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Kongreso atgarsiai
Kaip ir buvo tikėtasi, jaunimo kongresas, tas didysis šių metų 

įvykis, dar ilgai kels atgarsius bei įvairius komentarus. Iš tikrųjų^ 
tas dabar tik prasideda, ir jau buvo įdomu skaityti spaudoje iški
lusias diskusijas dėl kongreso tikslų. Iškeltas kongresui priekaiš
tas, kad jis buvo daugiau tik politinis, o ne kultūrinis suvažiavimas, 
ir kad to pasėkoje kongrese visuomenininkai buvo daugiau išryš
kinti bei pagerbti, negu kultūrininkai.

Pirmiausia dėl tikslų. Stebint kongreso rengimo pradžią iš ša
lies, ir netgi iš kitos valstybės,' gavosi įspūdis, kad detalizuoto 
tikslo jis savo užuomazgoje vargu ar iš viso turėjo. Jis buvo jauni
mo sugalvotas su vienu labai bendro pobūdžio tikslu — išjudinti 
jaunimą ir sudominti jį lietuviškąja veikla. Su šiuo bendruoju tiks
lu Jaunimo Metai buvo pradėti Kanados liet, jaunimo kongresu, 
kurio pagrindiniu punktu buvo ne paskaitos ar simpoziumai, bet 
jaunimo pasirodymų popietė. Mes, kanadiečiai, manėme, kad pa
grindinis dalykas buvo gal net ir ne pats kongresas, kiek ruošima
sis jam. To tikslo pasiekieme — pasiruošdamas kongresui mūsų 
jaunimas išsijudino.

Kitais keliais nuėjo pasaulio jaun. kongreso ruošėjai. Jie kon
greso programą bazavo simpoziumais, o meninių pasirodymų lai
ką atidavė Dainų šventei ir operai, šitaip klausimą pastačius, kon
greso programa turėjo bazuotis, jei taip pasakytume, vyresniuoju 

. jaunimu (25-35 metų), šis vyresnysis jaunimas buvo simpoziumų 
smegenys, opera buvo jauna tik tuo, kad jauno kompozitoriaus pa
rašyta (solistai gi buvo jau vyresnieji veteranai), net ir dainų šven
tėje choristų sąstate dominavo vyresni dainininkai, dirigavo, iš
skyrus rieną, veteranai dirigentai.

Vyresniajam jaunimui perėmus kongreso programą i savo 
rankas, iš jos savaime iškrito punktai, daugiau Įdomūs jaunesnie
siems. Pirmiausia iškrito didžioji sporto dalis (vienas kongreso 
kritikas sako, kad ir likusi sportinė programa buvusi tik laiko gai
šinimas). Per mažai vietos gavo gimnazistinio amžiaus jaunimas 
(tas pats 'kritikas sako, kad ir likęs gimnazistams skirtas laikas bu
vo be reikalo duotas). Iškrito ir tautiniai šokiai, nes ir juos šoka 
daugiau jaunesnieji.

Kongreso programai “surimtėjus”, jai vadovavę akademikai 
teisingai suprato, kad negalima per tris dienas atlikti visko — ir 
akademinių seminarų su peticijomis, ir kultūros kongreso, ir dai
nų šventės, ir sporto šventės, ir gražuolės rinkimų. Tada teko 
rinktis, ir pasirinkimas buvo — pakrypimas i politines temas. Ko
dėl taip įvyko?

Pirmiausia, čia jaunimas parodė ir pabrėžė bendrąjį mūsų išei
vijos gyvenimo pulsą, pagal kurį kovai už Lietuvos išlaisvinimą pri
klauso pati pirmoji vieta visoje mūsų lietuviškoje veikloje. Bet toji 
kova neišvengiamai turi savyje politinių elementų. Prisidėjo prie 
to ir vyresniųjų pakaitintos nuotaikos, kuriomis gyvenome pereitą 
žiemą. Prisidėjo ir paties jaunimo (lapkričio demonstracijos daly
vių) pageidavimas, daugiau sukti politine kryptimi. Prisidėjo paga
liau ir faktas, kad Lietuvos, laisvinimo reikaluose iki šiol pagrin
dinį žodį turėjo senesnieji. Vyresnysis jaunimas panoro su šiuo 
kongresu pasakyti, kad ir jie politiniuose Lietuvos laisvinimo rei
kaluose gali pasakyti savo svarų žodi, gali ir turi teisę prisidėti ir 
darbu ne tik padėjėjo, bet ir vadovo rolėje. Ir tuo reikia tik džiaug
tis, nes nieko nebūtų blogesnio, jei kada ateitų diena, kai brendęs 
jaunimas visai nesidomėtu Lietuvos laisvinimo reikalais.* * * .

Kongresui Įgavus daugiau visuomenini pobūdi, logiškai jo gar
bės svečių tarpe dominavo visuomeninio mūsų gyvenimo vadai. 
Kultūrininkams čia nereikėtų pykti ir bandyti visuomenės vadų 
darbą nuvertinti, nes, neturint savos valstybės, be visuomeninin
kų nebūtų kas organizuoja visuomenės, o be organizuotos visuome
nės kultūrininkai neturėtų nė tų minimaliausių sąlygų, kuriomis 
dabar naudojasi.

šį kartą jaunimo kongresas turėjo daugiau politini atspalvi 
— ir gerai. Tikėkimės kitą kartą turėti pasaulio liet, jaunimo kul
tūros kongresą, į kurio rėmus tilps ir sporto bei tautinių šokių 
šventės ir kurio metu kultūrininkai bus pirmoje vietoje pagerbtu 

A. R.

Sena Palanga, nauji vasarotojai

3.100 NELEGALIŲ IMIGRANTŲ
3.100 nelegalių imigrantų ofi

cialiai prisistatė imigracijos mi
nisterijai, prašydami legalaus 
statuso. Manoma, kad dar yra 
keletas tūkstančių, kurie bijojo 
prisistatyti. Didžiausias skaičius 
nelegalių imigrantų yra grai
kai. net 805.

Vyriausybės duodami bonai 
statybininkams žiemos metu po 
$500 už kiekvieną namą nu
traukiami. Vyriausybė buvo įve
dusi bonus, kad sumažintų ne
darbą žiemą.

Su Lenkija pasirašyta sutar
tis, pagal kurią Kanada par
duoda Lenkijai kviečių už $85 
mil. 3 metų laikotarpyje. Kvie
čiai minėtai sumai turi būti 
pristatyti 3 metų laikotarpyje.

Organizuoti kriminalistų sin

dikatai visaip bando Įleisti šak
nis Kanadoje. Prieš savaitę lai
ko Kvebeke buvo sučiupti du 
Mafijos organizatoriai ir vėl iš
tremti i J.A.V.

Savanorių, norinčių vykti i 
kitus kraštus, atsiranda vis dau
giau. Kanada taip pat nori pa
naudoti apie 1000 jaunuolių 
vietoje, jie dirbtų įvairiose Ka
nados provincijose. Jeigu Kana
da bandytų įsteigti “Peace 
Corps”, tai atsirastų nemažesnis 
savanorių skaičius negu J.A.V.

Kanados kariuomenės daliniai 
Europoje bus padvigubinti, — 
pareiškė krašto apsaugos minis- 
teris. Iki šiol NATO daliniuose 
Kanada turėjo tik 1 batalijoną 
— apie 1200 vyrų. Į tą skaičių 
neįeina aviacijos daliniai.

Populiariausias kurortas Lietu
voje ir šiandien yra senoji Palan
ga, kurią vidurvasario mėnesiais 
užplūsta 30.000 vasarotojų banga, 
o per visą sezoną čia apsilanko 
apie 100.000 poilsiautojų ne tik 
iš Lietuvos, bet ir tolimų Sov. Są
jungos vietovių. Vartus į Palangą 
atkelia palyginti pigus orinis su
sisiekimas Sov. Sąjungoje ir, ži
noma, vis didėjantis Palangos 
garsas, žmones vilioja Baltijos 
bangos, kopos, pušynai, turbūt 
vienintelis pasaulyje gintaro mu- 
zėjus. T. Vytartas “Švyturio” žur
nale vasaros mėnesius apibūdina 
trimis sakiniais: “Spūstis, triukš
mas, klegesys. Paplūdimyje, par
duotuvėse, valgyklose. Vasaroto
jai niekur nebesutelpa ...” Jo 
tvirtinimu, paskutinieji tyrimai 
Įrodė, jog nuo Liepojos iki Len
kijos sienos niekur nėra tokių 
puikių sąlygų poilsiui. Tiesa, sa
vo grožiu Palangą galbūt pralen
kia Neringą, bet šios jautri aug
menija riboja vasarotojų skaičių 
ir varžo jų laisvę.

Vasarotojų dėmesio centre te
bėra senasis į jūrą einantis tiltas, 
Birutės ir Naglio kalnai. Praėju
siais metais legendomis apipintą 
Birutės kalną papuošė dail. Kons
tancijos Petrikaitės-Tulienės su
kurta Birutės skulptūra. Didesnių 
naujovių žada planai Palangos 
ateičiai.

Paspirtis senutei Palangai
Palangos poilsio rajono išpla- 

inavimo projektą paruošė Lietu
vos statybos ir architektūros ins
titutas, pasikviesdamas i pagalbą 
miestų statybos projektavimo ins
titutą. Projektų autoriai: archi
tektūrinės dalies — V. Stauskas, 
detalaus išplanavimo — Leonilė 
Meškonytė, inžinierinių Įrengimų 
— V. Lisauskas, A. Kazlauskas, 
J. Sadauskas ir kt. Jų žvilgsnis 
nukrypo ne tik i pati Palangos 
miestą, bet ir i jo gražiąsias apy
linkes. Palangoje bus paliktas po
ilsio centras su visomis gydyklo
mis, kultūrinėmis Įstaigomis, pre
kybos ir buitinio aptarnavimo 
įmonėmis, o vasarotojų masė bus 
nukreipiama į naujai Įrengtas va

sarvietes 20 km ilgio pajūrio zo
noje. Į šiaurę nuo Palangos pla
nuojamos Vanagupės, Kunigun- 
dos, Montės vasarvietės, į pietus 
— Birutės ir Nemirsetos, šie nau
jieji poilsio centrai bus pastatyti 
2-3 km atstume nuo jūros pakran
tės, juos jungs bendras plentas, 
išvestas atokiau nuo paplūdimių, 
kad nebūtų trukdoma poilsiauto
jų rimtis ir gadinamas natūralus 
Baltijos pakraščio grožis.

Dieną vasarotojai galės praleis
ti paplūdimiuose, o vakare jie bus 
parvežami i poilsio centrus, kur 
jų lauks viešbučiai, restoranai, 
valgyklos, kino teatras, koncertų 
salė, prekybos Įmonės, plaukymo 
baseinas. Tikimasi, kad šitokio iš
planavimo dėka bus išvengta susi
grūdimo paplūdimiuose. Naujo
sios vasarvietės taikomos svei
kiems vasarotojams, kurie nesi
naudoja sanatorijomis bei kito
mis gydyklomis. Tuo tarpu visi 
šie gražūs planai tebėra popieriu
je — Vanagupės, pirmojo poilsio 
centro, statybą numatoma pradė
ti po poros metų.

Pasiruošimai vasarai
Apie Palangos dabartį daugiau 

žinių suteikia jos vadovų pareiš
kimai spaudai. Buitinio aptarna
vimo kombinato direktorius An
tanas Pelenis džiaugiasi, kad va
saros sezonui siuvėjus atsiunčia 
Vilniaus “Ramunė” ir Kauno 
“Mada”, šie miestai taipgi parū
pina kirpėjus ir manikiūrininkus. 
Paplūdimiuose vasarotojai galės 
nuomoti kėdutes, gumines valtis, 
skėčius, sportini inventorių, pala
pines, meškeres ir indus žuvienei. 
Palapinių miestelis, pavadintas iš 
anglų kalbos pasiskolintu “kem
pingu”, per sezoną priglaus apie 
20.000 motorizuotų poilsiautojų.

Prekybos valdybos viršininkas 
Gediminas Tamulis vasarotojų 
patogumui žada paslaugas “Pajū
rio” viešbutyje atremontuotos 
valgyklos, restoranų — “Jūros”, 
“Vasaros”, dviejų kavinių prie 
pat kopų. Į celofano maišelius 
Įpakuotais sumuštiniais, kiauši
niais ir agurkais bus prekiaujama 
pačiame paplūdimyje, nors dėl

STREIKAS SUDBURYJE
Plieno unijos darbininkų strei

kas prieš INCO kompaniją Sud
bury, Ont., jau įėjo į trečią sa
vaitę. Kiek atrodo, šis nelega
lus streikas ilgai užsitęsti nega
lėtų, nes ir pati kompanija jau 
turi milijoninius nuostolius. Ne
galėdama patenkinti visų užsa
kymų iš savo kasyklų, skolina ni
kelį ir varį iš kitų* kompanijų. 
Streikas jokiu būdu nebūtų įvy
kęs, jei kompanija duotų darbi
ninkams teisingą atlyginimą. Pra
gyvenimas Kanadoj labai pakilo, 
o darbininkams tiek mažai siūlo 
pakelti atlyginimus, kad atrodo, 
nori tik iš jų pasityčioti. Jei kom
panija negalėtų, tai būtų kitas 
reikalas, bet per metus padaro 
daugiau kaip 100 milijonų gry
no pelno, tai turėtų ir su darbi
ninkais nebūti tokia šykšti. Rei
kia manyti, kad komnanija jau 
vien tik dėl savo pačios intere

sų ir dėl gero vardo, kurį per 
paskutinį dešimtmeti sugadino, 
turėtų šu darbininkais labiau 
skaitytis ir nebūti tokia šykšti. 
ŠĮ kartą visų simpatijos ir viešoji 
opinija yra palanki darbininkams, 
ir didelis pasipiktinimas kompa
nijos pareigūnų elgesiu. Daug 
kas paliko Sudburi ir išvažiavo 
kitur laimės ieškoti. Yra išvažia
vusiu ir iš lietuviu. « <

AUSTRALIJOS KVIEČIAI 
J KINIJĄ

Australų javų tarybos delegaci
ja baigė Hong Kong’e derybas dėl 
kviečių pardavimo raudonajai Ki
nijai. Pagal pasirašytą sutartį 
Australija parduos Pekingo vy
riausybei 600.000 tonų kviečių. 
Nuo 1960 m. birželio mėn. komu
nistinė Kinija nupirko iš Australi
jos kviečiu už 615 milijonu dole
rių.

Savaitės įvykiai
NIGERIJOJE NUMALŠINTAS KARINIS SUKILIMAS. GEN. 

AGUIYI-IRONSI LIKIMAS NEAIŠKUS. Sukilimas prasidėjo tri
jose provincijose dėl vykusių nesutarimų genčių tarpe. Gen. Ironsi 
Į valdžią pateko prieš šešis mėnesius, nuversdamas taip pat suki
limu šiaurės musulmonų vadovaujamą federaciją. Nuo tada nepa
sitikėjimas tarp šiaurės ir pietų gyventojų didėjo. Gen. Ironsi ir 
buvo sukilėlių suimtas, kai nuvyko į genčių konferencijų pasita
rimams. ŠĮ 50 mil. gyventojų kraštą dar kamuoja ir ekonominiai 
bei socialiniai sunkumai. Tai pa
kartotinai Įrodo, kad Afrikos tau
tos dar nėra pribrendusios sava- 6 mylių neutralizuotą ruožą tarp 
rankiškai valdytis.

Pranešimai teigia, kad prem-

B-52 bombonešiai bombordavo

agurkų jis, atrodo, nėra visiškai 
tikras: “Daržovės kelia nerimą. 
Kretingos tarybinis ūkis nepajė
gia jomis aprūpinti...” Dviejuo
se naujai statomuose paviljonuo
se bus galima gauti vaisių sulčių, 
vyno ir šampano.

M ie s t o vykdomojo komiteto 
pirm. Petras Mičiūnas vasaroto
jus yra pasiryžęs sutikti iki pat 
jūros išasfaltuota Dariaus ir Gi
rėno gatve, praplėstu gintaro mu- 
zėjumi, padidėjusiais statybinin
kų poilsio namais, pagražėjusiais 
pašto rūmais, nauja skaitykla-ka- 
vine. Iš planų krepšio jis ištrau
kia visą eilę didingų sumanymų, 
kuriais, deja, vasarotojai šiemet 
dar negadės pasinaudoti.

Nepageidaujami svečiai
Liūdniausiai nusiteikęs yra mi

licijos poskyrio viršininkas A. Ra- 
maškevičius, vis dar neįstengęs 
užmiršti pirmykštės vasaros ne
malonumų: “Ateina šeštadienis, 
ir i Palangą suvažiuoja keletas 
šimtų, o kai kada net ir tūkstan
čiai ekskursantų. Vieni jų atvyks
ta sunkvežimiais, kiti autobusais. 
Visi skuba i pajūri. Ten kiek bu
vę, kiek nebuvę, jie dažniausiai 
grupėmis grįžta prie savo mašinų. 
Bet grįžta ne tuščiomis, o nešini 
didžiuliais portfeliais. Tuoj šalia 
mašinų tiesiami “stalai”, ant jų 
atsiranda buteliai. Taip prasideda 
daugelio ekskursantų “poilsis”. 
Vidurnakty pasigirsta dainos. Ry
tą tokie ekskursantai persikelia i 
pliažą, i kopas ir parką, čia, kiek 
pasikaitinę, pradeda gaivintis, tik 
ne limonadu ar mineraliniu van
deniu, o degtine, vynu. Ir vėl pra
sideda dainos, triukšmas. Vaka
rop ekskursantai sujuda ruoštis 
namo, šiaip taip vieni kitus sukil- 
noja i mašinas, dali pasiima iš 
milicijos poskyrio... Jų pasi
linksminimų vietose lieka krūvos 
šiukšlių, sudaužytų butelių, tuš
čių dėžučių nuo konservų, žuvies 
galvų...”

Nepatenkintas ir ant Birutės 
kalno užkopęs senasis “kuntapli- 
ninkas” Teofilis Tilvytis — ji ner
vina pakalnėje matomi “gražuo- 

(Nukelta į 7 pšl.)

Užsienio jaunimas Toronte dainavo ir šoko

Dr. Mališauskaitė, dainavo du
etų (iš Australijos)

Garsioji J. Reisgytė (iš Austra
lijos) Nuotr. S. Dabkaus

Š. ir P. Vietnamo. Pagal 1954 
m. paliaubų sutarti šis ruožas 

jero'K^to'iSataluauta^Salj būti naudojamas jokiems 
vusi ir geimas greitas jo pasi- kariniams tikslams, tačiau. pasku- 
traukimas iš pareigų, šią savaitę į1”“ savu^daUntu^Milt 
susirenka posėdžiauti komunistu f te.ikji sa us dal n us limit 
partijos politbiuras, ir galimi df- ravl.m,ul » P Vietnamą Tai ir 
deli pakeitimai valdžioj sustatė. Platino amerikiečius imtis ak- 
Spėjama, kad vyksta nesutarimai C1J°S- 
tarp liberalizacijos šalininkų, ku-t Vyksta politinių sferų pakeiti- 
riems priklauso prem. Kosyginas, mas. Nors JAV yra tapusios pa
ir kietos-stalininės linijos atstovų.' šaulio “policininku” ir kiekvie-

Indija ruošiasi išsprogdinti komunfsTUinfilū-ld?a tačiau^ 
atominę bombą. Tokį skundą Pa- Jrisas dėmesys buvo daugiau 
kistanas įteikė Kanadai. Iki 1963 S1 , vl.s^s aęmesys ou o aa g au 
m. Kanada pardavė Indijai ura-; P Į Europą, šiuo metu 
nijų ir sunkųjį vandenį su suly-;^Jftai nraH4in
ga, kad tyrimai atomo srityje: 
bus daromi ne karo reikalams. 
Be abejo, tyrimus pagreitino Ki
nijos trečias iš eilės atominio už
taiso sprogdinimas. Bandymas 
turėtų Įvykti prieš kongreso rin
kimus vasario mėn. Kanados vy
riausybė tirs, kiek teigimas yra 
realus ir tikslus.

Britanijos prem. Wilsonas lan
kėsi Vašingtone ir Otavoje. Prez. 
Johnsonui pareiškė, kad Brita
nijos ekonominė padėtis nėra 
pavojinga, ir užtikrino savo vy
riausybės tvirtą atstovavimą pa
saulio kariniuose ir diplomati
niuose reikaluose. Padėti leng
vina rastas sutarimas su unijų 
vadais dėl algų Įšaldymo 6 mėn. 
Priekaištas jam metamas, kad 
naudoja tas pačias priemones, 
kurias siūlė konservatoriai būda
mi valdžioje ir kurias Wilsonas 
tada aštriai kritikavo. Stipri kon
servatorių opozicija jaučiama dėl 
paskelbto plieno pramonės su- 
valstybinimo. Žinoma, viskas pri
klausys nuo svaro tvirtumo. Bri
tų nuotaiką pagerino laimėtas 
pasaulinis futbolo čempijonatas 
prieš V. Vokietiją.

P. Vietnamo prem. Ky pareiš
kė, kad norint baigti karą, rei
kia daryti invaziją i š. Vietna
mą. Kitaip karas tęsis 15 metų. 
Jei Į karą būtų įvelta Kinija,

Solistė Z. Valatkaitė dalyvavo 
programoje Čikagoje ir Toronte 

(iš Argentinos)

! sovietai dar labiau pradėjo steng
tis amerikiečių Įtaką V. Europo
je sumažinti.

Atlanto Sąjungos 15 narių ta
ryba posėdžiavo ir nesurado 
sprendimo, kaip suderinti bend
radarbiavimą su prancūzų 70,000 
karių, esančių V. Vokietijoje. 
Prancūzai teigia, kad karinė 
kooperacija turi būti rasta tarp 
A. Sąjungos pajėgų vado gen. 
Lemnitzer ir prancūzų generali
nio štabo virš. gen. Ailleret.

Spėliojimai, kad Kinijos komu
nistų vadas Mao Tse-tung nega
luoja pr. savaitę tapo galutinai 
išblaškyti. Jis nuplaukė Jance 
upe 9 mylias, stebint kiniečiams 
ir užsienio atstovams. Mao yra 
72 m. amžiaus ir nuo pr. metų 
lapkričio mėn. mažai rodėsi viešu
moje. Skundėsi negalavimu. At
rodo sustiprėjęs. Ši žinia kiniečių 
buvo sutikta labai entuziastingai.

Britų Augštųjų Rūmų apelia
cinis tribunolas sukėlė didžiulę 
sensaciją visuomenės ir teisės ži
novų tarpe pareikšdamas, kad 
ateity savo sprendimus darys ne
silaikydamas anksčiau Įvykusių 
bylų sprendimų. Angliškoji teisė 
šiuo keliu ėjo 68 m. Tribunolo 
kancleris Gardinier pripažino, kad 
šis istorinis įvykis padarytas, ka
dangi kaikuriais atvejais, vado
vaujantis praeitimi, gali būti nu-

tai geriau šiuomet, negu vėliau.' sikalsta teisingumui.
JAV tuo atsiribojo nuo premjeroj Taškente vėl įvyko žemės dre- 
pareiškimo, nes nenori karo ži- bėjimas. šis sovietinės Azijos
dini išplėsti. Vėliau prem. Ky 
bandė savo pirmykšti pareiškimą 
keisti.

JAV senatas sumažino užsie
nio kraštams paramą $409 mil. 
ir priėmė $2,06 bil. sumą tam 
tikslui. Prez. Johnsonui duotas 
atkirtis, kad parama nubalsuota 
tik vieneriems metams, išskyrus 
Progreso Vienybės programą P. 
Amerikai 2 m. Sumažinta taip 
pat ir karinė parama iki $792 
mil. Buvo siūlyta užsienio kraš
tus kariniai paremti $100 mil. 
daugiau.

Andrei Gromyko, Sov. Sąjun
gos užs. reik. min. tarėsi su Ja
ponijos premjeru Šato ir užs. 
reik. min. Shiina. Nutarta bend
rai eksploatuoti Sibiro išteklius, 
tačiau Gromyko nesutiko disku
tuoti grąžinimą japonams pa
grobtų salų po II D. karo. Todėl 
ir į kvietimą aplankyti Maskvą 
prem. Šato nedavė tiesioginio at
sakymo.

Sov. Sąjunga pritarė JAV, 
Britanijai ir Prancūzijai, kad 
U Thant liktų JT gen. sekreto
rium kitus penkerius metus. Ta
čiau pareiškimą tuo reikalu 
U Thant padarys rugsėjo mėn. 
Spėjama, kad jis sutiks likti ki
tam terminui esamose pareigose.

Amerikiečių strateginės oro 
komandos žvalgybinis lėktuvas 
U-2 rastas nukritęs Bolivijos kal
nuose. Spėjama, kad sutriko de
guonies tiekimo aparatas ir pi
lotas prarado sąmonę. Lėktuvas 
skrido iki pakako kuro. Pilotas 
rastas negyvas.

Prez. Johnsonas patyrė iš dip
lomatinių sluoksnių, kad š. Viet
namas atidėjo amerikiečių belais 
vių teismą. Taip pat per Rau
donąjį Kryžių užtikrinta, kad su 
jais bus žmoniškai elgiamasi. 
Gauti' laiškai iš karo belaisvių 
patvirtina, jog jie nėra blogai 
aprūpinti bei traktuojami.

miestas nuo pr. metų rudens jau 
kelintą kartą pergyvena žemės 
drebėjimus. Prieš keletą mėnesių 
buvo sugriauta 100,000 namų.

Italijos vyskupai paskelbė nu
tarimą, kuris Italijos katalikams 
leidžia valgyti mėsą penktadie
niais, išskyrus gavėnios laiką. . 
Nutarimas pradeda galioti nuo 
rugpjūčio 23 d. Taip pat popie
žiaus pakeista ir pasnikavimo 
amžiaus pradžia nuo 7 m. Į 14 
metų. Išskyrus nuostatą pasni- 
kauti Pelenų ir D. Penktadienį, 
visus pasninkavimo reikalus tvar-. 
ko vietos vyskupai.

Atlanto Sąjungos gynybos mi
nisterial nusprendė sudaryti spe
cialų komitetą, kuris planuotų 
atominių ginklų naudojimą ir 
perdavimą įvairiems sąjungos na
riams. Tuo bandoma apeiti ato
minių ginklų perdavimo klausimą 
V. Vokietijai. Tai pakeičia taip 
pat ir mišrių Įgulų planą, kurio 
tyliai atsisakoma.

Prez. Sukamo naujasis 29 na
rių ministerių kabinetas davė 
priesaiką. Prež. Sukamo pareiš
kė. kad užsienio korespondentai 
teikia klaidingas žinias užsieniui, 
jog jis nebėra tikrasis krašto val
dovas. Faktinai prezidentas šiuo 
metu perėmė ir min. pirm, pa
reigas. nors konstitucija to ir ne
nurodo.

Ženevoje priimta moters teisių 
charta, kuri bus pateikta JT bal
savimui. Moterų atstovės iš 21 
krašto studijavo 2 metus, kol pa
siekė sutarimą daryti siūlymus 
moterų teisių ir gyvenimo reika
lais. Charta susideda iš 11 sky
rių, kurie apima moterų politines, 
civilines, teismines teises, o taip 
pat teises Į auklėjimą.. socialinę 
ir ekonominę gerovę. Ypač tai su
stiprins moterų teises musulmonų 
ir arabų kraštuose, nors ten jau 
buvo pastebima pagerėjimų pas
kutiniais metais.
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Pirmoje eilėje reformuokime save
Daug rašoma straipsnių į laik

raščius, daug išleidžiama naujau
sių knygų, kur kalbama apie baž
nyčioje reikalingas reformas. Ne
maža rašančių dalis, skuba paju
dinti net religinius pagrindus ir 
siūlyti savas teorijas, kurios jiems 
atrodo teisingiausios.

Tikintieji labai daug tikėjosi iš 
Vatikano Susirinkimo nutarimų, 
tartum nesibaigiančių visiems ma
tomų stebuklų. Pirmiausia pasiro
dė naujumai liturgijoje, taikant 
gimtąją kalbą. Skubėdamos at
skiros parapijos Įsivedė net savo
tiškų papročių. Įvairių kraštų tau
tinės liturginės komisijos skuba 
pačios vienos nelaukdamos vy
riausios liturginės komisijos nu
rodymų, kartais remdaiposis sava- 
ja išmintimi, daryti liturgines re
formas. Kaikuriuose kraštuose 
nueita taip toli, kad atsiradę jau
ni entuziastai kunigai patys susta
to naują Mišių tvarką ir tuo sten
giasi išoriai duoti tikintiesiems 
naują efektą.

reforma yra reikalinga šio pago
niško pasaulio aplinkoje? Pirmu
tinė ir pati svarbiausia reforma 
yra pačio žmogaus. Argi tai nebu
vo žinoma anksčiau? Ne evangeli
ją taikyti prie techniškai ir mate
riališkai nusiteikusio žmogaus, 
bet žmogus turi iš širdies taikyti 
savo gyvenimą prie evangelijos 
dvasios. Ką padės nauju būdu at
liekamos liturginės apeigos, net

Riaušės JAV miestuose KAIP VIENIJAMA VOKIETIJA?
Liepos mėn. JAV-se sena žaizda vėl ėmė kraujuoti • Miestuose negrų sukelti neramumai 

pareikalavo aukų • Čikagoje, Klevelande riaušininkai tik ginkluotos kariuomenės išsklaidyti
Negrų neramumai, lyg laukinė puolių organizacijos: revoliucinis loginis prieauglis ir susiorganiza- 

katė, šoka iš vieno JAV miesto į1 sąjūdis (RAM), kovinga kariškai vimas yra svarbiausias negrų 
kitą. New Yorke, o ypač Brookly-j organizuota grupė ACT ar kita — ginklas kovoti prieš baltuosius, 
ne, jau ne kartą negrai susirėmė’ Defense of Justice, pietuose kovo- Jie kalba tik apie vienodas teises 
su ginkluota policija. Skirtingos! jusi prieš Ku klux klaną. Nors ei- įsikurti, mokytis ir gauti darbą, 
negrų organizacijos, kartais tar-Į liniam piliečiui draudžiama gink- tačiau jie pamiršta pareigas. Bal- 
pusavyje nesutariančios, pradėjo lūs gatvėje turėti, tačiau negrai tųjų politinių veikėjų ilgai užsitę-
neramumus. Jie dažnai pradeda- jaunuoliai, ACT nariai, organizuo- 
mi dėl nereikšmingos priežasties, tai mokomi ginklą naudoti. Neg- 
pav. Čikagoje vandens iš hidranto rų jaunimo organizacijos, kovoda- 
atidarymo. Liepos 12 d. vakaro mos tarpusavyje dėl vadovybės, 
policijai suėmus hidranto atsukę- stengiasi kuo daugiau jaunimo 
jus, organizuotas negrų jaunimas apjungti. Negrų požiūriu, airiai 
pradėjo net keturias dienas užsi-Įturi persvarą policijoje, italai — 
tęsusias riaušes. Jų metu buvo slaptas organizacijas, o jiems te- 
padegami namai, išdaužomi krau- lieka suorganizuoti galingą sąjūdį
tuvių langai, vykdomos vagystės 
ir plėšimai. Ir jei gatvėse nebū
tų išrikiuoti ginkluoti kariai riau
šininkams nuraminti, Čikagos 
pietvakariuose, kuriuose neseniai, 
prieš dešimtmetį, baltieji gyveno.

prieš baltuosius.
Negrų atsilikimas
1960 m. gyventojų surašymo 

duomenimis 35% negrų gyvena 
bloguose butuose. Dalis jų mokaįyiivo uvoiin j ~ ~——

riaušės galėjo žymiai ilgiau tęstis.1 aukštesnes nuomas už baltuosius. 
Nepripuolamai, tą pačią dieną Į Abi partijos, ypač prieš rinkimus,

__ _ _ ’ * —2______ • nw nnrl v, "D mnzl mPhiladelphijoje negrai žygiavo 
dainuodami apie “juodųjų galy-

ir gimtoje kalboje, jei žmonių i fre” Kitą dieną Jacksonville, 
dvasia laikysis įsikibus tamsybių Floridoje, negrai plytomis ap- 
tlnT^10- , x . mėtė baltųjų vairuojamus auto-

Kur yra pasakyta, kad reikia mobilius. Grenadoje, Mississippi, 
nugriauti senieji altoriai, o jų vie- negrai, skatinę nepirkti baltųjų 

krautuvėse, buvo suimti. Net.

tinklo. mėtė baltųjų vairuojamus auto-

žada jų padėti pagerinti. Pažadai 
dažnai legaliojo iki rinkimų. Butų 
problemos išsprendimas neleng
vas, nes negrų didelis antplūdis 
tebevyksta *iš pietų. Užimdami 
kaikuriuos rajonus, negrai išspau
džia baltuosius, kurie pusvelčiui 
atsikrato savo nuosavybės. Pra-

kio Įsakymo. Pirma atgręžk alto- Į Omahoje, kurioje nedaug negru, ėjus keleriems metams, gražiausi 
nu savo širdyje i Dievą ir pradėk dviejuos miestuos Des Moines ir Į rajonai tampa pasibaisėtinais, 
gyventi Kristaus paliktu gyveni-j oniaha netikėtai jie pradėjo kelti Kaikuriuose miestuose politiniais 

į mo pavyzdžiu, tada pamatysi, ar neramumus. Aršus negrų susirė- sumetimais savivaldybė pastato 
reikia ar ne judinti Dievo altorių. mimas Įvyko CIeyelande.‘kuriuos jiems naujus rūmus, kuriuose po 
Kai kas galvoja, kad ant staliukų nuramino ginkluoti kariuomenės trumpo meto patys negrai nenori 
aukojama Auka greičiau žmones daliniai. Čikagos pietvakarinėje gyventi.
padarys šventais. Reikia gyveni- srityje lietuviai jau veik negyve- Panaši padėtis švietime. Negrai 
mo, ne formos. Vienas amerikie-J na.cievetande, kai kurie lietuviai kovoja prieš išskyrimą mokyklo- 

, , tls konvertitas pažymi, kad dabar anksčiau nukentėjo, o paskutinės se, tačiau žymi dalis — 70% neg- 
Daug reformų matome bazny- nėra skirtumo tarp senųjų Romos............. • • ■ -• ■ ■— -----—j--- --:j—-- --

čių viduje, gal pertoli nuėjusių: pagonių ir šių dienų pagoniškai 
menkas staliukas, kuris nekuo gyvenančių krikščionių. Pirmieji 
skiriasi nuo protestantų, šven- krikščionys gyveno Kristaus gyve- 
čiausias- nustumtas i kampeli, ir nimu, todėl jie labai skyrėsi, da-

nuramino ginkluoti kariuomenės trumpo meto patys negrai nenori

Panaši padėtis švietime. Negrai

■ nimu, todėl jie labai skyrėsi, da- 
neretai reikia paieškoti, kur yra bar kalbama, kad liturginės apei

gos reikia atlikti pagal pirmuo-Jėzus, gyvenimo centras.
Dalis kunigų, daugelis tikinčių- sius krikščionis, bet mažiausiai 

jų nesuprato Vatikano Susirinki- kalbama apie sektiną pirmųjų 
mo atsinaujinimo dvasios. Kokia krikščionių gyvenimą. K. J. G.

LIETUVIU - LENKU SANTYKIAI
Anglijoje veikianti lenkų šiau- ja, kurią V. Okulicz taip apibūdi- 

rės - Rytų žemių s-ga leidžia savo no: “Lietuvių bendruomenė gy- 
biuletenius, kuriuose, be įvairių 
s-gos pranešimų ir žinių, taip pat 
paliečiami ir santykiai su Lenki
jos kaimynais. Vienas paskutinių
jų nr. talpina s-gos tarybos nario 
B. Podoskio, taigi oficialaus as
mens, straipsnį ir pažiūras i lietu
vių - lenkų santykius. Įdomesnes 
dalis duodame mūsų skaityto
jams. Red.

Mažiausia gyventoj*^skaičiumi 
— lietuvių tauta (autorius dar 
kalba apie ukrainiečius ir gudus), 
jau nuo pirmojo pasaulinio karo, 
turi stipriausią tautinę sąmonę, 
atstatydama savo nepriklausomy
bę grynai tautiniu pagrindu. Lie
tuvos valstybė apėmė beveik visas 
jos etnografines žemes. Tvarkėsi 
stipriais ūkiniais pagrindais, 
kreipdama dideli dėmesį Į švieti
mą ir kultūrinį gyvenimą. Nuo 
1926 m. Lietuva buvo pusiau to
talitarinė valstybė.

Atskirą nepriklausomos Lietu
vos istorijos lapą reikia skirti jos 
politikai Lietuvos piliečių — len
ku tautybės atžvilgiu. Tai buvo ti
piška — vispusiško spaudimo po
litika tikint, kad ji prives prie vi
siško atlietuvinimo. Tačiau šios 
istorijos lapas, jaunai Lietuvos 
valstybei neatneša jokios garbės 
ir yra geru pavyzdžiu, kad Lietu
va nemokėjo valdyti tokių žemių, 
kuriose buvo mišinys Įvairių ma
žumu.

Lietuviai žinojo, kad per 400 
metų bendro gyvenimo su lenkais 
didelė tautos dalis sulenkėjo. To
dėl jie netik kad nutraukė bet ko
kias tradicijas su D. Lietuvos ku
nigaikštyste. atsižadėjo savo isto
rinės praeities, bet taip pat laikė 
pavojingu bet kokių santykių už
mezgimą su Lenkija ir lenkišku
mu. Jie bijojo atraktiškos lenkiš
kos kultūros jėgos. Tą baimę dar, 
didino tautų gyventojų proporci-l

veno ir galvojo tikrai gaspadoriš- 
kai, tačiau turėjo vieną svajonę ir 
ambiciją tikrai negaspadoriška — 
Vilnių”.

Straipsnio autorius gan plačiai 
paliečia vėlesnius istorinius lietu
vių - lenkų Įvykius, kaip pav. P. 
Hymanso projektą, vidurinės Lie
tuvos sudarymą ir balsavimą, ku
riame nedalyvavo lietuviai, didelė 
dauguma gudų ir žydai, norėdami 
lietuvių - lenkų ginče išlaikyti 
neutralumą. Žuvus Lenkijai, Sov. 
Sąjunga priskyrė Vilnių ir dali 
Vilniaus krašto, viso apie 8 tūks
tančius kv. km, prie Lietuvos. Ke 
lėto mėnesių laikotarpyje Lietu
vos vyriausybė Vilniuje savo me
todais elgėsi kaip tikras okupan
tas, norėdama išnaikinti viską, 
kas lenkiška. Tas dar daugiau pa
gilino nesantaiką, kuri tikrumoje

riaušės juos taip pat palietė. - rų nesinaudoja vidurinėmis mo-
_ T , , , 1x . . 1 kyklomis. Iš pietinių sričių atvy-
Neapkęsk baltųjų ir padek ; kę negrai greitai persiima miesto'
Maištaujantieji negrai priklau- i blogais papročiais, tampa padau- 

so Įvairioms organizacijoms, ku-Įžomis, valkatomis, nusikaltėliais, 
rios naudoja skirtingą taktiką, tą-j Negrų nusikaltimų skaičius Čika- 
čiau riaušių metu sutaria. Išgar- i goję du kartu didesnis už baltųjų, 
sėjusi Black Muslim.organizacija! Viešosios JAV mokyklos auklėji- 
skatina: jaunuoli, neapkęsk, pa-imu veik nesirūpina. Nemokyti ir 
dek ir kenk kiek išgali. Jų atsto- HAmocin
vai sugeba ir JAV vėliavos spal
vas savaip išaiškinti: melsvi dry
žai reiškia apgavystę, šeši baltieji 
dryžai rodo, kad .tik šešerius me
tus baltieji tevaldys, septyni rau
donieji dryžai primena septyneris 
kruvinus metus. Šią organizaciją
jau nustelbia naujos negrų jau-! tačiau jų prieauglis spartus. Bio-

skurstantys tėvai mažai dėmesio 
kreipia i vaikų auklėjimą. Gatvė 
tampa jų didžioji mokytoja.

Daugelis negrų yra neturtingi. 
Dalis sunkiai gauna darbą ir dėl 
Įvairių priežasčių darbovietėse 
neištveria. Nors vaikų mirtingu
mas žymiai didesnis už baltųjų.

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

Maskvos meškęrė
Kartą buvo minėta, kad Mask

va užsuko Vak. Vokietijai jos vie
nijimo muziką. Užsuko ją per sa
vo kvislingą rytų zonai. Pastara
sis pasiūlė Vak. Vokietijos social
demokratams daryti tam tikrus 
pasikalbėjimus. Pastarieji sutiko. 
Pagal juos, juk reikia daryti visa,

listinę bei komunistinę ir tt. Tai
gi, rytų zona aiškiai pasisakė, 
koks Vokietijos suvienijimas tu
rėtų būti. Apie sudarymą huma
niškesnių sąlygų joje esantiems

sęs suvedžiojimas, jų kalbos apie 
negrų teises, be pareigų, grūdą 
pribrandino pjūčiai. Baltųjų ad
ministracija pamažu pradeda 
trauktis. Ryšium su keturių dienų 
riaušėmis Čikagoje, miesto valdy
tojas Daley leido kai kuriuose 
negrų gyvenamose miesto dalyse 
hidrantus gatvėje atidaryti ir vi
somis maudyklėmis naudotis. Ne
išmintingas nuolaidų kelias nepa
šalins tikrųjų riaušių priežasčių.

Jėgos nenaudojimas
Negrų nuosaikesnis vadas Mar

tin Luther King ir jo padėjėjas 
Andrew Young Įtaigoja riaušinin
kams nenaudoti jėgos. Negrai 
riaušininkai jiems atsakė: neapy
kanta baltiesiems. Ir jie siautėjo 
naudodami jėgą; užpuldinėjo po
licininkus, padeginėjo namus, 
daužė langus ir plėšikavo. Ar jė
gos panaudojimas buvo atkirtis 
dėl draudimo hidrantą atidaryti? 
Ne. Ar negrai liausis jėgą naudo-, 
ti, kai jų reikalavimai bus dalimi 
patenkinti? Vargu. Pareikalauda
mi teisių ir neprisitaikydami prie 
gyventojų daugumos pareigoms 
atlikti, skaičiui padidėjus, negrai 
gali tapti pavojingu sprogmeniu.

Šiuo metu, deja, nei JAV vy
riausybė, savivaldybės, nei patys 
negrai nesuranda kelio išeiti iš 
užburto rato. Keista, kad negrų 
taktika naudojasi ir portorikie- 
čiai. Ir JAV globojamo krašto pi
liečiai kelia neramumus neva ko
voti prieš policijos žiaurumus. 
Juos skiria ne tik rasė, bet ir kal
ba. tačiau jungia neapykanta 
krašto santvarkai, kurioje jie ne
suranda sau tinkamos vietos. Čia 
jie priartėjo komunistų tikslui — 
sunaikinti nūdiene JAV santvar
ką.

JAV vidaus nesklandumai turi 
poveikio ir i užsienio politiką. Jau 
šiandieną, sen. Fulbrigt aiškiai by
loja, kad metas liautis būti pasau
lio policininku ir atsidėti savo 
krašto negalavimus pašalinti.

ietuviai žaliojo aukso krašte
(tąsa iš pereito numerio)

Slegiantis Įspūdis
Buenos-Aires uoste mus pasiti

ko konsulas J. Skinkis su žmona 
ir dukra ir iš čia taksiuku pasilei
dome ilgiausia miesto Rivadavia 
gatve mūsų konsulato Ijnk. Pa
siekę Anchorenos skersgatvyje 28

DR. PETRAS MAČIULIS

turėjo šeimynini antspalvį, nes-numeri statmenais laiptais tiesiog 
juk iš vienos pusės Lietuvos vy- gatvės pakilome į antrą augštą.
riausybė Įvairiom priemonėm 
spaudė lenkus Vilniaus krašte, ta
čiau vėl iš kitos — ji teikė para
mą, rodė širdingumą lenkų pabė
gėliams Lietuvoje. Lietuvišką 
svetingumą ir nuoširdumą parodė 
ir ūkininkai prie Prūsijos sienos 
1940 m. pabėgusiems iš vokiečių 
belaisvės lenkų kariams, maitin
dami ir aprengdami juos, o išleis
dami į tolimesnę kelionę — sušel
pę net pinigais.. Visi tie ūkininkai 
kalbėjo tik lietuviškai, visiškai 
nemokėdami lenkų kalbos.

Savo straipsni B. Podoski Vil
niaus klausimu suformuluoja į du 
punktus, kurie jo manymu, gali 
būti pagrindiniai būsimų lietuvių 
- lenkų santykių plėtotėj:

1) Atsižadėjimas bet kokios 
priespaudos lenkų gyventojų at
žvilgiu.

2) Nuoširdus sutvarkymas Vil
niaus ir Vilniaus krašto žemių, 
gulinčiu už etninių lietuviškų ri
bų. Kaip autorius sako, pastarąjį

(Nukelta į 7 psl.)
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Peržengę konsulato patalpų 
slenksti, nelabai nudžiugom pate
kę apytamsėn patalpom prieš
kambariu, iš kurio vienos durys 
dešinėje vedė i konsulato raštinę, 
o kairėje — i konsulo butą, taip 
pat menkai teapšviestą tik iš de
šinės pusės langais. Pirmas Įspū
dis buvo nekoks. Patalpos man 
neatrodė tinkamos konsulato Įs
taigai. Nors ir S. Paulo mūsų na
mas nebuvo iš didžiųjų, bet kur 
kas geresnės išvaizdos, nuošalus, 
be jokių auto remonto dirbtuvių 
kieme. Perdegusio benzino kva
pai ir nuolatinis bandomų moto
rų ūžimas nedrumstė ramybės 
kaip čia. Matė tuos trūkumus ir 
J. Skinkis, bet skundėsi sunkiai 
surandamais pigiais butais, nors 
praktiškai jo niekas nevaržė pa
rinkti įstaigai kad ir brangesnį 
butą.

Džiaugdamiesi mūsų atvykimu 
Skinkiai gražiai priėmė ir nedels
dami mums pasiūlė apsistoti jų 
bute, kadangi jis su šeima jau bu
vo pasiruošęs išvykti atostogų. J. 
Skinkis per paskutinius ketverius 
metus nuo išvykimo iš Kauno at
rodė tikrai gerokai apsenęs, dva
siškai pavargęs, gal ir kiek nusi
vylęs dėl puoselėtų svajonių, ku
rios, deja, retai teišsipildo. Iš
vykdami jie užleido mums savo 
butą šešiom savaitėm gyventi, 
bet... tos telegramoje suminėtos 
savaitės nusitęsė ligi liepos mėne
sio 12 dienos!

Buenos - Aires mūsų konsulato 
reikalai taip susiklostė, kad po 
atostogų Skinkis buvo perkeltas į 
centrą, o naujo konsulo parinki
mas ir paskyrimas bei atvykimas 
iš Kauno nusitęsė pusmetį. Taip 
atsitiko, todėl, kad centras netu
rėjo plano, kaip patvarkyti mūsų 
užsienio tarnybą. Po kelių metų 
panašiai atsitiko ir su manim, kai 
man išvykstant iš S. Paulo, kitas 
mano vieton net nebuvo paskir-

Pavaduotojo kėdėje
Kad ir pavaduojant kitą parei-Į 

gūną, reikėjo nejučiomis susipa
žinti ir Įsitraukti i lietuviškos ko
lonijos bei konsulato reikalus B. 
Aires. Paaiškėjo, kad Skinkio tu
rėta iniciatyvos Įkurti lietuviams 
kultūrinį centrą, jau buvo prie
miestyje užpirkęs net du sklypu 
namams pastatyti, kuriems ir gra
žus d-ro Jono Basanavičiaus var-; 
das buvo parinktas, tik visa bėda, 
kad jis vaistininkas iš profesijos, 
Vilkavišky turėjęs nuosavą ir pel- j 
ningą vaistinę, ją išnuomojo, kai: 
jam toptelėjo galvon mintis pa-Į 
konsulauti... žinoma, neišvengė 
net pagrindinių klaidų šioje sri
tyje, nes pabūti tris mėnesius mi
nisterijoje naujokui dar nieko ne
duoda, o i konsulo postą jis pate
ko per pašalinių žmonių protekci-

Nors konsulato Įstaigai netiko 
nei vieta, nei pati patalpa, bet

Tokia pasikalbėjimų eiga davė 
progos Bonnoje valdantiems 
sluogsniams prikišti socialdemo
kratams jų nerealumą Vokietijos 
reikaluose.

Pasiūlymas pačiai Maskvai. Jį 
padarė Vokietijos CDU frakcijos 
pirmininkas Barcelis savo kalba, 
pasakyta New Yorke 1966 m. bir
želio 16 d., sukilimui Berlyne pa
minėti dienos išvakarėse. ’

Pagal Barcelį, suskaldyta Vo
kietija kainuoja brangiai visiems, 
o ypač JAV, Sovietų Sąjungai ir 
pačiai Vokietijai. Be to, be Vokie
tijos klausimo išsprendimo daug - 
kur atsiranda stagnaciją, įtempi
mas ir t.t. Maskva turėtų atsisaky
ti nuo taip vadinamos Vokietijos 
demokratinės respublikos, besi
laikančios vien ant raudonosios 
armijos durtuvų. Nors ir niekas 
neabejoja, kad rytų zona yra 
Maskvai didžiausias gaminių tie
kėjas, bet iš suvienytos Vokietijos 
ji galėtų daugiau Įvežti sau. Be 
to suvienyta Vokietija galėtų pa
sižadėti Maskvai dar didesni tie
kimą.

Iš suskaldytos Vokietijos nėra 
naudos Maskvai ir ideologiniai. 
Gyvenimas rodąs, kad komuniz-

lenkus likimą savo tautiečių rytų 
zonoje. Lyg nepažindami Maskvos 
raudonųjų ponų tikslų Vokietijos 
atžvilgiu, visu nuoširdumu jie 
rengėsi šitiems pasikalbėjimams 
ir žinoma, yra pasirengę. Bonna, 
kad ir pramatė, jog tai Maskvos 
vienas iš ėjimų silpninti Vak. Vo
kietiją viduje, kelti joje neramu
mus ir pan., bet neprieštaravo. 
Atrodo, vengė viso to, kas rytų zo
nai bei Maskvai duotų progos kal
tinti ją dėl kokių nors trukdymų. 
Ji net paskelbė atatinkamą įstaty
mą, pagal kuri rytų zonos pasikal
bėjimo pareigūnai, atvykę į Vak. 
Vokietiją pasikalbėjimams, nega
lėtų čia būti suimti bei traukiami 
baudžiamojon atsakomybėn dėl 
savo žygių numatytų Vokietijos 
veikiančiuose Įstatymuose. Be to, 
Vokietijos visuomenėje jau nuo 
seniau kursuoja priekaištai Bon
nai dėl jos neva tūpčiojimo vieto
je Vokietijos politikos reikaluose, 
o ypač kas liečia jos suvienijimą. 
Bet kiek Vak. Vokietijos socialde
mokratai rengėsi bei pasirengė 
pasikalbėjimams, tiek Rytų zona mas rytu.zonoje susibankrutavęs, 
pradėjo trauktis atgal. Savo žygio suvienytoje Vokietijoje galėtų
pateisinimui Rytų zona pradėjo 
kaltinti Vak. Vokietijos socialde
mokratus dėl pasikalbėjimų truk
dymų, išnaudojimų pasikalbėji
mų revanšistiniams tikslams, ne
noro j ieškoti kelio bendrai Vokie
tijos taikos politikai dviejų Vokie-

veikti ir komunistinė partija.
Suvienyto  j e Vokieti j oj e galėtų 

būti sudarytas naujas karinis sta
tusas, pagal kuri jos teritorijoje 
galėtu pasilikti ir raudonoji armi
ja. .

Su Vokietijos suvienijimu su-tiju susiartinimui ir sustiprini- rištfems" kTaižmams sprąsti jis 
mm Rvr.n 7.nna nrikisn Vak Vn- vmui. Rytų zona prikišo Vak. Vo
kietijos socialdemokratams jų rė
mimą Bonnos atstovauti visai 
Vokietijai, dėl jų aktyvaus daly
vavimo priimant minėtą Įstatymą, 
kuris neva prieštaraująs tarptau
tinei teisei, turis aneksionistinį 
tikslą, kuris sauvališkai išplečia 
jurisdikciją i teritorijas ir pilie
čius kitų Europos valstybių, o 
ypač Vokietijos Demokratinės 
respublikos, t.y. ant vokiečių, ku
rie gyvena už Vokietijos Federali
nės Respublikos. Pagal rytų Vo
kietiją, tai šovinizmas, pralenkiąs 
hitlerizmą, statąs smūgį R. Vokie
tijos ir Europos susipratimui, ce-

siūlo sudaryti atatinkamą komisi
ją iš JAV, Prancūzijos, Didž. Bri
tanijos ir Vak. Vokietijos žmonių.

Bonna viešai atsiribojo nuo 
šios kalbos. Girdi, jei Barcelis bū
tų prieš tai pasitaręs su ja , iš vi
so jis nebūtų jos pasakęs. V. Vo
kietijos vyriausybė laiko jo pasiū
lymus nesuderinamus su Vokieti
jos politika.

Pagal Strausą, Barcelio pasiū
lymai yra ir bus beprasmiai tol, 
iki Maskva neduos galimybių vo
kiečių tautai susivienyti į vieną 
suverene valstybę.

_____Tt______ r______ 7 Socialdemokratai palaikė jo 
mentuojąs skilimą. Ji, rytų zona,Įkalbą oro burbulu. Be to, prikišo 
reikalaujanti, kad šis istatvmas; jam, kad jis kaip tyčia sukilimui
būtų panaikintas, nes juo Bonnos 
imperialistai siekią užsitikrinti 
sau teisę atstovauti visą Vokieti-

jetas šimtų, o žydų, kilusių iš Lie
tuvos — keliolika tūkstančių. Cap 
Towne tuo metu buvo įsteigtas 
mūsų generalinis konsulatas, 

į nors vargu pateisinamai. Kun. J. 
Janilionis, turėdamas daugiau ir 
tikslesnių žinių apie mūsų žmo
nes Argentinoje, atvyko čia kape- 
lionauti.

Pirmas jo rūpestis buvo susi
rasti čia toki kleboną, kuris su
tiktų ji priimti ir sekmadieniais 

įleistų savo bažnyčioje laikyti lie
tuviams pamaldas. Jau buvo po 
pusiaugavėnio, tad reikėjo galvoti 

i apie velykines pamaldas, joms 
Į deramai, pagal mūsų krašto pa
pročius pasiruošti. Sugaišęs net 
’ porą savaičių, tokio klebono-gera- 
dario surasti visame mieste nesi
sekė, tad pradėjo dairytis prie
miesčiuose ir atsitiktinai gavo lei
dimą pamaldas laikyti lietuviams 
Velykų pirmą dieną prancūzų vie
nuolių bažnyčioje, nors labai ne
patogioj susisiekimo atžvilgiu.

Nieko nelaukdamas kun. Jani
lionis per savaitinį biuleteni ir ki-

paminėti dieną sutikęs leisti rau
donajai armijai pasilikti Vokieti
joje. Dėl pastarosios aplinkybės 
kai kas klausia, kokį projektą 
Barcelis pasiūlytų dėl savo ka
riuomenės likimo. Nejaugi jis gal-Maskva irgi ikišo savo trigraši.

Per savo ruporą "Pravda” ji taiį>.,‘“u“";“.“' ‘J“™-j» Sa.- 
pat apkaltino 'socialdemokratus/0!1* atldu?t! ^ty0* saugumą 
dėl pasikalbėjimų neivykimo. Gir- įr vakarl! paje-
di, socialdemokratai nėra radę &ams- 
drąsos pasisakyti prieš Bonnos 
pretenzijas atstovauti visą Vokie-j 
tiją, o minėtą Įstatymą pavadino 
provokacija, nors, kaip yra žino
ma, rytų zonoje nuo 1950 m. vel

Maskva palaikė Barcelio pasiū
lymus vokiečių sena politika ry
jant svetimas žemes.

Maskvos satelitai pavadino Bar
celio pasiūlymus nauju keliu rė

M? taip vadinamas “TaTka Sau- vanšistįniam tikslui pasiekt... .

Sįedp“ SX2 -3™’ 

pnes taiką, žinoma, komunistinę, 
priklauso bausti rytų zonos teis
mams.

Viso to nepaisant, Vak. Vokieti
jos socialdemokratai siūlė rytų 
zonai vesti pasikalbėjimus nors___
per televiziją. Bet pastaroji Į taiĮiymais gerokai pabadyta ir Mask- 
M i plm npafcoVvHomo notaro iiomc

Po Maskvos ir jos satelitų pasi
sakymų ir pats Barcelis Įsitikino,

vakarietiška prasme Kremlius ir 
negalvoja.

Šiaip tenka pasakyti, kad so
cialdemokratai, o ypač Barcelio 
pasiūlymai, išjudino bei išpopu
liarino Vokietijos klausimą rytuo
se ir vakaruose. Pastarojo pasiū-

p a vaduotojas į tuos dalykus nega- Įaįs būdais kvietė ton bažnyčion 
h kistis: palikau naujam konsului atvykti į velykines pamaldas 11 
spręsti, Tik del vieno dalyko ne- vaj ryto. Bažnyčia buvo didesnė 
siklausiau nei leidimo, nei patari- Karmelitu Kaune, bet, kadangi

nieko neatsakydama padarė jiems 
tokius pasiūlymus, kuriuos pri
ėmus rytų zona turėtų sudaryti su 
Vak. Vokietijos socialdemokra
tais tautos frontą, kuris pakeistų 
Vak. Vokietijoje dabar veikiančią 
politinę sistemą, žinoma, i socia-

va.
Taigi, Barcelis nuėjo toHau už 

socialdemokratus, todėl jo pasiū
lymai kai kieno laikomi mažų ma
žiausiai nauju impulsu Bonnai 
Vokietijos politikos reikaluose.

mo, būtent, dėl lietuvio kunigo 
apsigyvenimo B. Aires mieste. 
Prisiklausęs Įvairių žmonių pasa
kojimų apie visokius “pastorės 
transeuntes”, parašiau Tėvų ma
rijonų generolui vyskupui P. Bu
čiui, prašydamas, kad jis atsiųstų, 
Į B. Aires marijonus misijonie-! Status pasikalbėjimas 
rius, kadangi mūsų geri žmonės kurijoje
čia iš Urugvajaus Montevideo jau I Prieš šventes mudu su kunigu 

lankėmės ir arkivyskupo kurijo
je. Tarp manęs ir generalvikaro, 
kuris kalbėjo itališkai, įvyko toks 
dialogas.

Generalvikaras: Kam jums rei
kalinga bažnyčia ir lietuviškos pa
maldos. Juk jūs sakotės esate ka
talikai, tad galite melstis ir mūsų 
bažnyčiose!

Aš: Melstis žmogus visur gali, 
tačiau atlikti išpažintį, ispanų kal
bos nemokant, neįmanoma; dau
gelis mūsų žmonių jau kuris me
tas čia gyvena be savo kunigo, be 
sakramentų...

Gi didelio daikto! Kai išmoks 
ispaniškai, tuomet galės ir išpa
žinti atlikti...

Nustebęs dėl tokio atsakymo, 
patraukiau pečiais ir prasitariau:

— Kito kelio nebeturime, teks 
apeliuoti į Romą!

čia generalvikaras jau pakeltu

kelinti metai gyveno be dvasinio 
atsigaivinimo, o tuo tarpu komu
nistų agentai agentėliai griaužė 
jų paskutines nuotaikas, tarsi ko
kios sparos įsigraužusios i medį. 
Vyskupo atsakymas mūsų ne
nudžiugino, nes dėl išteklių sto
kos tuo tarpu negalįs mūsų pra
šymo patenkinti. Liūdna pasida
rė, bet nebuvo kas daro.

Atvyksta kun. Janilionis
Apie vidurgavėnį gavau žinią, 

kad iš P. Afrikos uosto japonų 
laivu Bingo-Maru į B. Aires at
vyksta kunigas Juozas Janilionis. 
Lengviau atsidusom. Lietuvoje 
kun. Janilionio nepažinojau, bet 
mūsų pirmoji pažintis B. Aires iš
kart padarė gerą įspūdį. Sakėsi, 
būnant Romoje kažkas jį paskati
nęs aplankyti P. Afrikos Johanis- 
burge lietuvius. Tai jis ir atlikęs,

ji buvo gana toli ir sunkiai pasie
kiama autobusais iš Įvairių mies
tų pakraščių, žmonių susirinko 
gal apie porą šimtų, nors lietuvių 
tuomet B. Aires mieste buvo keli 
tūkstančiai.

Geriausiai pailsėsim per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

All r\ k I r 8? East Bay Rd., OsterviMe,
XX Į I I J M f Jl\| r Cape Cod., Mass., 02655 USA. 
J* W LZ.I X I M L. Tel (Area 6I7) 428.8425.

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

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 nūn. 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.

pure!” (dalykite).

Pas nuncijų
Velykų pirmą dieną apie penk

tą valandą po pietų, sudarę iš 
konsulato žmonių penkių asmenų 
delegaciją, nuvykome pasveikinti 
popiežiaus nuncijaus lietuvių ko
lonijos vardu Kristaus Prisikėli
mo šventės proga.

Gaila, nebeprisimenu nunci
jaus pavardės. Jis gražiai mus 
priėmė ir, išklausęs mano sveiki
nimo, pasakyto jam itališkai de
legacijos vardu, pasiteiravo ar 
daug mūsų či “ onių Argentino

 

je, kaip jieįsikūrė. Suminėjęs 
skaičių, prifnmiau jam, kad mūsų 
niekas nenori įsileisti savon baž
nyčion, kurioje galėtume pagal 
savo krašto papročius susirinkti 
pamaldoms... Aš ir kiti delegaci-

jos nariai atsisveikinom su nunci
jum.

Rytojaus dieną, mūsų kunigui 
išvykus Mišių atsilaikyti, o man į 
miesto, centrą su reikalais, nuo 
pat dešimtos valandos prasidėjo 
iš kurijos jieškojimas telefonu 
lietuvio kunigo arba konsulo — 
skambino net tris kartus. Aha, 
mūsų delegicijos vizitas nuncijui 
buvo laiku padarytas; dar tą pa
čią dieną kun. J. Janilionis gavo 
kurijoje adresą tos bažnyčios ir 
klebono, kuris jam davė kambarį, 
visa išlaikymą ir 200 pezų mėne
sinės (vikaro) algos ir, supranta
ma, lietuvių pamaldoms sekma-

to. Ačiū Dievui, pasakėm visi.
(Bus daugiau)



Jaunimo Kongreso stovyklos įspūdžiai
Užgeso šv. Jono vabalėlių švie

sa, ir ežere atsispindėjo pirmieji 
patekančios saulutės spinduliai. 
“Dainavos” jaunimo stovyklą su
po tyla. Aukštyn kilo saulė, nu
šviesdama ant kalno augančių 
medžių viršūnes, ir su pirmuoju 
ežero bangų žėrėjimu pasigirdo 
atbundančios stovyklos garsas — 
skambalas.

Apsnūdę kėlėsi iš lovų stovyk
lautojai — vieni iš palapinių ri
tosi, kiti iš “liuksusinių” barakų, 
ir visi žiovaudami kalbėjo, kad nė, lyg cirkas, ir pilna prigarmė-

• • • t • i • » . . - - v * * • * • ’ ■miegojimo laikas turėtų būti pra
tęstas.

Vėl pasigirsta skambalas — vė
liavų pakėlimas. Keli energingie
ji, kurie prie ežero prausėsi, sku
ba baigti rengtis, ir visa stovykla 
suka aikštelės link. Keturi šimtai 
balsų susilieja Į Lietuvos himną, 
kai kyla mūsų trispalvė ir Ameri
kos vėliavos. Seka keli praneši
mai apie šios dienos stovyklos 
programą, bet dar besikalbant, 
keliu prie valgyklos atvažiuoja di
džiulė taksi mašina. Vos jai susto
jus, išlipa baltai apsirengę patar
nautojai ir, nešdami puodus, eina 
Į valgyklą — tai mūsų pusryčiai 
atvažiavo.

Minia stovyklautojų traukia į 
valgyklą. Kurie greitesni, bema
tant sulenda Į vidų ir jau pusry
čiauja, tačiau ilga eilė tęsiasi nuo 
durų. Bet ir čia nenuobodu — 
vienur ar kitur pradedama daina, 
vienas kitas klausinėja, iš kurio 
krašto, kurio miesto, girdisi juo
kas ir rodos taip greitai eilė juda, 
kad nebaigus kalbėti jau ir atsi
duri prie maisto dalinimo vietos.

Pusryčių laikas trumpas. Kiti 
keliasi nuo stalo nebaigę valgyti, 
nes jau vyksta pastovyklių užsi
ėmimai — net keturiose vietose. 
Akademikų skautų, ateitininkų, 
neo-lituanų ir studentų atskiri pa
rengimai. kiekvienam lengvą su
rasti Įdomią temą. Po kelių valan
dų susirenka visi kartu išklausyti 
pranešimo apie ruošiamas de
monstracijas ir peticijos Įteikimą 
New Yorke.

Diskusijas sutrukdo vėl kas 
tai? Tamsi mašina? Nejaugi jau 
pietūs? Kai kas tikrina laikro
džius, bet kaip bežiūrėsi, ar Ame
rikos laiku ar Australijos, jau ke
turios valandos prabėgo nuo pus
ryčių, tad vėl stojame i eilę laukti 
valgio. Valgykloje skamba juokas 
ir kalbos, bet vistiek visi skuba, 
nors ir dienotvarkėj užrašyta, kad 
laisvalaikis seka pietus.

O per tą laisvalaiki neįmanoma 
surasti tokiu, kurie ilsisi — čia

Iš ’’Dainavos šalies jaunų žmonių padavimų
(Tęsinys iš pr. numerio) 

Nevaldomų minčių išsiliejimai
Naktis, peržengus tamsumos 

gelmes, skuba prie auštančio ry
to, kuris kukliai, bet ryžtingai 
skleidžiasi virš “Baltųjų Rūmų” 
stogo. Sėdžiu laively Spyglio vi
duryje ir rūko glaudžiai apsuptas 
mąstau. Čia galima dūmoti, min
čių susikaupime galima rasti tik
rai gaivinančios ramybės. Po die
nos Įkarščio — fizinio bei dvasi
nio — žmogus, nors dar jaunas, 
labai vertina tyrą, absoliutų po
ilsi.

Barakuose triukšmas. Miegoti 
neima noras — dėlto aš esu čia. 
Linksmoji “chebra” ten šposauja, 
diskutuoja dienos Įvykius, susiti
kimus ir Įspūdžius. Gurkšnoja ir 
dar daugiau juokiasi. Jų kvatoji
mas pasiekia mane ant ežero, bet, 
atskiestas nakties tylos, jis jau 
švelnesnis — ne taip rėžia ausį, 
blaško mintis.

Iš kitos pusės atplaukia akor
deono ir dainos garsai. Lietuviška 
daina — skambi, maloni — pa
siekia jaunas ausis. Stovyklos 
dvasia — dainoje!

Sėdžiu valtyje ir mąstau ... 
Palengva supdamasis galvoju: 
prieš savaitę dar juk buvau kita
me kontinente. Buvau už 10.000 
mylių? Vajetus! Prieš kelis mėne
sius net visai negalvojau apie 
naujus horizontus, dabar prasi
skleidusius prieš akis. Ne ... 
Reikia pripažint, kad tų vaizdų ir 
vietų sąvoka dar abejinga, tačiau 
realus malonumas supa mane šio
je vietoje. Čia susibūrę rinktiniai 
lietuviai jaunuoliai, jaunuolės. Iš 
karto malonūs, brangūs bičiulys
tės ryšiai susidarė. Nėra tos kon
servatyvumo sienos, kuri trukdo 
susidraugauti su svetimtaučiais, 
čia — Lietuvos ateitis. Stovyklos 
dalyvių vardai po 10-20 metų 
figūruos Lietuvos veikėjų viršū
nėje — ar tremtyje, ar net jau 
gimtinėj. Tuo aš tvirtai tikiu.

O tie gamtovaizdžiai! Ąžuolų, 
klevų miškai... žalumynai..’. 
Ežerai... Vabzdžiai (užmirškime 
uodų urzgimą)... Jaučiuosi taip 
priartėjęs prie Lietuvos, pasąmo
nėj pykstu, negalėdamas pilnai 
išvystyti tapatybės su gimtine. 
Bet džiaugiuosi, iš širdies gelmių 
džiaugiuosi, kad čia teko atvažiuot 
ti. Atsivėrė akys, atsigaivino pro
tas. Nėr vietos čia pesimistiškam 
nusiminimui — realaus optimiz
mo iššaukta, veiklumo nuotaika 
čia viešpatauja...

Mintis vis veržiasi, klausdama, 
kada vėl čia grįšiu. Jau net dabar, 
nors nedrąsiai ir nekonkrečiai, 

šoka, čia dainuoja, sporto aikšte
lėje vyksta tarptautinės sporto 
rungtynės — užsieniečiai prieš J. 
A. V. Vieni po medžiais susėdę 
rašo, kiti valtelėse irkluojasi po 
ežerą. Ežere linksmoji kompanija 
taškosi, ir po visą stovyklą skam
ba lietuviškos dainos.

Skambalas vėl. Tas didysis 
trukdytojas, žmonės skuba, juda, 
skirstosi Į būrelius.

Prie ežero pastatyta didžiulė 
žaliai ir geltonai dryžuota palapi- 

jusi žmonių. Tačiau praeiviui pri
siartinus matyti, kad čia ne liūtų 
ar meškų žiūrima, bet rimtai 
svarstomi ir diskutuojami litua
nistikos klausimai.

Ir taip po visą stovyklą, būre
liai susirinkę kalbasi, tai apie lie
tuvišką spaudą, religiją, aukštąjį 
mokslą, sportą ar ką kitą — ma
tyti, kad stovyklautojai yra rimti 
žmonės ir ne vien linksmumais 
užsiima.

Šlapia valtelė ištraukta ant eže
ro kranto dar blizga saulėje, kai 
vėl tas skambalas sutrukdo visų 
diskusijas ir kalbas. Dabar laiko
mos šv. Mišios, per kurias kuni
gas taria stovyklautojams pritai
kytą trumpą pamokslą. Išėjus 
laukan, vėl matosi ta valgio maši
na — vakarienė!

Saulutė kaip didžiulis paraudo
navęs kamuolys po truputi lei
džiasi žemyn, kai nuo kalnų vėl 
nuaidi mūsų himnas — vėliavų 
nuleidimas. Bet kol dar šviesu, 
darbai nebaigti, čia vyksta po
sėdžiai, dienos apžvalga, naujos 
valdžios rinkimai, o kitur skamba 
“Suk, suk rateli” ir matosi links
mieji šokėjai prie ežerėlio.

Iš tikrųjų su tamsa, stovyklos 
veikla dar pagyvėja. Iš visų pusių 
žmonės plaukia i tą didelę cirko 
palapinę, prie ežero kranto, kur 
turi Įvykti tarptautinis vakaras.

Ir ko čia nėra? — dainų, šokių, 
deklamacijų, net ir gimnastikos 
— o iš visų kraštų pasirodo, viso
kiom kalbom. Talentų nemažai 
čia susirinko. Žiūrovų nuotaika 
linksma — duoda patarimų pro
gramos dalyviams, net vieną 
skandinti ežere mėgino.

Nors paskutinė daina, paskuti
nis šokis baigtas, dar ne progra
mos galas — toliau mums rodo 
filmus — prancūzišką “Nuit et 
Brouillard” apie vokiečių kacetus 
per paskutini karą, ir lietuvišką 
apie lapkričio 13 manifestaciją 
Niujorke.

Vieni jau suka i lovas, bet iš ki- 

ryžtuosi vėl kada nors atvažiuoti 
pas Amerikos lietuvius, gal net 
čia apsistoti. Galbūt ir kiti atva
žiavusieji panašiai galvoja? Kaž
kaip maloniai reikšminga būtų, 
jeigu šis Jaunimo Kongresas iš
vystytų toki susivienijimo jausmą 
lietuviško jaunimo tarpe. Gal čia 
ir yra vienas kongreso tikslų? 
Gal tai net pagrindinis tikslas? ’.

Praskrido cypdamas klajoklis 
šikšnosparnis. Dar vienas šv. Jo
no vabalėlis blykčioja savo švel
nia gelsvai žalsva šviesele, prieš
taraudamas skubančiai ryto auš
rai. Pradeda čiulbėti ankstyvieji 
paukščiai, žvaigždžių mirgesys 
vos vos Įžiūrimas, žmonių balsų 
jau nebesigirdi. Kažkaip atsibun- 
dančioj gamtoj jie š i u r k š č i a i 
skambėtų, nors dienos smagume 
jie taip malonūs. Prie “Baltųjų 
Rūmų” išblyškusi lemputė dar 
skleidžia savo menką švieselę — 
jos atspindys smulkiai skaidosi 
ežero šiurpuly, ir man jau darosi 
vėsu. Pasiimu irklą ir palengva, 
lėtai pasisukinėdamas, grįžtu prie 
kranto ... Sugirgžda valties dug
nas ant smėlio. Grįžtu iš aprūku
sio ežero ramumo i stovyklišką 
tikrovę... Po šito ramaus susi
kaupimo gal pasiseks šiąnakt iš
miegoti.

Atvykėlis 
i “Antrąją Lietuvą”

Dūmai berniuku naudai
Vyrukai stovykloje pastebėjo, 

kad mergaitės čia visos labai 
daug rūko. Vienas vyrukas, tai 
pasakęs australei, gavo ŠĮ paaiški
nimą: “Kolega, mūsų rūkymas 
yra jūsų naudai. Vis dejuojate, 
kad čia tiek daug mergaičių, kad 
sunku vieną išsirinkti... Kai mes 
rūkom, susidaro dūmų migla, ir 
jūs mūsų negalite nei atpažinti, 
nei atskirti. Tai jums palengvina 
pasirinkimą. Kas atsitiks, kai dū
mai pranyks ir kai atpažinsi! mer
gaitę, priklauso nuo jūsų, berniu
kų!”

Susitikimas su rašytojais
Vakar susirinkome “Baltuo

siuose Rūmuose” išgirsti šešis da
bartinius rašytojus. Nors salėje 
buvo tvanku ir karšta, visi pro
gramos dalyviai ne tik gerai išpil
dė savo kūrinius, bet ir jų dvasią 
sugebėjo perduoti publikai.

Aloyzas Baronas savo novelėje 
apibrėžė turto sudaromą apsunki
nimą žmogaus jieškojimui tikro 
džiaugsmo. Kaip pavyzdį Baronas 
papasakojo apie draugą, žmonos

J. Kongreso uždaromasis posėdis. Rezoliucijas skaito Kanados jaunimo atstovė G. Rinkūnaitė. 
Jos kairėje A. Saulaitis, S.J., rezoliucijų komisijos pirmininkas; dešinėje — V. Kleiza, posėdžio pir
mininkas, ir A. Zaparackas, kongresui ruošti komiteto pirmininkas
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tos pusės ežero sklinda dainų ir 
šokių garsai.

Lipdama keliuku i baraką, dar 
kartą atsisuku pažiūrėti stovyklos 
vaizdo. Kalnas pridengtas medžių 
tankumyno, o ežere atsispindi be- tuviu Jaunimo kongresas, Įvykęs 
skraidantieji šv. Jono vabalėliai. 1966 birželio 30—liepos 3 dieno- 
Viename šone, prie dar statomo mis Čikagoje, Jungtinėse Ameri- 
pastato, prieš šviesą, matosi šo- kos Valstybėse, ir atstovaująs Ar- 
kėjų siluetai. Vėjo šlamesys pa- gentinos, Australijos, Austrijos, 
gyvina arti augančius medžius ir. Belgijos, Brazilijos, ............
krūmus ir lyg sako: “Neskubėk i Britanijos, T' 
lovą! Laikas trumpas, ar tu vėl Amerikos Valstybių, 
kada nors ši vaizdą pamatysi?”

Didžiosios 
Italijos, Jungtinių 

‘ , Kanados,
Kolumbijos, Naujosios Zelandi- 

Kad ir toli gyvename nuo Dai-1 jos, Prancūzijos, Švedijos, šveica- 
navos, — už jūrų kituose žemy- rijos, Urugvajaus, Venecuelos bei 
nuošė, — esu tikra, kada nors vėl Vokietijos lietuvių jaunimui, pas- 
susitiksim, vėl girdėsim čia me- ■ kaitomis, simpoziumais ir diskusi- 
džių šlamėjimą ir vėl dalinsimės jomis aptaręs išeivijos lietuvių 
mintimis apie Lietuvos ateiti, i jaunimo tikslus, siekius, pareigas 
nes šita stovykla mums paliko ne-1 ir uždavinius, iškilmingai ir vie- _A* *_ “ -1 * • • •'mirštanti Įspūdi.

Ramunė Zinkutė (Australija)

TIRŠČIAUSIAI APGYVENTAS 
MIESTAS

Tarptautinė Sveikatos Organi
zacija paskelbė statistinius duo
menis, kurie rodo, kad tirščiau
siai apgyventas miestas yra Pary
žius, nes kvadratiniame kilometre 
gyvena 32.000 žmonių, kai tuo 
tarpu tokiame pat plote Tokijo 
mieste gyvena 16.000 gyventojų, 
Niujorko — 13.000, Londono — 
10.000, Vakarų Berlyno — 3.500.

apleistą dėl finansinių priežasčių. 
Nekaltas jaunametis sūnus dau
giausia nukenčia šioje situacijo
je. Rašytojas Baronas ne tik su
prantamai paskaitė, bet ir perda
vė klausytojams mažo berniuko 
nelaimę.

Meniškiausią vakaro dali išpil
dė Birutė Pūkelevičiūtė, kuri pa
deklamavo savo montažą “Rau
da”. Šitame poetiniame kūrinyje 
sesuo, mylimoji ir mama aprau
da kritusi partizaną, kuris atsto
vauja visiems zuvusiems miško 
broliams. Motinos, sesers ir myli
mosios raudose išryškėja mirusio 
partizano asmenybė. Autorė kūri
ni papuošė aliuzijomis iš senoviš
kų lietuvių pagoniškų papročių, 
surišdama ši žuvusi partizaną 
visais žuvusiais už Lietuvą.

su

SPYGLIAI .
Vakar Kinka pasirodė ... 
ARR Ne Faina, 
arr ne faina? ...
Šįryt Kinkai galva ištino ...
ARR Ne Tiesa, 
arr ne tiesa? ... 
Šiur šiur šiur šiur šiur! 
Sako, kad i balki davė ...
Je Je Je Je ... 
je je je ...

Romas su arbatėle — grynas 
malonumas.

Pranešimas: revoliucijai regist
ruotis pas Susaną Peronistą Vana
gaitę.

★ ★ ★
Stovykloj taip išalksta žmonės, 

kad eilutė prie vartų laukia mai
tintojų atvažiuojant.

Kaip ir po kiekvienos (vaikų) 
stovyklos, stovyklautojai turėtų 
gerai nusiprausti prieš vykdami 
j kongresą, kad ten būtų sudary
tas tinkamas Įspūdis. Jau gauta 
sumanymų, kaip tai Įvykdyti 
ankstų ketvirtadieno rytą. Vienas 
sumanymas yra — pripilti i Spyg
lio ežerą muilo miltelių ir visiems 
perplaukti.

Kiti mano, kad kongrese (ypač 
bankete) bus sunku savo stovyk
los draugus atpažinti, kai jie visi 
bus su frakais ir balinėmis suk
niomis. Dar sunkiau bus, jei sto
vyklautojai išsimiegos...

Per Studijų Savaitę argentinie- 
čiai skyrėsi nuo kitų stovyklauto
jų, kalbėdami daugiausia ispaniš
kai. šią savaitę jie vėl skiriasi, 
nes dabar kalba lietuviškai.

JAUNIMO KONGRESO REZOLIUCIJOS
(neoficialus tekstas)

Pirmasis Laisvojo Pasaulio Lie- 

ningai pareiškia:
Lietuvių tautos reikalu
Kongresas reiškia tikėjimą lie

tuvių tauta, turinčia žmonijos is
torijoje savo vietą ir misiją, ypač 
dabartiniais laikais, kai pasaulio 
tautos suartėja bendriesiems žmo
nijos tikslams siekti ir vykdyti.

Todėl kongresas didžiuojasi vi
sais tais lietuviais, kurie su nepa
laužiama viltimi ir pasiaukojimu 
dirbo ir dirba savo tautos gerovei 
ir ateičiai, ypač Lietuvos jauni
mu, savo valią išreiškusiu 1941 
metų sukilimu prieš okupantą, 

Mėgiamiausios dainos
Argentina — Mylėjau merge

lę • Australija — Pasivaikščioti 
ėjau • Vokietija — Šėriau žirge
li • Torontas — Greitai, greitai • 
London, Ont. — Čigonai • Det
roitas — Pamilo dobilas raudo
nas • Čikaga — Mieli draugai • 
Dearborn, Mich. — Po augštus 
kalnus vaikščiojau • Los Angeles
— Pilnos pievos baltųjų žiedelių 
• Worcester —•• Stoviu aš pari
mus • Lemont, Ill. — Norėčiau 
aš keliauti • Hamilton — Aras • 
Bostonas — Sutems tamsi naktu
žėlė • Cleveland — šlama šilko 
vėjas • Montrealis — Suk, suk ra
teli • New York — Tylūs armoni
kos tonai • Rochester, N.Y. — 
Jau ruduo atėjo • Philadelphia
— Trambambuli • Putnam — 
Nors vėtros ūžia aplink mus • 
Kolumbija — Lietuva brangi • 
Urugvajus — Vilniuje žydi lie
pos • Brazilija — Ramios malo-
nios • Anglija — Ant kalno mū-l sakyti jėgos bei dominavimo ir 
___2 A__ _ x__ X - — \T . ' Y _ 11— ____  X Y 21— ■ Tn Ac 4-aicim m i tvmi Ky»a 1■» e*rai • Austrija — Neišeik, neišeik 
tu iš sodžiaus • Naujoji Zelandija 
— Kur banguoja Nemunėlis • 
Italija — Pražydo jazminai po 
langu • Venecuela — Kas suba- 
tos vakarėli.

bet

APGRAUŽTŲ ŠIRDŽIŲ 
KAMPELIS

Teta Barbora atsako,..
Aš mergytė kaip pupytė, 

po dviejų dienų mano berniukas 
nuėjo su kita — dar gražesne. 
Prašau patarti: ar dar laukti kalė
dinės atvirutės, ar ne? Ačiū.

Daug skaudėjo, 
bet dabar geriau

Dėl kalėdinės atvirutės dar ne
sirūpink— jei gausi, tai gausi, jei 
ne, tai ne. Svarbiausia, kad nebū
tum “kaip pupytė”, nes berniukai 
dažnai pupelių nemėgsta. Jeigu 
Tavo žandukai žali, kaip pupos, 
vartok rausvos spalvos kosmetiką, 
ir jis sugrįš.

Tavo Tetulėlė

Prašau patarti, kaip galėčiau 
logiškai Įrodyti Ričardui, kad su- 
siglaudus uodai kanda taip pat, 
kaip ir nesusiglaudus. Žinau, ne 
man vienai tai būtų Įdomu. Ačiū.

Naktibalda
Yra žinomas faktas, kad uodai 

labiau mėgsta moterų saldų krau
ją. negu vyrų. Todėl vien susi
glausti neužteks. Žiūrėk, kad jis 
tave visai uždengtų.

Tavo Teta Barbora

Š.m. gegužės 5 d. “TŽ” tilpo J. 
Danilevičiaus straipsnis “Lietu
vių Fondas kolektyvinė nuosavy
bė”. Nuo K.L.F. Įsteigimo bene 
antras straipsnis Fondo reikalu. 
Visi kiti buvo K.L.F. oficialių as
menų pranešimai, raginimai ar 
apyskaitos, ypač pagausėję pas
kutinių dviejų metų laikotarpyje. 
Tai ir per ketverius metus su
rinktoji $25.000 suma (žiūr. “TŽ” 
birželio 9 d., psl. 2) rodo, kad Ka
nados Lietuvių Fondas nerado 
nei atgarsio, nei susidomėjimo 
Kanados lietuvių tarpe. Be šito 
gi Fondas pasidaro nelabai pras
mingas.

Manau nėra reikalo Įrodinėti, 
kad Fondas yra reikalingas ir 
kad nuolatinis aukų rinkimas yra 
nusibodęs. Lietuviai aukoja, kai 
mato konkretų reikalą. Jų auko
mis yra išaugę naujų bažnyčių, 
pastatų, paminklų, stovyklavie
čių, suorganizuota suvažiavimų ir 
atlikta daug kitų dalykų. Tačiau 
dabartinis K.L. Fondas nėra pa
lietęs nei duosniųjų, nei jautrių
jų lietuvio širdies stygų.

Statutiniai klausimai
šiuo metu, kiek teko girdėti, 

yra pertvarkomi K.L. Fondo Įsta
tai, tad būtų tinkamas laikas pa
svarstyti ir padiskutuoti, kodėl 
K.L.F. yra sustingimo formoje.

didvyriškomis partizanų kovomis, 
rezistenciniu pasipriešinimu ir ki
tais žygiais.

Išeivijos lietuvių jaunimas, tęs
damas tautinius darbus svetur, 
reiškia savo tautai ištikimybę ir 
ją vykdo šiais darbais.

Pasisako už Jungtinių Tautų 
chartos ir žmogaus Teisių dekla
racijos visuotini Įgyvendinimą, 
laiduojanti valstybinio apsispren
dimo, kultūrinio savitumo, religi
jos, žodžio, sąžinės ir kitas teises 
bei laisves. Tokių teisių ir laisvių 
taip pat privalo lietuvių tauta, tu
rinti ilgaamžę istoriją, tautinę sa
vo kultūrą ir nepriklausomo gy
venimo tradicijas. Dėl to kongre
sas dabartinę Lietuvos okupaciją, 
Įvykdytą klastingu sovietinės Ru-. 
sijos ir nacinės Vokietijos susita
rimu, laiko neteisėtų prievartiniu 
aktu, pavertusiu Lietuvą Sovietų 
Sąjungos dalimi su visais iš jo ky
lančiais kolonizacijos padariniais 
— išnaudojimu, naikinimu, nu
tautinimu ir nuvertinimu.

Kadangi augščiau minėtos tei
sės ir laisvės yra visos kultūringo
sios žmonijos laimėjimas, dėl to 
visų kultūringų žmonių jos turi 
būti ginamos ir saugojamos. Lie
tuvių išeivijos jaunimas, bręsda
mas kartu su teisių bei laisvių 
idealo Įsitvirtinimu žmonijoj, pa
sižada ne tik pats dėl šio idealo 
kovoti, bet kartu kreipiasi ir Į ki
tus:

1) Didžiuojasi Lietuvos jauni
mo atsparumu okupanto užma
čiom, didžiai vertina jo pastangas 
išlaikyti tautinę savo individualy
bę ir tiki, kad jis nesusigundys 
komunizmo skraiste dengiamais 
rusiško imperializmo siekimais, ir 
linki ištvermės ir ryžto;

2) Prašo rusų tautos jaunimą 
suprasti lietuvių tautai okupaci
jos daromą žalą ir santykius su 
Lietuvos jaunimu gristi ne reži
mo tironija ir komunizmo nusi
kaltimais, bet gerų kaimynų susi
pratimu ir pagarba;

3) Kviečia pasaulio jaunimą, su 
kuriuo kartu laisvėje gyvena, pa
dėti kovoti už Jungtinių Tautų 
chartos ir žmogaus Teisių dekla
racijos principų taikymą visoms 
pasaulio tautoms, ne tik didelėms, 
bet ir mažoms, ne tik šiapus, bet 
ir anapus geležinės uždangos.

Kongresas tiki, kad yra atėjęs 
metas žmonijos santykiuose atsi- 

įjuos gristi teisingumu bei broliš
kumu, ta ekumenine dvasia, kuri 
savo išraišką rado neseniai Įvyku
siame Vatikano suvažiavime. To
kioms viltims kongresas laukia vi
sų tautų jaunimo pritarimo ir pa
ramos, ir tai būtų visų gražiausia, 
ką jis pasauliui galėtų duoti.

Tokios mūsų viltys, kuriomis 
tikime, ir siekimai, kuriems ryž
tamės. Bet norėdami kitų talkos, 
taip pat ir patys turim būti stip
rūs ir pajėgūs.

Tai priklauso nuo mūsų vienin
gumo ir organizuotumo. Toki vie
ningumą ir organizuotumą mums 
laiduoja pasaulio lietuvių bend
ruomenė, laisvojo pasaulio lietu
vius jungianti lietuvybės pagrin
du ir vykdanti bendruosius tauti
nius jų tikslus Lietuvių chartos 
principais. Dėl to kongresas ska
tina laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimą *visu plotu jungtis i Pasau
lio lietuvių bendruomenę, kurios 
iniciatyva bei parama taip pat 
įvykdytas ir šis pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresas, pa
sirinkęs savo šūkiu “Mūsų jėgos, 
mūsų žinios laisvai Lietuvai tėvy
nei”.’

Tad i darbą išlaikyti išeiviją 
Lietuvai ir jaunimą Lietuvos atei
čiai.

Jaunimo kongreso reikalu
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

kongresas buvo pirmas žingsnis Į 
lietuvių jaunimo bendravimą vi
sos lietuvių išeivijos mastu. To
dėl Pasaulio Lietuvių Jaunimo
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Kol saulė patekės, rasa akis išės
ONA GAILI U N AITE

augusi išeivijos sąlygose. K.L.B. 
krašto valdyba yra mūsų pačių 
renkama. Ji tvarko ir geriausiai 
žino visus lietuviškus reikalus Ka
nadoje. Mes laikom ją atsakinga 
už daugeli dalykų. Tačiau jos dar
bas, neturint pakankamai lėšų, 
tegali būti partizaninis. Kad K. 
L. B-nė galėtų planingai tvarky
ti mums rūpimus reikalus. Lietu
vių Fondas turėtų būti tiesiogi
nėje K.L. B-nės žinioje, nestei
giant atskiros organizacijos ar 
bendrovės.

Bendruomenei grąžintas fon
das turėtų išlaikyti šiuos princi
pus:

a) Kapitalas būtų neliečiamas.
b) Kapitalą suaukoti, nenusta

tant minimallnės aukos sumos.
c) Išpopuliarinti Fondo idėją 

Kanados lietuvių tarpe.
d) Kad Fondas būtų naudingas 

lietuviškai kultūrai kelti ir pri
augančių lietuvių tautiniam sąmo
ningumui ugdyti, reikia užsimoti 
5 metų laikotarpyje sukelti, jeigu 
ne du, tai bent vieną milijoną do
lerių.

Toks Fondas galėtų būti gyvas
tingas, efektingas ir visuotinis, 
kur būtų leistina kiekvienam pa
gal išgales būti lietuviu patriotu.

Fondo vajaus galimumai
šiuo metu yra augščiausias lai

kas tai padaryti. Juo toliau, tuo 
bus sunkiau. Šiais metais ir lie

tuviškasis jaunimas sujudo. Rei
kia Įsižiebusią liepsnelę palaiky
ti ir plėsti. Sumanymams reali
zuoti reikalingas pinigas.

Pasiryžus galima toki Fondą 
sudaryti. Drąsa mūrus griauna. 
Vien centus renkant, surenkama 
dešimtys tūkstančių.

Mūsų parapijos — vietiniai lie- 
tuviškumo židiniai, jei ir negalu
tinai, šiuo metu yra daugiau ar 

' mažiau apsitvarkę.
Metas būtų stipriau paremti 

bendruosius lietuviškus kultūri
nius bei švietimo reikalus, jei ti-

a) Steigiant K.L. Fondą pasek
ta JAV pavyzdžiu, nepatyrinėjus 
mūsų gyvenamo krašto sąlygų ir 
nuotaikų. JAV Fondas buvo taip 
sudarytas ypatingų aplinkybių 
dėka, jieškant’ kompromiso. Prcn 
porcingai JAV lietuvių pajėgu
mui, neimponuoja nė ten surink
toji suma.

b) Statutiniai K.L.F. šiuo metu 
atrodo lyg nauja organizacija.

c) Dabartiniai K.L.F. pagrindai 
primena akcinę bendrovę su la
bai gražiais tikslais, kurios pelnas 
skirstomas lietuviškumo reika
lams.

Tos organizacijos nariu gali ’kime tuo, ką kalbame, jei tikime 
tanti asmuo, inešes $100. Ji tvar- tautos ateitimi.tapti asmuo, Įnešęs $100. Ji tvar
koma vyriausio organo — visuo
tinio nariu susirinkimo. Konkrečiai K.L. B-nės tiesiogi-

“TŽ” birželio 9 d. 2 psl. oficia- nėję žinioje siūlomojo Fondo ka
liame K.L.F. pranešime rašoma: 
“Fondo nariu gali būti kiekvie

pitalui sudaryti būtų šios galimy
bės:o v f

nas patriotas lietuvis, inesęs Į i a) asmeninės aukos. Jokia au- 
Fondą nemažiau kaip $100.” Įka neturėtų būti per maža.

Pradiniuose Įstatuose buvo 
daug neaiškumo dėl aukos ir įna
šo terminų, pagal čia minėtą pra
nešimą aiškiai sakoma “Įnašas”. 
Suprantama ir tikslu. Pvz. mes 
aukojam Tautos Fondui ir nesirū- 
pinam duotąja auka, Įnašas gi ne
atpalaiduoja nuo rūpesčio.

Tačiau neaiškumo sukelia Įves
tas žodis “patriotas”. Neaišku ar 
“patriotas” yra sąlyga, ir jei tai 
sąlyga, ką laikyti patriotu? Ar už
tenka $100 Įnašo tapti patriotu?

n
a) K.L.F. yra užplanavęs per 

10 metų surinkti $100.000. Turint 
galvoje procentus, kurių per me
tus, skaitant' po 4Vž%, būtų $4.- 
500, neefektinga. Ką reiškia $4.- 
500 Kanados lietuvių reikalams?

b) Per ketverius ne visai pilnus 
metus Įnašų gauta $25.000, tik 
ketvirtoji dalis užplanuotos su
mos. šiuo tempu Įnašus telkiant, 
likusiems % sumos sudaryti rei
kėtų dar 12 metų, kad galų gale 
būtų $4.500 metinio pelno. Kol 
saulė patekės, rasa akis išės.

b) Aukos vietoje vainikų įniru
siems.

c) Atsitiktinės aukos — vietoje 
sveikinimų, sukaktuvinių dovanų.

Mėginkime paskaičiuoti imant 
360 dienų metuose ir 41/2%.

Jei Kanadoje atsirastų 5.000 
žmonių, kurie ryžtųsi aukoti 25 
centus i dieną, per metus sūsida- 

Nukelta Į 7-tą psl.

Manyčiau, kad reikia žymiai 
drąsiau užsimoti, ir 1962 m. K. 
L. Bendr. Tarybos suvažiavime 
gimusi, vis dar Įstatus tebetvar
kanti K. L. Fondą grąžinti tiesio
ginei K.L. B-nės žiniai.

Kanados Lietuvių B-nė yra iš-

A. Saulaitis, S J., Kongreso jau
nimo stovyklos vadovas ir rezo
liucijų komisijos pirmininkas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

kongresai turi ir toliau būti vieta, 
reguliariai telkianti ir jungianti 
jaunimą bendram tautiniam dar
bui ir siekimams. Kongresų šau
kimo iniciatyvos ir toliau prašo
ma imtis Pasaulio Lietuvių bend
ruomenės valdyba.

Lietuvių spaudos reikalu
Lietuvių spauda, būdama tau

tinės kultūros ryški ir svarbi da
lis, reikalinga jaunimo dėmesio 
ir paramos.

Atskiro dėmesio nusipelno žur
nalas Lituanus ir Lietuvių enci
klopedija anglų kalba, skiriami 
lietuvių kultūros reprezentacijai 
ir teikią lietuvių tautos mokslo, 
kultūros ir gyvenimo pagrindines 
žinias.

Jaunimo židinių reikalu
Kongresas skatina lietuviškų 

institucijų ir bendruomenių vado^ 
vybes vietose, kur tik Įmanoma, 
steigti jaunimo židinius, tuo suda
rant geresnes, realias sąlygas 
jaunimui burtis, bręsti ir veikti.

Pasaulio Lietuvių Studentų 
sąjungos reikalu
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

kongrese dalyvavusių lietuvių stu
dentų sąjungų nariai ir vadovai, 
išdiskutavę bendros studentų or
ganizacijos svarbumo reikalą, su
tarė steigti Pasaulio Lietuvių Stu
dentų sąjungą.

Politinės organizacijos
reikalu
a) Kongresas, apsvarstęs reika

lą ir galimybes jaunai kartai 
jungtis i bendrą lietuvių politinės 
veiklos organizaciją, laiko, kad 
dabartinis politinės vadovybės su
darymo būdas sroviniu pagrindu 
yra tokio isijungimo kliūtimi.

Kitokioje aplinkoje išaugusi 
jaunoji karta nėra organiškai su
sijusi su išeivijon atsineštais po
litiniais lietuvių junginiais. Siek
damas efektingo organizacinio ap
jungimo, kongresas tiki, jog poli
tinė lietuvių išeivijos vadovybė 
turi būti sudaryta demokratiniu 
būdu, ją renkant.

Ps.D.R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEV Mill;
ATSISAKOMA KUKURŪZŲ
Lietuvos Mokslų Akademijos su

organizuotas seminaras aptarė raugi* 
nio rūgčio tyrimo klausimus, šis si* 
losavimui tinkamas augalas turės pa
keisti liūdnos atminties Nikitos ku-

, kurūzus, kuriems Lietuvoje yra ne
palankios gamtinės sąlygos. Praneši
mus padarė prof. V. Girdzijauskas, 
botanikos instituto sektoriaus vedė
jas J. Pipinys, instituto aspirantė D. 
Karvelytė, Kauno politechnikos ins
tituto Vilniaus skyriaus darbuotoja 
A. Raudeliūnienė ir sovietinės Moks
lų Akademijos atstovas P. Sokolovas. 
Jų nuomone, rauginis rūgtis iš hek
taro duoda iki 600 centnerių žalio
sios masės, o jo silosas esąs turtin
gas mineralinėmis- medžiagomis ir 
vitaminais. Iš šaknų, kuriose yra di
delis kiekis tanidų, bus galima ga
minti rauginimo ekstraktus. Bandy
mai atliekami botanikos instituto 
vaistingųjų ir techninių augalų 
zėje.

ba-

RELIGIJOS “LAISVE1
Vyriausybės žinių skyriuje “Tie

sa” praneša, kad buvo papildytas 
Lietuvos TSR Baudžiamojo kodekso 
143 straipsnis, liečiąs bažnyčios at
skyrimą nuo valstybės ir mokyklos 
atskyrimą nuo bažnyčios, šiuo 
straipsniu bažnyčioms draudžiama: 
a. priverstinės rinkliavos ir religinių 
organizacijų apmokestinimas kulto 
tarnų naudai; b. laiškų ir lapelių, ra
ginančių nesilaikyti minėto įstatymo, 
masiškas platinimas; c. apgaulingi 
veiksmai, kurstantieji gyventojų ma
sėse religiją; d. religiniai susirinki
mai, eitynės ir kitos apeigos, pažei
džiančios viešąją tvarką, e. nepilna
mečių mokymas religijos, pažeidžiant 
nustatytas taisykles. Visi šie straips
nio punktai turi aiškų tikslą — var
žyti religinę veiklą Lietuvoje. Už pa
kartotinius jų pažeidimus kunigai 
bus baudžiami griežtesne bausme — 
laisvės atėmimu iki trejų metų.

IŠVYKSTANT L VERBiCKAITEI | EUROPĄ, RUOŠIAMAS ATSISVEIKINIMO

kurių priklauso programoje nurody
tų kūrinių leidimas, šie priekaištai 
rimti. Reikėtų pasirūpinti, kad arti
miausiu laiku išeitų “Moljero “Tar
tiufas”, Kudirkos eilėraščiai ir saty
ros, Krėvės “Skirgaila” ir kt. Juk 
jeigu kai kurių kitų knygų neskaitė 
mokiniai, tai šių ir dažnas mokyto
jas neskaitė, nors dėsto mokiniams, 
kalba apie jas..

STEINBECK IR JEVTUŠENKO
“Tiesa” liepos 19 d. laidoje pa

skelbė rašinį “Ir štai Steinbekas lio
vėsi tylėjęs”, kuris yra maskvinės 
“Literaturnaja Gazeta” komentarų 
kopija. Lietuvis skaitytojas pirmą 
kartą sužino apie laiškų dvikovą tarp 
sovietų poeto Jevgenijaus Jevtušen- 
ko ir amerikiečio rašytojo John Stein
beck. Svarbiausios amerikiečio atsa
ko vietos yra nutylėtos — nė žodžio 
negali rasti apie jo pasiūlymą pa
smerkti ne pusę, bet visą karą. Pla
čiai cituojamos ištraukos JAV kom
partijos organo “The Worker”, Pran
cūzijos kompartijos oficiozo “L’Hu- 
manite” ir prancūzų laikraščio “Le 
Mond”. Taigi, komentarams parinkti 
du kompartijų laikraščiai ir vienas 
nepriklausomas, bet, matyt, esąs di
desnėje ar mažesnėje komunistų įta
koje. “The Worker” savo rašinį pa
vadino “Steinbecko žuvimu”, o tas 
“žuvimas” yra jo aiškus pasisakymas 
už prez. Johnsono politiką Vietname. 
Po šio incidento, tenka manyti, pra
ras malonę J. Steinbecko realistinis £įna sukūrė neužmirštamą Barboros

VAKARAS SU LINA
Visi kviečiami skaitlingai dalyvauti šiame atsi
sveikinimo vakare š. m. rugpjūčio 13 d., šešta
dienį, Jaunimo Centre, 48 Dundurn N.
Bus įdomi meninė programa, kurią ruošia “Au-

Įėjimas: suaugusiems — $1.50, 
jaunimui — 50 centų.
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romanas “Rūstybės vynuogės” ir ki
ti jo kūriniai, kurie buvo labai pa
rankūs kompartijos propagandai.

“PRAVDA”, GELBĖK!...
“Tiesa” su atitinkamais komenta

rais persispaudė maskvinėje “Prav- 
doje” paskelbtą A. Remeikio laišką, 
kuriame jis prašo apginti jį nuo Lie
tuvos komunistų. “Jaunimo Gretų” 

. žurnalo atsakingąjį sekretorių A. Re- 
meiki aplankė kolchozininkai iš jo 
gimtojo kaimo: “Padėk surasti tie
są. Mūsų kolūkio pirmininkas smar
kiai skriaudžia žmones, su niekuo ne
siskaito. Prieš penkerius metus pa
rašėme skundą Lietuvos KP Centro 
Komitetui, pasirašė 127 žmonės, šie
met vėl skundą nusiuntėme — 126 
parašai. Tačiau niekas nepadeda.. ” 
A. Remeikis nuvyko i kolchozą, susi
pažino su pirmininku Algirdu Pet- 
niūnu, įsitikino, kad pirmininkas ge
rai dirba, bet niekina žmonių nuo
mone. Alytaus rajono kompartijos 
sekretoriui drg. Raguočiui jis prasi
tarė, kad teks apybraižą parašyti, 
čia ir prasidėjo visi A. Remeikio 
vargai — redakcijoje lankėsi A. Pet- 
niūnas ir kompartijos sekr. drg. Ra
guotis. kuris tiesiai į akis išdrožė:

, “Ko jūs, draugas Remeiki, dangina- 
tės į kaimą, kur jūsų tėviškė? Van
denį drumsčiate. Pirmininką nori
te sukompromituoti? Neleisime! ...” 
Žurnalistą A. Remeikį išsikvietė Lie
tuvos kompartijos centrinio komite
to žemės ūkio skyriaus vedėjas drg. 
Kolesnikovas: “Kas jums, draugas 
Remeiki, davė teisę vaikščioti po kol
ūkiečių kiemus ir rinkti kolūkio pir
mininką kompromituojančią medžia
gą?...” Vilniaus Spalio rajono kom
partijos sekretorė drg. Bagdonavi
čiūtė staiga panoro sužinoti, ar A. 
Remeikis, stodamas į partijos eiles, 
savo biografijoje nėra ko nors nuslė
pęs. ši kompartiška inkvizicija A. 
Remeikį ir privertė šauktis “Prav- 
dos” pagalbos, nes žemės ūkio sky
riaus vedėjas drg. Kolesnikovas yra 
Maskvos į Lietuvą atsiųstas pareigū
nas, prieš kurį vietiniai komunistai 
nedrįsta balso kelti. A. Remeikis 
“Pravdai” pasakoja: “Išėjau iš žemės 
ūkio skyriaus suglumęs. Nejaugi ma
ne mažiau kaip kitus jaudina klausi
mas. kad respublikoje klestėtų žemės . 
ūkis, kad kolūkiuose būtų geri pir
mininkai? Juk aš komunistas, ir man 
visa tai artima ir brangu..

NAUJAS MAGNETOFONAS
Vilniaus “Elfą” pagamino naują 

dviejų greičių magnetofoną “Daina”. 
Konstruktorių biuro viršininkas L. 
Mogelnickis, pabrėžęs, kad magneto
foną kūrė visas 30 in?w ierių kolek
tyvas, džiaugiasi: “Dainos” rodikliai 
žymiai geresni už jos pirmtakų. Ji 
pripažinta geriausiu magnetofono 
modeliu šalyje, atitinka pasaulinio 
lygio standartus...” Gamybą numa
toma pradėti sekančiais metais.

KNYGOS IR VADOVĖLIAI

GAISRAI NERINGOJE
Neringos Gamtos Apsaugos Drau

gijos pirmininkas S. Valančius yra 
susirūpinęs šio gamtos draustinio at
eitimi. Seniau per metus Neringoje 
kildavo apie 40 gaisrų, o šiemet vien 
tik gegužės ir birželio mėnesiais jau 
užgesinta 70. Jų priežastis — neat
sargių turistų užkurti laužai, pada
rantieji labai daug žalos: “Birželio 
19 kilo didelis gaisras, kurį pavyko 
užgesinti tik didelėmis pastangomis. 
Jaunos pušies kultūros, kurios būtų 
tapusios puikiu šilu, kalninės pušies 
plotai, saugoję kopų smėlį nuo vėjo, 
nupleškėjo, nurūko dūmais. Liko tik 
juoda, nyki dykinė. Ieškant gaisro 
priežasties irgi rasta laužavietė (kaž
kas sukūrė ugnį prie pat kalninės pu
šies), atidarytos ir dar neatidarytos 
konservų dėžutės...” Kaltininkų ne
įmanoma pagauti, nes gamtos apsau
gos darbuotojai negali vienu metu 
būti visuose Neringos kampeliuose. 
Buvo siūlyta uždrausti žūklauti ir iš
kylauti Neringos marių krante prie 
jachtklubo 12 km ypač pavojingoje 
zonoje, bet ligi šiol neparuošti nuo
statai. Neįgyvendinamas ir kitas pla
nas: “Seniai rašyta, kalbėta ir visų 
pritarta, kad reikia įrašyti į magne
tofono juostelę nurodymus, kaip pri
valu elgtis Neringoje, ir juos skaity
ti kiekvieną kartą per keltų garsia
kalbius, keliantis į Smiltynę. Kur jie, 
tie garsiakalbiai?...” S. Valančius 
siūlo į Neringą įsileisti tik turistų 
grupes, kiekvienai paskirti žmogų, 
kuris būtų atsakingas už neatsargu
mo sukeltus gaisrus, šias drąsias 
priemones perša natūralus gamtos 
mylėtojo širdies skausmas: “Kai de
ga miškas — toli sklinda gailūs dū
mai. Kiekvienam jie praneša apie 
didelę nelaimę. Neringos gaisrų dū
mai ypač gailūs ir aitrūs: tai dega 
mūsų gamtos draustinis, mūsų busi
masis nacionalinis parkas, mūsų 
krašto grožio pažiba..V. Kst.

kuro” režisorė-aktorė E. Dauguvietytė - Kuda
bienė ir tautinių šokių grupės “Gyvataras” va
dovė G. Breichmanienė.

Po programos šokiai, grojant geram orkest
rui. Veiks bufetas su gardžiais užkandžiais.

Pradžia 7.30 vai. vak.

“Liter, ir Mene” diskusijas apie 
literatūros dėstymą Lietuvos gimna
zijose tęsia Vilniaus lietuviu kalbos 
ir literatūros mokytojų metodinės 
komisijos pirm. A. Žemaitienė. Apie 
knygas ir vadovėlius ji rašo: “Vado
vėliams didelių pretenzijų neturime. 
Prisiminę ne taip senus laikus, kai 
dirbome visai be vadovėlių, džiaugia
mės, kad jie yra ir kas metai tobu
lėja. Tik reikia pastebėti, jog tas to
bulėjimas turi vykti dviem kryptim:

vėlią išvaizda, popieriaus kokybė,

domėtis dėstomu dalytu. Tiems, nuo

J. A. Valstybės
TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MINĖ-

JIMAS JAV KONGRESE. Ryšium su jos knygų fondą padidino ligi 40.000 
tragiškais birželio mėn. įvykiais, bir
želio 15 d. įvyko minėjimas JAV 
kongrese. Ta proga j Vašingtoną bu
vo nuvykęs Čikagos Alto pirm. kun. 
Adolfas Stašys paskaityti maldą se
nate. Sekančią diena atstovų rūmuo
se maldą skaitė lietuvių liuteronų 
kunigas Aleksandras Veinberg. Pa
skaitytos invokacijos - maldos bei vi
sa eilė ta proga kalbėjusių kongres- 
manų kalbos įrašytos į kongreso kny
gas.

VYSK. PR. PRAŽYS liepos 17 d. 
atnašavo Šv. Mišias Šv. Patriko ka
tedroje New Yorke Pavergtųjų tautų 
savaitės proga.

TĖVAS JUVENALIS LIAUBA, 
OFM, birželio 19 d. padėkos šv. Mi- 
šiomis Maspheto liet, parapijos baž- 

Po sunkios operacijos už lankymą nyčioje minėjo sidabrinę kunigystės 
manęs ligoninėje bei namuose, už gė- sukaktį. Tėvas Juvenalis šiuo metu 
les bei kitas dovanas ir atvirukus nuo- yra Brooklyn© pranciškonų vienųo- 
širdžiai dėkoju:

Gerb. klebonui kun. dr. J. Gutaus
kui, K.L.K.M.D. Delhi skyriui, p. Nor
kienei, p. Grincevičienei, p. Tuinylie- 
nei, p. Treigienei, p. p. Masiuliams, 
panelei St. Rosenberg, p.p. Ratavi- 
čiams, p.p. Cvirkoms, p.p. Dambraus
kams. p. Laureckienei, ponams šiur- 
noms, p. A. Kairiui, p. Latauskui, p. 
Kojelienei, p. Pėterienei, p. Dudunie- 
nei ir p. Gudinskienei.

Nuoširdus ačiū p. Norkienei už rū
pestingą nuvežimą į ligoninę ir par
vežimą į namus.

lietuvių ir gudų bibliografas. Jis su
telkė i* centrinę Lietuvos kariuome
nės biblioteką daug retų leidinių, •

Rengėjai: “Aukuras”, tautinių šokių grupė “Gyvataras” 
Ateitininkai ir skautės - skautai

& HAMILTON
L. VERBICKAITĖS IŠLEISTUVES. 

Mums visiems gerai pažįstama hamil- 
tonietė Lina Verbickaitė išvyksta į 
Europą rugpjūčio 22 d. Gaila, kad 
Hamiltonas netenka tokios veiklios 
ir energingos veikėjos. Ji nuo pat 
mažens įsijungė į jaunimo organiza
cijų veiklą ir visą savo laisvą laiką 
skyrė lietuviškai veiklai. Pavyzdys 
mūsų jaunimui. Organizacijos ir sam
būriai, kuriems Lina priklausė, ruo
šia rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 7.30 
vai. vak. išleistuves ir kartu jos pa
gerbimą. Ta pačia proga žada būti 
gana įdomi ir turtinga meninė dalis. 
Kiek teko girdėti, bus kai kurios iš
traukos iš “Gulbės giesmės”, kur

Radvilaitės rolę. Šia programą ruošia 
aktorė E. DauguvietytėąKudabienė 
ir tautinių šokių grupės “Gyvatva- 
ras” vadovė G. Breichmanienė.

DAINAVOS STOVYKLON, kuriai 
vadovauja Nekalto Prasidėjimo sese
rys, buvo išvykusios hamiltonietės 
mergaitės R. Bikinaitė, R. Žilvitytė 
ir A. Narušytė.

ATEITININKŲ STOVYKLOJE, N. 
Wasaga, šiais metais iš Hamiltono 
stovyklauja virš 40 jaunuolių.

EKSKURSIJA Į ŠILUVOS KOPLY
ČIOS pašventinimo iškilmes įvyks 
rugsėjo 3-5 d.d. Norintieji važiuoti, 
kviečiame tuojau užsiregistruoti, dar 
yra kelios laisvos vietos autobuse. 
Registruotis pas J. Pleinį, telef. JA 
7-4876, ir pas E. Gudinskienę, tel. LI 
7-1967. J. P.

brangaus 25 m. vedybų jubiliejaus 
liks mums ilgiausiai atmintyje ir vi
sada liudys Tamstų nuoširdumą!

Su gilia pagarba ir padėka — 
Jūsų Genovaitė ir Leonas 

Vindašiai.Dėkojame visiems, dalyvavusiems 
pobūvyje, prisėdėjusiems prie bran
gios dovanos. įteikusiems mums asme
niškai dovanas, sveikinusiems mus žo
džiu, telegramomis ir raštu.

Nuoširdus ačiū: p.p. V. Antanai- 
čiams, K. Aperavičiams, J. Bajorai
čiams, V. Balsiams, J. Beržinskams, H. 
Brazaičiams, P. Breichmanams, K. Ce- 
liauskams, P. Dranseikoms, St. Griga
liūnams, K. Gudinskams, L. Gutaus
kams, P. Gužams, J. Karkoms, V. Kaz
lauskams, V. Kesiūnienei, M. Kežinai- 
tytei, D. Kochankoms, L. Klevams, J. 
Kriaučiūnams, V. Kybartams. J. Kriš- 
tolaičiams, E. Kudaboms, P. Luko
šienei, P. Masiams, L. Meškauskams, 
K. Meškauskams, J. Mikšiams, K. 
Norkams, Dr. Norvaišienei, Dr. N. 
Novošickiams, Dr.. A. Pacevičiams, 
M. Panavams, V. Pilkauskams, A. 
Pranckevičiams, Rakščiams, Reiko- 
niams. E. Repčytei, A. Rinkūnams. J. 
Rugiams, P. Sakalams, V. Sakams, K.; 
Šėmaičiams, J. Simanavičiams, L.,
Skripkutei. J. Stanaičiams, J. Ston-1 SUDBURY, ONT. 
kams, A. Stosėams, J. Strazdui, J. Svi-1 - r ' ■
lui, E. Sudikui, St. Šetkams, A. Šukai- DARBININKAI PATEKO Į VAR- 
čiams, P. Vaitoniams, A. Vainaus- GĄ. — I.N.C.O bendrovės 15.000 dar- 
kams, J. Valevičiams, T. Valiams, Dr. nuo § m. liepos 15 d. pradėjo
Vingiliams, N. Zabulioniams ir V. žeb- s^igu įr nelegalų streiką. Tuo tarpu 
rauskams. Alina ir Jonas Kšivickai be^ovės ir unijos tarpas dėde-

NUOŠIRDI PADĖKA Bendrovė skaito darbininkams
kaltinimo aktą. Steel Workers unija 

Mūsų vedybinio gyvenimo 25 me- paramos darbininkams neduoda kadan- 
tų sukakties proga didokas būrys gi- gj streikas nelegalus. Bendrovės nuo-

• — A _ •!_ * 1

Delhi, Tillsonburg
PADĖKA

tomų. Buvo Lietuvos bibliografijos 
instituto reikalų vedėju. 1945 m. 
Vokietijoj suorganizavo Lietuvių 
Bibliografijos Tarnybą ir pradėjo 
lietuviškų leidinių rinkimo darbą. 
Nuo 1945 m. redagavo ir faktinai 
leido "Knygų Lentyną”. Iš viso yra 
aprašęs 16.000 lietuviškų leidinių. 
1949 m. atvyko j JAV ir ten tęsė bib
liografo darbą. Sunku net įsivaizduo
ti, kas velionį bibliografiniam darbe 
pavaduos!

KĘSTUTIS P. BULOTA, 1942 m. 
Lietuvoje gimęs K. ir A. Bulotų sū
nus, šių metų birželio 9 d. įsigijo 
mechaninės inžinerijos magistro 
laipsnį Southern California un-te.

E. Bačiūnienė.

PADĖKA
Mūsų 25 metų jungtuvių sukakties 

dieną buvome maloniai nudžiuginti bi
čiulių suruošta mums staigmena — 
puikiu pobūviu.

Negalėdami kiekvienam asmeniškai 
padėkoti už parodytą draugiškumą bei 
nuoširdumą, šiuo dėkojame:

Prel. Kun. Dr. J. Tadarauskui už 
atlaikytas Šv. Mišias ir pakartotiną su
tvirtinimą mūsų jungtuvių, už gėles, j 
gražu žodį pobūvyje ir už tikrą nuošir-jlr. ir ---------------
durną, kurį nuolat patiriame iš Gerb. Į Vindašiams ir Jadv. Vindašienei. 
Prelato pusės; kun. Tamošiūnui iš Ko
lumbijos, dalyvavusiam pobūvyje; Tė
vui Borevičiui, S.J., sveikinusiam savo 
ir Tėvu Jėzuitų vardu iš Čikagos.

P. Rinkūnui, p. Krištolaičiui inž. 
Maciui, p. Meškauskui ir Dr. Vingiliui 
sveikinusiems mus pobūvio metu: 
Krašto Valdybos, Hamiltono Apylin
kės, Inž. ir Architektų Dr-jos, parapi
jos komiteto ir Kanados Lietuvių Dak
tarų Dr-jos vardu.

Mūsų bičiuliams bei draugams iš Ha
miltono ir Toronto, kalbėjusiems po
būvio metu ir gražiais žodžiais linkėju
siems mums gero.

Pobūvio iniciatoriams, įdėjusiems 
daug triūso ir širdies: p.p. Kronams, 
p.p. Bogulauskams ir p.p. Vasiams.

minių ir draugų suteikė mums ne
tikėtą. bet labai malonią, staigmeną, 
organizuotai aplankydami mus liepos 
16 d. su brangiomis dovanomis ir vai
šėmis.

Už puikią bendrą dovaną bei vai
šes nuoširdžiausiai dėkojame P. Ar- 
monui, Elv. ir J. Bajoraičiams, Zen. 
Bolskiui, E. ir P. Cipariams, J. ir J. j 
Budnikams, Zen. čečkauskui, K. ir Į 5 Gutcher Ave.. Sudbury, Ont.
V. Gelžiniams, Br. ir VI. Perkaus-' KUN. K. KUZMINSKAS iš Čikagos 
kams, P. Pleiniui, OI. ir Rust. Ro- j praleido atostogas pas savo giminak 
žanskams, Z. ir Pr. Sakalams, Jadv. • čius Petrą ir Povilą Jutelius jų French 
ir Ant. Sarpaliams, Alb. Stasevičiui,1 River vasarvietėj. Vieną sekmadienį 

Vyt. Vasiliauskams, O. ir Ged. atlaikė lietuviams pamaldas ir papa- 
«šakojo apie liūdną Bažnyčios būklę 

Taipgi giliai esame dėkingi už da- į pavergtoje ir žiauriai komunistų per- 
lyvavima ir asmeniškas dovanas J. ir sekiojamoje Lietuvoje. Ragino melstis 
J. Vitkauskams ir Vac. Vaitkui iš j už kenčiančius brolius Tėvynėje. 
Woodstock, Ont., EI. ir Pr. Cipariams Į ° 
ir sūnui Arvydui.

Už šia proga prisiųstas puikias gė
les nuoširdžiai dėkojame Yvonn 
Biskup.

Vaišių metu oficialiose kalbose gra
žius linkėjimus - savo ir visu vardu 
išreiškė J. Budnikas ir R. Rožanskas. 
Už nuoširdžias Tamstų mintis giliai 
dėkojame!

Nuoširdžiai dėkojame šios staigme
nos organizatoriams — Ir. Vasiliaus
kienei, dukrelei Eleonorai ir žentui 
Pr. Cipariui. *

Tamstų visų prisiminimas šio mums

savybės turtui saugoti į Sudbury su
telkta 300 policininkų. Viso to išvado
je net ir dalis lietuvių pateko į vargą. 
Būtų gerai, kad kitų kolonijų lietuviai, 
ypač ūkininkai, kreiptųsi į Sudburio 
lietuvių koloniją su darbo pasiūla se
zono darbams, pažymėdami visas atly
ginimo ir gyvenimo sąlygas.

Rašyti šiuo adresu: A. Raškėvičius,

lyno viršininkas.
ALFAS VALATKAITIS, LŠST c. 

v-bos pirm., pablogėjus jo sveikatai, 
atsistatydino iš savo pareigų ir pa
sitraukė iš centro v-bos. Pagal statu
tą Šaulių S-gos pirm, pareigas per
ėmė 1-asis vicepirm. šaulys Vladas 
Išganaitis.

GEN. KONS. DR. P. DAUŽVAR- 
DŽIO posakį, kad Sovietų Rusija da
bar yra didžiausia ir beveik vieninte
lė kolonialinė valstybė pasaulyje, iš
spausdino dienraštis “Chicago Ame
rican”, aprašydamas posėdį, kuriame 
buvo aptariamas Pavergtųjų Tautų 
savaitės minėjimas Čikagoje ir to 
minėjimo programa.

LIETUVOS KARO INVALIDŲ SĄ
JUNGOS c. v-ba posėdžiavo Čikagoje 
liepos 2 d. Jaunimo centre. Po posė
džio įvyko pamaldos jėzuitų koply- . 
čioje, kurias laikė kun. J. Borevi- 
čius, S.J., ir pasakė labai jaudinantį 
pamokslą. Vėliau buvo pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę, padedant 
vainiką prie paminklo, čia kalbėjo 
prof. St Dirmantas ir sąjungos pirm. 
Br. Tvarkūnas. Apeigas pravedė 
maj. Šeštakauskas. Signalus prie vė
liavų pagerbimo tvarkė G. Jonikas, 
P. šimonėlis ir St. Molis, o J. Kiau
nė — filmavo. Vėliau buvo bendri 
pietūs Palangos restorane. Organiza
cinius reikalus Čikagoje tvarkė 
Liškevičius ir K. Dobilas.

DR. C. REUTTER, Detroito 
versitete dėstąs JAV istoriją ir 
tarpiais vadovaująs seminarams
gracijos klausimais, domisi lietuviš
kais reikalais, mokosi lietuvių kal
bos ir pažadėjo bendradarbiauti tėvų 
marijonų leidžiamame žurnale “The 
Marian”.

VIOLETA OGDENIENĖ (Vildžiū- 
tė) su dukrele Karinute išskrido į 
Turkiją ir Libano valstybę, kur žada 
aplankyti savo seserį Margaritą Vil- 
džiūtę, ten eilę metų administruojan
čią įstaigą, ir kur žada susitikti su 
savo motina, Ona Vildžiene (pik. K. 
Vildžiaus žmona), sugrįžtančia iš 
viešnagės Filipinuose ir skrendančia 
namo į Vašingtoną.

ANTANAS BARTKUS birželio 5 
d. Valparaiso universitete gavo eko
nomikos mokslų diplomą, o rudenį 
lankys Illinois Technologijos institu
tą, siekdamas elektros inžinieriaus 
diplomo.

ALEKSANDRAS RUŽANCOVAS- 
RUŽANIEC, gimęs 1893 m. rugpjū
čio 12 d., mirė liepos 23 d. Danville, 
Ill. Palaidotas liepos 27 d. Velionis 
buvo gudų kilmės Lietuvos kariuo
menės ats. majoras ir labai aktyvus

Alf.

uni-
pro- 
imi-

į A. ir B. ZLATKAI pakrikštijo savo 
i kūdikį Dariaus Vitenio vardais. Kū
mai buvo Kostas Tutinas ir Agota 
Mazaitienė.

Dabar daugelis nešioja

Dirbtinius dantis
mažiau būgštaudami

Valgo, kalba, juokiasi ar čiaudo be baimės, 
kad dirbtiniai dantys nepradėtų kristi, slys-' 
čioti ar krutėti/ FASTEETH laiko dantis daug 
tvirčiau ir patogiau, šie puikūs milteliai neturi 
jokio klijų ar sulipimo skonio ar jausmo. Ne
sukelia pasibjaurėjimo. Jie yra šarminiai (be- 
rūgščiai). Sustabdo "plokštelių kvapų" (dantų 
kvapų). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje 
cheminių gaminių parduotuvėje.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIS”, rašyda

mas apie mūsų santykius su lenkais, 
tarp kita ko, pabrėžia: “Svetur gy
venančių lenkų laikysena rodo, kad 
jie trokšta Lenkijos su Vilniumi 
ir" Lvovu, vadinas vėl* su lietuviško
mis ir ukrainietiškomis žemėmis. 
Tokius savo troškimus jie viešai 
deklaruoja.” Toliau straipsnyje nu
rodomi pavyzdžiai. Esą, Londone ge
gužės 19-22 d.d. labai plačiai ir iš
kilmingai buvo švenčiama krikščio
nybės Lenkijoj 1000 metų sukaktis. 
Sveikinimą broliams lenkams atsiun
tęs ir mūšų VLIKo pirm. V. Sidzi
kauskas. Matyt, bendrąją kovą prieš 
bolševizmą turėdami galvoje, priė
mė kvietimą ir viena ar kita proga 
tame minėjime dalyvavo ir keli lie
tuvių veikėjai. Visus sveikinimus ir 
dalyvavimą atžymėjo lenkų spauda.

Nebūtų, girdi, ko nė stebėtis, jei 
katalikiškos ir taip pat prieš bolše
vizmą kovojančios Lietuvos atstovai 
sveikina krikščionybės sukaktį šven
čiančius lenkus. Bet iškilmingo mi
nėjimo metu į sceną buvę sunešti 
net ir šitokių “lenkiškų” miestų her
bai, kaip Vilnius ir Lvovas! O gen. 
Andersas lenkiškoj konferencijoj, 
net ir lietuvių svečių akivaizdoj, pa
sakęs: “Dažnai svarstome, kokią 
Lenkiją norėtumėm matyti, kai ji 
bus laisva. Aš pirmiausia norėčiau, 
kad ji būtų su Vroclavu ir ščecinu, 
o tolygiai su Lvovu ir Vilnium!” Tai ’ 

imperialistinio šovinizmo pavyzdys!
ŽURN. STEPAS VYKINTAS be- 

burnojančiam J. Paleckiui “Europos 
Lietuvyje” stato ketvertą taiklių 
klausimų, o gale rašinio duoda šito
kią J. Paleckio charakteristiką: “J. 
Paleckio “asmenybė”, jo inteligenci
ja, jo kultūra niekad nesižavėjome. 
Jis visuomet buvo Rygos prekyme
čio vežikinių bobelių išaugintas aki- 
plėšėlis, grafomanas poetas, grafoma
nas žurnalistas ir nusigyvenęs polit- 
rėksnys, kuris rusų bolševikams pa
tiko kaip minkščiausio stuburkaulio 
degtinlakis. Ar dar ilgai jį “prezi
dento” ir “tarpparlamentaro” pos
tuose Maskvos rusai laikys, jų rei
kalas, bet garbės jis jiems savo žiop
lumu Australijoj nepadarė.”

LIETUVIŲ SODYBOJ atostogų 
sezonas prasidėjo nuo birželio 18 d. 
Porą savaičių vyravo lietuviai, dau
giausia rochdaliečiai. Sodybos gyv. 
namas jau prijungtas prie pagrindi
nio vandens tiekimo tinklo. Ta pro
ga atliekami ir kai kurie vandens 
naudojimo pagerinimai. Vietos kapi
nėse jau pastatytas a.ą. P. Didžbaliui 
kuklus paminklas. Panašus pamink
las užsakytas ir neseniai mirusiam 
B. Dutkevičiui.

Paruošė Pr. AL

LONDON, ONT

ASMENIMS,
ĮVAŽIAVUSIEMS

be imigracijos vizos

PALAIDOTAS SAVANORIS J. 
KASPUTIS. Liepos 17 d. iš Londono 
nedidelės apylinkės išsiskyrė dar vie
nas susipratęs lietuvis Juozas Kaspu
tis. Paminėto sekmadienio vakarą jį 
einantį prie telefono ištiko širdies 
priepuolis, ir jis tuoj mirė. Palaido
tas šv. Petro kapinėse. Nors laidotu
vės įvyko nepatogiu darbo dienos lai
ku, tačiau atiduoti paskutinę pagar
bą nepr. Lietuvos savanoriui susirin
ko didelis būrys žmonių. Londone jis 
neturėjo artimųjų. Į laidotuves iš J. 
A. V-bių buvo atvykęs jo brolis. Ve
lionis buvo gimęs 1902 m. Batakių 
parapijoje, Žemaitijoje. Nepr. Lietu
voje mokėsi ir dirbo karo policijoje, 
o 1932 m. baigė Aukštąją Policijos

Mokyklą. Po to dirbo geležinkelio po
licijoje Kaune, Vilkaviškyje, Virba
lyje ir Vilniaus krašte nuovados vir
šininko pareigose. Kaip atsargos vir
šila, mėgdavo prisiminti Nepr. Lietu
vos kariuomenę ir svajojo tėvynėn 
grįžti, jei, kaip jis sakydavo, Vieš
pats anksčiau nepašauks į “amžiną
ją kariuomenę”. Tegul Dieviškoji Ap
vaizda jį globoja naujosios “kariuo
menės” gretose.

IŠSIKELIA TORONTAN. Dūdų 
šeima šiomis dienomis išsikelia gy
venti į Torontą. Gaila suaugusiųjų, 
bet ypač gaila jų dukrų, kurios mie
lai čia talkindavo jaunimo progra
mų sudarymui. Linkime sėkmingai 
įsikurti. D. E.

Pranešame, kad asmenims, įvažiavuseimsj Kanadą be imigranto vizos ir norintiems

pasilikti nuolatiniam apsigyvenimui (kaip landed immigrant) PRAŠYMAMS PA-
Telefonas JA 8-0511

DUOTI LAIKAS PRATĘSIAMAS IKI RUGPJŪČIO 15 DIENOS. Prašymų blankus

ir smulkesnes informacijas galima gauti artimiausioje imigracijos įstaigoje. Šia

tvarka gali pasinaudoti tik ASMENYS, (VAŽIAVĘ NE VĖLIAU LIEPOS 8 DIE

NOS

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

GERULSKIS & DOBAT CO
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

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

Honourable Jean Marchand 

Pilietybės ir imigracijos ministeris

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA 
21 Main Street East, Room 203
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgižių 
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ANTROJI PRADALGE
PR. NAUJOKAITIS

Nidos leidykla atidavė skaity-jtuanisto mokslininko, šiuo vardu
prisidengusio) Vilniaus katedros 
grožio atskleidimą, to grožio veik
mę įvairiose nuotaikose, gamto
vaizdžio ir šviesos keitimesi. Visa 
apybraiža yra vykęs grožinės lite
ratūros gabaliukas.

Randame ir du draminius daly
kus. A. Landsbergio ištrauka iš 
“Penkių stulpų” sukrečia drami
nės įtampos jėga ir gilumu... Ta
čiau J. švaistas kalėdiniu senti
mentaliniu vaidinimu “Vakaras 
taigoj” neįtikina ir nepatraukia. 
Plakatinė deklamacija žudo pa
triotizmą, o ne jį ugdo...

Iš straipsnių metraštyje pats iš
samiausias yra J. Gliaudos apie 
socialistinį realizmą.Tai dalykinis 
straipsnis, pagrįstai Įrodąs, kodėl 
už geležinės uždangos negali būti 
laisvos kūrybos, tuo pačiu tikros 
kūrybos, tikro žmogaus literatū
roje. .. A. Baronas kalba apie 
amerikiečių literatūrą, jos santy
kius su skaitytojais, veda paralelę 
su mūsų kūryba. A. šešplaukis 
nukelia į Maironio laikus. Tai iš
trauka iš knygos apie Maironio 
patriotinės poezijos pagrindus. 
Straipsnis aktualus savo Įdomia 
idėjine analize. Gale pridėta — 
Raibumynai — anekdotiniai ga
baliukai apie mūsų kultūros aktu
alijas ir kuriozus. Mūsų autoriai 
trumputės biografinės ir biblio-

tojams į rankas antrąjį literatūros 
metraštį — Antrąją pradalgę. Tai 
knyga, kurioje yra 450 puslapių, 
o juose savo kūryba reiškiasi net 
37 autoriai. Dabarties kultūrinėje 
sausroje tai 'ne eilinis įvykis. Rei
kia džiaugtis leidyklos ištesėjimu, 
redaktoriaus K. Barėno ištverme 
ir darbštumu. Gaila, kad ne visi 
mūsų iškilieji rašytojai prisiren
gė redaktoriui savo kūrybos gaba
lėlį nusiųsti.

Autorių skaičiumi vyrauja eilė- 
raštininkai. Perbėkime vardų eilę: 
J. Aistis, S. Aliūnas, L. Andrie- 
kus, O. B. Audronė, A. Giedraitis, 
A. Giedrius, K. Grigaitytė, J. A. 
Jūragis, S. Laucius, P. Lember- 
tas, D. Mickutė-Mitkienė, P. Orin- 
taitė, A. Prižgintaitė, A. Rūta, B. 
Rutkūnas, D. Sadūnaitė, M. Sla
vėnienė, V. Šlaitas, L. švalkus, A. 
Tyruolis, E. Tumienė, M. Vaitkus. 
Kai kurie jų metraščiui davė šį tą 
atmestinai, bet kiti atėjo su rei
kiamu svoriu ir dėmesiu. Prie iš
skirtinių atrinktume L. Andrie- 
•kaus eilėraščių ciklą apie Gedimi
ną — giliai išgyventu turiniu, su
gestyvia forma. Nemažas eilėraš
čių pluoštas mus nukelia į M. 
Vaitkaus poeziją, sukurtą 1946 
metais, autoriaus sutelktą į spau
dai parengtą rinkinį. Rimtai nu
teikia S. Lauciaus pomirtinio pa-1 . v. . - . x ,
likimo dalis — turiniu ir estetiniu! grafines žinios apie metraščio da- 
išbaigimu. A. Giedrius savo peši- įX.v,lus.‘. Pageidautume.^ kad jos 
mizmu mums pasirodo naujas te- vPac aPle ma’
matikoje, įdomus formoje. A. Ty- 
ruolis ateina su šviesiu sonetu'

■

5 PSL. ♦ Tėviškės Žiburiai • 1966. VIII. 4 — Nr. 31 (862)

žai žinomus vardus.
Taigi, “Antrojoje pradalgėje” 

cikhTaįiedTdž^ją meil? Stipriai surinkto daug kūrybos pavyzdžių,
pasirodo D. Sadūnaitė, V. šlaitas, 
B. Rutkūnas...

Atskirai turime sustoti ties B. 
Railos skaitytojams pristatomu 
Gasparu Velička, daugiau mums 
pažintu kaip teatro žmogum, ope
retinių veikalų autoriumi, čia sa
vo “Ateinančiose ir nueinančiose 
mintyse” G. Velička prisistato 
mums kaip gilus filosofinės min
ties ir savo tėvų žemės ilgesio ly
rikas. Tiesa, šitoji jo kūryba su
rašyta poeziniais gabalėliais, bet 
tokia ji nuoširdi ir nepaperkamai 
atvira, stipri savo paprastumu.

Beletristikoje mažiau vardų, 
bet puslapių skaičiumi jie vis dėl
to pralenkia eiliuotojus. Iš gerai 
pažįstamų vardų — J. Kralikaus- 
kas savo pasakojimu “Tigras 
kremta grotas” Įtikina skaitytoją : 
ir patraukia žmogaus gelmių sub
tiliu atskleidimu. V. Alantas iš
trauka iš istorinės apysakos ar 
romano nukelia skaitytoją Į 13 
amžių Lietuvoje, bet gyvenimą ir 
žmones piešia tokiais stipriais 
brūkšniais, tokiomis ryškiomis 
spalvomis, kad atrodo, jog visa 
tai vyksta dabar prieš mūsų akis. 
Tai vienas iš stipriausių metraš
čio gabalų. Bet skaitytoją nustebi
na ypač nauji vardai, visai nesu
tikti ar tik nežymiai periodikoje 
rodęsi. Agnė Lukšytė, apie kurios 
asmenybę knygoje tėra tik dvi ne
pilnos eilutės, savo pasakojime 
apie jauną artistę iškyla kaip ta
lentinga subtilių sielos virpėjimų 
vaizduotoja, mokanti valdyti no
velės formą, sugebanti ir žinanti 
ką pasakyti. Jos talentu neabejo
jame. Dar palyginti visai jaunas 
Balticus Nausėda, rašąs tekstus 
amerikiečių televizijai, patraukia 
dėmėsi savo “Paskirtimi”. Ne vi
sa jo pasakojime pilnai išbaigta, Į 
estetinę formą įvilkta, bet jis su
geba iš karto sudominti skaityto
ją, palaikyti Įtemptą dėmesį, nesi
švaisto bereikšmiais žodžiais, bet 
pasakoja turtingai, užgriebdamas 
ne tik žmogaus išorę, bet ir jo vi
dų. Tai ąutorius, kuris turi ką pa
sakyti ir žino kaip pasakyti. Apie 
Eduardą Cinzą knygoje tėra tik 
pusantros eilutės, bet jo pasakoji
mas “Viena direktoriaus diena” 
rodo jo pakankamą literatūrini 
Įgudimą. Tai išbaigta novelė, sul
tingas, nors gana santūrus stilius, 
spalvingi žmonės. Turinys — ne 
iš lietuviško gyvenimo. Tai ir ke
lia truputi baimės, ar nepasisko
linta iš kur nors? Bet ir tokiu ne
lemtu atveju vis dėlto turime 
įvertinti gražų lietuvišką pasako
jimą, lengvai plaukiančią įvykių 
eigą, jų kompozicinį darnumą.

Iš jaunesniosios kartos yra ir 
Aleksandras Napoleonas Dičpet- 
ris. Periodikoje jis reiškiasi gau
siai. bet apie jo literatūrinius lai
mėjimus gerokai abejojame. Pa
linkimas i surrealizmą rodo šio 
autoriaus norą eiti kitokiu keliu, 
negu eina daugumas mūsų belet
ristų. Fantazijos ir plepumo turi
ma apsčiai, bet visa ikšiolinė A. 
N. Dičpetrio kūryba atrodo pilsto
ma iš tuščio Į tuščią. Kai autorius 
turės ką pasakyti, tada ir skaityto
jas ims ji į rankas ir skaitys... Ki
tas surrealistas, tik jau daug vy
resnės kartos, nors ir literatūros 
pasaulyje ėmęs reikštis ne perse- 
niausiai, P. D. Girdžius, kartais 
sugeba sukurti stiprių, sukrečian
čiu, giliai sąmonėn ' įsirėžiančių 
vaizdų, bet tuodu gabalai, kurie 
Įdėti metraštyje, tos jėgos neturi.

Prie nuosaikių pasakojimų, ei
nančių tradiciniu keliu, priklauso 
nuotaikinga I. Joerg-Naudžiūnai- 
tės novelė “Stebuklas”. Vykusiu 
laikome ir J. Eiginto (žymaus li-

Įvairuojančių savo verte ir Įdomu
mu. Kitose pradalgėse redakto
rius gal turėtų parodyti daugiau 
teisių i medžiagos atrinkimą, kad 
ne kiekvienas, kuris turi preten
zijų i rašytojus, bet nesugeba nie
ko sukurti — nepatektų lengvai i 
metraščio puslapius. Taip pat pa
sigendame ir metinės literatūros 
kronikos: sukakčių, naujų knygų, 
premijų ir t.t. Juk metraštis turė
tų tai užrašyti, pažymėti, paminė
ti. Tai ne vien medžiagos aruo
das, alfabetine tvarka suskirsty
tas.

C KUITOKMEJE VEIKLOJE
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ S-GOS ginis, doc. dr. J. Lebedys ir “Vagos” 

Čikagos skyriaus valdyba suorganiza-Į vyr. red. A. Maldonis, šiemet bus iš- 
vo ir sėkmingai pravedė šių metų pa- ’ leistas pirmasis serijos leidinys — 
vasarį trijų mėnesių foto reporterių * Mykolo Lietuvio veikalas “Apie toto- 
kursus. Juos lankė kas penktadienį1 rių, lietuvių ir maskvėnų papročius”, 
apie 25 kursantai. Turėta 12 paskaitų kurį iš lotynų kalbos išvertė prof. Ig.

Jonynas. Sekančiais metais skaityto
jams bus pateiktas Jono Goštauto 
“Ponas Teisėjaitis arba pasakojimas 
apie Lietuvą ir Žemaitiją”, parašytas 
ir išleistas Prancūzijoj XIX a. pirmo- 

4______,____, t ______ joj pusėj, ir dr. J. Lebedžio paruošti
vasario 16 gimnazijos reikalus ir atsa-! S. Stanevičiaus “Raštai”, kuriuose 
kinėjo į paklausimus naujasis gimna- tilps ne tik pasakėčios bei tautosaka, 
zijos direktorius kun. dr. P. Bačinskas bet ir vertimai, rankraščiuose likę ne- 
ir ilgametis šios gimnazijos mokyto
jas F. Skėrys.

JURGIO GLIAUDOS romanas “Ika
ro sonata” išverstas į anglų kalbą. Jį 
ruošiasi išleisti Manyland Books lei
dykla. Romanas, kurio pagrindinis vei
kėjas yra M. K. Čiurlionis, bus papuoš
tas Čiurlionio kūrinių nuotraukomis.

A. GUSTAIČIO satyrinių eilėraščių 
knyga “Ir atskrido juodas varnas” iš
ėjo iš spaudos. Eilėraščių rinkinį iš
leido Santaros-Šviesos Federacijos su- 

< organizuotas Algimanto Mackaus Var
do Knygų Leidimo Fondas. Viršelį 
piešė mūsų gerai žinomas grafikas 
Romas Viesulas. Pr. Al.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LITERATŪROS IR MENO 1966 m.

respublikinės premijos paskirtos:! Odesos išvyko i Marseli. Šios 40 šokė- 
po 2.500 rublių — grafikei Albinai I jų ir dainininkų grupės koncertai nu- 
Makūnaitei už graviūrų ciklus “Eglė matomi laive, Varnoje, Istambule, Pi- 
žalčių karalienė”, “Rugio daina” irjrėjuje, Atėnuose, Neapolyje, Pompė- 
iliustracijos Just. Marcinkevičiaus 
eilėraščiui “Baladė apie Įievą”, velio
niui Juozui Mikėnui už skulptūrinę 
kompoziciją “Taika” ir “Jaunosios 
pianistės portretą”, Algmantui Balt
akiui už eilėraščių knygą “Požeminės 
upės”; po 1.500 rb. — tapytojui Au
gustinui Savickui už propagandinių 

___ , __ r____  ____ _ ______ i temų drobes “Rekviem fašizmo au- 
tarpininku. šiuo didžios valstybės 
gestu, tam tikra dalimi, netiesio
giai daroma intervencija Jungti
nėse Tautose Lietuvos bylos rei
kalu. Turint galvoje mūsų analo
giškus atsiekimus kitų valstybių 
atstovybėse (Australijos, Kana-, 
dos, Kolumbijos, Italijos) ir gen. 
sekr. U Thant principinį sutiki
mą peticiją priimti, galima šian
dien tarti, kad žygiu į Jungtines 
Tautas pasaulio lietuvių bendruo
menė padarė vertingą įnašą Lie
tuvos laisvei priartinti.

Juozas Miklovas

Jaunimo peticijos įteikimas J.A.V atstovybei prie Jungtinių Tautų- Iš kairės prel. J. Balkūnas, Mr. 
R. Monsen (Deputy Director of Public Affairs), J. Miklovas, D. Bulgarauskaitė

Priėmė Jaunimo peticiją
Liepos 22 d. lietuvių delegaci- su ambasadorium ir perduos de

legacijos prašymą ir dokumentus. 
Priimdamas JAV-se surinktų ir 
surištų į 10 tomų parašų peticiją

ja, kurią sudarė prel. Jonas Bal
konas, Dalia Bulgarauskaitė, Juo
zas Miklovas ir Algis Šimukonis, 
buvo priimta JAV atstovybėje užtikrino, kad JAV atstovybė 
prie Jungtinių Tautų Niujorke. —J-------
Vestibiulyje delegaciją sutiko ir 
palydėjo atstovybės valdininkė 
Sylvia Rhodes, priėmė G. Rich
ard Monsen (Deputy Director of 
Public Affairs). Prel. J. Balkūnas 
pradžioje paaiškino vizito tikslą, 
peticijos esmę, papasakojo trum
pai apie jaunimo stovyklavimą 
Dainavoje bei Kongresą Čikagoje. 
Po to įteikė Kongreso politinės 
komisijos deklaraciją pasaulio 
vyriausybėms kartu su Antikolo- 
nialinės Lygos lydraščiu ambasa
doriui A. J. Goldbergui, kur pra
šoma jo priimti peticiją ir per
duoti ją Jungtinių Tautų 24-rių 
komitetui. Kartu ambasadoriaus 
prašoma raginti kolonializmui 
tirti 24 komitetą įtraukti dieno- 
tvarkėn klausimą dėl Sovietų Są
jungos paneigimo Lietuvai teisės 
būti nepriklausoma. Užsimezgė 
malonus ir naudingas pokalbis 
tarp visų delegacijos narių ir G. 
R. Monsen. Perskaitęs prideda
muosius raštus, G. R. Monsen pa
reiškė, kad greitu laiku matysis

“Kas išrinko komunizmą Lietu
vai?” — klausė demonstracijų 
plakatai, ir G. R. Monsen pritarė 
reikalavimui Jungtinėms Tau
toms tą klausimą ištirti. Buvo pa
liesti ir kiti klausimai, susiję su 
Lietuvos bylos iškėlimu Jungti
nėse Tautose.

Tokiu būdu malonaus vizito 
JAV atstovybėje prie Jungtinių 
Tautų dėka buvo atsiektas pa
grindinis tikslas: JAV atstovybei

perduos peticiją 24-rių komitetui.
Pokalbio metu, kuris truko 

pusę valandos, G. R. Monsen 
ypač domėjosi pasaulio lietuviais, 
jų tarpe ir jaunimu iš 17 šalių, 
atvykusiu į Kongresą Čikagoje. 
Tam tikram mūsų nustebimui at- p____________ ____ ____
stovybės atstovas labai teigiamai įteikta peticija su parašais, su- 
politiniu požiūriu įvertino vad. rinktais šiame krašte. Būdama 
Jaunimo peticiją, po kuria para- pati 24-rių komiteto nariu, JAV 
šai buvo renkami pasaulyje. Taip 
pat buvome nustebinti G-. R. Mon
sen žinojimu lietuviškųjų aspira
cijų, nors jis ir visai naujas žmo
gus Niujorke, neseniai sugrįžęs 
iš Prancūzijos. Išbuvo ten ilgesnį 
laiką ir artimai susidraugavo su 
lietuvio diplomato Baltrušaičio 
šeima Paryžiuje. Atsilankydavo 
ten ir į lietuvių parengimus, šia 
proga delegacijos narys (ir foto
grafas) A. Šimukonis parodė jam 
nuotraukų iš paskutiniųjų lietu
viškų parengimų Amerikoj-e: Dai
navos, Kongreso, Liepos 8-sios 
demonstracijų bei dr. K. Valiūno 
suruoštos kongreso svečiams iš
vykos laivu aplink Manhattaną.

Atsiųsta paminėti
Laivas, religinio ir tautinio gyveni

mo savaitraštis, nr. 28-29, liepos mėn., 
16 psl. Red. kun. J. Sakevičius, MIC. 
Leidžia Marijonų vienuolija.

Lietuvių Dienos, nr. 6, birželio mė
nesio, 26 psl. Vyr. red. B. Brazdžionis. 
Leidžia A. F. Skirius, 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 90029, U.S.A.

■Šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 7, lie
pos mėn. Mėnesinis religinio - patrio-, 
tinio turinio laikraštis. Leidžia pran- nuoliui ar jaunimo veiklą bese- mintis tų, kurie šiandien studi- 
ciškonai. Red. T. V. Gidžiūnas, O.F.M.

Jurgs Gliaudą, ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJA LOS ANGELES, JAV. Istori
niai bruožai 1941'— 1966 m. Leidinys! 
skirtas 25 metų parapijos sukakčiai pa- i 
minėti. Prel. J. A. Kučingis, antrasis i 
ir dabartinis Los Angeles Sv. Kazimie
ro parapijos klebonas, įžangoje pabrė
žia, kad ši knyga skiriamą pagerbti ir 
padėkoti visiems buvusiems. įniru
siems ir esantiems kunigams, mokyto
jams, parapijos bendradarbiams. Iš-i 
leista 1966 m. Brooklyne, N. Y. Kaina 
nepažymėta.

Moteris, lietuvių moterų žurnalas, 
nr. 3, gegužės - birželio mėn., 1966 m. 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija. Red. komisija: Iz. 
Matusevičiūtė, L. Imbrasienė, I. Kai
rienė, E. Krikščiūnienė. Techn. ir me
ninis redagavimas N. Kulpavičienės. 
Administratorė B. Pabedinskienė. Re
dakcijos ir administracijos adresas: 57 
Sylvan Ave., Toronto 4, Ont., Kanada.

Aidai, mėnesinis kultūros žurnalas, 
nr. 6, birželio mėn., 1966 m. Leidžia 
Tėvai pranciškonai, red. dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 
02122, USA. Administratoriaus adre
sas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221, USA. šis numeris iliustruo
tas nuotraukomis 1941 m. birželio su
kilimui paminėti.

Sportas, šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žurnalas, nr. 1(16), liepa, 
1966 m., 16 psl. Leidėjas šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjunga, 32 Pasadena Gar
dens, Toronto 9, Canada. Red. Kęstu
tis Cerkeliūnas.

Kibirkštėlės, XXIII Immaculata 
Stovyklos leidinys, nr. 2, liepos 23 
d., 1966 m. Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos Seserų Sodyboje, Putnam, Conn., 
U.S.A.

Los Angeles šv. Kazimiero parapi
jos Lietuvių žinios, nr. 15-16, 
pjūtis, 1966 m., 4 psl. Leidžia 
Angeles šv. Kazimiero parapija.

Giovanni Papini, ŠVENTASIS
GUSTINAS, Gyvenimas ir darbai. Iš 
italų kalbos šį veikalą vertė dr. Pet-

; ras Mačiulis. Išleido Ateitis, leidinio 
mecenatas prel. Ignas J. Kelmelis 
jo 50 m. kunigystės jubiliejaus pro
ga. Aplankas Pauliaus Jurkaus, spau
dė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė, 
kaina $3.

Raudondvario Padangėj, 1965-66
Nek. Pradėtosios švč. Mergelės Ma
rijos Seserų bendrabučio leidinys, 24 
psl. Redakcija: Sesuo M. Jurgita, 
Eleonora Kivėnaitė, Marytė Dani- 
liūnaitė, Janė Tumosaitė.

Laivas, nr. 30-31, liepos mėn., 1966, 
religinio ir tautinio gyvenimo sa
vaitraštis, 16 psl. Leidžia Marijonų 
vienuolija.

rug- 
Los

AU-

apie 25 kursantai. Turėta 12 paskaitų 
įvairiomis temomis, kurias skaitė at
skirų sričių žinovai. Ateinantį rudenį 
Čikagoje planuojama įsteigti atskirą 
fotografų klubą.

JAUNIMO CENTRE, Čikagoje, lie
pos 15 d. padarė viešą pranešimą apie

sutiko peticiją perduoti šiam ko
lonializmu besidominčiam komi
tetui, t.y. pabūti mūsų reikalo

NAUJAS STUDENTU METRAŠTIS
JAV Lietuvių Studentų Centro Gal tas leidinį gerokai sustiprina, Į pat svarbu parodyti, kaip lietuvių 

Valdyba išleido kiekvienam jau- bet jame labiau norėtume matyti studentija iš tikrųjų vartoja savo

kančiam tautiečiui Įdomų leidinį : juoja ir kurie gali parodyti tikrą 
— “Lietuvių Studentų Sąjungos dabartinės studentijos veidą.
1966 Metraštis”. Tai jau antrasis Dėl šio metraščio turinio jo re- 
šios sąjungos panašaus pobūdžio daktorius Mykolas Drunga (re- 
leidinys — pirmasis pasirodė 
1957 m. “Dienos tarp dangorai
žių” vardu.

“Turime dabar vėl vienoje vie
toje sukauptą minčių bei nuotai
kų rinkinį, kuriame labai daug 
kas nėra pilna, gal nepakankamai 
išdailinta, prieštaravimais nusags
tyta, nerafinuota, bet vienu žo
džiu, turime vėl tai, kas atspindi 
mus pačius”, — taip sako apie šią 
knygą LSS Centro Valdybos pir
mininkas Kęstutis P. Žygas.

Iš tikrųjų tų minčių ir nuotai
kų knygoje labai daug. Tik gana 
didelė tų minčių bei nuotaikų da
lis knygoje priklauso ne dabarti
niams studentams, bet jau anks
čiau ar vėliau studijas baigusiems 
žmonėms, kurie dabar palaiko 
vienokius ar kitokius ryšius su 
studentija: dalyvauja suvažiavi
muose, skaito paskaitas, rašo jų 
spaudoje ir panašiai. Tokiu būdu 
knygoje randame rašinius: dr. V. 
Vyganto, H. Nagio, K. Ostraus
ko, R. šilbajorio, A. Saulaičio, SJ, 
A. A. Luko ir kitų jau senokai 
universitetą palikusių asmenų.

studentija iš tikrųjų vartoja savo 
tėvų kalbą... Tad, nesiekiant 
per daug išlyginti šio leidinio kal
bą, jis bus autentiška medžiaga 
ir mūsų kalbininkams, norintiems 
nagrinėti išeivijoj augusių lietu
vių kalbos ypatybes.”

Knyga iliustruota daugybe nuo
traukų, kurių didžioji dalis yra 
gerai pavykusios, ryškios ir vaiz
dingos. Viršelį ir kelis piešinėlius 
suraizgė Viktoras Dirda, kurio pa
rodyti sugebėjimai neprašoka 
mokyki, amžiaus jaunuolių meno.

Metraštyje yra ir truputis poe
zijos: Algio Garlausko, Danguolės 
Šukelytės, Algirdo Antanavičiaus, 
H. L. Pupytės, Reginos Macno- 

laiku pristatyti. Kadangi metraš- į riūtės. Taip pat patalpinti LSS 
sociologinės studijos duomenys 
(anketa buvo pravesta 1965 m. 
LSS suvažiavimo metu). Įdomu, 
jog klausime apie lietuviškų kny
gų skaitymą 75 dayyyiai (45.49%) 
pasisakė neskaitą nė vienos kny
gos, iki 5 knygų perskaitę — 74 
(45.12%), 5-10 knygų — 12 
(7.32%), virš 10 knygų — 3 stu
dentai (1.83%).

Metraštis yra didelio, gal net 
gramozdiško formato. Jis turi 96 
numeruotus puslapius, pardavi
nėjamas po $2. Tiražas 1,200 egz.; 
spausdintas M. Morkūno spaustu
vėje Čikagoje. Ed. Šulaitis

dakcijos bendradarbiai — Milda 
Pakalniškytė, Irena Rušėnaitė, 
Šarūnas Valiukėnas) aiškina:

“Metraščio turinio didžiumą tu
rėjo sudaryti LSS Centro Valdy
bos, kitų organų ir skyrių veiklos 
aprašymai bei paskutiniojo LSS 
suvažiavimo ir pranešimų teks
tai. Jei ko iš šių dalykų metrašty
je trūksta, tai Įvyko be išimties 
todėl, kad jų autoriai nesuskubo 
reikiamos medžiagos redakcijai

tis turėjo išeiti ne vėliau Jaunimo 
Kongreso, spausdinimo darbas 
dėl kai kurių rašinių vėlavimo ne
begalėjo būti atidėliojimas.”

Taip pat yra Įdomus redakto
riaus paaiškinimas dėl metraščio 
kalbos: “Redakcija nutarė neieš
koti lituanisto, sutinkančio patik
rinti spausdinamų straipsnių kal
bą, bet pati savo išgalėmis ištaisy
ti straipsnius, nepretenduodama 
tokiu būdu Į visų, o tik pačių gru
biausių klaidų bei nelygumų pa
šalinimą. Buvo nutarta taip elgtis 
dėl to, kad nežiūrint kalbos tai
syklingumo didelės svarbos, taip

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI J.A.V. VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
S. m. liepos 21 d. Jaunimo Kongreso delegatai lankėsi Valstybės Departamente pas p. Walter J. 
Stoessel, Jr., Acting Assistent Secretary of State for European Affairs. Nuotraukoje p. Stoessel ka
binete, iš kairės į dešinę: Dr. Antanas Sužiedėlis, Tėv. Gintautas Sabatoitis, SJ., p. Alton L. Jen- 
kens, Baltijos Skyriaus Direktorius, Nastutė Umbrazoitė, p. Stoessel, p. Vaclovas Sidzikauskas, 
VLIKo ir Pavergtųjų Europos Tautų Pirmininkas, Elenutė Jurgėlaite, Algis Zaparockos, Jaunimo 
Kongreso Pirmininkas, Arch. Arvydas Borzdukos

atspausti darbai. Į serijos planus yra 
įtraukti S. Daukanto, A. Baranausko, 
V. .Kudirkos, J. Basanavičiaus ir kitų 
rašytojų bei visuomenininkų raštai.

BERNARDAS VASILIAUSKAS, var
gonininko Leopoldo Digrio mokinys, 
surengė diplominį vargonų muzikos 
koncertą Vilniaus filharmonijos salė
je. Programoje buvo atlikti D. Fresko- 
baldžio, J. S. Bacho, Z. Aleksandravi
čiaus ir P. Hindemito kūriniai. R. Gu
čas apie šį koncertą rašo: “Diploman
tas turi puikų bruožą — nepaprastą 
vidinę valią, kuri veda paskui save; 
jaunas muzikas atskleidžia atliekamų 
kūrinių visumą.”

“NEMUNAS”, A. Buzio vadovauja
mas Kauno politechnikos instituto an
samblis, keleiviniu “Litva” laivu jš

koms”, “Fašizmo sudegintame kai
me. Prie žuvusiųjų”, “Išvaduotame 
Vilniuje 1944 m. vasarą”, rašytojui 
Mykolui Sluckiui už novelių rinktinę 
“Žingsniai”.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS se
zoną užbaigė poetės Ramutės Skučai
tės pasakos “Vienas sviedinukas man” 
premjera. ŠĮ jaunesniojo mokyklinio 
amžiaus vaikams skirtą spektakli pa
statė rež. S. Nosevičiūtė. dekoracijas 
sukūrė dail. J. Surkevičius, muziką — 
kompoz. F. Viskantas. Sekančiam se
zonui rež. K. Kymantaitė ruošia Kazio 
Sajos vienaveiksmių pjesių vakarą, 
jauno dramaturgo R. Samulevičiaųs 
pjesę “Trečioji žmogaus diena”, kurio
je yra keliamas žmogaus atsakomybės 
klausimas.

LEIDINIU SERIJĄ “LITUANISTI
NĖ BIBLIOTEKA” pradeda “Vagos” 
leidykla, žadama išleisti senuosius ver
tingus kūrinius, pateikti vertimus au
torių, rašiusių apie Lietuvą nelietuviš
kai. Vyriausią komisiją sudaro: pirm. 
K. Korsakas. R. šarmaitis, dr. J. Jur-

joje ir Marselyje. Koncertinė kelionė, 
kurią suorganizavo Lietuvos kultūrinių 
ryšių draugija, deja, turi aiškų propa
gandinį tikslą — tarp Odesos ir Marse
lio kuruojančiame “Litva” laive kelei
viams bus įtaigojama, kad Lietuva yra 
laisva ir laiminga. Neatsitiktinai juk 
pasirinktas ir laivas “Litva” (“Lietu- 
va”). -

L. KAIRIŪKŠTIS, Lietuvos miškų 
ūkio mokslinio tyrimo instituto direk
toriaus pavaduotojas ir žemės ūkio 
mokslų kandidatas, padarė pranešimą 
Madride įvykusiame VI pasauliniame 
miškininkų kongrese.

VILNIAUS FILHARMONIJOS ka
merinis orkestras, vadovaujamas S. 
Sondeckio, davė eilę koncertų Drezde
ne, Erfurte ir kituose R. Vokietijos 
miestuose, šalia pasaulinio garso kom
pozitorių kūrinių programoje buvo J. 
Naujalio “Svajonės” ir M. K. Čiurlio
nio variacijos lietuvių liaudies dainos 
tema.

“SURASK MANE RUDENĮ”, rašyto
jų G. Kanovičiaus ir Vyt. Rimkevičiaus 
novelių filmą, stato rež. Algirdas Ara- 
minas ir rež. Vytautas Čibiras. Filma
vimo darbą atlieka D. Pečiūra, meni
niu apipavidalinimu rūpinasi dail. J. 
čeičytė. Statytojų tvirtinimu, naujasis 
lietuviškas filmas kelia dabarties jau
nam žmogui aktualias problemas. Gam
tinės scenos filmuojamos Vilniaus pa
kraštyje, vėliau bus persikelta į Pa
langą. * V. Kst.

“DRAUGĄ”
Jaunimo kongreso proga teko 

aplankyti ir savąjį “darbdavį” 
“Draugą”, kuriame tenka bendra
darbiauti jau 19 metų (18 metų iš 
Kanados ir plius vienerius metus 
iš Vokietijos), tačiau “Draugo”, 
kaip ir pačios Čikagos, dar nebu
vau aplankęs.

Vos įžengus į puikius “Draugo” 
rūmus, pirmiausia teko susitikti 
administratorių kun. A. Spurgį. 
Prisistatė ir biznio “menedžeris” 
Valaitis, o už stalų — dar dirbo, 
bene trejetas moteriškojo pasau
lio atstovių.

Spaustuvėje
Tokių lietuviškų iškilmių Čika

goje proga, -nedaug kas iš parei
gūnų ir dirbo redakcijoj bei ki
tuose skyriuose. Tik reikalin
giausi žmonės. Su kun. Spurgiu ir 
p. Valaičiu žingsniavome apžiūrė
dami rūmų patalpas ir skyrius. Il
giausia užtrukome spaustuvėj, 
kur, kietos ir ekonomiškos admi
nistratoriaus kun. Spurgio rankos 
dėka, padaryti tikri stebuklai. 
Naujų mašinų — daugybė ir pa
čių moderniškiausių. Parodė ad
ministratorius naują renkamąją 
elektroninę mašiną, kuri, berods, 
dar nė nenaudota.

Praėjom ir tolimesnį mažinu 
skyrių, kurį tvarko ir prižiūri vyr. 
mašinistas Augustinas žigaitis. 
Anot adm. kun. Spurgio: “Turim 
geras mašinas, bet ir gerus spe
cialistus. Jei tokių žmonių nebū
tų (rodydamas į p. Žigaitį), ir ma
šinos pačios neitų”...

Ir spaustuvėj tuo metu žmonių 
buvo reta. Kalta iškilmingoji lie: 
tuviška diena Čikagoj. Iš redakto
rių sušilęs, rankas atsiraitojęs, 
plušo tik redaktorius Aloyzas Ba
ronas. Pasisveikinau ir nesisten
giau įsistebeilyti, ką jis ten rikia
vo - dirbo (nenorėdamas trukdyti). 
Kas žino, gal derino spyglius prie 
dyglių, ar kokius nors “Valerijo
no lašus” virino?..

Mat, A. Baronas 
vienam asmenyje. Kai jis manipu
liuoja su “Spygliais ir dygliais” 
arba “Valerijono lašus” gamina 
tokia jo parašyta humoro knyga)— 
jis dr. S. Aliūnas, o kai lietuviškų 
kolonijų redaktorius “Drauge” 
pareigose — jis toks kuklus, vi
sad gerai nusiteikęs, su gera hu-

dvi asabos

APLANKIUS
moro doze Aloyzas. Tokį jį paži
nau tremty — Vokietijoj, toks jis 
ir dabar, tik žymiai storesnis, 
kaip pridera amerikiečiui...

Užvedė mane administratorius 
į specialų atskirą kambarį, kur 
stovi dar vienas moderniškiausias 
šių dienų išradimas — klišografi- 
nė mašina. Ją tik prieš devynetą 
metų išrado vokietis, pavarde, be
rods, Heli. Su šia mašina galima 
klišę padaryti tik per keletą mi
nučių, taigi, ir laikraštin gali pa
kliūti vaizdas ar žmogaus nuot
rauka vos keliolikos minučių lai
kotarpy. Mašina kainuojanti $30 
tūkstančių. Gražūs pinigai!

Liet, knygų sandėliuose
Aprodė administratorius ir mil

žiniškus “Draugo” lietuviškų kny
gų sandėlius. Tai didžiuliai litua
nistikos ir lietuviškos (raštais iš
reikštos) išminties aruodai. Paro
dė ir įžanginį į knygų sandėlius 
kambarį, kuriame, leritjmų ir spe- 

; cifinės numeracijos dėka, labai 
lengvai ir greitai surandamos pir
kėjų pareikalautos knygos.

Susitikimas su L. Šimučiu
Pakilom į 2-rąjį aukštą, į admi

nistratoriaus erdvų kabinetą, čia 
atvyko ir spaustuvės ir mašinų 
skyriaus vadovas A. žigaitis, nes 
darbas buvo baigtas.

Begurkšnojant administrato
riaus kabinete po šalto gėrimo 
stiklą, atėjo ten ir veteranas 
“Draugo” redaktorius Leonardas 
šimutis. Tas asmuo — tai poetas 
(kūręs poeziją šilelio slapyvar
džiu), rašytojas - prozaikas, laik
raštininkas - redaktorius, nuolati
nis “Draugo” vedamųjų autorius, 
laisvos Lietuvos seimo narys ir 
visokeriopos veiklos visuomeni
ninkas bei nepamainomas kalbė
tojas — oratorius. Jis bebaigiąs 
80 m. amžiaus, bet, nežiūrint to, 
labai gerai atrodąs, energingas, 
nuotaikingas ir judrus.

Iš redaktorių dar vieną teko 
matyti tik rytojaus dieną šv. Kry
žiaus bažnyčioje, iškilmingu pa
maldų metu, tai pirmojo “Drau
go” puslapio redaktorių kun. Ba- 
ra-Barauską. kuris tada pagelbė
jo šv. Kryžiaus parapijos klebo
nui kun. Abromaičiui ir rinko 
bažnyčioj aukas. Pr. Alšėnas
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Mann & Martel
REALTORS

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

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

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2,900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, atominiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski

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

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.

©b S PORTAS
Mažas nesusipratimas įvyko su Lon

done rengto krepšinio turnyro apra
šymu. Aš nurodžiau puslaikio ir 
baigmės taškus, pažymėdamas, kad 
prieš kablelį yra puslaikio, o po kab
lelio baigmės taškų suma. Redakcija 
trumpinimo sumetimais sudėjo tas 
dvi skaitlines, ir viso to rezultatas 
štai koks: tikrumoje rungtynės baig
tos 62:52 santykiu, o sudėjus atski

rų žaidėjų taškus, žinutėje atspaus
dintus, gavosi naujas, tikrenybę neati
tinkąs santykis 86:83. Sportininkai 
teatleidžia šį netikslumą. Londonas 
mėgins pasiųsti dalyvavusiems klu
bams žaidynių rezultatų foto-nuora- 
šus, ir suinteresuotieji galės davi
nius ten pasitikrinti, nes atitaisymas 
pareikalautų daug laikraščio eilučių. 
Apgailestaujama, kad taip įvyko.

D. E.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

JAU PERSIKĖLE Į NAUJAS PATALPAS —
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-L30 ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 4.30 - 7
Penkt.10-l.30ir4.30-8 
šešt.9-12
Sekm. 930 -1

Kapitalas
1966 Birželio 30 d.

$2,096,664
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, 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.
ANNETTE • 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 Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

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

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRA2OLE, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5*1944.

18 TORONTO*
Lietuvių skautų veikla

• Liepos 26 d. Romuvos stovykloje ‘ stovyklauti 1951 m. Mount Nemo 
lankėsi trys estų skautininkai, iš ku-J stovykloje prie Hamiltono. Per In- 
rių vienas šiuo metu eina Vyriausio glewood’ą (Mr. Standing ūkyje) ir La
Skautininko pareigas. Svečiai apžiū- Salette (A. E. Augustina vičių taba- 
rėjo visas pastovykles, stovyklos vado-*kyne) sukaktuvininkas atkeliavo į 
vybę apdovanojo savo jubiliejiniais .Romuvą, kurioje jau keturis metus 
ženklais ir literatūra. Estai turi savo
stovyklavietę apie 30 mylių nuo Romu
vos prie Port Sydney, Ont. Šioje sto
vykloje pereita savaitę stovyklavo 
apie 700 estų skautų-cių iš JAV ir 
Kanados.

• Estų skautų-cių stovykloje “Kal- 
juvalla” liepos 28 d. lankėsi Romu
vos stovyklos virš, pavaduotoja s. A 
Vilimienė su būreliu skaučių. Broli
ją toje delegacijoje atstovavo sk. v. 
v. si. A. Eimantas.

• Romuvos stovykloje buvo pami
nėta Tėvo St. Kulbio, S.J., 15 metų 
ištisinio stovyklavimo su skautais su 
kaktis.

Gerb. skautiškų stovyklų kapelio
nas ir vadovas-skautininkas Kanado
je su lietuviais skautais pradėjo

iš eilės stovyklavo, būdamas dvasios
vadovu ir vyresniuoju broliu visiems 
stovyklautojams. Tėvui St. Kulbiui, 
S.J., ta proga skautai-tės reiškia di
džią pagarbą ir taria skautišką ačiū.

• V. Juškevičiui, paaukojusiam 
$12, Romuvos stovyklos albumo įsi
gijimui, skautiškas ačiū.

• Sekmadienį, liepos 31 d., uždary
ta ketvirtoji Romuvos stovykla. Buvo 
stovyklauta 2 labai giedrias ir šiltas 
savaites. Išeita iš anksto numatyta 
stovyklavimo programa. Ačiū jaunes
niems U vyresniems vadovams už 
įdėtą darbą vadovaujant stovyklai. 
Didelis ačiū ūkio reikalų tvarkyto
jams A. Paukščiui, J. Baltaduoniui, 
V. Buteikiui ir visoms šeimininkėms. 
Iki pasimatymo penktoje Romuvos 
stovykloje ateinančią vasarą, č. S.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Liepos mėn. 24 d. Čikagą pasiekė 
žinia, jog vakarą prieš tai mirė Lie
tuvių Bibliografinės Tarnybos vedė
jas ir “Knygų Lentynos” redaktorius 
Alenksandras Ružancovas-Ružaniec.

Praėjusiais metais jo vadovaujama 
Lietuvių Bibliografinė Tarnyba minė-

mos didelės iškilmės ir pamaldos.
Į šias iškilmes yra laukiama apie 

200.000 maldininkų, čia turėjo daly
vauti ir Lenkijos kardinolas Višins
kis, tačiau jam buvo neleista išvykti 
iš Lenkijos.

Programos metu giedos 1,200 asme-

Ateitininkų žinios
Stovykla įpusėjo. Oras gražus, li

gonių nėra, šypsena veiduose. Juo
kas, dainos, triukšmas. Prie viso to 
rimta rytinė programa, diskusijos 
būreliais ir įvairūs rašinėliai, bei 
pašnekesiai.

Stovykla baigsis sekmadienį, rug
pjūčio 7 d., 12 vai. šeštadienio vakare 
bus laužas, kurio metu rodomas V 
Petrulio susuktas filmas iš praėju
sių metų stovyklos, Pilnutinis visos 
stovyklos aprašymas tilps sekančia
me “Tėv. Žib.” numeryje.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

jo 29 m. sukaktį. Ta proga su A. Ru- 
žancovu padariau pasikalbėjimą lietu
viškai spaudai. Informacijas jis at
siuntė paštu, pažymėdamas daug įdo
mių dalykų, kurių dalis liko visai ne
panaudota. čia pateikiame jo pasikal
bėjimo Įžangą, kuri dar nebuvo nie
kur skelbta:

“Dėl jubiliejų minėjimų net be iš
gertuvių pasidariau labai prietaringas 
ir jų vengiu. 1953 z m. mėgino man 
60 m. amžiaus sukaktį minėti, bet 
dėka min. Žadeikio Įsimaišymo išsi
laikė “Knygų Lentyna”, kai kiti glo
bėjai pasitraukė. 1958 m. prikibo jau 
65 metai ir... sustojo “Knygų Len
tyna” iki 1960 m., kada ją perėmė 
leisti Vytautas Saulius. Pagaliau 1963 
m. — jau ir 70 metų, ir štai gera- 
širdingasis mecenatas Saulius atsisa
kė leisti “Knygų Lentyną”. Tad jau 
gana!

Malonėkite prabėgom pažymėti, kad 
jau 20 metų vargsta mažutė Įstaigėlė, 
bet dar nepavyko įtikinti visų leidėjų, 
kad šis darbas — bibliografinė regist
racija tikrai yra naudingas dabarčiai 
ir (ypatingai) ateičiai. Nepavyko ir 
spaustuvių Įtikinti, kad jos smulkes
nius leidinius (vaidinimų ir koncertų 
programas, draugijų ir bankelių apy
skaitas, meno parodų katalogus ir 
pan.) siuntinėtų, nes tai brangi kul
tūros istorijai medžiaga. Menininkas 
spaudoje palieka straipsnius apie savo 
ir kitų kūryba (periodikoje), o knygų 
skyriuje lieka bemaž vien tik katalo
gai iš parodų. Režisoriams ir akto
riams lieka atminimas programose. 
Atleiskite už tą Įvadą, bet jis yra 
svarbus. Gal apie tą reikalą rengėjai 
ir nepagalvoja, o programų pasiųsti 
tik 4 centai kainuoja...” 
• • •

Čikagos lenkai rengiasi iškilmingai 
paminėti krikščionybės Lenkijoje Įve
dimo tūkstanties metų sukakti. Ta 
proga Soldiers Field stadijone rengia-

nų lenkų choras, o taip pat bus Įvai
rių scenų iš Lenkijos istorijos pa
vaizduota. Kaip rašo Stanley Pieža, 
“Chicago American” religinio sky
riaus redaktorius, vienoje scenoje 
bus pavaizduotas Lietuvos karalius 
Jogailos atsivertimas ir jo vestuvės 
su Lenkijos karaliene Jadvyga.

Soldiers Field stadijone bus Čens- 
tachavos Marijos paveikslas, kuris tu
rės 32 pėdas aukščio ir 20 pėdų plo
čio. šio didžiulio minėjimo rengimo 
komiteto pirmininku yra Čikagos ar
kivyskupijos lenkų kilmės vyskupas 
Aloysius J. Wycislo, o vienu iš gar
bės pirmininkų yra ir lietuvis vysku
pas Vincent Brizgys. Minėjimą globo
ja Čikagos arkivyskupas John Cody, 
kurio laiškas minėjimo reikalu buvo 
perskaitytas visose Čikagos arkivys
kupijos bažnyčiose liepos mėn. 24 d.

Paprastai lenkai, minėdami savo 
sukaktis, mėgsta nuvertinti lietuvius 
ir jų atliktus darbus. Kaip pavyks 
jiems ši kartą to išvengti, lieka tik 
pasitikėti jų gera valia.

Nauja lietuviška opera “Lokys”, ku
ri Čikagoje buvo parodyta Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso proga lie
pos mėn. 1 d., buvo diskutuota lie
tuviškoje televizijos programoje lie
pos mėn. 22 d., dalyvaujant pačiam 
operos autoriui (ir kartu dirigentui) 
Dariui Lapinskui, dviems tos operos 
solistams — Stasiui Barui, Aldonai 
Stempužienei, dviems rašytojams — 
Kaziui Bradūnui, Aloyzui Baronui ir 
aktoriui Leonui Barauskui.

Į klausimą — kodėl operoje buvo 
tiek daug mušamųjų instrumentų ir, 
duodant sugestiją, — ar tuo nebuvo 
norėta pažadinti mūsų publiką, D. 
Lapinskas atsakė, jog gal tokią min
ti galima turėti, tačiau būta ir kito
kių motyvų.

Bendrai imant, liepos mėn 22 d. 
lietuvių televizijos pusvalandis buvo 
aukštesnio kultūrinio lygio negu anks-

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

2.30 v.p.p.

2.30 v.p.p.

2.30 v.p p.
5.30 v.p.p.
7.30 v.v.

8.00 v.v.

HIGH PARK

KEW GARDENS

WILLOWVALE PRK.
HIGH PARK
EARLSCOURT PARK

EXHIBITION PARK 
(Main Bandshell)

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 7
Originals Club orkestras, dir. Mr. G. Anderson 
Svečiai: Shan Cliffford Dixieland grupė
Toronto įgulos Artilerijos orkestras su kapelm. kap.
M. M. Dunmall. Svečias sol. Joyce Sullivan
Horace Lapp grupė ir dainininkai — įvoir. koncertas
Vargonų rečitalis su Ronnie Podgett
Benny Louis orkestras
Svečiai: The "Rogues"
Populiarus Simfonijos koncertas. Dirig.: Victor Feld- 
brill. Svečias sol.: Ilona Kombrinck

PIRMADIENI, RUGPJŪČIO 8
8.30 v.v. RAMSDEN PARK Kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 9
8.00 v.v. ALLAN GARDENS H.M.C.S. York ork.. Kopei, lt. R. H. Plunkett
8.30 v.v. WITHROW PARK Kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras

12.15 v.p.p.
8.30 v.v.

8.30 v.v.
8.30 v v.

7.30 v.v.

8.00 v.v.

8.30 v.v.
8.30 v.v.

N. PHILLIPS SQ. 
RIVERDALE PARK

TREČIADIENI, RUGPJŪČIO 10

MONARCH PARK 
DUFFERIN GR. PRK.

EGLINTON PARK

N. PHILLIPS SQ.

HIGH PARK 
KEW GARDENS

Džazo koncertas su Eddy Graf ir jo orkestru
Liaudies dainos ir Hootenanny — su The Gangreene 
broliais, Muses Minus one, Ted McGillivray ir Klaas 
VanGraft
Kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras
Kadriliaus šokiai — Angus McKinnon orkestras

KETVIRTADIENI, RUGPJŪČIO 11
Džazo koncertas su Alt Coward kvartetu, Murray
Ginsberg Dixieland orkestru
Ellis McLintock orkestras ir Community
Folk Art Council artistai
Kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras
Kadriliaus šokiai —- Al Word orkestras

PENKTADIENI, RUGPJOčIO 12
8.30 v.v. RIVERDALE PARK Rateliai (Round) šokiai — Benny Louis orkestras

SEKMADIENI, RUGPJOČIO 14
2.30 v.p.p. HIGH PARK

2.30 v.p.p. KEW GARDENS

2.30 v.p.p- WILLOWVALE PRK.

5.30 v.p.p.
7.30 v.v.

HIGH PARK 
EARLSCOURT PARK

48-jo škotų kariško pulko orkestras su kapelm. kap. 
D. Keeling. 48-jo pulko pučiamieji instr, ir būgnai 
su kapelm. Pipe Major Ross Stewart 
Originals Club orkestras su dir. Mr. G. Anderson 
Svečiai: Kloos VanGraft, Liaudies dainos 
Don Thomson orkestras. — Svečiai: Nardo Perini ir 
Stevie Wise
Vargonų rečitalis su Ronnie Podgett 
Ellis McLintock orkestras. — Svečias: Betty Orsatti ir 
Rėmo Marinucci

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

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

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

SENA PALANGA, 
NAUJI

VASAROTOJAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

lių, šaunuolių, jaunuolių būriai”, 
ant pečių lagaminuose nešą “deš
ras, pyragaičius, silkes, bananus, 
pirktus už fantastišką kainą.. 
“Kuntaplio” dienų senu kandumu 
liaudies poetas T. Tilvytis uždai
nuoja:
“Ir gimė staiga 

nuodėminga mintis!
Ir ištariau tyliai, 

sukandęs dantis:
Kad kaiman išmetus tą jėgą! — 
Ir vištų, ir kiaulių

turėtum daugiau, 
Ir kaimo jaunimui

gyvent būt smagiau, — 
Dabar gi visi iš jo bėga.”

Netvarka Kunigiškėse
Apie šios vasaros sezono nesėk

mes Palangoje žinių pateikia 
“Tiesos” korespondentas V. Mi
niotas faktais pagristame feljeto
ne “Kajetono Kniedės bėdos Ku
nigiškiuose prie Palangos”. Pala
pinėse apsigyvenę telšiečiai nusi
skundžia: “Mes prašom Palangos 
miesto valdžią nelupti iš mūsų po 
trirublinę, o pasitenkinti rubliu- 
ku. Didžiai trokštame, kad Kuni
giškių parduotuvėj visad būtų 
dešrų, pieno, sviesto, kefyro, grie
tinės, nestigtų duonelės, kad mes, 
pypkoriai, vienur pirkę rūkalų, už 
kelių kilometrų neieškotume deg
tukų, kad mums atvežtų kokio 
nors karštimo. Maldaujame, kad 
tam mūsų palapinių miestely iš
nuomotų dujų plyteles, kasdien 
atvežtų laikraščių, žurnalų, kad 
nereikėtų šviestis spingsulė
mis ...” Kenčia telšiečiai ir dėl 
geriamo vandens trūkumo, o Ka
jetonas Kniedė dūsauja: “Vargs
tame ir dėl tos vietos, i kurią ka
ralius pėsčias vaikšto...”

Iš šio faktinio feljetono paaiš
kėja ir daugiau negerovių pačioje 
Palangoje: negalima gauti sviedi
nių vaikams, nėra sporto aikšte
lių, trūksta žurnalų,, neužbaigtas, 
autobusų stoties remontas. Grybo 
pavidalo modernusis “Vasaros” 
restoranas nuo gausių svečių gi
nasi grynai kapitalistine išmone
— už Įėjimą reikalaujama penkių 
rublių.

Augustinas Gricius, kadaise ra
šęs feljetonus Pivošos slapyvar
džiu, Palangoje pastebėjo už Bal
tijos bangas piktesni nuskriaustos 
liaudies niurnėjimą: “... Liaudis 
trokšta nuodytis konjaku. Jei jau 
joti i pragarą, tai geru žirgu ... 
Kai konjako negauna krautuvėse, 
o tik restoranuose, su antkainiais, 
liaudis niurna ...” Dėl konjako 
dar būtų pusė bėdos, bet dažnai 
pritrūksta mineralinio vandens
— “Birutės”, “Vytauto”, “Boržo- 
mo” ir netgi alaus.

Taip atrodo šiandien mums ne
pasiekiama senoji Palanga, jos 
šiokiadieniai, savaitgaliai, ateities 
planai ir marga vasarotojų minia 
sezono metu. Vyt. Kastytis

tesnieji bandymai. Tik kartais ekra
ne nepasirodydavo kalbančiųjų vei
dai, tačiau jau čia buvo filmuotojo 
kaltė, šiaip pats pokalbio pobūdis, 
kelios dainos ir jų pristatymas jude
siais buvo maloni staigmena progra
mos žiūrovams.• • •

Ilgai lauktos ir seniai garsintos 
Amerikos prezidentaitės Luci John
son ir Pat Nugento iš Čikagos šiauri
nio priemiesčio — Waukeegan vestu
vės jau čia pat. Jiems vestuviniai 
varpai suskambės Nekalto Prasidėji
mo šventovėje Vašingtone, naujoje 
bazilikoje, rugpiūčio mėn. 6 d. Nors 
ši bažnyčia turi 3,500 vietų, tačiau 
vestuvinės iškilmės galės stebėti tik 
700, kurie gavo pakvietimus į pačią 
vestuvinę puota.

Mums yra įdomu, kad jaunuosius 
sutuoks lietuvis kun. John Kuzinskas 
iš Čikagos, artimas Nugentų šeimos 
draugas. Kun. Kuzinskas prieš tai da
lyvaus Lietuvių Rymo Katalikų Susi
vienijimo 63-me seime Pittsburge ir 
ten rugpiūčio mėn. 1 d. kalbės seimo 
bankete.

Jaunasis Nugentas turi pusę lietu
viško kraujo: jo motina yra lietuvai
tė ir prieš ištekėdama už airių kil
mės Nugento, vadinosi Tillie Jocius 
(Jociūtė). Be abejo, šiose vestuvėse 
bus nemaža lietuvių: visi jaunojo ar
timieji ir draugai. Pabrolių tarpe irgi 
bus du lietuvių kilmės jaunuoliai.

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

RO 7-5454
Namų tel. LE 5-1584 

SWANSEA, $10.000 įmokėti, 8 kam
barių per du augštus, labai pui
kus namas, gražiai įrengtas rū
sys, beveik 3 prausyklos, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
vertas pažiūrėti.

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

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

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

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

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

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

Paul Helleyer, Kanados gyny
bos min. Atlanto Sąjungos 15- 
kos narių posėdžiuose pažadėjo 
padvigubinti paramą kariniais 
daliniais. Du batalionai po 2,400 
karių bus laikomi Kanadoje, pa
siruošę kiekvienu momentu būti 
perkelti Į Europą.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE M1U

RETA PROGA I
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

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

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą. Sūdymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5¥i% 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. $7Q0 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
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. $19.900. 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 APARTMENT AS, $69.000. Originalus pastatas High Parko ra
jone. Viso 35 kambariai, pajamos virš $9.500. Įmokėti apie $25.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A 44 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------

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

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 
Bindžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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.

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 kambarių, 3 virtuvės. 2 
vonios, vandeniu apšildomas, 
dvigubas garažas.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvai-

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

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

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

VD A AĖK1 AC tisais kelionių reikalais, visame pašau- 
• DALtlNAj lyje 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

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

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus 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 AVE. TORONTO 3, ONT.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA •

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

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
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

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiui h

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
DUa. 296 BROCK AVE. (tarpDun-pioor Autorite (ja rage das ir couege). Tet 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F.BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

VALAU FOTELIUS
m ivAnius raustus.

Automatinis eieacra varymas. Sutai
sau išir 
kilimus.

Skambinkite LE. 34912.

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

foto aparatai ir t.i.

A. B. Beresnevičius

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

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

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

ĮKYRĖJO PERDĖTAS DEJAVIMAS
“Drauge” Nr. 5, 1966, Pranas Raz

minas, taip pat “Drauge” (nepamenu 
kuriame numeryje) prieš kelias savai
tes Jeronimas Ignatonis ir pagaliau 
“Drauge” Nr. 156 Jonas Kuprionis. vi- taip:
si trys lyg susitarę dejuoja: nėra vado
vėlių, blogi vadovėliai, reikia vadovė-
lių.

Pasakykime tikrą teisybę, kad to
kios tragedijos su vadovėliais nėra. 
Argi tokie blogi vadovėliai: Rinkūno, 
Plačo, Veličkos, Masilionio, Jonynie- 
nės, šešplaukio ir kitų? Juk jie visi 
pedagogai, tai kaipgi taip jau nieko 
nenusimano apie vadovėlių parašymą, 
o pagaliau jeigu kur nors ir yra kas 
taisytino, tai reikia ir aiškiai pasakyti, 
kad tas ir tas yra taisytina, o nereikia 
šaukti, kad nėra ar blogi vadovėliai. 
Duok Dieve, kad mūsų jaunimas nors 
pusę mokėtų, kas tų autorių yra para
šyta.

Belstis į L.F. ir kultūros fondus pa
galbos išleisti ar finansuoti vadovė
lius visai nėra reikalo. Prekybininkas 
Jonas Karvelis per paskutinį Lietuvių 
Kongresą Čikagoje yra pasakęs: kiek
vieną knygą išleis, kurios bus galima 
parduoti nors 300 egz. Taigi, leidėjas 
yra, ir kam L. Fondui galvą kvaršinti.

Nelinksma širdžiai, kad minėti as
menys neįvertina autorių, kurie visą 
eilę vadovėlių yra parašę, kokiomis 
sąlygomis tas darbas (vadovėlių rašy
mas) buvo atliekamas, ir klausimas 
dar kokius “didelius” honorarus jie 
gavo.

Mokome, mokomės ir gaila, kad vis 
dar neišmokstame gerbti mūsų kultū
rininkų, kurie tiek daug laiko pašven
čia mūsų jaunimui auklėti-šviesti.

J. Julijonas

LIETUVIU LENKŲ SANTYKIAI
Atkelta iš 2-ro psl. 

klausimą sunku šiandien išspręsti 
juo labiau, kad jis liečia net tris 
tautybes: lietuvius, lenkus ir gu
dus. Autorius galvoja, kad geriau
siai būtų įkurti iš Vilniaus ir Vil
niaus krašto visiškai nepriklauso
mą valstybę. Lenkas čia nurodo 
italę, lankiusią po karo Vilnių, ir 
cituoja jos žodžius:

“Parodykite man kitą pasaulio 
miestą, kuriame taip taikingai, ša
lia viena kitos, stovėtų R. katali
kų bažnyčia, pravoslavų cerkvė, 
liuteronų kirchė, žydų sinagoga, 
karaimų kenessa ar muzulmonų 
mečetė. Vilnius — vienintelis pa
saulyje meilės miestas. Tad ir iš
mušus laisvės valandai, leiskime 
Vilniui pačiam spręsti jo ateitį“.

Biuletenis paduoda taip pat 
trumpų žinių iš Vilniaus gyveni
mo pažymėdamas, kad atsilankiu
siems lenkams, daugiausia buv. 
Vilniaus gyventojams, mūsų sosti
nėje ypatingai krinta į akis “Puš
kino kalba” ne tik aerodrome, kai

KOL SAULĖ PATEKĖS, RASA AKIS IŠĖS
Atkelta iš 3-čio psl. 

rytų $90 kiekvienam, viso $450.- 
■000 su $20.250 nuošimčių. Auko
jant 10 centų į dieną, per metus 
būtų $36 žmogui, viso $180.000 
su $8.100 nuošimčių.

Arba tam pačiam skaičiui au
kojant vieną dolerį į savaitę, vi
so $260.000 ir $11.700 nuošim
čių.

jei atsirastų 10.000 aukotojų 
po 25 centus į dieną, per metus 
būtų $900.000 ir $40.500 nuošim
čių, jei skaityti 10 centų į dieną, 
viso būtų $360.000 ir $16.200 
nuošimčių. Arba aukojant po $1 
į savaitę, per metus būtų $520.- 
000 ir $23.400 nuošimčių.

Kaip matome centai nesunkiai 
išauga į dolerį. Nepersunkiausia 
būtų atsisakyta per mėnesį vienos 
bonkos stipraus gėrimo, pusės pa
kelio cigarečių į dieną ar bonkos 
Coca-Cola, ar kurio kito menko 
dalyko.

Galima uždegti vaikus milijo
ninio fondo mintimi ir panaudo
ti tai ugdymui. Žinodami tikslą, 
vaikai patys laisva valia galėtų at
sisakyti bulvių džiūvėsių ar 
“minkšto” gėrimo. Šiame krašte 
augąs jaunimas mėgsta viską, kas 
yra didelis, didžiausias, gražiau
sias, nepaprasčiausias.

Praktiškai sunku tikėti, kad 
vaikas su dešimčia centų bėgtų 
kur juos atiduoti. Dar ir tėvas ne- 
prisiruoš atiduoti dolerį į savaitę.

Owners

Statybinės medžiagos
3 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

Perkate Laivę?
Išrinksime tinkamiausię apdraudę!

P. BARAUSKO AGENTŪRA 
231-26 61

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

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 
REDAKTORIUI

Straipsnyje “Su a. a. Buntinu at
sisveikinant”, Tėv. Žib., š. m. liepos 
m. 7 d. reikia skaityti 7-tą pastraipą

Jo pastangos buvo vainikuotos di
kai kunigo Kostici-deliu pasisekimu,

no parapijos lietuviai-evangelikai įsi
jungė į taip vadinamąją “Buntino 
parapiją” ir sudarė pamatą kartu su 
kunigu A. žilinskiu įkurti dabartinę 
“Vilties” parapiją.

Malonėkit šitą pataisą paskelbti 
“Tėviškės Žiburiuose”.

Su tikra pagarba
Dr. M. Anysas

Kas būtina...
Evangelijai skelbti būtina: 

šventnamis, kunigas ir tikintieji. 
Kartais nepakanka turėti ir pačią 
evangeliją.

Kvailas klausimas
Gatvėj solidus pilietis, stebėda

mas ilgoką automobilių virtinę, 
lydinčią velionį į kapus, pats sa
vęs klausia:

— Įdomu, ką čia laidoja?
Netoli jo, ledus laižydamas, pa

auglys taria:
— Kvailas klausimas. Juk kiek

vienam žinoma, kad laidojamas 
numirėlis!

Pagelbėjo...
— Gydytojas sakė, kad jis ma

ne už dviejų savaičių pastatys ant 
kojų.

— Na, ir pastatė?
— Ir dar kaip. Turėjau par

duoti automobilį ir dabar vaikš
tau pėsčias. .. Parinko Pr. Al.

išlipus iš lėktuvo išgirsti “kak po- 
žyvajetie”, bet taip pat rusų kal
ba įstaigose.
, Rasų kapinės yra labai-apleis
tos, mio daugelio kapų pašalinti 
kryžiai. Dalis bažnyčių nuo karo 
nukentėjo, tačiau matoma, kad ti
kintieji neturi pinigų jų nudažy- 
mui. Prie šv. Kazimiero bažnyčios 
laiptai sutrūkę, prie Bernardinų 
bažnyčios — krūvos šiukšlių. Vie
nintelė bažnyčia, kurią Inturisto 
vadovai rodo iš užsienio atvyku- 
siems, yra šv. Petro ir Povilo An
takalnyje. Biuletenis su aiškia 
pajuoka sako, kad vadovai paro
dė kaip lietuviško baroko pavyzdi

Iš Lenkijos į Lietuvą prenume
ratoriams ateina 20 tūkst. spaus- 
dinių, neskaitant pardavinėjimo 
kioskuose. Populiarūs yra Try bu
na Ludu, Žycie Warszavy, Archi
tektūra, Gospodyni wejska, Prze- 
■kroj, Przyjazn, Kobieta i žycie ir 
t.t. Varšuvos dienraščių į Vilnių 
kiekvieną dieną ateina keliasde
šimt tūkstančių egzempliorių.

K.L. B-nė galėtų užsakyti pa
trauklias taupymo dėžutes, kurias 
šeimos pigia kaina galėtų įsigyti 
ir pagal nuotaiką ar nusistatymą 
ten dėtų savo duoklę. Tai padėtų 
daugiau, negu gražūs žodžiai laik
raščio pastraipose.

Prieš 30 metų būnant Stock- 
holme, tuometinis Lietuvos atsto
vas rašytojas Jurgis Savickas pa
rodė man miesto pakraštyje 3 
didžiulius pastatus — senelių 
prieglaudas, kurios buvo pastaty
tos iš aukų, gautų vietoj vainikų 
įnirusiems.

Mes toli gražu dar nesame pa
siekę švedų lygio, palydėdami gi 
amžinybėn' draugus skandinam 
juos gėlėse. (Tai galėtų būti pa
čių artimųjų privilegija). Tą šve
dų paprotĮ, kiek prisimenu, Lie
tuvoje mėgino propaguoti Tumas- 
Vaižgantas. Tuo labiau jis būtų 
priimtinas išeivijoj. Vietoj gėlių 
atiduodant auką Fondui, pagarba 
mirusiam būtu ne mažesnė.

Aukos vietoje sukaktuvinių ar 
kitokių dovanų, gyvenimiškai žiū' 
rint, būtų daugiau individualus 
atsitiktinis dalykas. Būtų sėkmin
gas tik tuo atveju, jei Fondo idė
ja prigytų ir išsišakotų.

Čia tik kelios gan palaidos min
tys. Jas galima paįvairinti ir dis
kutuoti. Gyvenimas nestovi vieto
je ir nuolat kinta. Natūralu keis
ti, kas keistina.

ŠYPSENOS
Skolininkas

Jurgiui Kočėlui, auto garažo sa
vininkui, skambina vietinio ban
kelio sekretorius ir klausia, ar jis 
pažįsta Niokodėmą Daužėlą.

— Taip, jį pažinojau, bet gaila, 
jis mirė.

— Visai ne, jis čia sėdi šalia 
manęs, laukia paskolos.

— Negali būti. Jis pas mane 
prieš mėnesį taisė automobilį, ne
sumokėjo ir prisiekė, kad per tris 
dienas sumokės ir tik mirtis jį ga
li sulaikyti nuo mokėjimo.

Prašo paaiškinimo
“Spygliai ir dygliai” pastebėjo, 

esą per lietuvišką Toronto radijo 
valandą vis girdėti, kad į priva
čius pobūvius kviečiami draugai 
ir prieteliai. Gal, girdi, radiofo
nas vieną kartą imtųsi paaiškinti, 
koks skirtumas tarp draugų ir 
prietelių?

Juk ne su tavim kalbu...
Amerikos prezidentas Johnso- 

nas vienoje konferencijoje para
gino savo sekretorių perskaityti 
maldą.

Sekretoriui pusbalsiu kalbant, 
prezidentas paragino:

— Balsiau!
Gi sekretorius atkirto:
— Juk ne su tavim kalbu, po

ne Prezidente!
Kur jam labiausiai bloga...

— Taigi, tamsta prarijai dešimt 
auksinių dolerių monetą? Kur 
tamstai labiausiai bloga? — klau
sia gydytojas.
.— Piniginėj, pone daktare, — 

atsako pacientas.
Profesorius ir studentas

Profesorius klausia studentą 
egzaminų metu:

— Įsivaizduokite tokį įvykį. Jūs 
einate vienas pasivaikščiodamas 
po mišką. Staiga kažkas jus už
puola ir reikalauja atiduoti pini
gus. Kaip tai pavadinsite?

Studentas:
— Karčia ironija, pone profe

soriau, nes beveik niekad aš pini
gų neturiu...

Geriausias vaistas...
— Geriausias vaistas nuo praži- 

limo — plikė! — Taip nusprendė 
praplikęs, (tai tiktų ir šią humoro 
kolumną montuojančiam)...

Sąlygą
Du draugai kalbasi:
— Ar tu esi tikras, kad moteris 

tiki, kai jai sakai, jog ji yra pir
moji moteris, pavergusi tavo šir
dį?

— Taip. Tik, žinoma, su sąlyga, 
jei tu esi pirmasis jos sutiktas 
melagis. Parinko Pr. Al.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

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

International 
Driving School 

WALDI 
Centrinė (staiga 691 A_«atte St., 

Tol. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

POEZIJA IR
Jevgenijaus Jevtušenko eiliuo

tas laiškas rašytojui John Stein
beck buvo tik pradžia propagan
dinės akcijos, į kurią sovietinė 
kompartija įkinkė jau ir kitus sa
vo poetus. New York Time Serv
ice pranešimu, Maskvoje buvo su
rengtas poezijos skaitymo vaka
ras, sutraukęs apie 10.000 poezi
jos garbintojų. Jo pajamos bus 
panaudotos komunistinei karo pu
sei remti Vietname.

Programą pradėjo ir jai vado
vavo Nikalojus Tichonovas, pa- 
skaitydamas eilėraštį apie Viet
namą. Jis davė tam vakarui anti- 
amerikinės propagandos toną, pa
žadėdamas savanorius Šiaurės 
Vietnamui, jeigu Hanoi paprašy
tų pagalbos. Poetė Julija Druni- 
na savo eilėraštyje “Laiškas po
niai Smith” pasmerkė tos Šmitie
nės “žvėrį” sūnų, bombarduojan
ti nekaltą Vietnamo liaudį, ir pa
siūlė, kad Šmitienė motinų vardu 
keltų protesto balsą prieš ameri
kiečius.

Sekantieji poetai dabartinį ka
rą Vietname lygino su pilietiniu 
karu Ispanijoje, tuo, atrodo, pirš- 
dami anuomet Ispanijoje veiku
sios komunistų tarptautinės bri
gados mintį. Poezijos vakaro fa
voritas žiūrovų tarpe, be abejo
nės, buvo Jevgenijus Jevtušenko 
su eilėraščiu “Kas liečia laisvės 
klausimą”. Vedamoji mintis — 
nuo visų žmonių priklauso tai, 
kas yra gera ir kas bloga gyveni
me, įskaitant bombardavimus 
Vietname, šovinistinius šūkius 
“Negras!” ar “žydas!” miestų gat
vėse. Kiti du J. Jevtušenko eilė
raščiai nelietė nei negrų, nei žy
dų, nei Vietnamo.

Nepaisydami neabejotino spau-

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

(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., LuL.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 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3 924

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nno 10 vai. ryto 
iki 6JO vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

769 - 4612 
769-4131ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 

IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

VIETNAMAS
dimo propagandos naudai ir ge
rovei, kai kurie poetai visiškai 
ignoravo Vietnamą, paskaitydami 
eilėraščių, kuriuose buvo smer
kiamas Stalinas ir garbinamas jo 
1936 m. sulikviduotas maršalas 
Tuchačevskis, ar pasitenkindami 
meilės ir gamtos grožio temomis.

Publikos ovacijų susilaukė 75 
metų amžiaus senukas Ilija Eren- 
burgąs, kai jis scenoje pareiškė: 
“Aš neturiu poemų apie Vietna
mą, nes priklausau tai grupei ra
šytojų, kurie nesugeba kurti ei
lių, pritaikytų kiekvienai pro
gai! ...” Tai buvo aiškus ir sąmo
ningas bakstelėjimas yla į poeto 
Nikalojaus Tichonovo, šio vakaro 
vadovo, kompartijai paklusnius 
pakinklius. Sakoma, kad jis pa
raudęs tada kaip vėžys. Ovacijų 
priežastimi tenka laikyti I. Eren- 
burgo drąsią laikyseną 1963 m., 
kai didysis kukurūzų auginimo 
specialistas Nikita Chruščiovas 
buvo užsimanęs suvaržyti rašyto
jų ir dailininkų kūrybą. I. Ereh- 
būrgas matyt, turėjo drąsos ne
sutikti, kad taip kukurūzų ir me
no kūrinių nėra esminio skirtu
mo.

Poezijos vakaras Vietnamo ka
rui taip pat yra aiškus sovietinės 
kompartijos kišimasis į poetų kū
rybinius reikalus, nes juk temos 
primetimas ir yra pats didžiau
sias kūrybinės laisvės varžymas. 
Bepigu agitatoriams mitinguose, 
kai jų šūkius, atsidaužusius j ap
kurtusias suvarytos minios ausis, 
išsklaido vėjas, o poeto žodžiai 
eina tiesiai į poezijos mylėtojų 
širdis ir ten jie pasilieka. Nuo jų 
priklauso poeto įvertinimas, pri
pažinimas arba visiškas jo atme
timas. V. Kst.

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

(prie Dundasj

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYT3 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keel®;
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v.
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. ME1LUVIEN4 ‘
DANTŲ GYDYTOJA !
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025 į

Priima pacientus pagal 
susitarimą. »

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-U67

OKULISTĖS
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.



Šv. Jono Kr. par. žinios
— Šis penktadienis — pirma

sis rugpjūčio mėnesį. Pamaldos 
rytą 7.30 vai. ir vakare 7.30 vai.

— Gerojo Ganytojo stovykla 
baigsis šį savaitgalį. Parapijos 
globojama stovykla tęsėsi ketu
rias savaites.

— Sveikiname Stasio Plučo 
šeimą, atvykusią į Torontą iš 
Vokietijos, ir linkime jai gražiai 
įsikurti Kanadoje. Ta pačia pro
ga ši šeima, iš vienuolikos asme
nų, pavedama mielų tautiečių 
dėmesiui ir pagalbai. Ponų Plu- 
čų adresas: 715 Wildermere Av., 
Toronto 9, Ont.

XII-ji Kanados lietuvių diena. 
Kanados lietuvių dienai, įvyks
tančiai Toronte rugsėjo 34 die
nomis, kantatos “Tėviškės Na
mai” dirigentu pakviestas pats 
autorius, kompozitorius Bronius 
Budriūnas iš Los Angeles. Ši 
kantata, specialiai rašyta šių me
tų dainų šventei, išpildyta Čika
goje taip pat pačiam autoriui di
riguojant.

Atvyko Plučų šeima. Stasio 
Plučo šeima, susidedanti iš 11 
asmenų, iš Vokietijos į Torontą 
atvyko laivu praėjusį penktadie
nį. Pinčiai turi devynius vaikus, 
kurių vyriausias Juozas yra 18 
metų ir jauniausias Vytas — 3 
m. Du sūnūs, Petras ir Jonas, 
lankė T.T. Saleziečių gimnaziją 
Italijoje, o dukra Vanda — Va
sario šešioliktosios gimnaziją. 
Visi vaikai yra mieli, tvarkingi ir 
iš viso visa šeima daranti gerą 
įspūdį. Tėvas ir vyriausias sū
nus į Torontą atvyko prieš porą 
mėnesių. Uoliai darbuodamiesi 
Acme fabrike per tą laiką suge
bėjo gražiai sutaupyti ir, pade
dant geriems žmonėms, užpirko 
namą 715 Windermere Ave. Aiš
ku, pradžioje šiai šeimai reika
linga įvairių dalykėlių, kaip lo
vučių ir kitko, ir tikimasi todėl, 
kad geri žmonės jiems pagelbės.

Prisikėlimo par. žinios
— Praėj. sekmad, parapijoje 

talkino kun. K. Kuzminskas ir 
pasakė pamokslus, apibūdinda
mas sunkią dabartinę Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje. Padaryta spe
ciali rinkliava Bažnyčiai Lietu
voje sušelpti. Svečiui už pagal
bą ir parapijiečiams už labai 
duosnias aukas nuoširdi padėka.

— Šį antrad. išpuolą Porci- 
junkulio atlaidai nukeliami į sek
madienį. Atlaidus galima pelny
ti nuo šio šeštadienio pietų iki 
sekmad. vakaro. Sąlygos: malo
nės stovis, Komunija, bažnyčios 
lankymas ir 6 poteriai šv. Tėvo 
intencija. Kviečiame šiais visuo
tiniais atlaidais uoliai pasinau
doti.

— Ši sekmadienį daroma įpras
ta mėnesinė rinkliava statybos 
išlaidoms padengti.

— Tretininkų mėn. susirinki
mas — šį sekmad, po paskuti
nių Mišių. Mišios kongregacijos 
intencija — 9 vai. ryto.

— Sūnaus Stasio užprašytos 
šv. Mišios už neseniai mirusią 
a.a. O. Dabkuvienę bus šį šešta
dienį, 9 vai. ryto.

— L. J. Marcinėnų užprašy
tos šv. Mišios už a.a. M. Gele- 
žiūnienę — šį sekmad., 10 vai. 
ryto.

— Šis penktad. — pirmas mė
nesio. Mišios, išpažintys ir Ko
munija — 7 ir 8 vai. ryto ir, be 
to, 8 vai. vakaro. Ligoniams Ko
munija išvežiojama iš anksto su
sitarus.

— T. Paulius iš atostogų grįž
ta šį savaitgalį. T. Rafaėlis, pa
keitęs T. Ambrozijų, kapelionau- 
ja ateitininkų stovykloje. T. 
Ambrozijus — Toronte.

— Neužilgo pramatoma pra
dėti tvarkymo ir papuošimo dar
bus apie par. pastatus. Abu na
mai prie College gatvės, kuriuo
se anksčiau buvo skautų-studen- 
tų patalpos ir par. bankelis, bus 
nugriauti, ir kiemas automobi
liams statyti praplėstas.

“Baltijos" stovyklavietės mergaičių gyvenamas pastatas, kur telpa 
24 mergaitės. Toks pat pastatas yra berniukams

Stovykla gyvena, sportuoja ir kuria
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Vasario 16-sios gimnazijos ilgametis mo

kytojas ir Vokietijos L. B. krašto valdybos 
narys - iždininkas F. Skėrys šię savaitę yra 
Toronte ir padarys pranešimę visuomenei 
šia tvarka:

ketvirtadienį, rugpj. 4, 8 v.v. šv. Jono pa
rapijos salėje,

šeštadienį, rugpj. 6, 5 v.v. Springhurste- 
Wasagoje, liet, bažnyčios patalpose,

sekmadienį, rugpj. 7 d., liet, evang. Vil
ties parapijoje.

Paskaita bus iliustruojama skaidrėmis. 
Visi kviečiami dalyvauti.

K.L.B. Krašto Valdyba

Ganytojo stovyklos) 
mosto - ženklo, kad vienoj salės 
ar laužavietės pusėj besirandan- 
tieji trauktų visa energia kokią 
nors dainą ir suploti delnais — 
kad kita pusė imituotų plojimą. 
Be to, jos pastangomis buvo pa
ruošta ir didesnio masto insceni
zacija — Kęstučio susitikimas su 
Birute, kurioje matėme vaidilą, 
vaidilutes (jų tarpe ir Birutę), o 
taip pat — ir Kęstuti su palyda. 
To vakaro laužas (šeštadienį — 
liepos 23 d.) buvo itin kūrybingas, 
turint galvoj minėtą vaidinimą, 
dainas, kupletus ir humoristines 
“dienos aktualijas” iš stovyklos 
gyvenimo.

Hardfordiškė Aldona Seimin- 
kienė, palyginti per gana trumpą 
laiką, spėjo mergaites ir berniu
kus tiek pramokyti rankdarbių 
(mergaites) ir Įvairių liaudies me
no darbų (berniukus), kad liepos 
23 d. didžiulėj palapinėj buvo su
ruošta meninių darbų paroda. Jo
je matėme daug gražių jaunimo 
pastangų ir sukurtų itin kūrybin
gų dalykėlių, naudojant papras
čiausias ir pigiausias priemones 
bei medžiagą, kaip medžio gabalė
lius, lenteles, moli, Įvairius auga
lus, samanas ir kt. Parodoj taip 
pat buvo ir mažųjų bei jaunųjų 
dailininkų paišybinių darbų.

Dvasinius stovyklautojų reika
lus aptarnauja kapelionas kun. J. 
Staškevičius, kasdien laikydamas 
jaunimui šv. Mišias ir pasakyda
mas dienai pritaikytus, pamoki
nančio turinio, pamokslėlius, o 
laužavietėje — jauniesiems daini
ninkams, pritardamas akordeonu, 
ne be to, kad, kartu su jais, ir ra
teli ar šoki “su ragučiais” sukrės- 

metu — prityrusiai vadovei nėrei- damas. Apie savaitę laiko dvasi- 
kia daug galvoti, nei, tuo labiau, į niuose reikaluose (išpažintis ry- 
ruoštis. Jai užtenka tik vieno kito: tais klausydamas ir kt.) jam pa-

ŠIURPIOS PRANAŠYSTĖS
Šiandien gyvename modernio

sios pagonybės laikus, taip tęstis 
negali amžiais.

Per dvasiniai iškilusias sielas, 
dangus siunčia perspėjimus žmo
nijai. Jie yra baisūs ir gązdiną, ta
čiau teikią daug vilties.

Praėjusių metų pradžioje Euro
poje vienai mistinei sielai Jėzus 
atskleidė tiesą apie ateinančią 
mirties ir gyvenimo valandą.

“Ar tu tiki, kad aš leisiu pa
sauliui prieštarauti prieš Dievą? 
Ne 31 karalius žus, bet visi išdi
dūs valstybių vadai... religiniai 
taip pat ir pasauliniai vadai: mi
lijonai žus”. “Dieviška ugnis ir 
pragaro ugnis ateis ir laikysis per 
dienas, kurios pažymėtos visiems 
šventiesiems: tai bus vadinamos 
tamsybių dienos. Išgąstis apims 
mirtinguosius, matant atslenkan
čius ugnies debesis, kurie bus bai
siai dideli. Tose mirties ir gyve
nimo valandose bus šauksmo, nu
siminimo, verksmo, pagijimo; 
žmonės drebės. Tų momentų nie
kas negali išvengti. Tai bus teisin
gumo ir pasigailėjimo valanda — 
tuo pačiu metu.

“Mano Kryžius, šviečiantis Kry
žius, sušvis danguje, jis bus ženk
las visiems žemės gyventojams, 
vieniems bausmės, daugumai 
šviesos, o kitiems džiaugsmo. Tai 
ženklas, kad neišvengiamai artėja 
įvykiai... šis Kryžius primins vi
so pasaulio sieloms mano baisias 
kančias. Žmonės turės laiko pa
žvelgti į save. Įvairiomis progo
mis sakau, kad nebausiu pirma, 
apie tai nepaskelbęs. Aš duosiu 
visiems žemės gyventojams užtek
tinai laiko, kad jie suprastų reikš
mę Kryžiaus, matomo ant dan
gaus. Tai bus ženklas netrukus 
pasireiškiančios mano Tėvo teisy
bės. Sis ženklas bus matomas visų 
žemės žmonių taip, kad nei vienas 
negalėtų sakyti, kad nematė Kry
žiaus, kuris primins visiems kru
vina ir gėdingą mano Kančios 
Krvžių. Tai yra iš meilės mano 
vaikams, kad jie būtų išgelbėti. 
Sis Kryžius neturės tą pačią reikš
mę visiems mano vaikams. Kai; 
kuriems tai bus teisingumo pa-!

(Reportažas iš Gerojo 
Gerojo Ganytojo stovykla 

Springhurste šiemet reiškiasi itin 
energingai, smagiai, o kartu ir kū
rybiškai. Į tą viską, be abejonės, 
turi didelės Įtakos prityrę ir pasi
šventę savo pareigoms stovyklos 
vadovai, jos administracinis per
sonalas ir sporto instruktoriai bei 
ūkiškosios srities tvarkytojai. 
Šiais metais gana sunkios stovyk
los komendanto pareigos atiteko 
dail. J. Bakiui, kuris, atrodo, ski
ria toms pareigoms ne tik visą sa
vo judraus charakterio energiją 
mūsiški jaunimą prižiūrėdamas, 
ji komanduodamas vėliavos pakė
limo ir nuleidimo ceremonijose, 
apdovanodamas ji dovanų laimė
jimo taškais už gerą elgesį ir ki
tus atžymėjimo darbus - darbe
lius, bet ir pats, kaip dailininkas, 
ruošdamas dekoratyvines priemo
nes jaunimo kūrybinių pasirody
mų metu prie laužų ir kitais atve
jais. Teko matyti komendantą da
žant kino ekranui lentą, skirtas 
aukuro imitacijai vaidinimo me
tu dėžes ir t.t. Jo jaunesnieji pa
vaduotojai šiemet yra taip pat itin 
energingi jaunuoliai: mergaičių 
vadovė D. Girčytė, berniukų — R' 
Staškevičius. Pastariesiems dar 

i talkininkauja jaunesnieji atžalos: 
Ramanauskaitė Kuprevičiūtė, 
Stankus, Zabiela, Juzėnas ir kt.

šiemetinė stovykla itin laimin
ga turėdama savo tarpe ypatingai 
prityrusią (dar iš Nepr. laikų) pa
rengimų vadovę, viešnią iš Ameri
kos, K. Marijošienę. Ji visuomet 
judri, energinga ir (kas svarbiau
sia!) kūrybinga. Trumpų ir eks
promtinių jaunimo pasirodymų

vaizdavimas. Kitiems tai bus pra
džia šviesos, kurios jie ieškojo. 
'Jie pradės suprasti. Dar kitiems 
bus galutinis meilės ir džiaugsmo 
ženklas. Visi žinos, kad šis Kry
žius bus atpirkimo ženklas, vėl at
einantis nešti išgelbėjimą ir atlei
dimą. Jis ateis pažado išpildymui, 
ir suteikti laimės sekantiems 
šimtmečiams. Mano kryžius bus 
žinomas ir gerbiamas, kaip nie
kad anksčiau.”

Po pasirodymo danguje Kry
žiaus ženklo, neužilgo eis kiti 
ženklai. “Ugnies viesulas prasidės 
iš debesų ir apims visą pasaulį. 
Audros, blogas oras, griaustiniai 
ir žemės drebėjimas, jų vietą už
ims nenustojantis ugnies lietus, 
visa tai tęsis žemėje dvi dienas. 
Prasidės vieną labai šaltą naktį. 
Dievas parodys, kad Jis yra sutvė
rimo Valdovas. “Tie, kurie turi 
vilties į mane ir tiki į mano žo
džius, neprivalo bijoti, nes aš ne
apleisiu jų. Nebus pažeisti tie, ku
rie bus malonės stovyje ir ieškos 
mano Motinos užtarimo. Būkite 
pasiruošę tiems ateinantiems įvy
kiams. Aš duosiu jums sekančius 
ženklus ir nurodymus: toji naktis 
bus labai šalta, staugs vėjas, po 
kurio laiko pasigirs griausmas. 
Užrakink visas duris ir langus. 
Nekalbėk su nieku — pasiliku
siais lauke, klaupkis prieš Kryžių, 
gailėkis už savo nuodėmes ir mal
dauk mano Motinos apsaugojan- 
čios pagalbos. Nežiūrėk laukan 
laike žemės drebėjimo, nes mano 
Tėvo užsidegimas yra šventas. 
Tie, kurie nesilaikys šitų patari
mų, bus vietoje užmušti. Vėjas 
neš su savimi nuodingas dujas, 
kurios pasklis visame žemės pa
viršiuje. Tie, kurie kentės ir mirs 
nekaltai, taps kankiniais ir bus 
su manimi mano karalystėje, šė
tonas triumfuos. Po trijų naktų, 
žemės drebėjimas ir ugnies lietus 
sustos, sekančią dieną vėl pasiro
dys ir sušvis saulė. Angelai nusi
leis iš dangaus ir paskleis žemėje 
taikos dvasią ir užviešpataus tuos, 
kurie išliko iš šio. baisaus kanki
nimo ir neišvengiamos bausmės”.

K. J. G.

P.M.T.K. Garbės Pirmininkei poniai E. JURKEVIČIENEI,

jos TĖVUI Lietuvoje mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Pabaltijo Moterų Taryba Kanadoje

Mylimai mamytei ONAI ELVIKIENEI mirus Lietuvoje,

jos vaikus ponią ONUTĘ ŠIURNIENĘ, ANTANĄ ELVIKĮ,

JUOZĄ ELVIKĮ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

B. K. Lukošiai
S. V. Zadurskiai

V. F. Kelly
S. A. Steigvilai

■

Šių metų liepos 17 d. London, Ont., mirė mūsų mylimas 
brolis ir dėdė Juozas Kasputis. Nuoširdžią padėką reiškia
me London, Ont., klebonui kun. Pacevičiui, visiems, užpra
šiusiems už velionio sielą šv. Mišias, tarusiam žodį Jonui 
Butkui, padėjusiam laidotuvėse Petrui Petrulioniui, nešu- 
siems karstą, ir visiems Londono lietuviams, kurie taip gau
siai lankė velionį koplyčioje ir palydėjo į amžiną poilsį.

Kaspučiai

PADĖKA c

Nuoširdžiai dėkojame p.p. J.J. Starams, p.p. K.L. Šilei
koms, broliui Petrui ir brolienei Emilijai Karpoms už ma
lonų priėmimą ir vaišes, mums lankantis Toronte —
Coronation, Alta. J. A. Karpos

APSIMOKA UŽSAKYTI DOVANU SIUNTINIUS Į LIETUVĄ

per “TAURAS” siuntinių 
atstovą ST. PRAKAPĄ 
18 Brookside Ave, 
Toronto 9, Ont.
tel. 767-9088,

Sekančią savaitę “T. Ž.” neišeis. 
Pirmasis numeris po atostogų 

išeis rugpjūčio 18 dieną.
Ekskursijai į Šiluvos koplyčios 

pašventinimo iškilmes Vašingtone
Į rugsėjo 34 dienomis per p. Ba- 

čėno kelionių biurą gauta sekan-
3 ti informacija. Autobusu, jei su

sidarys nemažiau 28 žmonės, nuo 
asmens kelionė ten ir atgal $22. bus aukojamos 8 vai. vakare- Iš- 
Išvykstama penktadienio (rugsė- pažinčių bus klausoma ketvirta- 
jo 2 d) ir grįžtama pirmadienio dienio vakare nuo 7 vai. Išpažin- 
(rugsėjo 5 d.) vakare. Lėktuvu 
kelionė $72 už asmenį į abu ga
lus. Smulkesnė informacija — 
abejose parapijose.

K. Liet. Kat. Federacijos 
Toronto skyrius

A. Rinkūnui, KLB Krašto Val
dybos pirmininkui, išvykus ato
stogų, jį rugpjūčio mėn. pavaduo
ja vicepirmininkas St. Kairys, 1 
Grassmere Rd., telef. RO 3-2739.

Redakcijoje lankėsi dr. V. Mi- 
siulis iš Detroito, J. Virbalis iš 
Cleveland© ir L. R. Šukiai iš 
Brockton, Mass. Jonas Prakapas 
su šeima iš Kalifornijos, sve
čiuodamasis pas savo gimines ir 
pažįstamus Kanadoje, aplankė “T. 
Ž.”, kurių jis yra buvęs pirmas 
ir ilgametis administratorius.

J. A. Karpos, viešbučio savinin
kai iš Coronation, Alta., viešėda
mi pas savo gimines ir pažįstamus 
Toronte, aplankė “T. Ž.”. Svečiai 
yra tautiškai susipratę ir dažnai 
ištiesia savo duosnią ranką lietu
viškiems reikalams. Palikdamas 
$15.00 auką, p. J. Karpa linkėjo, 
kad “T. Ž.” augtų vis didyn.

H. Končaitis išvyko atostogoms 
į Suvalkų lietuviškąjį trikampį, 
kur mano susirasti sau gyvenimo 
draugę.

Petra Imbrasas iš Toronto su 
pagelbininkais lietuviais atre
montavo St. Catharines koplyčios 
prezbiteriją.

OS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.
— Pirmasis mėnesio penkta

dienis 5 d. rugpjūčio. Šv. Mišios

čių yra klausoma kiekvieną šeš
tadienį, nuo 7 vai. vakaro, per 
visus metus.

— Fatimos Marija pažadėjo

— Parapijos piknikas 28 rug
pjūčio, p. Skruibio vasarvietėje.

— Mokytoja Jane Tumas atos
togas praleis Kanados vakaruose. 
Išvyko 25 liepos traukiniu.

— Ankščiau buvo kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį antra 
rinkliava parapijos skoloms mo
kėti, dabar nebus specialiai ren
kama, tik kiekvienas parapijietis 
yra prašomas ir toliau tokią spe-

malonių pagalbą mirties valandą I cialią auką aukoti, įdėdamas į vo- 
tiems, kurie pirmą mėnesio šeš- ir užrašydamas “special”, 
tadienį po išpažinties priims šv. Ačiū!
komuniją per 5 mėnesius, kalbės . — Praėjusio sekmadienio rink- 
rožančių, apmastydami paslaptis, į ųava buvo iš $139.75. X aukoto- 
ir turės intenciją, kad tai daro Ja bažnyčiai 20 dpi.
kaip atsilyginimą Nekalčiausiai' 
Marijos širdžiai.

— D. Girdauskienė klebonijo- 
________ je puikiai šeimininkavo der dvi 
Jūsų parapijos kun. J. savaites, ačiū už lietuviškus pa-
-.............. - ■ ‘tiekalus.

įvairios medžiagos, gatavi drabužiai, maisto siuntiniai, akordeonai, 

transistor radijai, automobiliai, motociklai ir kt * Vaistai Į Lenkiją. * 

Viskas apdrausta. • Su pavyzdžiais atvažiuoju j namus.

gelbėjo svečias iš Amerikos kun. 
K. Kuzminskas.

Sporte mūsiški jaunimą labai 
pasišventusiai treniravo ir prižiū
rėjo judrūs ir energingi instruk
toriai: Duliūnas, J. Žukas ir A. 
Klimas.

Be abejonės, nebūtų sėkmingi 
nei sporto aikštėse treniravimaisi 
bei kūrybinėj arenoj pasireiški
mai, jei stovykla nebūtų gerai ap
rūpinta maisto produktais ir dar
žovėmis. šioji pareiga gula ant 
stovyklos ūkvedžio S. Banelio ir 
šeimininkių — Juzėnienės, Unde- 
rienės ir Ivanauskienės pečių.'

Tiek gerųjų stovyklos pusių. 
Ne be to, kad nebūtų reikalo ir 
kai kurių pastabų - pastabėlių 
įterpti.

Laužavietės aikštėje, tarytum 
praeities aidas, tebestovi buv. ka
peliono kun. B. Pacevičiaus lai
kais sukalta ir vis nedažoma dido
ka lentinė platforma. Kapel. kun. 
B. Pacevičius, pats vesdamas jau
nimo chorą, ant tos platformos 
darydavo dainos meno pasirody
mus. Dabar gi toji platforma sto
vi vieniša, nenaudojama, su vidu
ryje Įlaužta didžiule skyle, tary
tum paties Čičinsko kapo anga. 
Reikėtų platformą suremontuoti, 
o skaitant ją visiškai nebereika
linga — išardyti.

Šiemetinė j stovykloj, atrodo, 
niekas stovyklautojams neprimi
nė, kad jie yra lietuviškoj stovyk
loj ir kad joje reikėtų (bent daž
niausia) kalbėti lietuviškai. Visoj 
aplinkumoj ir visada vyravo tik 
anglų kalba. Jeigu komendantas 
dažnai skelbdavo stovyklautojų 
uždirbtus “merit” punktus, tad ar 
nereikėjo laikas nuo laiko pa
skelbti ir “demerit” punktus 
tiems, kurie, tarytum nežinodami 
kokios tautybės stovykloje yra, 
kalbėjo tik angliškai?

Be to, šiemet stovyklautojams 
gal būta perdaug “liberališko” 
pasirinkimo ir einant maudytis. 
Kas norėjo, ėjo, kas ne — galėjo 
laisvai pasirinkti ir likti stovykla
vietėj. Atrodo, visi privalėtų vyk
dyti nustatytą programą ir kartu 
žygiuoti f paežerę. Nenorintieji 
maudytis — galėtų pasilikti kran
te. Tas jaunimą pratintų prie 
tam tikros drausmės ir tvarkos.

Gaudzė kviečia visus kasdien 
kalbėti rožančių už pasauliui rei
kalingą taiką. Kreipkimės Į Die
vą per Mariją, nes Ji yra parink
ta būti Dievo miestu — amži
nąją Jeruzale, ir nuostabiausios 
pagalbos dalintoja.

— Mūsų par. ligoniai: Juozas 
Kelminskas paguldytas Belle- 
chasse ligoninėje, kamb. nr. 311. 
Saulės karštis netikėtai susarg
dino; Antanas Yuknelis dąr te
bėra Montreal General ligoninė- jauskas, SJ, kuris yra stovykla- 

. ............vęs beveik visose JAV ir Kana
dos stovyklose, tvirtina, kad “Bal
tijos” stovyklavietė savo pastatų 
grožiu ir patogumu gali lygintis 
su betkuria šio kontinento lietu
vių stovyklaviete, o gamtos gražiu 
pralenkia visas.

Stovyklos užbaigimui dar rei
kia į naujuosius pastatus Įvesti • 
vandenį ir elektrą. Po to beliks 
tik stovyklos išlaikymo ir gerini
mo darbai.

Visi montrealiečiai kviečiami 
stovyklą apžiūrėti ateinanti sek
madieni, gegužinės metu, žvyruo
tas kelias, kurio yra tik apie 6 
mylias, šiemet nupiltas alyva, iš
lygintas ir visai nedulka.

“Baltijos” gegužinė Įvyks rug
pjūčio 7 d., sekmadienį, prie Lac

i Sylvere ežero. Programoje: 12.15 
vai. pamaldos, 1 vai. skautų-čių 
stovyklos uždarymas, 2 vai. “Bal
tijos” stovyklavietės fundatorių 
ir rėmėjų garbės lentų atidengi

amas, premijuotas prizinis šaudy
mas, ežero apžiūrėjimas motori- 

■ niais laiveliais, bufetas, muzika 
šokiai ir kitos Įvairybės.

Važiuoti iš Montrealio Auto- 
route, pro St. Agathe No. 30 ke
liu iki sankryžos su No, 18. po 
to No. 18 ir sekti rodyklės Lac 
Sylvere.

“Baltijos” stovyk. parėmė: inž. 
I K. Vilčinskas (Ottawa) S15, J. Žit- 
i kauskienė $5. Didelis ačiū! Pr. R.

Kun. J. Gaudzė
‘Baltijos” stovyklavietėje gyve

nimas verda. Neseniai pasibaigė 
moksleivių ateitininkų stovykla, 
dabar stovyklauja skautai ir skau
tės. Visi, kas matė naujuosius 
nakvynių pastatus, pripažįsta, 
kad jie yra gražūs, patogūs ir tin
kami kaip stovyklaujančiam jau
nimui, taip ir pavieniams asme
nims bei šeimoms. Tėvas G. Ki-

je, kamb. nr. 1641. Mrs. Violetai 
Puzarauskienė jau daugelis me
tų kaip serga, ir, kas skaudžiau
sia, pačioje savo jaunystėje. Pet
ras čipkus, ankščiau buvęs gele
žinės sveikatos, dabar dėl ligos 
neišeina iš namų. Jonas Mika
lauskas, dar jaunas, bet vis smar
kiau Įsigalinti multiplex sclerosa 
nebeleidžia savistoviai vaikščioti, 
gyvena miesto apartamente. Vin
cas žemaitis paguldytas Royal 
Edward ligoninėje-

— Skambinkite ir praneškite 
apie savus ligonius šv. Kazimiero 
klebonijai.

TORONTO
Onutė ir Jonas Dirmantai susi

laukė pirmgimės dukrelės. Ponia 
Dirmantienė yra punskietė, buv. 
O. Nevulytė, sukūrusi šeimą To- , 
ronte;

Atitaisymas. Pereitame “TŽ” 
numeryje skelbiant apie K. Mar- 
tinkienės atvykimą iš Vokietijos, 
adrese įvyko korektūros klaida. 
Tikras adresas yra 14 Kings 
Point Dr., Etobicoke, Ont.

Kanada pardavė Lenkijai kvie
čių už §85 mil. Pristatymas vyks 
dalimis trejų metų laikotarpyje. 
Mokėjimo sąlygos gana lengvos: 
10% grynais pakrovimo metu, 
balansas sumokamas per 
metus.

2-3

Ateitininkų 
vykios vadovas. Šone matyti sės. M. Dovydą 
los ūkvedis

stovykla "Baltija". Kalba Tėv. G. Kijauskas, S J., sta
ir J. Ladyga, stovyk-

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

— sunkvežimių tarnyba. 
Perkraustymas bei

pervežimas.
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 

Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

“L IT AS"
MOKA už:

Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki S2.000 bendros santaupų 
sumos.

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 26, Que., tel. 766 - 5827

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

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12 30 v. 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius- 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 Iki 6 v 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v




