — pedago
gė ir spaudos bendradarbė (ji bend
radarbiauja “Tėv. žiburiuose”) gy
vena Rio de Janeiro, Brazilijoj. Gra- 
duantas gyvena pas gimines Ameri
koj, Cicero, III.

J. KAPOČIAUS, Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjo, pagerbimą surengė 
A. Bendorius birželio 12 d. J. Va
laičio restorane, Niujorke.

Nuo liepos mėn. 1 d. iš būrelio na
rių rėmėjų išstojo Kazys Žukauskas, 
jam reiškiama padėka už gimnazijos 
parėmimą. Taip pat nuo liepos mėn. 
1 <L būrelio nariais rėmėjais prisidė
jo šie asmenys: J. Bulionis, V. Burdi- 
navičienė, Antanas Dirsė, B. Grinius, 
V. Kazlauskas, P. Lesevičius, V. Navic
kas, E. Sakavičienė ir J. Stanius. Jie 
sumokėjo po $6 už antrą metų pusme
tį. Tuo būdu dabar būrelį sudaro 35 
nariai rėmėjai.

Surinkti pinigai $132 sumoje liepos 
mėn. 8 d. įnešti į Šalpos Fondo sąskai
tą išsiuntimui Vokietijon. Nuo būrelio 
įsteigimo 1965.IX.1. iš viso surinkta ir 
išsiųsta gimnazijai paremti $492. Nuo
širdi padėka visiems būrelio nariams, 
ypač naujai prisijungusiems prie gim
nazijos rėmimo. ,

Birželio mėn. 15 d. Hamiltone lan
kėsi naujai paskirtasis Vasario 16 gim
nazijos direktorius kun. dr. P. Bačins- 
kas, kuris turėjo pasitarimus su Šal
pos Fondo pirmininku ir būrelių va
dovais. Direktorius prašė perduoti vi
siems būrelių nariams rėmėjams nuo
širdžią padėką už pastoviai teikiamą 
paramą gimnazijai.

St. Dalius, būrelio vadovas

RODNEY, Ont.
TABAKO AUGINTOJAI po vėlyvų 

šalnų ir po lietingo pavasario, be to, 
dar esant darbininkų trūkumui, turė
jo gana sunkų ir pavėluotą tabako so- 

į dinimą. Teko įtemptai padirbėti, dau
giausia šeimos jėgomis, be sustojimo 
ir šventadieniais. Dabar ilgoką laiką 

[ karštam orui esant, kas tabakui labai 
tinka, būsimasis derlius atrodo gana 
geras, ir augintojai, užbaigę jau apsi- 
kaupimo darbus, gavo pirmą atsidusi
mą. Ta proga Rodney Lietuvių Klubas 
liepos 23 d. 5 vai. p.p. savo naujai įgy
toj rezidencijoj, prie Fumival Rd., 
% mylios į šiaurę nuo plento 401, Rod
ney išvažiavimo, ruošia lietuvišką ge
gužinę su bufetu, kietais ir minkštais 
gėrimais. Tikimasi gausių svečių iš ap
linkinių lietuviškų vietovių.

RLK narys

SUDBURY, ONT.
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS buvo at

žymėtas pamaldomis, kurias užprašė 
' LB Sudbūrio skyriaus valdyba. Prie 

gedulo ženklu perjuostos trispalvės 
garbės sargybą ėjo tautiniais drabu
žiais pasipuošę Sudburio lietuvių jau
nuoliai ir jaunuolės.

GEGUŽINĖS. — Atšilus orui, prasi
dėjo gegužinių laikotarpis. Dviejų sa
vaičių bėgyje turėjom dvi gegužines: 
abi Petro ir Povilo Jutelių gražiojoj 
vasarvietėj “Baravykas” prie French 
River. Pirmąja suruošė medžiotojų ir 
žūklautoji! klubas “Geležinis Vilkas”, 
o antrąją LB skyrius. Vasarvietė šie- 

i met pagerinta, papuošta ir tinkamiau
sia gegužinėms.

KUN. AUGUSTINAS SABAS, SDB, 
i iš Elizabeth, N.J., praleido porą savai- 
• čių atostogų pas brolį. Vieną sekma- 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre-; naudos. Ypatingai kvietė tuos, kurie j dieni atlaikė lietuviams pamaldas, o

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA“

21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičiu 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už Šerus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiodienidis ir ketvirta dienia s 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų ir 5 vol. 
— 8 vai. vak.z šeštadienais 9 vai. ryto — 12 vai.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

sas ir Dainų šventė jau yra praeityje.' turi daugiau pinigų susitaupę ir norė- 
Daug mėnesių buvo praleista šiems 
įvy kiams ruošiantis, daug rankų ir gal
vų jiems buvo sutelkta. Dabar jau vi
si , nubraukę nuo kaktų prakaitą, gali 
atsipūsti, vasaros malonumais pasi
džiaugti.

šioje vietoje neduosime kongreso ir 
dainų šventės detalių. Tai atliks šio 
laikraščio redakcijos žmonės. Tačiau 
čia vis dėlto norisi iškelti iškilmingą 
nuotaiką, kuri vyravo kongreso užda
romoje sesijoje šeštadienio popietėje 
Conrad Hiltono viešbutyje. Nuo ketvir
tadienio vakaro stebėjus kongreso po
sėdžius, jautėsi nemažas nuovargis, ta
čiau buvo smagu matyti, jog šis reto 
pobūdžio jaunimo suvažiavimas neišsi
sklaidys kaip posėdžių saHų dūmai, 
žmonės išvažiuos, bet liks idėjos, pa
žintys, pergyventos akimirkos.

Iš Dainų šventės, kurią stebėjo apie 
10,000 asmenų, šių eilučių autoriui (o 
taip pat ir daugeliui kitų su kuriais te
ko kalbėti) geriausius prisiminimus pa
liko lituanistinių mokyklų jungtinis 
choras. Publikai šių mažųjų pipirų dai
navimas buvo prie širdies, nes dvi dai
nas teko kartoti. Ypatingai puikiai 
nuskambėjo “Dainuojanti jaunystė”, 
kuri labai atitiko šios dienos išpildy- 
tojų charakteristiką. Jeigu iš moterų 
ir vyrų chorų dalyvių jau dažnas gali 
sekančioje dainų šventėje nebedainuo
ti, tai iš jaunųjų tarpo nevienas at
eis užimti anų vietas. O tas kaip tik vi
sus džiugina, vilčių ateičiai teikia.

tų Australijoje kokią nors prekybą už
megzti.

Teko kalbėti ir su Juozu Kapočiumi, 
kuris i kongreso būstinę iš Bostono 
buvo savo “bizni” atsivežęs. Nepelnin
gas jo biznis, bet mielas ir daug ką 
žavintis. Kalbėjomės ir apie jo naujau
sią užsimojimą — lituanistinės encik
lopedijos anglų kalba išleidimą. Ar 
šis jo siekimas bus realizuotas, pri
klausys nuo mūsų tautiečių. Dabar jau 
yra gavęs apie 1,200 prenumeratorių, o 
kad būtų galima ryžtis darbui, reikėtų 
apie 2.000. Kongreso metu jo angliško
sios enciklopedijos prenumeratorių 
šeima šiek tiek paaugo, bet dar vis 
tiek ne iki pakankamos sumos.

Paminėjo, jog Lietuvių Enciklopedi
ja šiemet jau bus baigta leisti. Po ke
lių mėnesių pasirodys 35-sis tomas, ku
riame bus nemaža papildymų, o metų 
gale — Lietuvos tomas.

J. Kapočiaus 2 lentynos buvo pilnos 
knygų. Ypatingai akį traukė tie 6 to
mai viršutinės lentynos viduryje. Tai 
planuojamos angliškosios enciklopedi
jos tomai — dar tušti neprirašyti. Ar 
jie bus išmarginti raidėmis, priklausys 
nuo mūsų visų.

po pamaldų praleido visą sekmadienį 
K. E. Šviežikų globoj, kurie buvo su
ruošę šaunias vaišes. Kitas dienas, ka
dangi buvo labai karštas oras, niekur 
nepriėmė kvietimų svečiuotis, bet lei
do laiką kartu su broliu gamtoje prie 
ežero ir dalyvavo drauge su broliu 
kun. Antanu šv. Tomo mokyklos eks
kursijoje į Midlandą.

BIRUTĖ IR JUSTAS STANKAI su- 
silaukė dvynukių. Abi mergaitės auga 
sveikos. Tai pirmieji dvynukai mūsų 
kolonijoje.

STEPONAVIČIAI iš Hamiltono atos
togauja pas V. Skripkus. Ta proga už
prašė .šv. Mišias už velionę a.a. Skrip- 
kutę, kuri dažnai atostogaudavo Sud- 
buryje.

ANTANINA RIBINSKIENĖ, pa
gerbdama savo mirusio vyro a.a. atmi
nimą, perkeldino jo palaikus iš Sud- 
burio kapinių į šv. Jono Kr. parapijos 
lietuviškas kapines Port Credit, prie 
Toronto. Krsp.

Kongreso metu teko sutikti nemaža 
pažįstamų. Vieni iš Australijos, kiti iš 
Argentinos ar kitų vietų. Seniai nema
tyti, įdomių pergyvenimų pilni.

Buvęs Lietuvos lauko teniso meiste-

minimų. Jis net ir propagandą dabar
tiniam jo kraštui — Australijai pavarė. 
Sako — atvažiuokite pas mus apsigy
venti: bus daugiau ramybes, o gal ir

Lietuviai ir ukrainiečiai sportininkai 
pirmą kartą išeivijoje išėjo glaudes
niam bendravimui. Birželio mėn. 25— 
26 dienomis Čikagoje rungtyniavo lie
tuvių ir ukrainiečių sportininkai fut
bole ir lengv. atletikoje.

Jaunių futbolo varžybose, kuriose 
pasirodė vien tik čikagiečių jėgos, uk
rainiečiai lietuvius įveikė 2:0. Vyrai 
futbolininkai buvo sudarę rinktines, 
nors daugumas žaidėjų irgi buvo iš Či
kagos. Ir čia stipriau pasirodė ukrai
niečiai, kurie laimėjo.

Lengvoje atletikoje lietuvaitės virši
jo savo varžoves, tačiau pas vyrus dau
gumą pergalių nušlavė ukrainiečiai.

MIRĖ MARIJONA KREVIENĖ. 
Tai mūsų garsaus rašytojo a,a. Vin
co Krėvės Mickevičiaus našlė. Po 
sunkios ligos ji mirė birželio 29 d. 
Filadelfijoj. M. Krėvienės palaikai 
palaidoti liepos 2 d. iš Biganio kop
lyčios Šv. Kryžiaus kapinėse šalia jos 
vyro palaikų. Laidotuvių reikalais

ĮSPĖJIMAS jauniems 
VAIRUOTOJAMS

Pakartotinai gaunami praneši
mai, kad Kanados piliečiai iš On
tario provincijos yra sulaikomi 
ir teisiami New York state už 
vairavimą automobilio neturint 
18 metų amžiaus.

Ontario Department of Trans
port primena, kad šie kaltinimai 
yra teisėti pagal New York state 
įstatymu, kur kiekvienas vairuo
tojas, amerikietis ar kanadietis, 
privalo turėti 18 metų. Kaip ži
nome, vairavimo leidimai Ontario 
provincijoje duodami nuo 16 me
tų amžiaus, tačiau tokis jaunuolis 
neįgauna teisės vairuoti New 
York state.

Ontario Department

MINKLUI. Liet. Namų valdyba Lon
done nutarė paskirti 10 svarų preL 
K. Šaulio, Nepriklausomybės paskel
bimo akto signataro, antkapio staty
bai Šveicarijoje.

Kolumbija
P. TOTORAIČIŲ vaišingų namų 

durys plačiai atidarytos visiems, jų 
pažįstamiems ir nepažįstamiems lie
tuviams, atvykstantiems iš svetur, 
kurie dienomis, savaitėmis, o kartais 
ir mėnesiais palieka jų šeimoje. Vi
siems ten pakanka vietos ir šeiminin
kų vaišingumo. Ten taip pat rasime 
neužmirštamą, ramų, pilną gerų in
tencijų veidą panelės Magdalenos. 
Beveik adoptuotas šeimos narys, ji 
lydi Totoraičių šeimą per visą trem
ties gyvenimą. Tai nepailstanti geros 
kulinarijos specialistė.

Dr. Petrė Totoraitienė jau iš pat 
ankstybo ryto velkasi baltą chalatą ir 
žengia į savo kabinetą. Precizišku 
darbu patraukia ne tik lietuvius, bet 
ir kolumbiečius pacientus. Techniš
kus darbus atlieka jos vyras advoka
tas (Lietuvoj) Jonas Totoraitis.

Dr. P. Totoraitienė atranda laiko 
ir visuomeninei veiklai, prisidėdama, 
jei ne savo darbu ir aktyviu dalyva
vimu, tai duosniomis aukomis, lanky
mu senukų ir ligonių.

Reikia stebėtis daktarės ir jos vy
ro kietu ryžtu bei energija: jiedu jau 
sugebėjo įsigyti nemažą dviejų augš- 
tų namą ir gražų ūkį kalnuose. O 
svarbiausia, išmokslino vaikus — Ka
zimierą ir Virginiją, kurie dabar bai
gia specializuotis JAV. Dukrelė Vir
ginija užima atsakomingą vietą ban
ke, Los Angeles mieste.

1968 m. dr. P. Totoraitienė švęs 
30 metų darbo sukati. Tuo tarpu To
toraičių šeima pasilieka Kolumbijo
je, nes čionai jie neblogai yra jau 
įsikūrę. Taip pat ir kiti lietuviai — 
intelektualai Kolumbijoje gerai įsi
kūrę, neskuba keltis į JAV.

J. Narūnė-Pakštienė
ALGIS BEKERIS, elektrotechni

kos inžinierius, neseniai persikėlė į 
Caracas, Venecuelon, kur jis pakvies
tas venecueliečių elektronikos firmos 
užimti tos bendrovės vedėjo vietą. 
Algis Bekeris yra baigęs universite
tą Bogotoje ir iki šiol dirbo viena
me fabrike techniniu vedėju.

VYTAUTAS SLAVĖNAS, batų ga
mybos technikas, kurį laiką dirbęs 
technikai ruošiamų darbininkų švie
timo įstaigoje, vėl kviečiamas “Coro
na” fabriko vedėju, kur jis pirmiau 
dirbo. Atrodo, kad fabriko gamyba 
be V. Slavėno buvo 
nėti.

ELEKTRONIKOS
BEKERIS, 8 metus
universiteto elektrotechnikos fakul
teto profesorium ir dekanu, dėl per
daug įtempo darbo iš tų pareigų pa
sitraukė. Dabar jis yra “Industrias 
Electronicas” technikinis vedėjas Bo
gotoje ir to paties fabriko Limoje, 
Peru, vyr. supervizorius.

!

Australija
Ž U R N. LORRAINE GREENE 

(“Woman’s Day” assistant fashion 
editor) vieną savaitgalį pabuvojusi 
lietuvių studentų tarpe aprašė savo 
įspūdžius, kuriuose, tarp kita ko, ši
taip pasisakoma: “Atvirai sakant, aš 
skraidžiau debesyse. Tiesiog buvau 
priblokšta jų (lietuvių — Pr. AL) 
patriotizmo ir rūpesčio senajai tėvy
nei, tiek asmeniškai, tiek ir bend
rai. Tas ypač pasireiškė po p. Kazoko 
paskaitos.

Daug temų, pradedant lietuvių kal
bos grožiu ir baigiant dviejų su puse 
milijono lietuvių kančiomis komuniz
mo priespaudoje, buvo diskutuota — 
dažnai net įsikarščiavus.

Taip pat stiprų įspūdį padarė man 
studentų elgesys atvykus kun. P. 
Martuzui, kuris man pasirodė kaip 
reikšmingas teologas, mokytojas ir 
tolerantiškas vyras, šioje vietoje aš 
įsitikinau, kad lietuviai yra gilūs 
mąstytojai ir virš visa ko labai linkę _ 
ginčytis. Kun. Martuzas diskutavo su 
entuziastingais savo klausytojais virš 
aštuoneto valandų! Diskusijas baigė 
tik 4 vai. ryto”...

SUŽEISTAS KUN. L. KEMĖŠIS. 
Guildford kelyje vienas neblaivus šo
feris įvažiavo į kun. L. Kemėšio ma
šiną. Katastrofoje kun. L. Kemešiui 
nulaužtas kairės rankos kaulas, su
žeista koja, sužalotas veidas ir rankos. 
Jaučia jis taip pat didelius skausmus 
krūtinėje. Paguldytas Perth Royal li
goninėje.

pradėjusi silp-

INŽ. KOSTAS 
buvęs Bogotos

Britanija
LIETUVIŲ JAUNIMO ŽIDINYS 

gyvai veikia Nottinghame. Vizituoda
mas Britanijos lietuvius, Jauninto 
židinyje, ne kur kitur, buvo apsisto
jęs ir gyveno nuo geužės 8 iki 21 d. 
vysk. Pr. Brazys, MIC. Augštasis sve
čias ne kartą kalbėjo į židinio auk
lėtinius, pabrėždamas įstaigos reikš
mę, svarbą ir ragindamas jaunuolius 
nuoširdžiai įsijungti į tame židinyje 
teikiamo auklėjimo bei mokymo rė
mus. Vyskupas iš Židinio lankė liet, 
kolonijas ir vietos lietuvius. Pačiame 
Židinyje gegužės 19-21 d.d. Notting- 
hamo lietuviams pravedė rekolekci
jas.

KUN. A. GERYBA Jaunimo Židi
nyje pakrikštijo Antaną Ivaškevičių 
11 metų ir Petrą Ivaškevičių 7 metų. 
Tai naujieji Bažnyčios nariai. Jiedu 
kilimu iš Derby ir mokosi židinyje.

APIE BIRŽELIO MEN. VIDURĮ 
buvo pradėti Liet. Jaunimo židinio 
koplyčios praplėtimo darbai. Viską 
atlikus, kas numatyta, koplyčia bus

Daug patogiau nešioti

Dirbtinius dantis Vokietija
DU LIETUVIAI, abu buvę Vasario 

16 HeMelber.
teitai, uždulkinti ant v»ri»tinn| «r apatinį go universitete įsigijo mokslinius 

laipsnius: Vilius Lenartas — chemi- 
** moksllf daktaro ir G«r^das 

t,. Ponoikina "ptokitelių kvop," Reikokwki- Kauras — sociologijos magistro, 
te FASTEFFH dar Šiandien kiekvienoje chemi
nių gominty parduotuvėje. Paruošė Pr. AL

GERULSKIS & DOBAT CO
ROOFTNG-SIDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. L 83400 
1631 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medžią-



NAUJA PUTNAMIECIU LAIDA
Štai ir vėl abiturienčių išleistu

vės. Bendrabutis šią šventę jau 
atšventė anksčiau, ir apie tai jau 
buvo rašyta “Tėviškė žiburiuo
se”, “Drauge” ir kt. laikraščiuose. 
Dabar — išleistuvių iškilmės jų 
mokykloje — Putnamo Katalikų 
Akademijoje, šioje mokykloje, 
vedamoje prancūzų kilmės sese
lių, kaip tik mokosi ir lietuvaitės, 
gyvenančios Marijos Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių seselių veda
mam ir išlaikomam moksleivių ir 
studenčių bendrabutyje. Mokyk
los vadovybė yra patenkinta lietu
vaitėmis ir lietuviams rodo didelį 
palankumą. Paminėtoje Akademi
joje praeinamas reguliarus dvyli
kos klasių gimnazijos kursas. 
Mergaitės gali pasirinkti klasinį 
arba komercinį kursą, čia yra ir 
sustiprintas prancūzų kalbos dės
tymas — svarbus dalykas Kana
dos lietuvaitėms. Diplomai abitu
rientėms buvo įteikti birželio 
mėn. 13 d. Norwich vyskupo V. 
J. Hines, D.D., J.C.D., šv. Mari
jos erdvioje, tačiau šį kartą vi
siškai užpildytoje bažnyčioje. Iš
kilmės pasižymėjo preciziniu tiks
lumu, ir tas kaip tik joms prida
vė grožio ir iškilmingumo. Net ir 
kiekvienos abiturientės posūkio 
kampas bei žingsnio dydis buvo iš 
anksto numatytas. Labai tvarkin
ga ir rami baltus rūbus dėvinčių 
abiturienčių eisena priminė plau
kiančių gulbių virtinę. Programo
je mums, lietuviams, buvo ir dide
lė staigmena: greta Haendelio ir 
kt. garsiųjų kompozitorių kūrinių, 
amerikiečių choro buvo išpildytas 
ir vienas Naujalio kūrinys “Mary 
Pure Light”. Jis truputį pritaiky
tas šių kraštų skoniui, tačiau, ne
žiūrint to. praskambėjo labai įs
pūdingai. Taip pat būdingas daly
kas — diplomuose mergaičių var
dai ir pavardės įrašyti su lietuviš
komis galūnėmis, pav., Eleonora 
Kirvėnaitė, Marija Daniliūnaitė ir 
1.1. Iš lietuvių diplomus gavo pos
tulantė Irena Gampaitė iš Toron
to, postulantė Gražina Savickaitė 
iš Čikagos ir moksleivės: Marija 

_ Daniliūnaitė iš Londono, Ont, 
Danguolė Kaunaitė iš Čikagos, 
Eleonora Kirvėnaitė iš Čikagos, 
Jūratė Saikutė iš Klevelando, Ma
rija Vakselytė iš Čikagos ir Irena 
Veimerytė iš Los Angeles, šių iš
kilmių išvakarėse, t. v. birž. 12 d. 
mokykloje įvyko nemažiau įspū
dingos programos vakaras - atsi
sveikinimas su mokykla ir atžy- 
mėjimas geriausių laidos moki
niu. Iš 78 diplomus gaunančių 
abiturienčių šešios moksle labiau
siai • pasižymėjusios moksleivės 
buvo išskirtos iš viso būrio ir pa
sodintos scenoje kartu su mokyk
los vedėja sesele, kapelionu ir 
svečiu paskaitininku iš vieno 
Amerikos universiteto. Kiekvie
nai tų šešių buvo suteikta teisė 
pasakyti atsisveikinimo žodį. Jos 
pasiskundė, kad vyresnioji karta 
neretai nupiešia jaunimą tamses
nėmis spalvomis, negu jis yra. 
Sako, kad ryšiai tarp vyresniųjų 
ir jaunimo būtų daug glaudesni,

jei suaugusieji to nuvertinimo ne
praktikuotų. Tvirtino, kad idealiz
mas dar ir dabar randa vietos ne 
vieno jaunuolio širdyje. Taip pat 
ragino savo drauges tūkstanties 
mylių kelionę pradėti aukojantis 
artimui, gyvenamam kraštui, žmo
nijai. Samprotavo, kad ir vyres
nioji karta galėtų parodyti jauni
mui pavyzdį. Sako, viena šeima 
turi net po kelis automobilius, o 
kita — nė vieno... “Kodėl šitokia 
nelygybė?!” Jos klausė auditori
ją. Tarp tų šešių buvo ir viena 
lietuvaitė, būtent, M. Daniliūnai
tė, vienintelė iš lietuvaičių per 
gimnazijos kursą išsilaikiusi pa
sižymėjusių mokinių draugijoje 
(Honour Society). Ji gavo ir tre
čią premiją iš lotynų kl. šiai drau
gijai galėjo priklausyti tik tos 
mergaitės, kurių pažymiai iš kiek
vieno dalyko buvo ne žemesni 
kaip 85. Bent vieną sykį ir bent 
iš vieno dalyko gavus žemesnį pa
žymį mergaitė iš draugijos auto
matiškai iškrenta ir praranda tei
sę bet kada į ją sugrįžti. Taigi tai
syklės labai griežtos, ir ten išsi
laikyti tikrai nelengva. Abitu
rienčių pasirinktas gana gražus 
motto: “tūkstanties mylių kelionė 
prasideda su vienu pirmuoju 
žingsniu”. Paskaitininkas abitu
rientes taikliai paklausė: “... bet 
kokiu žingsniu? Kuria kryptimi?” 
Ragino sukti idealizmo kryptimi 
ir iškėlė Putnamo Akademijos 
privalumus, kuriais yra verta di- 
didžiuotis tiek mokslinimo, tiek ir 
auklėjimo srityse.

Lietuviai svečiai jautė nemažes
ni pagrindą didžiuotis darbščiųjų 
skruzdžių — lietuvių seselių nu
veiktais darbais ir užsimojimais. 
Ir jei kas mane paklaustų, kas iš > 
visų iškilmių man labiausiai pati
ko/— nedvejodamas atsakyčiau: 
sekmadienio pamaldos lietuvių 
seselių bažnyčioje. Kun. V. Zaka
ro giltos minties pamokslas, labai 
puiki mergaičių laikysena bažny
čioje ir nepaprastai darnus jų gie
dojimas paliko neišdildomą įspū
dį. “Ne religijos formų paviršu
tiniškumas, nors ir skrupulingas 
vykdymas, bet Dievo ir artimo 
meilė yra religijos pagrindas”, 
kalbėjo kun. V. Zakaras. Kiekvie
nam sekmadieniui yra išverstos į 
taisyklingą lietuvių kalbą atitin
kamos giesmės. Išleistuvių iškil
mės baigtos vienuolyno suruoš
tais pietumis abiturientėms, jų tė
veliams tr svečiams. Jų metu Mo
tina Augusta M. dar sykį šiltu žo
džiu atsisveikino su abiturientė
mis, linkėdama joms visokeriopos 
laimės ir Dievo palaimos. Vakaro 
idilija padvelkė miela lietuviška 
sodyba, ir tėveliai su dukromis 
skirstėsi-namų link, savo širdyse 
išsiveždami nemaža dėkingumo 
darbščioms seselėms už jų didelį 
darbą, paskirtą dukrų liet, auklė
jimui. Vienos išvažiavo, netrukus 
jau kitos atvažiuos. Prašymai jau 
plaukia. Visais reikalais kreiptis 
tuo pat adresu: Immaculate Con
ception Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn, U.S.A. F.

h

Trečioji Dainų Šventė Čikagos amfiteatre. Estradoje jungtinis choras. Už estrados vaikų chorai lau
kia savo eilės

Skambėk per amžius!
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gi KULTŪRINĖJE VEIKI OJE

Putnamo abiturientės lietuvaitės. Iš kairės — postulantė I. Gam- 
paitė iš Toronto, I. Veimerytė iš Los Angeles, J. Saikutė iš Cleve
land©, Eleonora Kirvėnaitė iš Čikagos, M. Daniliūnaitė (su garbės 
juosta per pečius) iš London, Ont., M. Vakselytė iš Čikagos, postu

lantė G. Savickaitė iš Čikagos ir D. Kaunaitė iš Čikagos

OKUPUOTOS LIETUVOS ARCHITEKTAI
čienė: gyvenamųjų namų blokai (10- 
tas kvartalas) Vilniuje. J. Kasperavi
čius: Vilniaus planetariumas. L. Kitra: 
vidurinė mokykla ir turistins viešbu
tis Trakuose, B. Krūminis ir K. Sližys:

Ilgokai buvo svarstyta, kaip su- -me spręsti 'kad ir iš to, jog tik 
derinti laiko ir vietos atžvilgiais viename Conrad Hilton viešbuty- 
pasaulio lietuvių jaunimo kongre- je tą savaitgalį nakvojo virš 2000 
są ir dainų šventę. Pagaliau, nors lietuvių, šventės ruošimui vado- 
ir ne visai vieningu sutarimu, abu: vavo komitetas, pirmininkauja- 
šie įvykiai sudėti į vieną ilgąjį mas žinomo veikėjo dr. St. Biežio. 
savaitgalį, kuris šiemet susidarė Jo ir jo kolegų kreditan priklau- 
ypatingai ilgas, esant Kanadoje so gera visko organizacija, 
šventei penktadienį, o JAV — “Lokys” ir dainų šventė suda- 
pirmadienį. Ir dabar, kai viskas rė kaip ir meninę programą jau- 
praėjo, galime pasakyti, kad pe- nimo kongresui. Tuo būdu nebe- 
simistų baimė nepasitvirtino, liko laiko meniniams atskirų kraš- 
Žmonių į Čikagą priplaukė tiek tų jaunimo saviveiklos pasirody- 
daug, kad užteko viskam — ir mams, tokiam dalykui, kuris per 
kongresui, ir dainų šventei, Kanados jaunimo kongresą vadi- 
abiems įvykiams vienam kitą pa- nosi Talentų Popietė. Teko girdė- 
pildant. ti, kad tokie pasirodymai buvo

šventės pradžia (šį kartą gerai i 
vėsinamame amfiteatre) buvo! 
įspūdinga ir tiesiog jaudinanti, j 
kai į teatrą su savo kraštų vėlia-; 
vomis įžygiavo užsienio jaunimo I 
delegacijos. Po to buvo pristatyti | 
šventės garbės komiteto nariai ir nijos 
dirigentai — garbės dirig. J. ži- dieną ir tą patį vakarą. Skaičiau 
levičius, A. Aleksis ir A. Steph- kartu pergyvendamas. Nors kny- 
ens, šventės dirigentai — P. Ar 
monas, J. Kačinskas, A. Mikuls- buvo nuspėti ir nujausti, ypač 
kis, B. Budriūnas ir F. Strolia. todėl, kad nežinojau skaitąs ro- 
Scenoje išsirikiavo 27 chorai iš J. maną. Sklandus paskutinių ne- 
A. Valstybių ir Kanados. Vėliau 
juos pakeitė 13 vaikų chorų. Pa
galiau kantatai prie chorų prisi
jungė ir du solistai — D. Stankai- 
tytė ir R. Dabšys, akomponuo- 
jant St. Gailevieiui, VI. Jakubė- 
nui ir R. Apeikytei. Vaikų daina
vimui akomponavo Klevelando 
vaikų kanklių grupė, vadovauja
ma 6. Mikulskienės.

Šventės dainų programos šį 
kartą tik dalį sudarė senesnės ir 
jau anksčiau dažniau dainuotos 
dainos. Kita dalį sudarė nauji ar
ba bent eiliniam klausytojui ma
žai .sfirdėti kūriniai. 0 kantata' 
“Tėviškės namai” buvo pagal B. j 
Brazdžionio žodžius specialiai šiai • 
šventei muz. B. Budriūno parašy
ta. Paliekant muzikinį šventės 
įvertinimą specialistams, bendras 
isnūdis buvo tas, kad naujus da
lykus chorai nebuvo pakankamai 
stipriai išmokę, kas labai sunkino 
dirigentų darbą ir privertė vieną 
dainą net visai nutraukti. Užtat 
senesnieji kūriniai (Dul dul dūde
lė. Paskutinis Vakarėlis. Oželis. 
Laisvės) praskambėjo užtikrintai 
ir didingai.

Naują ir atskirą programos da
lį sudarė jungtinis vaikų choras, 
pirmą kartą girdimas tokio pobū
džio pasirodyme, o taip pat ir vai
kų kanklių orkestras, daug kam 
pirmą kartą girdint elektrines 
kankles iš viso. Žinoma, tokie vai
kų pasirodymai sudaro vyresnie
siems labai daug vargo ne tik da
lyvius išmokyti dainuoti, bet ir 
juos suvežti į Čikagą (o buvo at
vežta iš Kalifonijos, Klevelando, 
Detroito ir kit.), bet įspūdis susi
darė tikrai geras. Puikus visais at
žvilgiais — tiek dainų mokėjimu, 
tiek drausme ir dainavimo nuošir
dumu.

vykdomi stovykloje, bet ten juos 
mažai kas matė. O būtų buvę Įdo
mu pamatyti, nes, kaip teko gir
dėti, net tuos pačius tautinius šo
kius Įvairiuose kraštuose užaugęs 
mūsų jaunimas kiek skirtingai 
šoka.

Jaunimo kongreso pranešimuo
se girdėjome, kad kaikuriuose 
kraštuose dalis lietuviškųjų ele
mentų susilpnėjo arba nustojo 
veikę, tačiau lietuviškoji daina 
dar visur skamba. Tik lietuviško
sios dainos meilė įgalina suruoš
ti tokius didingus dalykus, 
dainų šventes.

Kai tikrovė pinasi su sapnu
Dviejų Jurgių - rašytojo ir skaitytojo - "agonijos

Užguliau ant J. Gliaudos “Ago- 
ir perskaičiau per vieną

gos galas jau iš anksto galima

todėl, kad nežinojau skaitąs ro-

kaip

tuvoje diena. Važiuoju “lineika” 
savo dalinio priekyje iš Kauno i 
Marijampolę, o iš ten — Vilkaviš
kio Ūnk ir i Vokietiją. Pasukęs 
galvą atgal matau pažįstamus, 
žalsvomis vokiečių policijos uni
formomis aprengtus savo vyrus, 
susėdusius vežimuose ilgoje vo
roje. Toli, pačiama gale, matau 
gurguolėse vežamus sunkiuosius 
kulkosvaidžius ir minosvaidžius. 
Prisimenu daugelio vyrų pavar
des ir net vardus, nes ilgą laiką 
esu su jais praleidęs, o karo me-

☆ ☆ ☆
Dainų šventė, be abejo, padėjo 

sutraukti Į Čikagą dideles mases 
lietuvių. Kiek jų buvo daug, gali-

OKUPUOTOS LIETUVOS Architek
tų Sąjungos duomenimis, 1960-65 m. 
laikotarpyje Lietuvoje užstatyta 2,5 
mil. kvadratinių metrų gyvenamo plo
to: 70 bendrojo lavinimosi mokyklų,
56 vaikų darželiai - lopšeliai, 20 gydy- vasaros teatras Palangoje. L. Mardo- 
mo įstaigų, 17 kino teatrų ir kt kul- sas: karkasijinės struktūros vidurinė 
tūrinių, administracinių, sportinių ir mokykla Elektrėnuose (3 1. dipl.). J. 
pramoninių pastatų.

Architektu darbai
S. Bareikis: 16 butų gyv. namai, 

Mickevičiaus g-vė, Vilnius (pirmą kar
tą panaudota putų silikatas). J. Čer
nius: planavimo autorius Smalininkų 
žemės ūkio mechanizacijos techniku
mo mokomojo miestelio. V. Dičius: 
statybos fakulteto mokomosios labo
ratorijos Kaune. A Eigirdas: valgykla 
“Vasara” Palangoje. E. Chlomauskas 
ir inž. C. Gerliakas: Miesto Statybos 
Projektavimo Instituto rūmai Vilniuje, 
B. Kasperavičienė ir K. Bučas: Elekt
rėnų miesto projektai. B. Kasperavi-

Mazurkevičius: administracinis pasta
tas, Dzeržinskio g-vė Vilniuje. L. Ma
žeikienė: vaikų namai Vilijampolėje, 
Kaune. A. Mikėnas: Kultūros Rūmai 
Klaipėdoje. J. Navakas, K. Zykus ir 
kt suprojektavo Noreikiškėse (prie 
Kauno) naują pastatų grupę, kurioje 
įsikūrė žemės Ūkio Akademija. Cent
rinę vietą užima 5-augštis administra
cinis - mokomasis blokas su auditorijo
mis etc. J. Navakas: gyv. namų komp
leksas Laisvės Alėjoj Kaune. A. Pau
lauskas: poilsio ir gėlių paviljonai Pa
langoje. A. Sprindy*: sanatorinė mo
kykla — internatas Kulautuvoje. A. 
Sprindy* ir V. Stauskas: Pramoninės

Statybos projektavimo Instituto rūmai 
Kaune. J. šepkus: žemės Ūkio Staty
bos Projektavimo Instituto rūmai Kau
ne. A. šarkauskas: vaikų darželis • lop
šelis Elektrėnuose. R. Silinskas ir A. 
Zaviša: restoranas "Palanga” Vilniu
je. B. Stiklerytė: namų blokas ir ka
vinė “Kregždutė”, Antakalnyje — Vil
niuje. G. Valiuškis, gyv. namų blokai 
Antakalnio gatvėj, Vilniuje. E. Tamo- 
ševičius: devyniaaugštis gyv. namų 
blokas Vilniuje. N. Bučiūtė — operos 
ir baleto teatras Vilniuje. E. Chlo- 
mauskas ir Z. Liandzbergis: 500 lovų 
klinikinė ligoninė Vilniuje. E. Čeka
nauskas: Muzėjaus g-vė Vilniuje, dai
lės parodų paviljonas.

Paruošė A. K.

priklausomos Lietuvos dienų ap
rašymas ir priminimas buvo man 
lyg savotiškas užgijusių žaizdų 
atnaujinimas. ..

Kas yra, ar kas buvo tas tau
tietis Jurgis Gliaudą, kad jam 
taip gerai žinoma prezidentūra ir tu. “didžiųjų Lietuvos kunigaikš- 
net visi Kremliaus koridoriai bei čių pėdomis” žygiuodami, buvo- 
užkampiai?! Kaip jis taip gerai me pasiekę Vinicą Ukrainoje, vė- 
galėjo pažinti visus didžiausius liau net Ostrogorską, esanti apie 
neprikl. Lietuvos vyriausybės pa- 400 km i rytus nuo Charkovo, 
reigūnus ir net žinoti tų “tūzų” kur buvome apsupti, išsklaidyti, 
privatų gyvenimą?! Skaitau to- bet nemaža dalis visdėlto sveikus 
liau, stebiuosi, o “Agonija” jau kailius išnešėme. Paskutinius po- 
Įpusėta ir jau eina prie pabai
gos...

Koks Įspūdingas paskutinis 
•1 Lietuvos ministerių tarybos po- 

i sėdis! Dar neskaitęs žinojau, kad 
šiame posėdyje prez. Antanas 
Smetona ir krašto apsaugos min. 
gen. Kazys Musteikis pasisakys, 
už ginkluotą pasipriešinimą ar į 
bent už simbolišką sovietų uiti-i 
matumo atmetimą, o taip pat at
spėjau ir tuometinio kariuomenės 
vado gen. Vinco Vitkausko nuo
monę — Lietuvos kapituliaciją 
smurtui!

Kaip vaizdžiai aprašomas pasi
ruošimas bėgti Į užsieni pačioje 
prezidentūroje ir bėgimas per 
“žaliąją sieną”! Reikia tik stebė
tis “Agonijos” statistinių davinių 
tikslumu! Pvz. jie sako, kad prieš 
pat sovietinę okupaciją (prieš 
“agoniją”) vienas lietuvis komu
nistas teko kiekvienai 12,500 Lie
tuvos gyventojų ir kad Kaune 
tuo laiku buvo tik apie 10 naujo 
režimo rikiuotojų — 10 komunis
tų, o ginklu nesipriešinusiai Lie
tuvai reikėjo 300,000 raudonųjų 
parazitų su tankais, aviacija ir 
artilerija! Vienas granatomis ir 
automatu ginkluotas raudonar
mietis kiekvienai 10 beginklių 
gyventojų, Įskaitant senius, mo
teris ir vaikus! Birželio 19 (1940 
m.) “malonės aktu” buvo paleis
ta iš kalėjimų Lietuvoje politi
nių kalinių, tačiau- abejotinų 
marksistų, socialdemokratų ir 
kairiųjų eserų “malonės aktas” 
visai nelietė.

Knygą skaityti baigiau jau po 
vidurnakčio. Buvau kažkaip susi
nervinęs, susijaudinęs ir net pa
vargęs. Panašiai jaučiausi savo 
laiku perskaitęs neseniai komu
nistų nužudyto Viktoro Kravčen- 
kos garsiąją knygą “Aš pasirin
kau laisvę” (“I Chose Freedom”). 
Greitai užmigau ir tuojau prasi
dėjo mano asmeninė “agonija” —

“KNYGŲ LENTYNA”, Lietuvių Bib
liografinės Tarnybos biuletenis 1966 
m. nr. 1, apimąs šių metų sausį-kovą 
pasiekė skaitytojus. Turinyje Pauliaus 
Rabikausko laiškas redaktoriui “Alek- 
sandryną” vertinant, Lietuvos išeivių 
išleistų knygų bibliografija, taipgi są
rašas lietuviškų leidinių, išleistų kito
mis kalbomis tais pat mėnesiais, pe
riodikoj svarbesnių straipsnių apie 
M. K. Čiurlionį (Ui 1946-1966 m. bib
liografija), kaikurių 1965 m. knygų re
cenzijos, pastaba dėl susidomėjimo Šv. 
Raštu, Manyland Books, Inc. ir JAV 
LB Kultūros Fondo leidiniai. Skaityto
jams pageidaujant, šiame “Knygų Len
tynos” numeryje įvesta pakeitimų. Žy
miai sumažinu straipsnių bibliografi
ja, paskelbtas svarbesnių knygų recenzi 
jų sąrašas, bent tų, po kuriomis auto
riai pasirašę. “Knygų Lentyna” spaus
dinama kas trys mėnesiai. Ją leidžia 
JAV Liet. B-nės Kultūros Fondas, 
spausdina ViVi (Vijeikio) spaustuvė 
Čikagoj; atsakingas redaktorius Alek
sandras Ružaniec-Ružancovas, tiražas 
— 400 egz., prenumeraU meUms JAV 
ir Kanadoj $2.50, kitur — $1.50. Če
kius ir perlaidas adresuoti: Lithuanian 
Bibliographical Service, 1132 N. Wal
nut St., Danville, Ill. 61832, USA.

“DIRVOS” NOVELES 1966 m. kon
kurso komisiją sudaro rašytojai — M. 
Venclauskas, B. Auginąs ir “Dirvos” 
Red. V. Gedgaudas.

MARIANAPOLIO PARENGIAMOJI 
M-KLA mokslo metus baigė birželio 5 
d., išleisdama 54 abiturientus. Pasižy
mėjusiems įteiktos premijos.

DR. A. ŠERKŠNAS, gerai žinomas 
pedagogas, mirė birželio 24 d. Bloom- 
fięld, Conn. Velionis buvo gimęs 1909 
m. Dzūkijoje. 1929 m. baigė S. Dau
kanto mok. seminariją Kaune, 1935 
m. universitete, Kaune, baigė liet, kal
bą ir literatūrą, gi 1942 m/už diserta
ciją “Pedagoginis santykiavimas kla
sės bendruomenėje” jam suteiktas 
daktaro laipsnis. 1944 m. pedagoginius 
mokslus gilino Austrijoj, Vienos un- 
te. Lietuvoje mokė įvairiose gimnazi
jose. Vokietijoj buvo gimnazijų ins
pektorium. 1948 m. atvyko į JAV, dės
tė Annhursto kolegijoje, nuo 1954 m. 
Hartfordo universitete. Bendradarbia
vo spaudoje ir kurį laiką redagavo 
vaikų žurnalėlį “Eglutę”. Atskirai iš
leista - “Mokyklinė bendruomenė”, už 
kurią 1940 m. paskirta Lietuvių Kata
likų Mokytojų S-gos premija.

KUN. DR. P. RAGAŽINSKAS pro
fesoriauja valstybiniame universitete 
ir eina kapeliono pareigas vienoje di
delėje berniukų gimnazijoje, kurioje 
ir gyvena. Lietuvoje jis yra baigęs te
ologiją V. D. universitete. Italijoj jis 
studijavo Romos Gregorianum. ir Mi
lano (katalikų universitetuose), vė
liau persikėlė į Čilę, kur Santiago 
katalikiškam universitete baigė filoso-
fijos-literatūros fakultetą. Tuo būdu jis: susirinkusi reikli italų publika jam kė- 
įsigijo ispanų ir portugalų kalbų bei į lė ovacijas. Tai, be abejonės, yra džiu- 
literatūrų specialybę.

KUN. A. SPURGIS, buv. Weideno 
(Vokietijoje) lietuvių progimnazijos 
direktorius, mokytojų ir mokinių dvi
dešimtmečio suvažiavimo proga at
spausdino leidinėlį “Po 20 metų”, ku-!
riame tilpo daug fotografijų ir mokyk-: torių laida. Rampos šviesą išvydo per 
los istorija. Suvažiavimas Įvyko Čika- ketverius studijų metus paruošta J. 
goję liepos 2 ir 3 d.d. ! Baltušio pjesė “Gieda gaideliai”, K.

BUV. PRIENŲ “ŽIBURIO” GIMNA-' Goldonio komedija “Padūkėle”. D. 
ZIJOS mokytojų ir mokinių suvažiavi- ■ Zapolskos “Ponios Dulskos moralė”, 
mas įvyko liepos 3 d. Čikagoje. Teatrini fakultetą šiemet baigė 11 jau-

ALGIMANTO MACKAUS VARDO nu jų aktorių. Kurso meno vadovu bu- 
KNYGŲ FONDAS Pasaulio Lietuvių Į vo J. Rudzinskas, pedagoge — A. Sa- 
Jaunimo Kongreso proga išleido 
Gustaičio eilėraščių rinkinį “Ir 
skrido juodas varnas”. Liepos 3 
įvykusioj III-čiojoj Dainų šventėj 
liktos muz. J. Žilevičiaus dainos “Lais
vės!” tekstas pritaikytas Algimanto 
Mackaus.

DAIL. R. VIESULAS žengia i muzė
jus ir i Baltuosius Rūmus. Modernio
jo meno muzėjus Niujorke savo nuo
latinei kolekcijai Įsigijo šio mūsų gra
fiko bespalvių reljefų aplanką “Notes 
On Image And Sound”. Aplanke, ša
lia reljefinių grafikos nuospaudų, tel
pa ir penkių modernios muzikos kom
pozitorių darbai (trijų amerikiečių,

vieno italo ir turko). Be to, iš kito 
tų pačių serijų aplanko viena spalvo
ta litografija “Encounter with Tell” 
yra nupirkta Baltiesiems Rūmams Va
šingtone. Šitą dviejų dalių seriją 
(Notes On Image And Sound) dail. R. 
Viesulas yra sukūręs praėjusiais me
tais būdamas Romoje. Pr. Al.

OKUPUOTO] LIETUVOJ
VACLOVAS DAUNORAS, Vilniaus 

operos solistas, Maskvoje įvykusiame 
tarptautiniame P. Čaikovskio vardo 
dainininkų konkurse laimėjo IV vietą. 
Baigminiame koncerte jis lietuviškai 
padainavo ariją iš A. Račiūno operos 
“Saulės miestas”, rusiškai — P. Čai
kovskio “Jolantos” ir Rachmaninovo 
“Aleko” operų dvi arijas. Konkurse 
dalyvavo 58 dainininkai iš 21 valsty
bės. Vyrų grupėje pirmavo sovietų 
dainininkai, o moterų tarpe laurus sky
nė amerikietės. V. Daunoras yra jau
nas bosas-baritonas, konservatoriją bai
gęs 1962 m. Vertintojų nuomone, jam 
trūksta didesnės koncertinės patirties, 
bet jo bakas yra gražaus tembro, tu
rįs didelių galimybių ateičiai.

PROF. J. MATULIS, Lietuvos Moks
lų Akademijos prezidentas, Rumuni
jos chemikų konferencijoje skaitė pra
nešimą apie elektrochemines metalų 
savybes. Jis buvo jį paruošęs su che
mijos ir cheminės technologijos insti
tuto bendradarbėmis — O. Galdikiene 
ir V. Dagyte. Lietuvos mokslininkai 
yra pasiekę žymių laimėjimų, kurda
mi žvilgančių metalų dangą.

LAZDYNŲ PELĖDOS muzėjus ati
darytas Paragių kaimo name, kuriame 
kadaise kūrė ta plačia slapyvarde pa- 
sirašinėjusios seserys — Marija Las
tauskienė ir Sofija Pšibiliauskienė. 
Prie namo sienos prikalta lenta skel
bia: “šiame name gimė ir gyveno lie
tuvių rašytoja Lazdynų Pelėda”. Iškil
mėse dalyvavo M. Lastauskienės duk
ros —- kaunietė S. Matulaitienė ir 
minskietė O. Pris. Ant S. Pšibiliauskie
nės kapo Tryškių kapinėse buvo padė
ti gėlių vainikai. Muzėjaus eksponatai 
lankytoją supažindina su rašytojų kū
ryba, anuometine buitimi.

VIRGILIJUS NOREIKA, lyrinis te
noras, Vilniaus operos teatre atliko 
Milane paruoštą Pinkertono vaidmenį 
G. Puccini operoje “Madame Butter
fly” ir Kavaradosio partiją to paties 
kompozitoriaus “Toskoj”. Kritikų nuo
mone, pastebimas gerokas balso su- 
tvirtėjimas, tobuliau apvaldytas kvė
pavimas, puiki vaidyba, šia proga pri
menama. kad V. Noreika buvo antras 
lietuvis, debiutavęs Milano “La Sca
la” teatro scenoje. Prieš daugelį me
tų ten turėjo .progos dainuoti Kipras 
Petrauskas. V. Noreikos Pinkertonas 
susilaukė orkestrantų plojimų jau sce
ninės repeticijos metu, o į spektaklį

gus jauno lietuvio dainininko laimėji
mas. nes “La Scala” buvo ir tebėra 
garsiausias operos teatras pasaulyje.

VILNIAUS DRAMOS TEATRE dip
lominius spektaklius pateikė dešimtoji 
valstybinės konservatorijos dramos ak-

sapnas, nukėlęs mane į senus lai
kus, į paskutines dienas Lietuvo. 
je 1944 m. vasarą.

Kito Jurgio agonija...

ra metų praleidome Gudijoje, 
kur kovojome su raudonųjų pa
rašiutininkais ir partizanais, ku
rių priveisė kvaila vokiečių poli
tika.

Šilta malonių prisiminimų ban
ga nuslenka mano miegančiu kū
nu, kai aš trumpą akimirką prisi
menu draugiškus taikingus uk
rainiečius ir net gudus, ypač pir
maisiais metais, kai partizanų ar 
parašiutininkų labai retai pasitai
kydavo. štai, rodos, matau “linei- 
koje” Įkinkytą savo “guberntoria- 
vimo” Gudijoje liudininkę, ten 
Įsigytą “Gražuolę” — reto gražu
mo, blizgančiai juodą ir labai jau 
mandriai iškėlusią galvą, Orlovo 
bėgūnų (Orlowski risak) kilmės 
kumelę. Už ją buvau gudų ūki
ninkui davęs seną arklį ir pridė
jęs savo tarnybiniu dalinio ant
spaudu patvirtintą rašteli, Įsakan
ti vietos girininkui leisti išsikirsti 
100 kietmetrių statybinės me
džiagos.

Pinasi atsiminimai
Rodos, girdžiu šalia savęs sė

dinčio viršilos Kazio Milerio (da
bar gyvenančio Vokietijoje) tą 
patį naivų klausimą, vis kartoja
mą pakeliui nuo Gudijos ligi Ma
rijampolės: kodėl į mus taip žiū
ri žmonės? Až žinojau, kad žmo
nės stebisi ne tik mano “Gražuo
le”, bet ir manimi, tik vienu iš 
viso dalinio dėvinčiu lietuvišką 
karininko uniformą...

štai, pravažiuojame paplentėje 
stovinčią Marijampolės autobusų 
stotį, Rygiškių Jono gimnaziją ir 
berods prie Bagdono vaistinės 
nesukame per Šešupės tiltą Vil
kaviškio link, bet traukiame Vy
tauto gatve ligi šv. Vincento baž
nyčios, o nuo ten Vaičaičio gatve 
sukame į Kęstučio gatvę ir į 
Nartkelį. Dar toliau pavažiavus 
jau, rodos, matau savo gimtojo 
kaimo Narto laukus ir repatrijan- 
tų Lingertaičių ūkius, nuo kurių 
suksiu stačiai į savo tėviškę...

Žinau, kad savo tėviškę rasiu 
jau be šeimininkų, bet maisto at
rasime pakankamai visam dali-

A. 
at- 
d. 
at-

Atsiųsta paminėti
Dainavos šalies jaunų žmonių pada

vimai, jaunimo vadovų studijos savai
tės laikraštėlis, birželio 22, 23 ir 25 d. 
,nr. nr. Redakcija: E. Bradūnaitė, V. 
Svotelytė, V. Juškaite, Sesuo H. Jur
gita, A. Kazlauskas, H. Levanavičius, 
R. Salytė, V. Brazaitis. Laikraštėlio pa
tiekta humanistine forma aktualijų iš 
stovyklos gyvenimo.

Prof. Justinas Pikūnas, OPERANT 
CONDTTIONNING EFFECTS UPON 
DRAWING CONTENT. Atspaudas iš 
“Journal of Projective Techniques & 
Personality Assessment”, 1966 m., nr. 
2, vol. 30.

Prof. Justinas Pikūnas, FEARS IN 
NORMAL AND EMOTIONALLY DIS
TURBED CHILDREN. In “Journal of 
Psychological Studies 1962, nr. 3, vol. 
13.

Prof. Justinas. Pikūnas, MOKYMO 
MAŠINOS IR TESTAVIMO PASĖKOS 
MOKSLO DĖSTYME. Atspaudas iš L. 
K.M. Akademijos Metraščio I tomo, 
217—224 psl. Išleista Romoje 1965 m.

LIETUVIŲ DIENOS. Mėnesinis gau
siai iliustruotas žurnalas, nr. 5, gegu
žės mėn., 1966 m. Vyr. red. Bernardas 
Brazdžionis. Adresas: 4364 Sunset 
Boulevard, Hollywood, Calif. 90029, 
USA. Prenumerata metams $6, atski
ras numeris 65 centai.

vickaitė.
BERNIUKŲ CHORŲ SĄSKRYDYJE 

Klaipėdoje dalyvavo Vilniaus “Ąžuo
liukas”. Marijampolės “Vyturėlis” ir 
Klaipėdos “Gintarėlis”. Jungtinėje tri
jų choru programoje' nuskambėjo R. 
žigaičio “Tu, mano motinėle”. R. Schu- 
manno “Nameliui prie jūros”, D. Ka- 
balevskio “Mūsų vaikai”, o atskirų 
chorų pasirodymuose klausytojus džiu
gino ištraukos iš D. B. Pergolesi ora
torijos “Stabat Mater”, čiurliono, Mo
carto, Bacho ir kitų kompozitorių kū
riniai. Daugiausia patirties turi Vil
niaus Mokytojų Namų choras “Ąžuo
liukas”, kurį 1959 m. suorganizavo 
Hermanas Perelšteinas. šis choras jau 
yra dalyvavęs Pabaltijo berniukų cho
rų sąskrydžiuose Rygoje ir Taline.

B. GORBULSKIO naujausią kūrinį 
— koncertą obojui su orkestru atliko 
J. Rimas ir filharmonijos simfoninis 
orkestras. Konservatorijos dėstytojų 
ansamblis išpildė R. Astrauskienės 
kvintetą pučiamiesiems.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
sezoną užbaigė antrąja premjera — 
E. Jankutės ir A.*Ragauskaitės kompo
zicija, kuri buvo paruošta pagal E. 
Mieželaičio knygą “Duona ir žodis”. 
Pirmą kartą Lietuvos teatro istorijoje 
žiūrovams buvo pristatyta lietuviškoji 
poezija, pradedant K. Donelaičiu ir 
baigiant dabartiniais kūrėjais.

STASYS BIZIULEVIČIUS, Lietuvos 
Mokslų Akademijos zoologijos ir para
zitologijos instituto vyr. mokslinis 
bendradarbis, Kauno medicinos insti
tute sėkmingai apgynė doktorato di
sertaciją tema “Askaridozės bei tricho- 
cefaliozės paplitimo biologiniai pagrin
dai ir Lietuvos TSR gyventojų pagrin
dinių geohelmintozių, temidozių ir di- 
filiobotriozės likvidavimo problema”. 
Tai yra stambus dviejų tomų veikalas

kirmėlėmis ir šių kirmėlinių susirgi
mų problemos likvidavimą, apibendri
nantis 15 metų tyrimo rezultatus.



« PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. VII. 14 — Nr. 28 (859

Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 (mokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, • nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
DUNDAS — BROCK

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atskira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikaliagas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus) įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6% %, ilgalaikis mort
gičius; $9.900 metinių pajamų.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

IMPORTAS
Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS IR PLAUKYMO 

PABALTIEČIŲ LAUKO TENISO

PIRMENYBĖS
Kaip jau anksčiau buvo skelbta, 

1966 m. Š. Amerikos Pabaltiečių ir 
Lietuvių Vyrų, Moterų ir Jaunių A kl. 
Pirmenybės, bei Pabaltiečių Lauko Te
niso Pirmenybės įvyks š. m. liepos *23- 
24 d. Clevelande, Ohio.

Pirmenybes vykdo Cleveland© LSK 
Žaibas, talkininkaujant lietuvių orga
nizacijoms ir visuomenei.

Lengvoji atletika bus vykdoma vyrų, 
moterų ir jaunių A (16-18 m) klasėse.

Plaukymas vyks šiose klasėse: vyrų, 
moterų jaunių A (15-17 m), jaunių ir 
mergaičičų B (13-14 m), jaunių ir mer
gaičių C (11-12 m.), ir jaunių bei mer
gaičių D (žemiau 11 m.).

Tiek lengvosios atletikos, tiek ir 
plaukymo programa apima beveik vi
sas reguliarias rungtis.

Lietuvių lengvosios atletikos ir plau
kymo pirmenybės bus išvedamos iš pa
baltiečių pirmenybių, atskirų varžybų 
visai nevykdant.

Pabaltiečių lauko teniso pirmenybių 
programa: vyrų vienetas; moterų vie
netas, vyrų dvejetas; moterų dvejetas; 
mišrus dvejetas; jaunių A (žemiau 19 
m.) vienetas; jaunių A dvejetas; Mer
gaičių (žemiau 17 m.) vienetas, jau
nių C (žemiau 15 m.) vienetas. Ko-_ 
mandinės pirmenybės nebus vykdo
mos. Lauko tenise, lietuvių pirmeny
bės nebus kartu vykdomos

Lengvosios atletikos varžybos vyks 
St. Joseph High School stadione, Lake 
Shore Blvd, prie E. 185 St.

Plaukymas vyks Case Institute of 
Technology Swimming Pool, 10900 
Euclid Ave. (Įėjimas per pagrindinius 
vartus iš Euclid Ave.).

Lauko teniso turnyras vyks Gordon 
Parko teniso aikštėse, Memorial Shore
way prie Liberty Blvd. (Įvažiavimas iš 
E. 72 St).

Varžybų tvarkaraštis:
10 v.r.—7 v. p.p. — lauko tenisas, 
šeštadieni, liepos 23 d.: 10 v.r. —

1 v. p.p. — plaukymo pirmoji dalis;
2 v. p.p.—5 v.p.p. —atdarymo ceremo
nijos ir lengvosios atletikos pirmoji 
dalis; 5.30 v. p.p.—8 v. p.p. — plauky
mo antroji dalis; 9 v.v. — susipažini
mo vakaras, šokiai.

Sekmadieni, liepos 24 d.: 12 v. p.p. 
— 3 v. p.p. — lengvosios atletikos ant
roji dalis. Teniso varžybų tąsa ir už
baiga pagal reikalą.

Dalyvių registracija vykdoma per 
sporto klubus ar individualiai iki š. 
m. liepos 18 d., šiuo adresu:

A. Bielskus, 15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110 (Telefonas 216- 
486-6177).

Šiose varžybose dalyvavimas yra at
viras visiems mūsų sportininkams. 
Smulkesnės informacijos ir registraci
jos blankai gaunami sporto klubuose 
ar tiesioginiai pas rengėjus, aukščiau 
nurodytu adresu. -

Šios didelės apimties varžybos vyks
ta Jaunimo Metų ženkle, todėl mūsų

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

JAU PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS —
1911 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 430-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 130 ir 430 - 7
Penkti 10-130 ir 430-8
Šešti 9-12
Sekm. 930-1

Jau pasiektas 

$2,000,000 
kapitalas.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namu, farmų, žemės sklypą, apartamentų, biznių. 
KIPLING - BURNHAMTHORPE, $6.000 įmokėti, mūro atskiras, 6 didelių 
kambarių bungaliukas (vienaaugštis), baigtas rūsys, gražus didelis kie
mas, prašoma kaina $23,900.
RUNNYMEDE EVELYN AV., $10.000 įmokėti, mūro (rusvų plytų) at
skiras, 3 butų pastatas, 2 mūro garažai, 10 pėdų įvažiavimas, 7 metų se
numo, prašoma $39.900.
INDIAN RD. GRENADIER, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 13 didelių 
kambarių, pirmame augšte 5 kambariai, 2 garažai, platus įvažiavimas, aly- 
va-vandeniu apšildomas. Prašo $29.900.
COLLEGE • DOVERCOURT RD., Grynais, mūro, 2 butų ir krautuvės, ge
ras pastatas, pajamų arti $300. Investuotas kapitalas neša 12%. Sku
bus pardavimas. Kaina $18,500.
ANN EITE • MEDLAND, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 didelių kam
barių, 3 mod. virtuvės, pirmame augšte prausykla iŠ 4 gabalų, gražus di
delis kiemas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo, prašo $26,500. Liks 
viena ilgametė skola balansui.
BROCK • COLLEGE, $3.500 įmokėti, mūro, 6 kambariai per du augštu, 

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jom* bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. ®a gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

M TORONT®«
Lietuvių skautų veikla

• Šiais metais bus bandoma sudary
ti didelį įvairių instrumentų orkestrą. 
Patirtis rodo, kad jaunimas noriai 
jungiasi į bendrą grojimą, nežiūrint 
kokius instrumentus būtų atsivežę. Bus 
grojamos pirmoje eilėje liaudies dai
nos visai stovyklautojų masei dainuo
jant. Todėl visi prašomi atsivežti akor
deonus, gitaras, lūpines armonikėles 
ir pan. Brangesnių instrumentų užlai
kymui ir apsaugai bus paskirtos tinka
mos patalpos. Lūpinės armonikėlės 
patariamos ^Hohner” ar “Alpina”, tu
rinčios C ir G skales. Armonikėles 
kviečiami atsivežti ir tie, kurie dar 
groti nemoka. Instruktoriai pamokys.

• Mindaugo draugovės skudutinin
kai stovykloje ruoš savo naują reper
tuarą. Skudučių orkestrą norima padi
dinti nuo 12 iki 20 skautų. Stovyklos 
metu į orkestrą galės jungtis ir skau
tės bei ne Toronte gyveną stovyklau
tojai.

• Pereitas savaitgalis Romuvoje bu
vo gražus ir darbingas. Praplatinta 
skautų pastovyklė, sudaryti palapinių 
statymo planai, sunumeruotos palapi
nės ir jų dugnai. Dėl vietos stokos ne
galint išvardinti gausių talkininkų, vi
siems talkinusiems — skautiškas ačiū.

• Ateinantį šeštadienį, liepos 16 d., 
pradedame stovyklavimą. Kviečiame 
visus stovyklautojus atvykti kaip gali
ma anksčiau, kad įsiruošimo darbai 
būtų greičiau atlikti. Palapinių staty
mo nurodymai bus teikiami priė sto
vyklos vartų. Tėveliai ir stovyklauto
jai prašomi tų nurodymų laikytis. Pir-

masis stovyklautojų maitinimas — pa
vakariai — iš stovyklos virtuvės bus 
4 vaL p.p. Iki to laiko verčiamasi atsi
vežtais užkandžiais. Stovyklos atidary
mas bus 4.30 v. p.p., tuojau po pava
karių.

• Primename, kad stovykloje labai 
naudinga turėti daugiau muzikos inst
rumentų, skautiškos literatūros, atsar
ginių virvių... bet svarbiausia geros 
nuotaikos. Atsivežkime visa tai.

• Jaunimo Kongreso Čikagoje pro
ga vykusioje kongresinėje skautų-čių 
vadovų-vių sueigoje dalyvavo visa ei
lė Kanados rajono, ypač Toronto skau- 
tininkų-kių. Apie rajoną pranešimą pa
darė rajono vadas v^. V. Skrinskas.

• Ps. J. Karasiejus Jaunimo Kongre
so stovykloje Dainavoje ėjo programų 
vedėjo pareigas.

• Į stovyklą atvyksta stovyklautojų 
iš Hamiltono, Toronto, Niagaros pu
siasalio,. Londono, Delhi ir Ročesterio.

- f Liepos 24 d., sekmadienį, Romu
vos stovykloje -- Svečių Diena. Bus 
pamaldos, iškilminga sueiga — Jauni
mo Metų paminėjimas vėliavų aikštė
je ir popiet skautiškos varžybos. Ma 
loniai kviečiame visus ir visas tą die
ną praleisti su skautišku jaunimu ir 
maloniai pabuvoti gražioje gamtoje.

• Liepos 9 d. Camp Talava, Allis- 
ton, Ont., buvo uždaryta latvių skautų 
stovykla. Stovyklos uždaryman buvo 
pakviesta ir dalyvavo Kanados rajono 
vadeivė ps. I. Šernaitė-Meiklejohn.

č. S.

Ateitininkų žinios
Vasaros stovykla pradedama sekma

dienį, liepos 24 d. Stovyklautojai pra
šomi atvykti sekmadienio ryte. Kurie
dar neužpildė registracijos blankų 
(mėlynų), prašomi juos atsivežti sto-
vyklon. Blankai gaunami Prisikėlimo 
par. raštinėje. Taip pat reikalingas gy
dytojo pažymėjimas, kad stovyklauto
jas yra sveikas. Blankai taip pat gau
nami parapijoje.

Vykstantieji stovyklon pasiima: 3 
šiltas antklodes arba miegojimo mai
šą, keletą apatinių ir viršutinių balti
nių, naktinius baltinius, šiltą megztu
ką, keletą porų kojinių, sportinius ir 
paprastus batukus, keletą rankšluosr 
čių, maudymosi kostiumą, muilą, dan
tims valyti priemones, nedūžtamą lėkš
tę ir puoduką, šaukštą, šakutę, peilį, 
rašymo priemones.

Kurie turi, gali atsivežti muzikos 
instrumentą. Stovyklos metu bus dai
lės paroda, tad prašomi atsivežti arba 
dažus, arba pieštukus, taip pat bus ta
lentų vakaras, viešojo kalbėjimo kon
kursas ir kt. Prašomi ruoštis.

Stovyklon nesivežti: radijo aparatų, 
komikų, kortų, maisto.

MAS centro valdyba yra paskyrusi 
pinigines premijas už rašinėlius. Vie
no rašinėlio tema, centro valdybos pa
geidavimu, bus: “Marijos pasirodymai 
ir jos šventovės Lietuvoje”. Norį lai
mėti premiją, prašomi ruoštis iš anks
to.

Ekskursija į Stratfordą įvyks šešta
dienį, liepos 30 d., į 2 vai. Šekspyro 
“Twelfth Night” spektaklį. Kelionė 
autobusais kainuos S2.50 ir įėjimas — 
$2.50. Tėvai, kurių vaikai į Stratfordą 
važiuos, prašomi atvežę vaikus palik
ti po $5.

Visas informacijas stovyklos reika

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namq teL LE 5-1584

SWANSEA, $10.000 įmokėti, 8 kam
barių per du augštųs, 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
nas, garažas, gražioje ramio
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.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE Ml<5
RETA PROGA !

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. Sūdymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 514% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 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.

MINIATIŪRINĖ KANADA
Niagara Falls, Ont., 17 akrų 

plote Įrengta miniatūrinė Kana
da — 65 visiems gerai žinomi pa
statai, sumažinti iki 1/24 jų na
tūralaus dydžio. Turistai čia turi 
progos pamatyti federacinio par
lamento rūmus, burini laivą — 
“Bluenose”, aukso jieškotojų 
miestą Dawson, Toronto pili Ca
sa Loma, šimtmečio senumo ka- 
nadišką kaimą, Wellando kanalą, 
CNR geležinkeli ir daug kitų Įvai
rybių. Tikimasi, kad ši naujovė 
per metus sutrauks milijoną lan
kytojų. Už Įėjimą iš suaugusių 
imama $1.25, iš vaikų — $0.75'. 
Šios miniatūrinės Kanados Įrengi
mas kainavo $2.7 mil.

Kadangi Kanados darbo Įstai
goje nebuvo galima gauti pakan
kamo skaičiaus modelių gaminto
jų, 50 asmenų buvo apmokyti vie
name Toronto fabrike. Jų tarpe 
yra turkiško viešbučio savininkas 
ir vienas vokiečių aviacijos lakū- 
nas-bandytojas. Dėl vėjo ir lie
taus modeliai galės atsilaikyti tik 
trejetą metų —- juos teks remon
tuoti ir pakeisti, šis miestelis, ku
ris yra vadinamas “Canadia”, 
trejų metų laikotarpyje išaugs 
iki 45 akrų ir turės iki 250 deta
lizuotų modelių. Numatoma 
Įrengti finansini distriktą su 
Montrealio Place Ville Marie, 
tūkstančiu automobiliukų ir tokiu 
pačiu skaičiumi praeivių. Projek
tą finansuoja aštuoni Ontario

lais teikia Tėvas Rafaelis telef. 533- 
0621.^Požeminio traukinio pratęsi

mas nuo Eglinton gatvės, atrodo, 
įėjo i akligatvi, nes vadovai dar 
vis negali susitarti dėl tikslios 
krypties. Vieni siūlo ji tiesti tie
siog po Yonge gatve i šiaurę. Tai 
būtų brangesnis planas. Kiti siūlo 
liniją pravesti Yonge gatvės šone 
per rezidencini rajoną, bet tam 
labai priešinasi to rajono gyven
tojai. Ir taip viskas atidėta iki šio 
rudens savivaldybinių rinkimų, 
kas reiškia, kad statybos darbai 
galėtų būti pradėti ne anksčiau 
1969 metų.

Vestuvės ir šią Vasarą gana 
gausios. Liepos 23 d. D. Pacevi- 
čiūtė susituokia su inž. Saku; Rug
pjūčio 20 d. susituokia D. Tamu- 
lionytė su A. Nausėda, o rugpjū
čio 27 d. A. Grigaitė su D. Luko
ševičium (iš Montrealio).

Toronto policija, kuri savo gre
tose turi šešis italus, mėgino pa
didinti jų skaičių. Atsiliepė 15 ______ ____ ________________
itališkai kalbančių asmenų, bet liniukai galvoja paleisti i šią mė- 
priimtas buvo tik vienas. Kitus nulio apylinkę kelias'dirbtines 
teko atmesti, nes jie buvo perže- • “bombas” ir pasekti, ar jos bus 
mo ūgio, neturėjo pakankamo pakankamai stiprios sudaryti kra- 
svorio. o kaikurie nepakankamai terius mėnulio paviršiuje. Be to, 
mokėjo anglų kalbą. j šios ‘bombos” duos naujų žinių

The International Institute of ap.ie ,dulklU • sJuoksnL dengiantį 
menulio pavirsiu.

Gimimų vasarą nemažėja. A. ir 
M. Daukšai susilaukė pirmagimio 
sūnaus ir V. ir L. Baleišiai — 
dukrelės.

ERDVĖS LAIVAS VĖL 
ATSILIEPĖ

Amerikiečių erdvės laivas Sur
veyor I, kuris, užėjus mėnulio 
nakčiai, buvo nutilęs dvi savaites, 
nemažam visų nustebimui vėl pra
dėjo veikti ir siųsti žemėn foto
grafijas. Pirmoji fotografija bu
vo, kaip ir pradžioje, vienos jo ko
jos. Po to sekė 23 naujos fotogra
fijos. Iš tų fotografijų ir siunčia
mų žinių pasitvirtino, kad nakties 
metu temperatūra yra —280 F 
šalčio. Gal būt, kad mėnulyje esą 
šiek tiek oro. Tas faktas bus nu
statytas iš fotografijų, kurių lau
kiama sekančią savaitę, kai bus 
nufotografuotas mėnulio saulėly
dis. Sekančios savaitės fotografi
jos taip pat parodys, ar ilgos mė
nulio nakties metu toje aplinkoje 
nukrito naujų meteoritų, padariu
sių naujų kraterių. Išstudijavę 
šias fotografijas Amerikos moks-

verslininkai.

sportininkai yra kviečiami ypatingai 
gausiai dalyvauti, o lietuviška visuo
menė skaitlingu atsilankymu paremti 
lietuvių sportą morališkai ir^materia- 
liškai.

P.S.F. Lietuvių Sekcijos Komitetas

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
Birž. 25 d., j.v.s. B. Stundžiai vado

vaujant, dalis tunto gintarių ir budžių 
buvo išplaukę užbaigtu škūneriu į On
tario ežerą praktiškiems buriavimo už
siėmimams.

Liepos 1 d. Neringos tunto j. skau- 
čių-tų grupė buvo išvykusi į Algon
quin parką iškylon kanu laiveliais. 
Pirmąją dieną, nuplaukus į numatytą 
stovyklavietę Littledoe ežere ir paruo
šus stovyklą, buvo pravesti praktiniai 
užsiėmimai ant vandens, ypač atkrei
piant jaunimo dėmesį į tai, kas daryti
na laiveliams^ apsivertus.

Antroji diena buvo pradėta L.J.S. 
vimpilo pakėlimu ir malda. Po to bu
vo pravestos įvairios varžybos. Kanu 
lenktynes per ežerą j. skautams, esant 
po vieną laivelyje, laimėjo j.s. A. Va- 
ladka, II vietą — j.sJc. A. Supronas ir 
III v. — j.s.k. K. Tamošiūnas. Po to 
įvykusiose vadovų lenktynėse I v. lai
mėjo j.b.k. R. Burdulis. Popietinių už
siėmimų metu j.b.k. R. Burdulis pamo
kė jaunimą, kaip elgtis, jei plaukiant 
mėšlungis sutrauktų kojas; be to, pa
rodė, kaip reikia gelbėti skęstantį, 
energingai ištraukdamas “auką” — 
brolį A. Suproną iš vandens į krantą.

Trečią dieną, grįžtant namo, visa 
grupė atsilankė dr. ir ponios Valadkų 
viloje prie Simcoe ežero, kur turėjo 
progos pavažinėti motorlaiviu bei iš
bandyti vandens slidinėjimo meną. Už 
širdingą priėmimą ir skanias vaišes j. 
skautės-ai yra jiems labai dėkingi. Pui
kus oras bei gera nuotaika užtikrino 
šios iškylos pasisekimą.

Taip pat liepos 1-3 d. savaitgaly da
lis vyresniųjų tunto sesių bei brolių 
buvo išvykę į Jaunimo Kongresą Či
kagon. Jiems irgi yra numatyta panaši 
iškyla į Algonquin parką.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TU. KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

PASITETKaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

AL GARBENS
REAL ES TA T E

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.
BEWDLEY ONTARIO, 50 akru su trobesiais, prie pat Rice ežero ir mies
telio. Prašoma kaina viso $7.000.
BLOOR—DUNDAS, $18.500. Įmokėti apie $3.000, balansas atskiras morgi- 
čius, 6 kambariai per du augštus, garažas, greitas įėjimas.
BLOOR prie SUBWAY. S19.900. 8 dideli kambariai, 2 vonios, 2 virtuvės, 
oru, alyva šildomas, garažas. Įmokėti apie $8.000.
DUNDAS—BLOOR, $21.900 prašoma kaina, geras mūrinis namas, visi 
nepereinami kambariai, vandeniu - alyva apšildomas, 2 vonios, 3 virtu
vės, garažas. Įmokėti apie $5.000. Balansas atviri morgičiai.
7 BUTŲ APARTMENTAS, $69.000. Originalus pastatas High Parko ra
jone. Viso 35 kambariai, pajamos virš $9.500. Įmokėti apie $25.000.

Dėl tolimesniu informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

Metropolitan Toronto praneša, 
kad rugpjūčio mėn. pabaigoje ke
liasi iš savo senųjų patalpų Col
lege gatvėje i naują vietą — 321 
Davenport Rd., netoli Dupont.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

1966 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
,R PO,LS'O SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MUZIKŲ 

,MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONES FONDO IR "TORONTO
DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

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)

Sekmadieni, liepos 17
Karališko pulko orkest. su kapelm. Lt. STAN CLARK. 
Svečias sol. REMO MARINUCCI.
Governor General's Horse Guards orkestras su kapel
meisteriu kap. G F. FITZGERALD.
Svečias sol. HELEN MURRAY
RON BAGNATO orkestras. Svečiai: ENRICO FARINA, 
liaudies dainos ir šokiai 
vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT
ELLIS McLINTOCK orkestr. — svečiai: REMO 
MARINUCCI, BETTY ORSATTI ir šokėjai
Populiari simfonija — dirig. SAMUEL HERSENHOREN 
Svečias sol. JOYCE SULLIVAN

Pirmadienį, liepos 18
8.30 V.V. Ramsden Park kadrilious šokiai — BOB SCOTT orkestras

Antradienį, liepos 19
8.00 V.V. Allan Gardens Toronto jgulos artil. orkestr. su kapelm. kpt. M. M. 

DUNAAALL
8.30 v.v. Withrow Park kadrilious šokiai — BOB SCOTT orkestras

12.15 v.p.p. Nth. Philips Sq.
8.30 v.v. Riverdale Park

Trečiadienį, liepos 20
Liaudies dainos su BOB ir SUSAN, GREG WINKFIELD, 
ALLAN MacRAE ir KLAAS VanGRAFT 
Liaudies dainos su Hootenanny ir The Crofts 
Brothen, ALLAN RYAN, MARION HARRIS ir KLASS 
VanGRAFT

8.30 V.V.
8.30 V.V.

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

Monarch Park kodriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras
Dufferin Gr. Prk. kodriliaus šokiai — Angus MacKINNON ark.

Ketvirtadienį, liepos 21
Eglinton Park 
Nth. Phillips Sq.
High Park
Kew Gardens

Dxazo koncertas su FRED STONE ir jo 17 asmenų 
geriausią muzikantų
Queens Own Rifles orkestras su kapelm. kpt. W. T 
Atkins. Svei.: Morion Harris ir Klass Von Graft 
kadrilious šokiai — BOB SCOTT orkestras 
kodriliaus šokiai — AL WARD orkestras

Penktadienį, liepos 22
8.30 V.V. Riverdale Park rateliai (Round šokiai) — PAT RICIO orkestras

24 v.p.p. Moss Park
Sekmadienį, Hepos 24

Vaikų teatras parke
2.30 v.p.p. High Park

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

(Main Bandshell)

Governor Ge nerol's Horse Guards ork. su kapelm. 
kap. G. F. FITZGERALD Sveč. Ohulani Hawaiian 
Group.
H.M.C3 York ork., su kapt. It. R.H. PLUNKETT 
Svečia sol. DON BALDWIN
BENNY LOUIS orkestras. Svečiai: The "Paupers" 
Vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT 
Don THOMPSON ork. ir svečiai solistai 
Populiari simf. su dirig.: GEARGE CRUM 
Svečias sol. JAN RUBES

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

MOKAME 
4%% 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 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus- 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 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

DUODAME 
mortgičius iš 6}/2% 
asm. paskolas iš 7%

OILS LTD

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

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

Madžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atet C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.) 
TelefouM: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namu telefonai BE. 3-5996 

LAWRENCE-SCARLETT, 6 kmb. 
didelis vienaaugštis (bungalo-. 
vas) naujas, atskiras, dvigubas 
garažas. Prašo $29.500.00.

JANE-BLOOR. Atskiras, plytų, 6 
didelių kambarių namas, van
deniu - alyva apšildomas, priva
tus įvažiavimas, garažas, dide
lis ir gražus sklypas, $26,500.

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

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

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
jas pečius, 2 virtuvės, prašo 
$14.900.00.

Vyt. Merkis J, Kaškelis A. Bliudžius|
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APDRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSHT- 
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

namų tel. 277-0814Tel. 251 - 4864;

FOUR SEASONS TRAVEL r* .
323 LAKESHORE RD. EAST, r OIT vreaiT

Vn Af^ĖKl AC Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• DAvtlXAJ įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir Lt.

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• 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.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.

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

Savininkai A. ir S. KALCZA

4 I2,KASAtfA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

5^^’jT^l op’ankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ ^7 su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 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 — Dirbtuvė

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. ąstenos 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. Pardaodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

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

Bloor Autorite Garage IS kRc<Skgeb^eL^3i-no5

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 Neepava Avė.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechanB- 
kus automobilių pataisymus. Pate-

Prieš pirkdami vartotus šutomo- 
liūs atveskite patikrinimui: nuro-

duosime

Sav. ANTANAS PASKEYICIU8

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS,

BALDAI ir kt.
Vežamas tartos pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1493

30 Dewson St, Toronto, Ont

Atgimsta Vokietijos nacionalsocialistai
NAUJOS GRUPĖS, PRISIDENGUSIOS ĮVAIRIAIS VARDAIS, BANDO ATGAIVINTI SENĄJĄ 

HITLERIO SVAJONĘ
politinio gyvenimo, jų partija už
baigusi egzistencijos dienas.

Nauji politiniai vingiai
Aiškų nacišką atspalvį turėjo 

19 metų veikusi vokiečių reicho 
partija — “Deutsche Reichspar
tei”, kurios vadu yra buvęs augš- 
to rango SS karininkas Wilhelm 
Meinberg. Tai liudija jos karingi 
šūkiai: ištikimybė reichui, kova 
prieš komunizmo pavojų, mirties 
bausmė didiesiems nusikaltė
liams. šios partijos veikla dau
giausia buvo vietinio pobūdžio, 
nesugebėjusi aprėpti visos V. Vo
kietijos, tačiau nerimą visai pa
grįstai kelia pastaruoju metu su
dalyta vadinamoji tautinių demo
kratų partija — “Nationaldemo- 
kratische Partei Deutschlands”, 
į kurią įsijungė ir minėtoji reicho 
partija. Naujajai politinei grupei 
vadovauja cemento fabrikantas 
Friedrich Thielen, o jo pavaduo
toju yra buvusios reicho partijos 
vadas Adolf von Thadden. Vieti
niuose Bavarijos rinkimuose tau
tiniai demokratai susilaukė paly
ginti nemažų laimėjimų, šios par
tijos narys prof, von Bormann vie
name viešame susirinkime Fried- 
berge, Hessene, prisipažino: “Aš 
esu senas nacis ir didžiuojuos, 
kad turėau progos dalyvauti di
džiajame politiniame posūkyje...” 
Jo žodžius mėgino “švelninti” tos 
vietovės tautinių demokratų ofi
cialus įgaliotinis Woerner: “Taip 
kalbėti mes tuo tarpu dar neturė
tume. ..”

Hamburge leidžiamas žurnalas 
“Stern” išsamų ir gausiai ilius
truotą rašinį yra paskyręs nacių 
atgimimui V. Vokietijoje. Nuo
traukose vėl tviska Hitlerio lai
kus primenančios uniformos, aidi 
būgnai, į skaitytoją žvelgia rūstūs 
veidai.

1951 m. buvo atgaivinta karių 
organizacija “Stahlhelm” (plieno 
šalmas), kuri iki 1931 m. kovojo 
už Hitlerio atėjimą į valdžią, o 
1933 m. buvo sujungta su SA gru
pe “Harzburger Front” (Harcbur- 
go frontas). Dabartiniai jos vadai 
pagrindiniu uždaviniu laiko karo 
veteranų susitikimus, pasidalini
mą fronto dienų atsiminimais.

Aštresnius dantis rodo 1961 m. 
Frankfurte įsteigta karo veteranų 
sąjunga — “Reichsverband der 
Soldaten”, kurios tikslas yra ati
taisyti buvusiems kariams pada
rytas skriaudas. Jos vadas pik. D. 
Dahl vėliavos įteikimo iškilmių 
metu Obrigheime drįso užgiedoti: 
“Jau septyniolika metų bandoma 
nuodyti vokiečio sielą...” Vetera
nų eilėse matyti ir jaunų veidų, 
nors oficialiai statistika skelbia, 
kad jų skaičius iš 2.300 yra kritęs 
iki 500. Ta pati statistika tvirtina, 
kad dešiniųjų radikalų grupės, 
1958 m. turėjusios 42.000 narių, 
dabar jų tepriskaičiuoja tik 5.500.

Susikompromitavę vadai
Politiniame fronte naciai mėgi

no veržtis į valdžią 1949 m. suda
rytos reicho socialistinės partijos 
— “Sozialistische Reichspartei” - 
eilėse, bet V. Vokietijos vyriau
sybė šios partijos veiklą uždraudė 
1952 m. Jos įkūrėjas dr. Fritz 
Doris už kanclerio Adenauerio 
įžeidimą buvo nubaustas kalėti 14 
mėnesių. Panašaus likimo susi
laukė ir antrasis šios partijos va
das Otto Ėmest Remer, kuris 
1944 m. Hitleriui buvo padėjęs 
likviduoti karininkų sukilimą ir 
už tai buvo pakeltas į generolo 
majoro laipsnį. Jis taip pat atsi
dūrė kalėjime už eilę labai jam 
nepatriotiškų apgavysčių, šian
dien šie abu susikompromitavę 
naciai yra visiškai pasitraukę iš

dūmus ir lavonų kvapą jau seniai 
sugėrė oras, bet žaizdos milijonų 
širdyse tebėra gyvos — žuvusiųjų

vai, kaip vėjo išžarstyti jų sude
gintų kūnų pelenai.

Ironija tenka laikyti faktą, kad 
tautinių demokratų pronaciškai 
veiklai sąlygas sudaro dabartiniai 
V. Vokietijos įstatymai, kurie 
prieš politinę partiją gali būti 
nukreipiami tik tada, kai ji grasi
na sunaikinti demokratinę sant
varką. Nemažesnė ironija yra ir 
dabartinis Vokietijos padalinimas 
— tas drumstas vandenėlis nacių 
meškerėms. Jaunoji vokiečių kar
ta pripažįsta savo tėvų nusikalti
mus, bet ji nenori sutikti, kad už 
tai ištisus dešimtmečius būtų bau
džiama visa tauta, šiuo atveju tei
singi yra V. Vokietijos vidaus rei
kalų ministerio Paul Luecke žo
džiai: “Visa tai kelia nerimą jau
nų žmonių tarpe...” O tuo neri
mu kaip tik ir bando pasinaudoti 
tautinių demokratų vardu prisi
dengę atgimstantys naciai. V. Kst.

Pagarba karo nusikaltėliams
“Stern” žurnalas atspaude dė

mesio vertą nuotrauką, kurioje 
tautinių demokratų partijos vadai 
parodo savo tikrąjį veidą Lands- 
bergo kalėjimo kapinėse. Jie čia 
buvo atvykę pagerbti... karo nu
sikaltėlių, susilaukusių mirties 
bausmės už nekaltų žmonių žudy
mą. Tai jau yra visas elementa
raus padorumo ribas prašokantis 
surambėjusių nacių Įžūlumas, mė
ginąs įtaigoti, kad pakartieji nu
sikaltėliai yra vokiečių tautos 
kankiniai. Tiesa, krematoriumų

KAI TIKROVĖ PINASI SU SAPNU
Atkelta iš 5-to psl. 

o aš net žadu “nuotaikosniui 
pataisymui” surasti savo vyrams 
pora bidonų ruginio samagono, 
kurio labai nemėgdavo mano a.a. 
tėtulis, kuris sakydavo, kad nami
nės degtinės varymu užsiiminėja 
tik “sakuotnugariai”, atseit, to
liau nuo miesto pamiškėse gyve
ną ūkininkai...

Sapnai ir planai
Man rodėsi, kad mūsų poilsis 

ir pasistiprinimas turės būti la
bai trumpas, nes turėsime labai 
daug darbo, kuris bus daug di
desnis už “simbolinius pasiprie
šinimo šūvius” vėl grįžtantiems 
į Lietuvą raudoniesiems vanda
lams. Kadangi 1941 m. “nenuga
limosios ir nepavejamosios” ar
mijos daliniai netvarkingoje ma
sėje traukėsi visais keliais į ry
tus, o taip pat į rytus vedančiu 
NartkeHu, tai man įstrigo mintis, 
kad ir dabar tie raudonieji oku
pantai būtinai grįš tuo pačiu ke
liu atgal. Kur ir kaip juos pasi
tikti? Kur surengti pasalas? Ku
ri būtų geriausia vieta, kur su sa
vo vyrais įrodytume šiems ne
kviestiems svečiams, kad jie čia 
nėra pageidaujami ir jų nešamo 
“išlaisvinimo” visai niekas ne
laukia! Gal prie Dovinės tilto, gal 
prie Lingeftaičių ūkio ar kurioje 
nors kitoje tinkamoje vietoje už
minuosime vieškelį, nutaikysime 
ar net prišaudysime minosvai
džius. išstatysime pačiose geriau
siose užmaskuotose pozicijose 
kulkosvaidžius ir tikrai gerai pa
siruošime paskutiniam atsiskaity
mui su okupantu.

Nutrūkęs filmas
Deja, to paskutinio atsiskaity

mo man net sapne neteko maty
ti. Kaip aštri redaktoriaus plunks
na išbraukia korespondento nuo
mone jo pačią geriausią kūrybos 
dalį, taip mano sapne buvo iš
kirpta pati įdomiausia ir labiau
siai jaudinančioji dalis — pasku
tinis atsiskaitymas su raudonuo
ju okupantu. Tačiau mano sapno 
pabaiga aiškiai parodė to raudo
nojo okupanto atsiskaitymą su 
manim!

■ — . -ir ■

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Skambinkite LE. 3-4912.

Medžioklės pasekmės
Prokuroras: —

Įėjai į jį šauti, jei jis šaukė, kad 
jis nėra meška?

Medžiotojas: — Aš pamaniau, 
kad jis man meluoja...

Skirtumas
— Turistas Vokietijoje klausia 

vietinį, koks skirtumas tarp opti-
misto ir pesimisto.

— Tai nėra sunkus atsakymas, 
— tarė vokietis. — Pesimistas 
studijuoja rusų kalbą, o optimis
tas — anglų...

Tikri vagys
Rašytojas atnešė leidėjui savo

Rodos, aplinkui matau stačiai 
kalnus priguldytų raudonarmie
čių, išmėtytus ginklus, o save pa
tį — jau naujos padėties viešpa
čių rankose ir jau kažkur veda
mą. Jaučiu, kad mano rankos yra 
laisvos, bet pastebiu, kad prie 
diržo prikabinta parabeliaus 
makštis tuščia. Jaučiu, kad netu
riu ir kito kelnių kišenėje nešio
jamo mažo pistoleto, neturiu pi- , 
niginės, portsigaro ir net nema
tau ant rankos laikrodžio ...

Šiurpus galas
Nematau aplinkui nei vieno iš 

:savo dalinio vyrų, nematau nei i 
vieno iš jų nukautųjų ir sužeistų
jų tarpe ... Esu vienų vienas iš
vedamas į kažkokį nepažįstamą 
kiemą ar aikštę, kur. galvoju, bus 
mano tardymas ar teismas...

Aplinkui matau tik rusiškas 
uniformas, mongoliškus veidus, 
smailius siaurus rusiškus durtu
vus. apvaliais būgneliais automa
tus, ir net suuodžiu rusiškų blakių 
smarvę ... Staiga, labai nusigan- 

' dęs, pamatau savo trumpos kelio
nės tikslą ir žemiškos kelionės 
šioje ašarų pakalnėje galą ... Be 
jokio tardymo ar teismo esu sta- 

' čiai privedamas prie kraujais ap
šlakstytos giljotinos (lygiai tokios 
pačios, kokią savo “Agonijoje” 
aprašydamas prancūzų revoiiuci- 

’ ją paminėjo J. Gliaudą), o žvaira- 
akis mongolas perdaug aiškiu 
mostu parodo man kur reikia pa
dėti galvą ... Dar vienas sovietų 
karinės teisės ryškus pavyzdys, 
— sarkastiškai pagalvojau, nors 
tuo laiku šalta baimė sukaustė 
mano sąnarius ir prakaitas išpylė 
visą kūną. Jaučiu, kaip leidžiasi 
giljotinos peilis, kaip akyse pasi
daro tamsu ir tuo laiku surikęs 
atbundu.

“Kas tau yra ir ką sapnavai, 
kad taip labai varteisi, dejavai, 
o dabar net šaukti pradėjai?” — 
klausia nustebusi žmona. “Tik ne
seniai grįžau iš Lietuvos, iŠ Nar
to,” — paaiškinau žmonai, masa
žuodamas savo kaklą ir galvoda
mas, kad čia buvo jau ne Jurgio 
Gliaudos, bet kito Jurgio, atseit, 
mano paties agonija.

Jurgis Sk.

Margos įvairybės
• Avis gali bėgti taip greitai, 

kaip dramblys, o ilgakojis kupra
nugaris gali juos abu pralenkti.

• Arklys gali bėgti 40 mylių į 
valandą. Tai žuvėdros skridimo 
greitis.

• Katė gali bėgti 70 mylių grei
čiu į valandą, bet tik trumpą lai
ką — greitai pavargsta.

• Paukštis, vadinamas “emu” 
(gimtinė Australijoj) kuris bėga, 
(bet neskrenda), kaip du vyrai, 
bet jo negali pagauti ilgakojės ir 
ilgakaklės žirafos.

• 25 metų vengras kirpėjas, 
gyvenąs Toronte, Jakob Soteth 
iškėlė Belgijos teisme Briuselyje 
bylą Belgijos karališkajai šeimai. 
J. Soteth teigia, kad esąs tiesio
ginis karaliaus Leopoldo II, mi
rusio 1909 m., įpėdinis, ir reika
lauja išmokėti jam $425,000 kai
po palikto turto dalį. Savo pre
tenzijai pagrįsti vengras J. So
teth žada pristatyt teismui “ge
nealoginį Belgijos karališkos gi
minės medį” nuo XII šimtmečio.

• Britanijos sosto įpėdinis, 17 
metų princas Charles, nuo vasa
rio 1 d. pradėjo mokslą tęsti Tim- 
bertope, pietryčių Australijoje. 
Gerai informuoti sluogsniai tei
gia, kad toks jauno kronprinco 
ištrėmimas” iš Anglijos padary
tas dėl jo flirto su 17 metų Sand
ra Spence, kurią jos draugės jau 
buvo praminusios “karalaite!’. 
Jaunas princas susipažino su ta 
mergaite per bendrą jo ir mer
gaičių gimnazijų Gilberto ir Sul- 
livano operetės'“H. M. S. Pina
fore” pastatymą. Princas dainavo 
chore, o Sandra vaidino svarbiau
sią moterišką rolę. Pasibaigus 
vaidinimui, jaunieji aktoriai bu
vo pakviesti vaišėms Sandros tė
vų namuose, o princas Charles, 
kaip pasakojo Sandra, šokęs su 
ja keturias valandas, neleisdamas 
niekam kitam su ja pašokti. Tai
gi. jo “ištrėmimas” į Australiją 
visai suprantamas...

• Italijoj gamintas Mannlicher 
Carcano šautuvas, kuriuo Lee 
Harvey Oswald nužudė preziden
tą John F. Kennedy, nepateks į 
privačias rankas.

John J. King Denever, alyvos 
laukų savininkas ir ginklų kolek- 
cijonierius. užmokėjo Oswaldo 
našlei Marinai $10.000 už ginklą 
dar prieš metus, pažadėdamas 
sumokėti $35.000, kai ginklas ga
lutinai bus jam pristatytas.

Dalias teisme, įsikūrusiame tik 
pusė mylios atstume nuo to ke
lio, kur prez. J. F. Kennedy bu
vo nušautas, JAV teisėjas J. E. 
Estes patvarkė, kad federacinė 
valdžia pasirūpintų globa revol
verio, kuriuo, Oswaldas nušovė 
policininką J. D. Tippit. Abu 
ginklai sako, teisingumo ministe
rija, turi būti saugojami kaip re
likvijos. kurios istorijai bus la
bai reikšmingos.

dėjui perskaičius, antrą kartą atė
jęs paklausė:

— Kaip atrodo? Ar įtikinantis 
mano veikalas?

— Labai įtikinantis, — atsakė 
leidėjas. — Ypač įtikinantys yra 
tie vagių charakteriai, nes visa, 
ką jiedu sako, yra pavogta iš kitų 
autorių.

Raudonųjų piknikas
Maskvoje pasakojamas toks 

anekdotas.
Augščiausios tarybos susirinki-

mo proga premjeras Kosyginas 
pasikvietė satelitinių valstybių 
delegacijų vadus į pikniką, tik 
paprašė atsinešti savo užkandžius. 
Vodka, žinoma, Kosygino.

Susėdus po medžiu ant vejos, 
Čekoslovakijos premjeras Novot
ny išsitraukė didelę riekę duonos 
su sviestu ir du kietai virtus kiau
šinius. Lenkijos Gomulka duonos 
su lenkiško kumpio šmotu, veng
rų Kadaras — griežinį salami su 
česnaku, o Bulgarijos Živkovas — 
du pamidoru.

Kai Kosyginas iš “Pravdos” iš
vyniojo porą trupinių duonos su 
druska, živkovas neiškentė:

— Štai įrodymas, kad Sovietų 
Rusija mus pralenkė mažų ma
žiausiai dviem metais!

R. Apuoko eilėraštis
Pirko tėvas
Knygeles,
Leido mokslan
Dukreles.
Ir išleido,
Išmokino...
šiandien
Adreso nežino.

Parinko Pr. Al.

231-2661 2 3 3- 3 3 2 3

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

NOTARAS
A. Ll U DŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
tfamų. 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, B.A.

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. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

DR. E. ZUBRIENt 
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 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025 .
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

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

Pajteškojimai
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 apskrityje.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė jstaiga 691 Z._«ett« S»., 

Tel. RO 2*2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJJ.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi- 
neto LE. 1-4251; namų CL. 98029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 630 vai. vak. šeštadieniais nno 

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

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

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

769-4612
769-4131
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— Pradėta keturių savaičių Šv. 
Jono Kr. parapijos globojama Ge
rojo Ganytojo stovykla. Talkinin
kaujant geriems žmonėms, sto
vyklavimui yra tinkamai pasiruoš
ta: iškastas stovyklos pastatams 
naujas šulinys, įvesti garsiakal
biai stovyklavietės rajone, atnau
jinti pastatai, įruošiamos naujos 
aikštelės žadiniams ir rekreacijai. 
Gautas tinkamas personalas: va
dovai stovyklai ir virtuvei. Tenka 
linkėti Dievo palaimos stovyklau
tojams ir jų vadovams sėkmingai 
praleisti stovyklavimo laiką. Ofi
cialus stovyklos adresas laiškams: 
Camp of the Good Shepherd, R. 
R. 3 Stayner, Ont. Telefonas (išsu
kus sekančius numerius gauna
mas tiesioginis kontaktas su sto
vykla) 112-705428-6533. Kitai sa
vaitei stovykloje naujiems stovyk
lautojams vietų bus.

— Pamaldos sekmadieniais 
Springhurste laikomos 9, 10 ir 11 
vai.

— Parapijos bažnyčioje pamal
dos sekmadieniais 10 ir 11 vai., 
šiokiadieniais (esant vienam kuni
gui) 7.30 vai. rytą, šį šeštadienį 
vietoje 7.30 vai. jungtuvių pamal
dos 11 vai.

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldas laikė svečias iš Los An
geles, Calif., kan. Kazimieras Ste
ponaitis, buv. Telšių kunigų semi
narijos profesorius, besilankąs 
Toronte pas savo gimines ponus 
Kalendras.

— Praėjusią savaitę liet, kapi
nėse palaidota a.a. Ona Dabkienė. 
Velionės gausiai šeimai, sūnums, 
dukroms bei jų šeimoms, nuošir
di užuojauta ir kartu pagarba už 
taip nuoširdų savo mamytės slau-

Gerojo Ganytojo stovykla. — 
Po kruopštaus pasirengimo pra
dėta keturių savaičių Gerojo Ga
nytojo stovykla, kuri šiais metais 
yra gausi ir Įvairi. Stovyklautojų 
tarpe matyti ne tik iš Toronto, 
Hamiltono, Oakvillės, bet taip pat 
iš JAV ir net tolimo Vancouverio. 
Stovyklos vadovybėje yra patyru
sių asmenų. Visur stovyklavietės 
rajone matyti beskubąs susirūpi
nęs stovyklos komendantas J. Ba- 
kis, K. Marijošienė — programų 
vadovė, D. Girčytė— mergaičių 
vadovė, kapelionas kun. J. Staš
kevičius, “Vyčio” klubo uolūs tal
kininkai — M. Duliūnas, JT. Žu- 
kas, stovyklos ūkvedys S. Banelis, 
virtuvėje — rūpestingos šeimi
ninkės ponios Juzėnienė, Unde
rtone, Ivanauskienė su visa eile 
padėjėjų. Stovyklautojų nuotai
kos geros. Ypač gražiai yra Įsijun
gusi į stovyklą jaunoji mūsų kar
ta: Ramanauskaitė, Kuprevičiūtė, 
A. Stanikus, Juzėnas ir kt. Oficia
liai stovykla atidaryta pereitą sek
madieni po 11 vai. pamaldų. Ati
daromąjį žodį pasakė K.L.B. 
pirm. A. Rinktinas, pasidžiaugda
mas gražiu susitvarkymu ir ypač 
pasveikindamas Lietuvos taut, šo
kių veteranę p. K. Marijošienę, 
vieną iš stovyklos vadovių.

Prisikėlimo par. žinios
— Praėjusio antradienio nak

tį, liepos mėn. 5 d., mirė a.a. Ona 
Dabkuvienė sulaukusi, 88 m. am
žiaus. Ji buvo pamaldi, tyli, kant
ri ir pasišventusi motina. Užtat ir 
užaugino 5 pavyzdingus vaikus. 
Paliko 3 sūnus: Povilą, Stasį — 
Toronte ir Stepą — tolimojoj 
Australijoj; 2 dukteris: Petronė
lę Stirbienę ir Sofiją Morkūnienę 
— Toronte. Paskutiniu laiku ve
lionė sirgo net 10 metų. Tačiau ji 
niekad nesiskundė ir labai kant
riai nešė savo skausmo kryžių su 
tikrai pavyzdingu katalikės ryžtu. 
Jos ilgos ligos ištikimu globėju ir 
ramintoju buvo sūnus Stasys, ku
ris savo švelniu nuoširdumu jai 
lengvino kančių naštą. Iškilmin
gai buvo palaidota ketvirtadienį, 
liepos 7 d., šv. Jono lietuvių ka
pinėse, Port Credit, iš Prisikėlimo 
parapijos bažnyčios, širdingiausia 
užuojauta Prisikėlimo parapijos 
pranciškonų vardu sūnums: Povi
lui, Stasiui, Stepui ir dukterims: 
Petronėlei Stirbienei ir Sofijai 
Morkūnienei ir visiems jų arti
miesiems bei giminėms. Tebūnie 
jai lengva svetingos Kanados že
mė!

— Praėjusį šeštadienį, liepos 
9 d., “Aušra” pradėjo stovyklą su 
apie 200 jaunimo. Linkime kant
rios ištvermės vadovams ir šeimi
ninkėms, o jaunimui sveikai lietu
viško atsigaivinimo. Visiems lin
kime giedrių bei saulėtų dienų ir 
šiltų ežero bangų. Be to, linkime 
jaunimui, kad grįžtų su užgrūdin
ta sveikata ir su kruopščiai pagi
linta mūsų tėvu kalba!

— Stovykloje Mišios sekmadie
niais: 9 vai. ryto — jaunimui, 11 . 
vai. ryto — tėvams ir vasaroto
jams.

— Prašytos paskelbti Mišios: 
trečiadienį 8 vai. ryto — A. D. 
Keršių užprašytos už a.a. Oną 
Dabkuvienę; šeštadienį 8 vai. ry-. 
to — S. A. Petraičių užprašytos 
už a.a. Oną Dabkuvienę. Visi arti
mieji prašomi jose dalyvauti.

Muz. D. Rautinš, Federalinio 
Kanados muzėjaus Otavoje papra
šyta, jau kuris laikas renka lietu
vių liaudies dainas bei tautosaką. 
Surinktoji medžiaga bus talpina
ma naujai steigiamame tautybių 
skyriuje. Turint galvoje, kad dar
bas turi būti baigtas iki šių metų 
lapkričio mėnesio, o užrašytų da
lykų dar yra nedaug, visi, kas 
gali įdainuoti senų liaudies dai
nų bei papasakoti tautosakos ar
ba kas žino apie galinčius, prašo
mi susisiekti su p. Rautinš. Visą 
liepos mėn. ponia atostogauja 
Wasagoje — Springhurste ir yra 
pasiekiama per p. Jonaitienę.

DR. J. URBAITIS 

išvyksta atostogų, 

ir jo kabinetas bus uždarytas 
nuo liepos 18 dienos iki 

rugpjūčio 18 dienos.

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bei 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS High 
Park rajone. Galima naudotis virtuve. 

Skambinti po 6 vaL vak. 
Tel. RO 74917.

Mašinistai - mechanikai 
(machinists and bench fitters) 

reikalingi mašinų Įmonei 
vakarų Toronte. 

Skambinti tel. 233-3265.

Už mums suruošta 20 metų vedybinio gyvenimo pobūvį - staigmeną 
ir gražią bei vertingą dovaną.

Dėkojame rengėjams, visiems atsilankiusiems ir prisidėjusiems 
prie mūsų pagerbimo. Nuoširdus ačiū p.p.: K. S. Karaškams, J. A. 
Adomaičiams, S. E. Bielevičiams, V. E. Galeckams, Eden, Ont, B. E. 
Vyšniauskams, Eden, Ont., J. B. Rudokams, Strafordville, Ont., A. B. 
Šilgaliams, P. S. Labuckams, J. A. Mačiulaičiams, J. Žemaičiams, J. 
Karaliūnui, J. Liaugminui, S. V. Mureikoms, R. R. Bagdonams, P. E. 
Lukavičiams, K. Dalangauskienei, P. S. Ročiams.

Vytas ir Vladė Beniušiai

DĖKOJAME “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS”
Norime jums padėkoti už Jūsų atsiųstus laikraščius. 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo stovykloj' jie buvo padėti skai
tykloj ir taip pat išdalinti iš užsienio atvykusioms.

Taip pat norime jums padėkoti už paaukotas knygas. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo stovykloj jos buvo skaitykloj, 
kurioje mes galėjom jomis pasinaudoti. Dabar jas čia palik
sim — Dainavos stovyklos knygynui. Ačiū labai.

Su pagarba —
Stovyklautojai

Pranešame gerb. klijentams, kad

BALTIC EXPORTING CO. ĮSTAIGA

dėl vasaros atostogų bus uždaryta

nuo liepos 21 d. iki rugpjūčio 7 d. imtinai.

SVEIKINAME PIETŲ AMERIKOS IR AUSTRALIJOS 
LIET. JAUNIMĄ, ATVYKSTANTĮ Į KANADĄ, 

IR VISUS, YPAČ JAUNIMĄ, KVIEČIAME 
DALYVAUTI JŲ SUTIKIME IR PRIĖMIME

Ketvirtadienį, liepos 14,
Niagara Falls prie tilto 12 vai. dieną, 
St. Catharines parap. salėje apie 2 v.p.p. 
Hamiltone jaunimo centre apie 4-5 v.p.p. 
Toronto Prisikėlimo parap. apie 7-8 v.p.p.

S3 MONTREAL
Penktadienį, liepos 15 d.,
Toronte susitikimas su svečiais 10 vai. ryto 
Prisikėlimo parap.
Pobūvis 8 v.v. Prisikėlimo parap. nauj. kavinėje
šeštadienį, liepos 16 d.,
Montrealyje Aušros Vartų parap. apie 3—4 vai. p.p.

KLB Krašto Valdybos Jaunimo Sekcija

KLB Šalpos Fondo valdybos nariui ST. DABKUI,

jo mamytei a. a. ONAI DABKIENEI mirus, 
* 

reiškiame, nuoširdžiausią užuojautą —

KLB Krašto Valdyba ir šalpos Fondo Valdyba

'Tėviškės Žiburių" foto bendradarbiui ST. DABKUI, 

jo mamytei a. a. ONAI DABKIENEI mirus,

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

"Tėviškės Žiburių" redaktorius ir bendradarbiai

Mūsų bičiuliui p. STASIUI DAPKUI

jo MOTULEI mirus, reiškiame giliausią užuojautą —

Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų skautės ir skautai

A t A
ONAI DABKIENEI mirus,

jos dukroms — PETRONĖLEI STIRBIENEI, ZOFIJAI MOR
KŪNIENEI, sūnums — POVILUI ir STASIUI DABKAMS, 

žentams, marčiai ir anūkams' jų sielvarto valandoje 
reiškiame gilią užuojautą —

J. J. Ignatavičiai K. M. Mačiulevičiai
E. J. L. Švėgždos VI. Germanavičius

ONAI DAPKIENEI mirus,
jos sūnų STASĮ DAPKŲ ir artimuosius 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —
I. E. Punkriai
B. A. Matulaičiai

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

— Mokytojas Jonas Juškevičia-

PADĖKA
1966 m. birželio mėn. 13 d.

A. A. INŽINIERIUI BERNARDUI BUNTINUI
staiga mirus, skaudžios nelaimės metu, pareiškusiems velioniui pa
skutinę pagarbą, mums visiems teikusiems pagalbą ir pareiškusiems 
užuojautas, žodžiu, raštu ir spaudą, draugams, tautiečiams ir velio- 
nies bendradarbiams, savo ir giminių vardu reiškiame nuoširdžiausią 
padėką.

Ypatinga padėka:
Kunigams A. Trakiui, P. Diliui ir superintendentui St. Neimanui 

už išlydėjimo pamaldų atlaikymą, J. Lampsaičiui ir jo vadovaujamam 
chorui už giedojimą, L. Gružui bei B. Variakojienei už solo giedoji
mą, R. Lampsaitytei už vargonavimą, J. Kelertui ir M. Nauburui už 
atsisveikinimo žodžio tarimą Tėviškės Parapijos Bažnyčioje Chicago- 
je;

Kun. Kleb. A. Žilinskui už budėtuvių pravedimą, Kanados Misijos 
direktoriui kun. O. Reble ir V. Stanaičiui už tartus žodžius Laidotuvių 
Namų Koplyčioje, Toronte;

Kunigams A. Trakiui ir A. Žilinskui už išlydėjimo pamaldų atlai
kymą Vilties Parapijos Bažnyčioje ir šv. Jono Kapinėse, O. Beresne- 
vičienei už vargonavimą ir H. Rožaičiui už solo giedojimą pamaldų 
metu;

Konsului Dr. J. žmuidzinui, A. Kuolui, H. Stepaičiui, šv. Jono 
Parapijos Klebonui kun. P. Ažubaliui ir M. Brakui už paskutinius at
sisveikinimo žodžius kapinėse;

Dr. M. Anysui ir J. Dambarui už tartus žodžius parapijos salėje 
vaišių metu, Vilties parapijos moterų draugijai už vaišių parengimą.

Ačiū visiems už atsiųstas gėles ir vietoje gėlių aukojusiems! Vil
ties Parapijai velionies vardu, kun. A. Trakiui už atvežimą aukų iš 
Tėviškės parapijos, taipogi G. Tarvydienei už surinkimą aukų To
ronte.

Giliame liūdesyje pasilikę,
Grita Buntinienė ir sūnus Arvydas

PADĖKA
A. f a. Marijai Trečiokienei mirus, .asmenims, kurie mus užjau

tė liūdesio valandoje, reiškiame gilią padėką: mons. dr. J. Tadaraus- 
kui už lankymą ligoninėje, rožinio maldas, gedulingas šv. Mišias, tar
tą užuojautos žodį ir palydėjimą į paskutinio poilsio vietą; kun. B. 
Pacevičiui ir Tėvui Ben. Bagdonui už atlaikytas šv. Mišias; P. Pau- 
lioniui už giedojimą gedulingų mišių metu; karsto nešėjams už pas
kutinį patarnavimą; dr. O. Valaitienei ir dr. Newhouse už priežiūrą 
ligoninėje.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už gėles 
ir užprašytas šv. Mišias: Angelstone Ltd., p. Apanavičiams, E. Apana
vičiui, V. Apanavičiui, Bartininkams, Blekaičiams, Bučinskams, Ceč- 
kauskams, Dervaičiams, Dubickams, J. O. Gataveckams, L. O. Gata- 
veckams, P. Grajauskienei, Alg. Grajauskui Grigaičiams, Gurgždžiams, 
Jasinskams, Juškevičiams, P. Jurevičienei, Rob. Jurevičiams, Karasie- 
jienei, G. VI. Kažemėkams, Kesiūnienei, Kėžinaičiams, A. Krakai- 
čiui, dr. B. Krakaičiui, O. Krakaitienei, A A. Laugaliams, J. 
Z. Laugaliams, Langiams, Mažulaičiams, Mickevičiams, A. J. Mik
šiams, Pareščiams, Ramanauskams, Rickienei, Sayers, Sakavičiams, 
Sakalams, Stonkams, A. A. šlekiams, E. K. šlekiams, O. ščiukienei, 
B. J. Tamuliūnams, Trečiokams, Tribinevičiams, Urbanavičiams, Eug. 
Uždravytei, Uždravių šeimai, Mary Vėselis, Vainauskams, Verbickų 
šeimai, M. J. Zazeckams, dr. B. B. Znotinams, A. R. Zubrickams.

Ačiū p-lei M KeŽinaitytei ir p. Vainauskienei už pagalbą namuo
se.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštas užuojautas 
asmeniškai, raštu ar per spaudą, lankiusiems ligoninėje, laidotuvių na
muose, dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir palydėjusiems j ka
pines.

Toronto apyl. valdyba praėjusį 
ketvirtadienį turėjo ilgą posėdį 
ryšium su artėjančia Kanados 
Lietuvių Diena Toronte rugsėjo 
34 d.d. Atskirų komisijų vadovai 
padarė pranešimus, ypač aktualus 
pranešimas buvo parengimų va
dovo valdybos nario sol. Vac. 
Verikaičio ir sporto programos 
vadovo — Sig. Krašausko. Valdy
bos narys ir koordinatorius Lietu
vių Dienų leidinio išleidimui S. 
Vaštokas posėdį informavo apie 
leidinio turinį ir leidinio komisi
jos darbus. Leidinyje tilps kele
tas aktualių straipsnių apie Kana
dos lietuvius ir, ryšiumi su Jauni
mo Metais, plati informacija apie 
Kanados jaunimą. Leidinyje nu
matyta daug vietos skelbimams. 
Lietuviai, ypač įvairios liet. įstai
gos, krautuvės etc., norinčios duo
ti leidiniui skelbimus, prašomos 
pranešti S. Vaštokui telefonu 536 
4207 nevėliau kaip iki liepos 25 d. 
Posėdyje sudaryta komisija lietu
vaitės gražuolės konkursui. Tech
nišką darbą šiame reikale sutiko 
vykdyti valdybos narės D. Augai- 
tytė ir V. Staškevičiūtė. Sporto 
programoje numatytos taikliojo 
šaudymo ir golfo pirmenybės. Iš 
kanadiečių Liet. Dienai yra numa
tytas pakviesti prekybos min. R. 
Winters.

Ateitininkų vasaros stovykla 
prasideda liepos 24 d. Smulkesnės 
informacijos ateitininkų žiniose, 
6 psl.

A.a. O. Dabkienė su gražiomis 
iškilmėmis palaidota pereitą ket
virtadienį iš Prisikėlimo parap. 
Šv. Jono kapinėse, Port Credit. 
Gedulo pamaldas atlaikė Tėvas 
Tarcizijus, OFM,. pasakydamas 
jautrų pamokslą. Velionė išaugi
no gausią šeimą, iš kurios du sū
nūs ir dvi dukterys su vaikais gy
vena Toronte, kitas sūnus — 
Australijoje.

Redakcijoje lankėsi dr. J. Nor- 
kaitis iš Štutgarto Vokietijoje. 
Gerb. daktaras dalyvavo jaunimo 
kongrese Čikagoje ir šiuo metu 
lanko pažįstamus Toronte bei 
Montrealyje.

Praeitą savaitgalį iš Čikagos į 
Torontą buvo atvykę: O. Daškevi
čienė, F. Mackevičius, J. žemaitis 
ir kt., kurie čia svečiavosi pas sa
vo gimines ir pažįstamus.

PADĖKA
Šv. Jono Kr. Pašalpinės Draugijos 

valdyba nuoširdžiai dėkoja savo 45 me
tų sukakties minėjimo talkininkams: 
V. Judzentavičiūtei — už paskaitą, A. 
Bumbuliui — už minėjimo pravedimą, 
žurnalistui Pr. Alšėnui — už išsamų 
straipsnį, fotografui S. Dabkui — už 
padarytas gražias nuotraukas.

Taip pat dėkojame už tartus sveiki
nimo žodžius kun. kleb. P. Ažubaliui, 
“Tž” red. kun. Pr. Gaidai, St. Balčiū
nui, V. Ramanauskui, L. Vekteriui ir 
K.L.K. Moterų Draugijos pirm. O. Jo
naitienei už sveikinimą raštu.

Nuoširdus ačiū visiems svečiams ir 
draugijos nariams, atsilankiusiems į 
minėjimą.

rudens pradės eiti vedėjo-pricipal 
pareigas John F. Kennedy School 
— Chomedy.

— High school mokytojas 
Charles Milius yra pakeltas savo 
pareigose. Nuo rudens savo žinio
je turės keletą mokyklų ir moki
niams nustatys egzaminus. Ch. 
Milius yra parapijos komiteto na
rys ir uolus pagalbininkas parapi
jos reikaluose.

— Serga A. Yuknelis, paguldy
tas Montreal General ligoninėj, 
kamb. 1641.

— Kas turi atliekamą vartotą 
šaldytuvą ir norėtų jį padovanoti 
lietuvių jaunimo stovyklai “Balti
ja”, būtų nuoširdus ačiū!

— Į Montreal} ateinantį šešta
dienį apie 3 vai. p.p. atvažiuoja 
50 lietuvių jaunimo grupė iš Pie
tų Amerikos ir Australijos. Vie
nai nakčiai — iš šeštadienio (16 
liepos) į sekmadienį reikalinga 
jiems nakvynė. Kas sutiktų tai 
vienai nakčiai priimti 1 ar 2 sve
čius pas save, prašau skambinti 
telefonu į Šv. Kazimiero par. kle
bonija arba p. R. Verbylai telef. 
482-0865.

— Montrealio ateitininkai vyks 
į “Baltijos” stovyklą liepos 16 ir 
bus iki liepos 23 d. Vyriausias va
dovas — Tėv. G. Kijauskas, ber
niukų vadovas — L. Giriūnas, 
mergaičių vadovė — V. Kizersky- 
tė, ūkvedys — J. Ladyga, virtuvei 
vadovauja p. Zubrienė; talkinin
kauja prie programų pravedimo 
sesuo Bernadeta, sesuo Dovydą ir 
P. Malcienė. Pirmą savaitgali kar
tu stovykloje praleis ir studentai 
ateitininkai. Kas dar nebuvo ga
lutinai nutaręs vykti Į ateitinin
kų stovyklą, dar yra laiko užsire
gistruoti. Programa bus labai įdo
mi: lietuviška, katalikiška ir kul
tūringa. Tėvai, nepraleiskite pro
gos ir leiskite jaunuosius ten pa
būti vieną savaitę.

— Išpažinčių yra klausoma pa
rapijos bažnyčioje kiekvieną šeš
tadienį nuo 7 vai. vakaro.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava $119.43. K. J. G.

“Litas” primena, kad jau pats 
laikas įsigyti EXPO 67 bilietus, 
nes nuo liepos 31 d. jų kainos 
bus pakeltos.

Draugijos valdyba

SOVIETINIAI AUTOMOBILIAI 
KANADOJE

Artimiausioj ateity bus suorga
nizuota firma Kanadoje, kuri iš 
gaunamų dalių Kanadoje ir JAV 
gamins sovietinius automobilius 
“Moskvič” ir “Volga”. Ta firma 
vadinsis "Langlois et Lalande 
Automobile Engr.” Minėti auto
mobiliai bus gaminami buvusiose 
Studebakerio įmonėse.

IŠNUOMUOJAMI VASARNAMIAI 
"Bellfair'' kabinos. River Road East, prie 
upės, netoli Wasagos tilta, prie pat 
Allistania Hotel, skambinti tel. Wasaga

Beach, 429-3200.

Parduodama: gerame stovyje VAIKŲ 
LOVUTĖ (Junior) nebrangia kaina. 

Skambinti tel. 769-7915.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 81. 
Namų telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai Jūsų namuose arba mū-

TeL LE 2-3856. Rytuose HO 6-1331

su

TIESIOGINĖ ORO LINIJA 
TARP MONTREALIO IR 

MASKVOS
Air Canada kątik pasirašė

Maskva sutartį, pagal kurią nuo 
rudens pradedamas tiesioginis 
oro susisiekimas tarp Montrealio 
ir Maskvos. Bus po vieną skridi
mą į savaitę iš abiejų pusių — Air 
Canada skris į Maskvą ir Aerflot 
iš Maskvos. Abu skridimai niekur 
nestos ir truks apie 10 vai. Pagal 
šį susitarimą, Air Canada yra pir
moji šiaurės Amerikos lėktuvų 
bendrovė, atidaranti tiesioginį su
sisiekimą su Maskva.
NAUJAS KANADOS AMBASA

DORIUS PRIE JUNGTINIŲ 
TAUTŲ

Ambasadorius George Ignat
ieff, naujai paskirtas vietoje į 
Belgiją perkelto ambasadoriaus 
Paul Tramblay, vakar įteikė savo 
kredencialus J. T. Gen. sekreto
riui U. Thant. Ta proga įvyko 
nuoširdus pasikalbėjimas.

PAJUTO KIETĄ RANKĄ
Hanoi, šiaurės Vietnamo sosti

nėje, skubiai statomos priešlėktu
vinės slėptuvės. Taip pat skubiai 
evakuojami gyventojai. Manoma, 
pora šimtų tūkstančių jau evakuo
ta. Naujos slėptuvės statomos iš
ardant šaligatvius.

Kanados filmų pramonė iki 
šiol beveik visiškai neegzistavo. 
Federacinė vyriausybė paskelbė 
skirianti $10 mil. filmų pramo
nei. Stengiama nauja bendrovė 
filmų pramonei plėsti.

“Baltijos’ Stov. Komitetas nu
tarė skautų ir skaučių stovyklos 
paskutiniame sekmadienyje rug
pjūčio 7 d. suruošti didelę geguži
nę. Numatoma plati ir įvairi pro
grama — stovyklos fundatorių ir 
rėmėjų garbės lentų atidengimas, 
naujų pastatų apžiūrėjimas, prizi
nis šaudymas, šokiai, bufetas ir t. 
t. Visi montrealiečiai lietuviai 
kviečiami skaitlingai gegužinėje 
dalyvauti, įėjimas nemokamas.

Neturintiems susisiekimo prie
monių arba nenorintiems važiuo
ti savomis mašinomis bus išnuo
moti autobusai. Kelionė į abu ga
lu kainuos $3. Jeigu susidarys du 
autobusai, tai bus išvykstama 
nuo abiejų parapijų bažnyčių. 8 
vai. ryto. Užsiregistruoti ne vė
liau kaip liepos mėn. 30 d. pas 
stov. komiteto sekretorę J. Kęs- 
gailaitę, telef. PO 7-5956.

Gegužinėje ypatingai kviečiami 
dalyvauti stovyklavietės rėmėjai, 
kurių sudėtais pinigais šis gražus 
projektas buvo įgyvendintas.

Jaunųjų Talentų Vakarą nuta
rė organizuoti “Baltijos” stovyk
los komitetas. Jis įvyks Aušros 
Vartų parapijos salėje paskutinį 
šeštadienį prieš adventą, lapkri
čio 26 d. Numatoma į vakarą 
įtraukti skaitlingus Montrealio 
jaunuosius menininkus. Smulkes
nis programos ir jos vadovų su
darymas atidėtas sekančiam ko
miteto posėdžiui. Visos Montrea
lio organizacijos kviečiamos susi
laikyti tą dieną nuo kitų pobūvių 
ruošimo. Pr. R.

Montrealio ateitininkų ruošia
ma “Baltijoje” jaunimo vasaros 
stovykla prasideda šį šeštadienį, 
liepos 16 dieną. Stovyklautojų 
laukiame suvažiuojant į stovyklą 
šeštadienį apie pietus. Stovyklą 
baigsime šeštadienį, liepos 23 d., 
apie pietus.

Stovyklos vadovybė: stovyklos 
vedėjas ir globėjas — kun. G. Ki
jauskas, S.J., vyr. mergaičių vado
vė — Irena Ambrozaitytė, jun. 
mergaičių vadovė — Vida Kizers- 
kytė, berniukų vadovas.— Ladas 
Giriūnas, pagelbininkas — Sau
lius Gorys, vakaro programų ve
dėja — Sės. M. Bernadeta, muzi
ka — Sės. M. Bernadeta, J. Lady
ga, L. Giriūnas, darbeliai — Sės. 
M. Davida, J. Ladyga, sportas — 
Kun. G. Kijauskas, Vida Kizersky- 
tė, L. Giriūnas, S. Gorys. van
dens sargas — L. Giriūnas, A. Ru- 
dinskas, dekoracijos — J. Lady
ga, virėja — A. Zubienė, ūkvedys 
— J. Ladyga.

šalia įvairių užsiėmimų dienos 
metu, kiekvieną vakarą bus įdo
mios vakaro programos: pasakų 
vakaras, talentų vakaras, tautosa
kos laužas, partizanu vakaras, li
teratūros ir poezijos vakaras, 
linksmavakaris. Kasdien bus pa
šnekesių ir diskusijų įvairiomis 
temomis: lietuvių tradicijos, atei
tininkų organizacija, partizanai, 
Jaunimo Metai, klausimų dėžutė, 
charakterio ugdymas.

Tėveliai ir svečiai kviečiami da
lyvauti vakaro programose.

Montrealio skautų-čių stovyklos 
atidarymas Įvyks šeštadienį, lie
pos 23 d., 4 vai. p.p. Stovyklauto
jų tėvai ir svečiai yra kviečiami 
atidaryme dalyvauti.

Geležinio Vilko tunto stovyklos 
vadovybę sudaro sekantieji: ko
mendantai (pakaitomis) — V. Pe- 
čaitis, A. Kličius, J. Piečaitis. Ad
jutantas — E. Tekutis. Drauginin
kai, skautų — S. Baršauskas, vil
kiukų — D. Sibitytė.

Neringos skaučių tunto stovyk
los vadovybė: viršininkės (pakai
tomis) — I. Kličienė, A. Lukoševi- 
čiūtė. Adjutante — D. Kudžmaitė. 
Draugininkės, skaučių — I. Gra
žytė, paukštyčių — I. Lukoševi
čienė. Pagelbiiiinkės — R. Sku
čaitė, L. žižytė, L. Gedvilaitė, R. 
Staskevičiūtė, V. Murauskaitė. 
Stovyklos kapelionas kun. G. Ki- 
jauskas, SJ. Laužavedė — D. 
Skrinskaitė iš Toronto. Seiminin
kės — p. Kuncevičienė, p. Gabru- 
sevičienė. Ūkvedys—p. Baradins- 
kas. Sanitarė — p. G. Kudžmienė.




