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Atramoms krintant
Žinia apie staigią vyskupo Prano Brazio mirtį pasklido kaip 

žaibas. Sunku buvo tikėti gautai telegramai — nevienas j'ieškojo 
klaidos telegramos tekste, nes Vyskupas Įšventintas vos prieš dve
jus metus ir tik 52 metų amžiaus... Deja, vėlesnės žinios pa
tvirtino staigų Vyskupo užgesimą. Prieš dvejetą metų visi džiau
gėmės naujo vyskupo paskyrimu, o dabar liūdime staigaus jo iš
siskyrimo. Su Šv. Rašto Jobu tariame “Dievas davė, Dievas atėmė, 
Dievas ir vėl duos”, tačiau širdies gilumoje negalime užslopinti 
rūpesčio, kuris kyla matant krintančias išeivijos atramas. Tą 
rūpestį jaučiame jau kelinti metai, nes viena atrama po kitos 
krinta iš mūsų išeivijos rūmo. Ir juo toliau, juo mūsų atramų 
kritimas dažnas šiuo metu tą kritimą ypač gyvai jaučiame, neš 
vyskupo Prano Brazio asmenyje netekome vienos stipriausių atra
mų. Tiesa, jis dar nesuskubo atskleisti savo asmenybės visoje 
pilnumoje, tačiau kam teko su Juo pabuvoti bei arčiau pažinti Jo 
užsimojimus, neabejotinai galėjo pastebėti neeilinę asmenybę, ku
riai buvo patikėtos vyskupo pareigos. Jo atėjimas į lietuvių visuo
menę su vyskupo autoritetu buvo didžios reikšmės ne tik išeivijai, 
bet ir okupuotai Lietuvai. Dėlto staigų Jo išėjimų nepaprastai ap
gailime. Net ir tie, kurie Velionies arčiau nepažinojo, lygiai ap
gaili, nes jaučia paliktą spragą visoje išeivijoje.

Kodėl gi vyskupo Prano Brazio ankstyva mirtis sulaukė vi
suotino apgailestavimo? Pirmiausia, pajutome netekimą autorite
to. Jeigu mūsų laikais kalbama apie autoriteto krizę net norma
liose sąlygose, tai išeivijoj juo labiau, nes čia didžiausias autori
tetas yra kiekvienas pats sau. Daugelyje dalykų nesusikalbame, 
nes stokojame autoritetų, apie kuriuos visi galėtume telktis. Vys
kupo Prano Brazio atėjimas viešumon buvo tuo atžvilgiu reikš
mingas švystelėjimas, juoba, kad Jis pasirodė tuo metu, kai išei
vijos nesusikalbėjimas jau buvo pasiekęs zenitą beveik visose sri
tyse, neišskiriant nė religinės. Visi tautiečiai sužiuro į Jį kaip 
naują žvaigždę, kuri turėjo būti vadove daugelyje reikalu. Ta link
me Velionis ir bandė eiti, siekdamas savo apjungiančia ranka 
įnešti darnos ir švietime, ir tarpgrupiniuose santykiuose, ir religi
niame gyvenime. Jam ypač rūpėjo pastarasis, nes matė, kad da
bartinės reformos laikais lietuviams reikia išeiti iš tradicinių rė
mų ir stipriau sukrusti. Jis planavo lietuvių katalikų senatą, kuris 
savo moraliniu autoritetu jungtų visus išeivijos tikinčiuosius, stu
dijuotų iškylančias problemas ir jieškotų atitinkamų praktinių 
sprendimų. Tiesa, nevisur jis rado pritarimą šiai minčiai, tačiau 
buvo pasiryžęs pradėti pirmuosius žingsnius.

Kairėje — Kauno rotušė, dešinėje Įgulos bažny-Nuotraukos, gautos iš sovietų pavergtos Lietuvos.
čia, kurioje įrengtas vitražų muzėjus. Kaip Vilniaus katedra, paversta paveikslų galerija, taip ir įgu
los uždarytoji bažnyčia yra geriausi liudininkai religijos persekiojimo Lietuvoje

Pasaulio įvykiai

Vyskupas Pranas Brazys atėjo ne tiktai su vyskupo autori
tetu, bet ir su didele moksline erudicija, kurią sukaupė ilgais 
studijų metais, ir su jauna energija, matančia dabarties mūsų 
rūpesčius. Jis aiškiai jautė išeivijos pulsą ir stengėsi pagal tai 
panaudoti savo erudiciją ir energiją. Iš tos nuojautos gimė šie- , 
lovados centras Vokietijoje, kuris užsimojo atnaujinti religinį, išei
vijos gyvenimą dabarties reformų dvasioje. Velionis sutelkė apie 
save bendradarbių būrelį, kuris ryžosi paruošti lietuviškus litur
ginius tekstus, naują katekizmą ir Šv. Rašto vertimą iš originali- 
nių kalbų. Atlikęs pirmuosius žingsnius bei paruošiamuosius dar
bus, Velionis tikėjosi sulaukti darbo įsibėgėjimo. Deja, užsimotas 
darbas liko užuomazgoje, kuri, reikia tikėtis, išsiskleis pilnu at
baigimu. Tai tik vienas jo planų, bet jis būdingas ypač tuo, kad 
rodo Velionies jautimą dabarties pulso. Jis stovėjo arti savo tau
tiečių, mokėjo įžvelgti jų rūpesčius ir rasti atitinkamą sprendimą. 
Tuo būdu jis buvo dabarties vyras, neužsisklendęs praeities kate
gorijose ir pasiryžęs tiesti tiltus ateitin. Toks buvo Velionis, bet 
Jo jau nėra. Reikia tikėtis, kad Jo vieton ateis kitas, kuris su
gebės ne tiktai tęsti suplanuotus darbus, bet ir būti dabarties 
vyskupu, reginčiu ne praeities miražus, o mūsų meto problemas 
bei ateities viltis. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Birželio 6-15 Švedijoje su at
sakomuoju vizitu lankėsi sovietų 
“parlamentinė grupė”, vadovau
jama Justo Paleckio. Arlandos 
aerodrome svečius sutiko pats

IR IZRAELIS
liepos 23, sekmadienio rytą, ka
ro laivu “Colbert”. Prancūzi
jos ambasados pranešimu, Kana
doje jis žada viešėti penketą 
dienų. Iš Kvebeko miesto prez. 
De Gaulle automobiliu važiuos į 
Montrealio parodą, pakeliui 
stabtelėdamas Trois-Riviers 
mieste pusryčiams. Liepos 25 jis 
oficialiai atidarys Prancūzijos 
Dieną pasaulinėje parodoje, o 
liepos 26 d. dalyvaus Montrea
lio burmistro J.' Drapeau su
rengtame priėmime. Iš Montrea
lio prez. De Gaulle planuoja už
sukti į Otavą, kur jo lauks ge- 
nerabnis gubernatorius R. Mi- 
chener. Dienotvarkėje prez. De 
Gaulle nusižengia vienam tradi
ciniam punktui. Visi vyriausy
bių svečiai į pasaulinę parodą 
atvyksta per Otavą, o jis koją 
Kanados žemėje iškels Kvebeko 
mieste. Otava nustumiama į pas
kutinę vietą.

P. Korėjos vyriausybė tikisi

SOVIETAMS NEPAVYKO JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TA
RYBOJE IŠKOVOTI IZRAELIO PASMERKIMO. Savo prestižą 
Maskva dabar bando gelbėti Jungtinių Tautų visumos susirinkime, 
kur ji ir arabų kraštai gali susilaukti Afrikos mažųjų valstybių pa
ramos. Į Niujorką atvyko Sovietų Sąjungos premjeras A. Kosygi
nas, pakeliui stabtelėjęs pas Prancūzijos prezidentą De Gaulle. 
Pastarajam žydų ir arabų konflikte pavyko išlaikyti neutralumą, 
nors ginklais Prancūzija rėmė. Izraelį. Kanados užsienio reikalų 
min. P. Martin ragino prez. De»---------------------- ;---------------- -
Gaulle panaudoti savo įtaką ra- lio. Jos evakuavimas būtų di- 
mybei Artimuosiuose Rytuose džiulė problema.__
atstatyti. Kursčiusi ar a bu s ir 
lemiamu momentu neatėjusi 
jiems į pagalbą, Maskva dabar 
vaidina didžiausią jų draugą. Ji 
ne tik pati nutraukė diplomati
nius ryšius su Izraeliu, bet tai 
privertė padaryti ir savo sateli
tus — Lenkiją, Vengriją, Čeko
slovakiją ir Bulgariją. Sovietai 
nori, kad Jungtinės Tautos Iz
raelį pripažintų užpuoliku ir 
priverstų atitraukti kariuome
nę į prieškarines sienas. Vaka
rų valstybėms rūpi galutinis 
trinties ir nesutarimų pašalini
mas Artimuosiuose Rytuose. Iz
raelio priverstinis pasitrauki
mas iš užimtų sričių šios prob
lemos neišspręstų. Taikai atsta
tyti reikia abipusio sutarimo. 
Nuo 1948 m. tarp Izraelio ir 
arabų kraštų viešpatauja karo 
stovis. Egiptas neleidžia Izrae
lio laivams naudotis Suezo ka
nalu, o Izraelis lig šiol nėra mė
ginęs spręsti išvietintų arabų 
klausimo. Užėmus nemažą Jor
dano sritį, jų skaičius dabar jau 
siekia 1.250.000. Tokios arabų 

, masės Izraelis nėra linkęs įsi
leisti į savo teritoriją, nes tada 

’ trečdalį Izraelio valstybės gy
ventojų sudarytų arabai. Jiems 

. reikėtų surasti * vietą kituose 
, kraštuose ir sumokėti kompen-

Kanadiečiai buvo supykę ant 
prez. G. A. Nasserio, kai jis per 
48 valandas iškraustė jų karius 
iš Egipto. Pasirodo, šis nema
lonus ultimatumas jiems išėjo į 
naudą. Tai liudija skaudi kana
diečių pareigas perėmusio in- 
diečių dalinio patirtis. Jo vilks
tinę Gazos juostoje užpuolė Iz
raelio tankai, nors visi sunkve
žimiai buvo paženklinti Jungti
nių Tautų vėliavomis, Apšaudy
mo metu žuvo 14 indiečių, o 24 
buvo sužeisti. Į Kipro salą eva
kuoto indiečių dalinio karinin
kai teigia, kad Izraelio tankai 
savo vikšrais traiškė jų sunkve
žimius. Jų nuomone, apie nesu
sipratimą negali būti nė kalbos, 
nes iš tokio atstumo Izraelio 
tankistai negalėjo nematyti 
Jungtinių Tautų vėliavų ir ženk
lų. Pasipiktinę tokiu žydų elge
siu, Jungtinių Tautų kariuome
nės daliniai norėtų, kad Izraelis 
būtų išmestas iš Jungtinių Tau
tų. Šis incidentas buvo užtušuo
tas. Jo netgi nesiteikė paskelbti 
Jungtinės Tautos Niujorke.

Komunistinė Kinija išsprogdi
no pirmąją vandenilio bombą. 
Petingo radijo pranešimu, ban
dymas buvo atliktas virš vaka
rinės Kinijos teritorijos. Ameri
kiečių žvalgyba jau prieš pus
meti buvo paskelbusi, kad Ki
nija baigia gaminti vandenilio 
bombą, šiuo bandymu Kinija 
įsijungė į vadinamąjį atominin
kų klubą* kurio nariai yra JAV, 
Sovietų Sąjunga ir Britanija. Ji 
taipgi pralenkė prez. De Gaul
le į garbės viršūnes tempiama 
Prancūzija, kuri vandenilinės 
bombos dar nėra išbandžiusi. 
Sekantis kiniečių žingsnis turėtų 
būti raketų gamyba.

Š. Atlanto Sąjungos užsienio 
reikalų ministerial posėdžiavo 
Liuksemburge. Darbotvarkėje 
buvo Vietnamo taikos klausi
mas ir dabartinė įtampa Arti
muosiuose Rytuose. Baigminia
me pranešime pritariama Kana- - 
dos užs. reik, ministerio P. Mar
tin pasiūlymui sumažinti Rytų 
ir Vakarų kariuomenes. Šį žings
nį galima bus padaryti tik tada, 
jeigu jam pritars sovietai.

Sovietai ir amerikiečiai iššo
vė į erdves specialiais prietai
sais aprūpintas laboratorijas, ku
rios praskris pro Veneros pla
netą. Sovietų erdvėlaivis vadina
si “Venus IV”, amerikiečiu — 
“Mariner V”. Abu jie turi tą 
patį tikslą — ištirti Veneros at
mosferą ir surinktus duomenis 
perduoti žemėn.

Vietnamo kare praėjusią sa
vaitę marinai užėmė komunistų 
pozicijas prie Da Nang karinės 
bazės. Didieji bombonešiai B- 
52 pradėjo bombarduoti komu
nistų kariuomenės telkinius 
Laos pasienyje, š. Vietname 
amerikiečių lėktuvai nušlavė 
nuo žemės paviršiaus pagrindi
nę elektros jėgainę Thanh Hoa 
vietovėje, 90 mylių atstume nuo 
Hanojaus. Atstovų rūmai Va
šingtone patvirtino rekordinį 
$70,3 bilijono karinį biudžetą. 
Kongrese pasigirsta vis daugiau 
balsų, reikalaujančių sustiprinti 
karą. Demokratas George And
rews netgi pasiūlė įteikti ulti
matumą Hanojaus režimui per 
mėnesi atitraukti savo kariuo
menę iš P. Vietnamo. Jeigu Ha
nojus atsisakytu, tokiu atveju jis 
pataria numesti atominę bombą.

viai, kaip ir visi kiti sovietų val
diniai, varomi į masinius mitin
gus, kuriuose * pagal įprastinį 
standartą skelbiamas rūstus pa
smerkimas “izraėliškiesiems ag
resoriams ir karo nusikaltė
liams”. Iš kitos pusės, kaip tik 
tuo pačiu metu įvairiose Lietu
vos vietose, pradedant Paneriais 
ir atokiomis Žemaitijos vietovė
mis, visur, kur savo metu buvo 
nacių vykdomi masiniai žmonių

lander. •
Vos tik įkėlęs koją Švedijon, 

Paleckis padarė pareiškimą, už
gaunantį Izraelį ir tuo pačiu šve
dų viešąją nuomonę, kuri tuo 
metu buvo smarkiai susijaudinu
si dėl kritiškos padėties Art 
Rytuose.

Ryšium su tuo Švedijos baltų 
komitetas išsiuntinėjo spaudai* 
parlamento nariams, akredituo
tiems užsienio korespondentams 
ir pačiam Paleckiui protesto raš
tą, kuriame tarp kitko sakoma:

“Justas Paleckis yra vienas iš 
nedaugelio gyvųjų baltiečių ko
munistų, kuris *1940 m. turėjo 
augštą vietą ir aktyviai prisidėjo 
•prie Pabaltijo įjungimo Rusi
jon. Vadovaujančio rusų enka
vedisto Dekanozovo (likviduoto 
drauge su Berija) paskirtas Lie
tuvos vyriausybės vadovu, Pa
leckis su rusais užnugaryje pra
vedė nepriklausomos Lietuvos 
pavertimą sovietine provincija. 
Kaip toks jis drauge atsakingas 
už masines žudynes, deportaci
jas, ekspropriacijas ir kitas pik
tadarybes. Po to antrąjį pasau
linį karą jis praleido Rusijoje, 
o po karo sugrįžo Lietuvon. Už 
ištikimą tarnybą buvo augština- 
mas, ligi pastaraisiais metais 
jam buvo patikėtos reprezenta
cinės pareigos būti Augščiausio- 
jo sovieto tautybių tarybos pir
mininku.”

Protesto rašte toliau sakoma:
“Savo tarptautiniuose santy

kiuose su Vak. Europa rusai vis 
iš naujo mėgina pristatyti Pa- 
baltįjį kaip Sov. Sąjungos dalį, 
leisdami jai atstovauti baltietiš- 
kosios kilmės marionetinius po
litikus.

Tai natūralu, kad tiek Švedi
joje, tiek visur laisvame pasau
lyje baltiečiai žiūri į Paleckio, 
vieno ryškiausių Pabaltijo kvis- 
lingų, vizitą su kartėliu ir skaus
mu. Jis ir panašūs į jį jokiu bū
du neatstovauja Pabaltijo tau
toms, bet jas išprievartavusiai 
diktatūrai. ...

Kadangi Švedijos vyriausybė • , y. , •'e me lAniromc it*ir parlamentas šiomis dienomis,

gai paminėti pirmųjų didžiųjų Vladas Rubin, popiežiaus 
deportacijų, priėmė rusų 
čius su pagarbos pareiškimais, 
tun būti bent paminėti tie bal-

vo: ukrainieaų šv. Juozapato vo deportuoti ir nužudyti. Jų 
skaičius Estijoje siekia 119, Lat- 
vijoje 45, tarp jų 8 buvę Estijos
prezidentai ir 3 Latvijos.” (Ko- £l*
dėl lietuviai negalėjo pateikti fe"hnos, s*-
atitinkamų skaičių? — m.p.) Xnpro^&e}°w^ri5»oMnSmipt

- e e e . oaiiero: Bad Woensnofen mies-
Švedijos baltų komitetas to- telio klebonas kun. Edmund 

liau teigia: Keck, kurio naranijos ribose
“Jau pirmuoju žingsniu šve- vra a.a. vysk. Brazio Įsteigtasis

mėmis buvo pagerbtas nužudy
tųjų žydų atminimas. Kiek anks
čiau spaudoje pradėjo rodytis 
kiek titotios dvasios anų tra
giškų įvykių aprašymai, kuriuo
se nebevengiama pabrėžti lietu
vių pastangas gelbėti žydus nuo 
mirties.

Kaip visiems žinoma, sovieti
nė propaganda visą pokarinį 
laikotarpi beatodairiškai užsi
iminėjo kurstymu ir palaiky
mu tokių nuotaikų, kurios su
kliudytų normalius lietuvių-žydų 
santykius ir sunkintų abipusi 
vieni kitų supratimą. — A. L.

Pasveikino kvislingav Paleckį
Specialus pranešimas iš Švedijos 

mas yra griežtai priešingas bal- 
tiečių egzilų pažiūrai ir net tai, 
kuri ‘— kaip mes turime tvirto 
pagrindo prileisti — vyrauja 
baltiečių tautose tėvynėje. Nar
sios žydų tautos kova už savo 
egzistenciją sužadina visame pa
saulyje baltų nuostabą ir sim
patiją”.

Protesto raštas baigiamas to
kiais žodžiais:, ,

“Baltų komitetas'Hfiri su gi
liu apgailestavimu, kad švedų 
tautos išrinktieji autoritetai gar
bę teikiančiu būdu sutinka at
stovaujančiuosius diktatūroms, 
kurios yra visiškai svetimos tiek 
parlamentarizmui, tiek ir demo
kratijai.”

Protestą pasirašė baltų komi
teto pirmininkas prof. Birger 
Nerman (švedas) ir sekretorius 
Arvo Horm (estas).

Dėl rašte implikuojamų nuo
taikų Pabaltijyje, kiek tai lie- 
čia-Lietuvą, tai šiomis dienomis, 
vykstant Art. Rytų krizei, paste
bėtos dvi griežtai priešingos ten
dencijos. Iš vienos pusės, betų-

Vyskupo Brazio laidotuvės
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Romos

Prieš dvejus metus kard. Con- 
falonieri, arkiv. A. Samorė ir 
vysk. V. Brizgys Santa Maria 
Maggiore bazilikoje konsekravo 
vyskupu kun. Praną Brazį, o da
bar, tie patys trys Bendrijos 
dignitoriai šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje žvelgė paskutinį 
kartą į jų konsekruotojo Vys
kupo karstą. Su jais ilga virtinė 
tikinčiųjų: pasauliečių, kunigų 
ir vyskupų, susirinkusių šiam 
momentui iš įvairiausių pasau
lio kraštų. Jie atlydėjo Velio
nies palaikus iš Tėvų marijonų šių prie karšto atliko kard. Con- 
vienuolyno į bažnyčią, meldėsi 
už Vyskupą, kuris, tarsi staiga 
sužibęs meteoras, apmetęs daug 
planų ateičiai, ilsėjosi ramus ir 
nebylus. Matėsi čia paskutinysis 
nuncijus Lietuvai ir dabartinis 
Vatikano vicekamerlengas arkiv. 
Aloyzas Centoz; Tėvų marijonų 
kongregacijos generolas ir balt- 
gudžių išeiviams skirtas vysku
pas Česlovas Sipovič; rusų išei
vių dvasiniais reikalais besirū
pinąs vysk. Andriejus Katkoff;

nis lenkams išeivijoje ir’ nese
niai paskirtas Katalikų Bendri-

Sovietų premjeras A. Kosy
ginas, atidarydamas Jungtinių 
Tautų visumos posėdžius, parei
kalavo, kad Izraelis būtų pripa
žintas agresorium, priverstas pa
sitraukti i prieškarines sienas 
ir atlyginti arabų kraštams pa
darytus nuostolius. Jis taipgi 
apkaltino žydus arabų privers
tiniu iškraustymu iš Gazos ir 
Jeruzalės: “Kaip Hitlerio Vokie
tija skirdavo gauleiterius, taip 
dabar Izraelio vyriausybė ka
riuomenės užimtoms sritims val
dyti skiria karimus gubernato
rius ...” Pasak A. Kosygino, žy
dai degina arabų kaimus, mo
kyklas ir ligonines. Kaltę dėl 
karo pradžios jis suvertė Brita
nijai ir JAV-bėms, kurios, gir
di, kursčiusios Izraeli. Prez. L. 
B. Johnsonas Vašingtone pasa
kytoje kalboje taikos problemą 
siūlė spręsti patiems Artimų
jų Rytų kraštams tiesioginėmis 
derybomis. JAV-bių vyriausybė 
yra pasiryžusi garantuoti visų 
minėtųjų kraštų politinę nepri
klausomybę ir teritorijų nelie
čiamumą. Jis taipgi siūlė iš
spręsti išvietintų arabų klausi
mą. sumažinti nuostolingas gink
lavimosi varžybas. Izraelio už
sienio reikalu min. A. Eban pa
reiškė, kad žydai nesutiks pa
sitraukti i prieškarines sienas, 
jeigu toki nutarimą vienbalsiai 
padarytų JT visumos posėdis. 
A. Kosygino karingumą gali šiek 
tiek sumažinti komunistinės Ki-. 
nijos išsprogdinta vandenilio 
bomba.

Arabų kraštai nutraukė naf
tos tiekimą JAV ir Britanijai. 
Atrodo, kad dėl to yra kaltas 
Egipto prez. G. A. Nasseris, ku
ris kaltę dėl arabų pralaimėji
mo suvertė britams ir ameri
kiečiams. nors iš tikrųjų abu 
minėtieji kraštai karo dienomis 
laikėsi visiško neutralumo. Ga
limas dalykas, britų ir ameri
kiečių naftos bendrovių turtas

kad

PREMJERAS
Arabų ir žydų konflikte prem

jeras L.‘B. Pearsonas gina Jung
tinių Tautų vaidmenį, neatmes
damas Izraelio pretenzijų į kai- 
kurias užimtas sritis. Jis pata
ria išspręsti Izraelio išvietintų 
arabų klausimą ir žada, reika
lui esant, dalį jų įsileisti į Ka
nadą. Tų išvietintų arabų yra 
apie 1.250.000, jau beveik 20 
metų skurstančių vargingose pa
bėgėlių stovyklose. Į Kanadą no
rintiems įvažiuoti arabams tek
tų palengvinti imigracijos tai
sykles ir reikalavimus, kaip kad 
savo laiku buvo padaryta suki
limą pralaimėjusiems vengrams.

Premjeras L. B. Pearsonas 
paskelbė parlamente, kad kon
federacijos šventė iš liepos 1 
d. šiemet bus perkelta į liepos 
3 d. Kadangi Dominijos Diena 
išpuola šeštadienį, jos perkėli
mas į pirmadienį valdžios įstai
gų tarnautojams duotų ilgą sa
vaitgalį. Parlamentas pritarė 
premjero sumanymui, bet kai- didesnės finansinės paramos iš 
kuriems opozicijos nariams už- Kanados. Šiuo metu yra svars- 
kliuvo jo pavartotas “konfedera- tomas milijono dolerių paskolos 
cijos šventės” terminas. Jie iš klausimas, ši suma būtų panau- 
šio šiaudo priskaldę ištisą veži- dota pieno ūkiams P. Korėjoje 
mą. Manoma, jog ir provincijų stiprinti. Iš Kanados būtų siun- 
parlamentai atleis savo valdines čiamos geros veislės karvės ir 
įstaigas nuo darpo liepos 3, pir- žemės ūkio mašinos. Derybas su 
madienį. Kaip pasielgs privačios Kanados vyriausybe veda į Ota- 
įstaigos ir Įmonės, tebėra neaiš- vą atvykęs P. Korėjos preziden
tu. Jos taip pat Kanados šimt
metį turėtų pagerbti ir atžymė
ti ilgu savaitgaliu.

V. Vokietijos prez. H. Luebke 
lankėsi Calgary, Otavoje ir 
Montrealio pasaulinėje parodo
je. Jis turėjo ilgesnį pokalbį su 
premjeru L. B. Pearsonu ir že
mės ūkio ministeriu J. Green 
apie paramą skurdą ir badą 
kenčiantiems kraštams. H. Lueb
ke sakosi buvęs nustebintas Al- .... . .
bertos lauku platybių ir gali- milijonai būtų panaudoti erdvių dų žemėje Paleckis pasirodė lietuviškasis sielovados centras,
mvbiu. kurias turi ten gyvenan- satelitams, o 38 milijonai tele- kaip rusų marionetė. Arlandoje ir daugelis kitu,
tys ūkininkai. fono, telegrafo ir televizijos sto. jis kategoriškai pareiškė, kad f ’

Prancūzijos premjeras De tims visoje Kanados teritori- gaisras Vidurio Rytuose buvo Brizgvs, asistuojamas dviejų vius. '
GauDe Į Kvebeko miestą atvyks joje. uždegtas Izraelio. Toks tvirtini- kunigų marijonų. Pamokslą ita- Visi atsisveikinimo žodžiuose tokia plati. J. S.

to gen. C. H. Park specialus pa
siuntinys dr. Soo-sun Choi. šie
metiniuose planuose P. Korėjai 
numatyta duoti $500.000 pasko
lą ir $84.000 techninę paramą.

Aštuonios telefono ir dvi te
levizijos bendrovės pasiūlė fe
deracinei vyriausybei iššauti į 
erdves tris ryšių satelitus, jei- 
vu Otava sutiktų padengti dalį 
išlaidu. Visas projektas atsiei
tu anie $80 milijonų, kurių 42

delegatas pabėgėlių reikalams

mann; Vatikano valstybės sek
retoriato atstovas mons. Montal-

liškai ir keletą žodžių lietuviš
kai pasakė marijonų generolas 
vysk. C. Sipovič, trumpai per
žvelgdamas visą vysk. Brazio 
gyvenimą, kuris pilnai atspin
dėjo Jo pasirinktąjį šūkį “omni
bus omnia” — “viską visiems”; 
taipgi perskaitė popiežiaus at
siųstąją užuojautos telegramą ir 
palaiminimą visiems lietuviams, 
marijonų kongregacijai ir susi
rinkusiems palydėti Velioni į 
amžino poilsio vietą.

Užbaigos pamaldas po šv. Mi-

falonieri. Visų pamaldų metu 
giedojo lietuviai klierikai ir ku
nigai, vadovaujami kun. J. Jan
kausko.

Italų laidotuvėse neįprasta il
ga virtinė automobilių lydėjo 
Velionies karstą į Romos kapi
nes — Campo Verano, kur atsi
sveikinimo žodį marijonų vardu 
tarė vysk. C. Sipovič. Visų lie
tuvių vardu kalbėjo min. St. Lo
zoraitis, pabrėždamas garbaus 
Velionies lietuvio patrijoto-ku- 
nigo dvasią, kurioje Jis stengę
sis apjungti ir suprasti visus. 
Vokietijos lietuvių vardu kal
bėjo sielovados direktorius Vo
kietijos lietuviams kun. dr. Jo- arabų kraštuose bus nusavin- 
nas Aviža, iškeldamas Velionies tas. Libija pareikalavo, kad -------- ------ - ------------
ypatingą dovaną rasti dialogą JAV ir Britanija uždarytų savo Nemaža dalis kongreso atstovų 
su visais geros valios lietuviais karines bazes jos teritorijoje, norėtų, kad Amerika pasektų Iz- 
ir kiekvieną laikyti pagarbiu sa- Britams šį reikalavimą nebus raelio pavyzdžiu ir siektų sku- 
vo pokalbio partneriu. Bad Woe- sunku įgyvendinti, nes jie Libi- bios karinės pergalės, 
rishofeno klebonas kun. Keck iš- joje turi tik keletą kariuome- Izraelio torpedlaivių ir avia- 
reiškė visų savo apylinkės vo- nės dalinių, kai tuo tarpu ame- cijos sužalotas amerikiečių ry
tiečių gailestį ir skausmą nete- rikiečiai ten yra įsirengę milži- šių tarnybos laivas “Liberty” at
kus toj apylinkėj gyvenusio ir nišką aviacijos bazę prie Tripo- plaukė į Malta. Pentagono 
tokį gražų bei nuostabų broliš- ----------------------------------------
ko gyvenimo pavyzdį davusio nabrėžė Velionies galvosenos 
Vyskupo. Visos ateitinintijos ir bei širdies platumą. “Viešpaties

sluogsniuose viešpataują Įtari
mas. kad laivas nebuvo užpul
tas nėr klaidą, kaip kad mėgino 

lietuvių katalikų jaunųjų inte- Angelas” ir Lietuvos himnas teisintis Izraelio vyriausvbė. 
lektualų vardu žodį tarė prof, skambėto Camno Verano kani- Torpedlaiviai galėjo nepastebėti 

- Amerikos vėliavos, bet sunku 
ties Vyskupo ypatingos savybės iančiu lietuvišku širdžių, nalv- patikėti, kad jos nematė Izrae- 

šv. Mišias atnašavo vysk. V. — mokėjimo apimti visus lietu- dint amžinan noilsin širdį, kuri lio naikintuvu pilotai. Spėjama 
buvo tokia miela, tokia gili ir jog ataka galėjo būti iš anks* 

suplanuota.

dr. Vyt Vardys, sustodamas niu ©lotuose iš skausmu trūkčio-

i
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Žvilgsnis į Palestinos problemą
Birželio 5 d. trečiasis Izraelio atkirtis arabams yra tęsinys senos kovos dėl Palestinos

Ginklas ir kapitalas skynė 
ns kelią į jų protėvių žemę.

Jie sako

du pasiruošimą pulti. Arabai, pa
šalinę J. T. karinį dalinį, ėmė 
grasinti ir ūkiškai gniuždyti Iz
raelį. Birželio 5 d. Izraelis pra
dėjo nepaskelbtą karą, sunaikin
damas žymią dalį arabų lėktuvų 
aerodromuose ir karinės maši
nos smūgiais pirmą dieną pa
kuždamas arabus trijuose fron
tuose. Po 86 vai. kruvino karo, 

__  ______ ___________ o____________________ kurio aukų skaičius nepaskelb- 
Londone, Anglijoj, nutarė rūpin- gerbtas visu iškilmingumu, skir- tas, Izraelis reikalauja užimtų

Q RUIGIUI AME GYDIME

Praėjusių metų pabaigoje vėl Balfouro pažadai ir jų 
11 žsi lifinsnojo dažni si įsi kiwi rn a i vilkini
top arabų ir I^jo, Lapkričio Britanijos škotų kilmės užsie- 
dt reikalll ministeris Arthur t •
de skerdynes tojuose Jordam- James Balfour (1848-1930) 1917. . Senukų genčų kova aštre- 
jos kaimuose: Jungtinių Tautų XI 2 jordui įoschUdui, Britą- N. Abraomo sūnų ainiai tapo di- 
Saugumo Taryba vieningai pa- knistų Sąjungos pirmi- pnešais. Žydams pa
smerkė zydus šun. balandžio> 7 4<J vyko jsląepyti Palestinos padah-
d. jvyko Izraelio ir Sirijos lėk- - “u- «««« —m—*---- u.—
tuvų oro kautynės, nuvedusios į 
karnų sambrūzdį — arabų ir žy-

GEORGE HEES, kalbėdamas apie W. Gordono Kanadai 
peršamą tautinę e' " : “Mes negalime tikėtis, kad užsie
niečiai, rizikuodami kapi ir parūpindami mums darbus, at
sisakytu pelno. Būtų truputį kvaila mosuoti vėliava, kai pilvas 
tuščias .

* Nauja katalikų organizacija diencijoj Prancūzijos preziden-
“Calix” pirmame susirinkirne tą gen. De Gaulle. Jis buvo pa

ris alkoholikais.’ Vyskupai* jų tu katalikų valstybių galvoms. v.
darbui pritarė. Pasirinko var- ★ Pranciškonų ordinas šį pa- zimską politinę kovą tarp didžių- 
dą “Calix” (kielikas), manydami, vasari išsirinko generalinį pa- valstybių dėl jsigalejimo Ar- 
kad tik “Dievo malonė gali pa- reigūną-ministerį Tėvą Konstan- rimuose Rytuose, ši kova sena, 
dėti palikti bonką — grėsmės tiną Koser. Suvažiavime Asyžių- kiekviename praeities tarps-
centrą ir gyventi normalų gyve
nimą.”

★ Hazelwood, 900 metų senu
mo pilis Anglijoj, paverčiama 
šventove, kur bus pagerbiami 
anglų reformos kankiniai. Nu
pirko tėvai karmelitai. Hazel
wood, Vavasour šeimos namai, 
liko ištikimi katalikybei. Čia yra 
seniausia koplyčia, kurioje Mi
šios laikomos be pertraukos nuo 
1184 m.

★ Penki tūkstančiai V. Euro
pos moterų našlių buvo nuvyku- 
sios į Liurdą. Pasveikinimą at
siuntė popiežius Paulius VI. Ja
me, be kitko, sakoma: “Yra bū
tina nugalėti abejonę ir tuštu
mą, kurios slegia jūsų širdį pra
radus asmenį, kuris buvo jūsų 
gyvenimo centras ir idealas, 
ramstis ir garantija, kuriuo rė
mėsi jūsų ateitis. Dabar reikia 
įrodyti tvirtą savo tikėjimą.”

★ Sovietinėj Rusijoj gausėja 
religinės laidotuvės. Daugelis 
ateistų mirties patale prašo, kad 
būtų palaidoti su religinėmis 
apeigomis. Sovietu žurnalas ra
šo: “Reikia pripažinti krikščio
nių Bendrijai nuopelną, kad ji 
gali duoti tai, ko socializmui dar 
trūksta”.

je dalyvavo 94 delegatai iš viso nyie reiškėsi, 
pasaulio. Tėvas Koser, 49 m.
amžiaus, gimė Oritiboj, Brazili
joj; 1963 m. buvo išrinktas ge
neraliniu patarėju visai P. Ame
rikai.

* Senatorius D. Brewster JAV 
pasiūlė, kad būtų paruoštas įsta
tymas, draudžiantis parduoti 
pornografinę literatūrą vaikams. 
Švietimo departamentas sudary
tų 16-kos narių komisiją, kuri 
spręstų nepadorios spaudos pro
blemą.*

* Švedijos evangelikai liute
ronai davė leidimą panaudoti jų 
bažnyčias ir katalikams. Iki šiol 
tai buvo griežtai draudžiama.

* Vienuolių broliukų pareigos 
šių dienų Bendrijoje buvo svars
tytos Wheeling kolegijoje, W. 
Va., kur dalyvavo virš 200 vie
nuolių kunigų ir brolių. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo brolis Ka
rolis Stepanek, M.M.

* Romoje vienuolių karmeli
tų atstovai iš viso pasaulio išsi
rinko viršininku Tėvą Michelan- 
gelą de San Giuseppe, kuris iki 
šiol buvo popiežiškos seminari
jos Indijoj rektoriumi.

* Čekoslovakijos komunistai 
pirmą kartą davė leidimą teik
ti Sutvirtinimo sakramentą.

* Kanadoje šiuo metu yra 197 
seselių vienuolynai, kuriems pri
klauso* 56.000 kanadiečių sese
lių ir 10.000 nekanadiečiu.

* Afrikoje statomas miestelis 
neūžaugoms, kurio sumanytojas 
yra Tėvas Dhellemmeš, prancū-

Siono mylėtojai
Nūdienės kovos užuomazga 

prasidėjo 1881 m., kai po žydų 
užpuolimų (pogromų) Rusijoje ir 
Rumunijoje vėl buvo nukreip
tos akys į prosenelių žemę Pa
lestinoje ir atsirado “Siono my
lėtojų” sąjūdis. Keleriems me
tams praslinkus nuo Dreyfusso 
bylos Prancūzijoje, Theodore 
Herzl ėmė skelbti žydiškame 
Vienos dienraštyje “Neue Freie 
Presse” žydų valstybės įkūrimą. 
Jis sulaukė sekėjų ir žydų finan
sinės paramos. Herzl tebuvo idė
jos sėjėju. Jos įgyvendinimo 
ėmėsi Rusijos žydas Chaim Weiz- 
man, chemikas, 1914 m. išradęs 
acetoną, kuris karo metu buvo 
britams reikalingas sprogme
nims gaminti. Jis leido britams 
išradimu naudotis, jei jie rems 
žydų valstybės įkūrimą Palesti
noje. Tuo metu prasidėjo dides
nis žydų sąjūdis kovoti dėl savo 
valstybės ir kapitalo spaudimas.

karališkosios didenybės vyriau- F?!0 e 
sybė yra palanki žydų tautinio Jautų Sąjungoje, o 1936 
branduolio įsikūrimui Palestino- m^ondonas jau buvo linkęs pn- 
je ir žada sudaryti sąlygas šiam —7 padalinimui. Austin Cham- uždaviniui įgyvendinti, nepažei- Paskubę Baltįą kny-
džiant žydų pilietinių ir religi- S4 1^39 m. Joje siūloma varžyti 
nių teisiu ” imigraciją ir žemes supir-

Balfouro pareiškimas, rodan- kinėjimą. Visuotinis karas su
ris britų gerą valią, buvo pagrin- stipriau įsigalėti
du tęsti kovai dėl valstybės įkū- Palestinoje. Pokario metais Ka
rimo. Britanija anuo metu nega- pradėjo astną kovą prieš 
Įėjo nieko daugiau padaryti. Ar- britus. Žydai teroristai Įvykdė 
rimuose Rytuose Vyko kovos, drąsių žygių, kaip pvz. britų ka- 
Londonas turėjo įsipareigojimų £nesr būstines susprogdinimas 
ir arabams, kurie kovojo prieš Karaliaus Dovydo viešbutyje. 
Turkiją, valdžiusią Palestiną. 
Britai užtikrino arabams Bagda
de, Damaske ir Jeruzalėje, kad 
jie galės paskelbti savo kraštų 
nepriklausomybę. Žydų vaidmuo 
buvo bereikšmis. Kai britai už
ėmė Palestiną, jie ten rado 
574.000 arabų, 70.000 krikščio
nių ir tik 56.000 žydų.

Britanijos įsipareigojimai ją 

spaudimą. JAV p f e z i d e n t aš 
Woodrow Wilsonas pareiškė, 
kad jis pritaria žydų židinio įkū
rimui Palestinoje. 1922. IX. 16 
Tautų Sąjungoje svarstant Bri
tanijos mandato klausimą Pa
lestinoje, britai pradėjo trauk
tis. Arabai ėmė spausti Londo
ną. Winston Churchillis, sekre
torius kolonijų reikalams, 1922 
m. birželio mėn. parlamento rū
muose pareiškė, kad Britanija 
nėra nusistačiusi remti žydų 
valstybės įkūrimo Palestinoje. 
Londonas, patyręs, kad Britani
jos mandatas Palestinoje yra 
neveiksmingas, taikstėsi abiem 
šalim ir laukė. Žydai įkūrė Pa
lestinoje slaptą karinę organiza- prarado įtaką arabų kraštuose, 
ciją Haganahą, o 1929 m. pra- o Izraelis tapo jų^ užsienio poli- 
dėjo sistemiškai supirkinėti že- tikos atsparos tašku, sukėlusiii 
mę ir organizuoti žydų imigra- daug rūpesčių.

rinės būstinės susprogdinimas 

Britams teliko dvi išeitys: rem
ti žydus nuteikti prieš save ara
bus ar talkinti arabams ir susi
durti su žydų kapitalo bei vie
šosios nuomonės spaudimu ne 
tik JAV-bėse. Clemens Attlee 
bandė sušaukti pasitarimą, bet 
žydai atsisakė sėsti prie stalo su 
arabais. Palestinos bylą jie iš 
Londono perkėlė į Niujorką. 

paAbTpdf ZyS^radejo d^! JAV prez. H. S. Trumanas jieš- 

dimo, ir 1947. IV. 2 žydų klau
simas buvo pradėtas svarstyti 
Jungtinėse Tautose, o lapkričio 
30 d. buvo nutarta Palestiną pa
dalinti. Žydai jau 1945 m. me
tė kapitalą bent milijonui savo 
tautiečių Palestinoje sutelkti. 
Vašingtonas globojo žydus Pa
lestinoje. 1948. V. 15 paskelbus 
Izraelio nepriklausomybę, po 11 
minučių Vašingtonas jai suteikė 
de facto pripažinimą.

Maskva stengėsi pakeisti bri
tus arabų pasaulyje ir sustiprin
ti savo įtaką. Nuo to laiko ir 
prasidėjo aštrios varžybos tarp 
Maskvos ir Vašingtono. JAV

Lietuvio akys Meksikos plotuose «

SVETLANA, Stalino dukra: “Tėvelis mane yra mukęs tik 
vieną kartą — tada, kai ištekėjau už jam nepatinkančio vyro, 
bet jis tuojau atsiprašė: — Matai, Svetlana, ką tu man pa
darei? Tu mane pavertei gyvuliu...”

, FRANZ-JOZEF STRAUSS, vokiečių politikas: “Be atomi
nių ginklų aš negaliu įsivaizduoti Jungtinės Europos jėgos“.

NGUYEN CAO KY, P. Vietnamo premjeras: “Nekaltinkite 
; vietnamiečių nesąžiningumu, nes jie yra gimę sąžiningais žmo- 
1 nėmis. Sukčiauti juos išmokė paskutiniųjų helerių metų vargai 
• ir suirutės“.
! PRINCAS PILYPAS, karalienės Elzbietos vyras: “Tegu 
» laikraščių redaktoriai nekreipia dėmesio į tai, ką aš pasaldau, 
1 nes jie ir be mano sutikimo moka taip pasielgti".
į VLADIMIRAS KOMAROVAS, žuvęs sovietų kosmonautas, 

paskutinio skrydžio metu: “Mano nuoširdžiausi sveikinimai drą
siajai Vietnamo liaudžiai, ginančiai laisvę ir nepriklausomybę 

J; nuo amerikietiškojo imperializmo banditų...“
J • JOHN HOLMES; buvęs Kanados diplomatas: “Mes turi-

me įsisąmoninti, kad dvi oficialios kalbos nėra našta. Pakanta
> visada buvo didžiausia Kanados vyriausybės ir kanadiečių do- 
' rybė. Dėl jos mes esame laisviausi žmonės pasaulyje“.
! WALTER LIPPMANN, ameriečių politinis komentato- 
J rius: “Kažkur turėtų būti taškas, galbūt tarp pirmo ir antro šei- 
; mos automobilio, kada antram automobiliui numatytus pinigus 
' reikėtų atiduoti tautos švietimo reikalams“.
> ROBERT McNAMARA, JAV krašto apsaugos sekretorius: 
1 “Smegenys yra panašios į širdis — jos eina ten, kur susilaukia

Hamiltono Dramos Mėgėjų Būrelio "Aukuro" režiso- 
rei ir aktorei ELENAI DAUGUVIETYTEI-KUDABIENEI 
bei šeimai, jos MAMYTEI Lietuvoje mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

Hamiltono ir Toronto 
skautų vienetai ir vadovai

JONUI KUTKAI ir šeimai, jo MOTINAI Lietuvoje 
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

N. J. Šimkai A. O. Tamošauskai

mėj jau baigiamas statyti; pa
vadintas kardinolo Cushmg var
du. Tilps 50.000 žmonių. Pra
džią davė Bostono vyskupija.

* Indija ateinančiais metais 
minės apaštalo šv. Tomo 1900 
metų sukaktį, šv. Tomas buvo 
Indijoj nuo 52 iki 68 metų. Nu
kankintas prie Madras vietovės, zas. Iki šiol neūžaugos gyveno

* Prancūzija turtinga religi
niais institutais. Šiandien Pran
cūzijoj yra 15,500 vienuolių, ku
rie 1951 m. sudarė įvairių vie
nuolynų viršininkų valdybą, ku
rios tikslas — palaikyti tarpusa
vi ryšį, siekiant bendrų tikslų.

* Popiežius Paulius VI gegu
žės 31 d. priėmė specialioj au-

be pastovios vietos, kaip klajū
nai.

★ Tolimiausioje šiaurėje pa
statyta šv. Mykolo bažnyčia Nor
vegijoj. Ji yra šiaurės ašigalio 
srityje prie Hammerfest. 1945 
m. vokiečiai šį miestelį buvo vi
sai sunaikinę. Bažnyčią pastatė 
Vokietijos katalikai. B. M.

PAGERBTAS KUN. TITAS NARBUTAS
ta ir atžymėta Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebono kun. Tito Narbu
to 30 m. kunigystės sukaktis, ku- 
rią jis pats buvo bandęs nutylė
ti. Ta proga koncelebracines Mi
šias atlaikė sukaktuvininkas 
kun. T. Narbutas, prel. J. Kon
čius, prel. A. Deksnys, kun. A. 
Spurgis, MIC, ir kun. F. Kireilis. 
Mišiose dalyvavo Kunigų Vieny
bės centro valdybos nariai. 
Prasmingą pamokslą pasakė lie
tuvių parapijos klebonas kun. I. 
Urbonas iš Gary, Ind.

Pagerbtuvių vakarienėje visų 
dalyvių vardu sukaktuvininką 
sveikino prel. J. Končius, iškel
damas kilnius jo būdo bruožus, 
apibūdindamas Lietuvoje, Vo
kietijoje, Italijoje, P. Amerikoje 
ir JAV-se įgytą pastoracinę pa
tirtį. šiuo metu kleb. kun. T. 
Narbutas gražiai tvarko šv. Kry
žiaus parapiją. Pagerbtuvių da
lyviai linkėjo ilgų ir sėkmingų 
darbo metų Dievo garbei ir tau
tiečių gerovei.

Gegužės 23 d; Sv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos patalpose Day- 
tone posėdžiavo Kunigų Vieny
bės centro valdyba ir specialus 
komitetas, kuris rūpinasi sody
bos įsteigimu dėl senatvės iš pas
toracinio darbo pasitraukusiems 
kunigams. Kunigų Vienybės 
centro valdyba aptarė seimo pro
gramą, naujosios liturgijos rei
kalus ir lietuvių parapijų išsilai
kymo problemas.

Kunigų sodybai buvo nutar
ta dar šiemet užpirkti didesnį 
namą Miami, Floridoje. Sodybos 
užpirkimas ir jos priežiūra buvo 
pavesta prel. Ant. Deksniui, kle
bonams — kun. Ed. Abromai
čiui ir kun. T. Narbutui. Užpirk
tame name tuojau pat apsigy
ventų šeši iš pastoracinio darbo 
pasitraukę kunigai, o vėliau prie 
jų prisijungtų dar 17. šiuo klau
simu platesnė informacija bus 
paskelbta lietuviams kunigams

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMĮĮ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
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(VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

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

Nemokamas Į namus pristatymas.

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

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

Meksika yra aštrių kontrastų 
kraštas, kur kalnai siekia dangų, 
o plačios lygumos bei dykumos 
su džiunglių plotais dar mažai 
ištirtos. Pati Meksika yra didelė 
valstybė, užimanti 758.000 kv. 
mylių.

Centrinė Meksikos dalis yra 
dominuojama kalnų, kurių dau
guma yra vulkaninės kilmės. 
Augščiausia viršūnė tokio vieno 
vulkano Orizoba siekia 18.851 
pėdas. Meksikoje yra šimtai to
kių kalnų viršūnių. Taip pat čia 
randamas vienas jauniausių pa
saulio vulkanų Paricutin, kuris 
iškilo 1943 m. Ramiam kukurū
zų lauke sproginėdamas ir vers
damas lavą, per 18 mėnesių iš
augo virš 1.700 pėdų augščio kal
nu. Kalnai yra perkirsti giliais 
tarpekliais ir slėniais, kuriuose 
auga vešli tropikinė augmenija.

Meksika yra federalinė demo
kratinė respublika ir jos oficia
lus vardas yra “Estados Unidos 
Mexicanos”. Ji susideda iš 29 
valstybių-provincijų, 2 federaci
nių teritorijų ir vieno federa
cinio distrikto, kur gyvena virš 
35 milijonų gyventojų. Maždaug 
milijonas jų yra ispanų kilmės. 
Pusė krašto* gyventojų *— gryni 
indėnai, o kita pusė — indėnų 
ir ispanų mišinys. Oficiali kal
ba — ispanų, bet daugelis vie
tinių atokesnėse krašto vietose 
naudoja tik savąją kalbą. O tų 
kalbų yra daug. Kai įvažiuoji į 
indėnų kaimelius, baltojo žmo
gaus nepamatysi. Apsirengę tau
tiniais drabužiais, užsidėję pla
čias skrybėles, susėdę arba su
stoję abejingai seka pravažiuo
jančius automobilius. Moterys 
— basos, ant galvos užsidėjusios 
nešulius, o vaikus susisupusios 
į skaras nešasi glėbyje. Ramus, 
monotoniškas, be skubėjimo, 
mažai civilizacijos paliestas tų 
indėnų gyvenimas. Tačiau yra 
vietovių tolimuose kalnų užkam
piuose, * kur baltajam nesaugu 
maišytis, bet paplentėse, kur yra 
gana gyvas automobilių ir turis
tų judėjimas, pavojaus nėra.

Kraštas turtingas savo ištek
liais. Daugelis kasyklų, kurios 
jau buvo žinomos pries ispanų 
atvykimą, yra gerai įrengtos. 
Ten iškasamas sidabras, auksas, 
varis, švinas. Taip pat yra di
deli naftos ištekliai.

Pagrindinis krašto gyventojų 
užsiėmimas yra žemės ūkis, ku
ris dėl įvairaus klimato ir že
mės rūšies įgalina auginti viso
kių rūšių augalus. Auginama 
apelsinai, ‘bananai, medvilnė, ry
žiai, cukrinės nendrės, kakavos 
medeliai, tabakas. Didelę dalį „ _.
pasėlių užima kukurūzai, ku- iau iš tolo pamačius bestovin- 
riuos sunaudoja daugiausia savi čius ant plento. Ta žolė vietomis 
gyventojai. Yra ir savos pramo- taip išdžiūvusi ir dulkių apneš-

STASYS, DALIUS 
nės įmonių, ypač tekstilės, cuk
raus, alkoholio, cigarų, odos.

Krašto ūkiui labai reikšmin
gi turistai, kuriuos aptarnauja 
liuksusiniai viešbučiai, moteliai 
ir restoranai. Valdžia griežtai 
kontroliuoja viešbučių ir mote
lių kambarių kainas, todėl tu
ristui nėra pavojaus būti nu
skriaustam. Kiekviename vieš
bučio ar motelio kambaryje ant 
sienos yra iškabintas ispanų ir 
anglų kalbomis leidimas su* to 
kambario kaina. Turistų antplū
dis į Meksiką kasmet vis didėja, 
nes čia nėra priešamerikinio vi
suomenės nustatymo. Turistai 
maloniai ir su respektu priima
mi, todėl amerikiečių automobi
lių pilni keliai. Kai kurie vežasi 
priekabas ir laivus, o dalis pen
sininkų yra pastoviai apsigyvenę 
ir sudaro atskiras amerikiečių 
kolonijas.

Pakelėmis prismaigstyta 
kryželių
Kalnai, pakalnės, gražūs slė

niai, kurie žalumu pasipuošę. La
bai ryškiai matyti, kurie laukai , Plentas greit nusisuka toliau 

nuo jūros ir pamažu vėl kyla 
augštyn. Paplentėse vis gausu 
besiganančių karvių, arklių ir 
būrų. Augštai padangėje ratu 
sklendžia dideli juodi paukščiai, 
kartais staigiai smigdami žemyn, 
tai vėl, kaip kokios šmėklos, sun
kiai plasnodami sparnais kyla į 
viršų. Pamatome ir priežastį tų 
paukščių skraidymo — tai kritę 
pakelėmis gyvuliai, kuriuos jie 
bematant sudoroja. Jų plėšru
mas ir ėdrumas nepaprastas, 
kaip jų akylumas bežvalgant že
mę. Nors ir nepatraukliai atrodo 
— su kumpais tvirtais snapais, 
aštriais nagais, tačiau jie atlieka 
didžiai naudingą darbą. Tose dy
kumose ir pakelėse kritę gyvu
liai sukeltų didelę smarvę ir bū
tų pavojus* epidemijoms kilti, o 
dabar maitėdos atlieka puikiai 
sanitarijos vaidmenį švariausiai 
viską sutvarkydami ir palikdami 
vien baltuojančius kaulus.

Taip besamprotaujant ir pusė
tinu greičiu bevažiuojant, staiga 
pamačiau priešakyje visai ant 
plento pakraščio kritusį gyvulį, 
aoniktą didelio būrio tų paukš
čių, kurie viens per kita veržda
miesi lesė gabalais. Pradėjau 
stabdyti automobilį; kadangi ke
lias buvo tuščias — sukti į prie
šingą šoną, kad neužkliudyčiau. 
Jau maniau, kad lengvai prava
žiuosiu pro šąli, bet nenuma
čiau, kad priartėjus automobi
liui paukščiai pradės kilti augš- 
tvn. Keletas bekildami pasileido 
tiesiog i priešakini langą. Pa
matęs tai, vos vairo iš rankų 
nepaleidau ir visa jėga užgu
liau ant stabdžiu. Pervėlai . . . 
Bumpt... Didelis paukštis

ta, kad tik stagarėliai kyšo, bet 
vargšas “buros” ją pešioja ir 
tuo maitinasi.

Kartas nuo karto bevažiuoda
mas pagrioviais pastebi įsmeig
tus mažyčius vienišus kryželius. 
Vienur tie kryželiai vos iš dvie
jų sukryžiuotų pagaliukų, kitur 
iš* dailesnių lentučių sukalti. Ret
karčiais ir geležinį pamatai, bet 
vistiek nedidelį. Ir taip mylia 
po mylios kryželiai matomi pa
kelėmis išsimėtę nevienodais at
stumais. Negali suprasti — ku
riam tikslui pastatyti taip arti 
kelio. Nesinori tikėti, kad tai 
būtų žmonės palaidoti arba jų 
atminimui pastatyti, nes tie kry
želiai stovi ir visai prie gyvena
mų vietovių kaimų ir miestelių. 
0 tenai, pastebėjome, yra ir ka
pinės. Sustojame prie vieno to
kio kryželio, ant kurio dar ir 
baltas kaspinas užkabintas drai
kosi vėjuje. Matyti, kad būta už
rašo, padaryto pieštuku, bet nuo 
saulės išblukęs.

Pakelės maitėdos

JONUI TUMOSAI mirus,
jo žmonai ALEKSANDRAI ir dukrelėms reiškiu 
giliausią užuojautą —

Stasys Daugėla

Aš esu pasiruošęs mirti

drėkinami, nes ten viskas ža
liuoja,-auga, tarpsta. O žiūrėk 
greta pusiau dykuma, priaugusi 
kaktusų ir kitų aštriais spygliais 
krūmų; žemė išdžiūvusi dėl van
dens stokos. Žinoma, akiai ma
loni ir tokia laukinė gamta, bet 
ūkiniu atžvilgiu tai jokia nauda. 
Todėl pakelėmis pravažiuojame 
plotus, kur raunami kaktusai, 
valomi laukai, deginami krū
mokšniai — ruošiama dirbama 
žemė. Vėl matome kur kasami 
grioviai, cementuojami griovių 
dugnai laukų drėkinimui. Taip 
gabalas po gabalo atkariaujama 
iš dykumų žemės plotai, kurie 
paverčiami dirbama žeme. Bet 
pirmiausia tenka pasirūpinti 
drėkinimu, nes be vandens nieks 
neauga, išskyrus kaktusus.

Kitose vietose tie drėkinimo 
kanalai išmūryti ant paviršiaus 
žemės, kartais gana augštai iš
kelti, kad sudarytų reikiamą 
nuotakumą. Įdomiausia, kai vie
noje vietoje pamačiau vandenį 
tekantį kanalu prieš kalną. Žino
ma, tai buvo akių apgaulė, nes 
kanalų nuotakumas yra puikiai 
apskaičiuotas, kad vanduo galė
tu laisvai tekėti, bet kalno šlaitu 
pravestas kanalas ir jame tekan
tis vanduo sudarė tą įspūdį.

Abipus kelio laukinė gamta iš
valyta, krūmokšniai iškirsti ir 
pagrioviai prižėlė žolės, kur lais
vai ganosi galvijai, atrodo, nie
kieno neprižiūrimi. Jie laisvai 
vaikščioja iš vienos kelio pusės 
i kitą, tad važiuojantiems rei
kia gana atsargiai žvalgytis, ypač

1962 m. Sovietų Sąjungoje ir 
visame laisvajame pasaulyje pla
čiai nuskambėjo ligi to laiko ne
girdėtas rašytojo Aleksandro 
Stolženycino vardas. II D. karo 
metais buvęs artilerijos bateri
jos vadu, pokariniame laikotar
pyje jis išdrįso tarti drąsu kri
tikos žodį Stalinui ir buvo už
darytas Sibiro koncentracinėje 
stovykloje. N. Chruščiovo įvyk
dytas Stalino nuvertinimas A. 
Solženycinui atvėrė vartus į lais
vę. Visą širdies skausmą jis iš
liejo apysakoje “Viena Ivano De- 
nisovičiaus gyvenimo diena”, 
vaizduojančioje kalinių vargus 
sovietų koncentracinėje stovyk
loje. Visiems buvo aišku, kad 
tas kompartijos nužmogintas 
Ivanas Denisovičius iš tikrųjų 
buvo pats apysakos autorius, 11 
ilgų metų kentėjęs skurdą, alkį 
ir salti. Apysaka atskleidė tik 
mažą kančių dalį, nes ji riboja
si viena diena kalinio gyvenime, 
o jų A. Solženycinui teko matyti 
virš 4.000.

Sakoma, jog pats N. Chruščio
vas, siekdamas Stalino nuvertini
mo, davė leidimą apysaką at
spausdinti ir paskleisti Sovietų 
Sąjungoje, kur ji sukrėtė ne tik 
skaitytojus, bet ir visus rašyto
jus, giedojusius ditirambus Sta
lino garbei. A. Solženycinas stai
ga tapo jų apsnūdusios sąžinės 
balsu, raginančiu vaizduoti so
vietinį gyvenimą tokį, koks jis 
iš tikrųjų yra. Po šios apysakos 
A. Stolženycinas vėl dingo iš li
teratūros horizonto, lyg staiga

dunkstelėjo į kampą lango ir 
nuslydo žemyn, pasipylė plunks
nos, automobiliui dar vis važiuo
jant. Pagaliau, sustabdęs auto-

žyta. Laimei, lango neišmušo, 
nes, matyt, į kampą atsimušė ir 
tik automobilio priešakį šiek 
tiek įlenkė. Atsigrįžtu atgal: už
mušto paukščio tik plunksnos 
skrajoja, o kiti maitėdos jau 
baigia dar besispardantį sudras
kyti. .. Šiurpus vaizdas tų paukš-

sušvitusi ir vėl užgesusi kometa.
Neseniai Maskvoje įvyko so

vietų Rašytojų Sąjungos IV su
važiavimas, deklaravęs įprastinę 
ištikimybę kompartijai ir jos vi
sa žinantiems, niekada neklys- 
tantiems vadams. Pasaulį nuste
bino Paryžiaus dienraštyje “Le 
Monde” paskelbtas A. Solženy- 
cino raštas, kurį jis paskleidė su
važiavimo dalyvių tarpe. Rašy
tojų atstovams 'A*. Solženycinas 
primena, kad didžioji literatūros 
kūrinių dalis ir šiandien skaity
toją pasiekia gerokai sudarkyta. 
Suvažiavimo dalyviams gerai ži
noma cenzūros grėsmė, nes • 
jiems nekartą teko pakeisti iš
tisus skyrius, puslapius, jų dalis 
arba atskirus sakinius, kad kny
ga galėtų pasiekti skaitytoją. To
kios priverstinės reformos, A. 
Solženycino teigimu, nepataiso
mai sužaloja literatūros kūri
nius.

“Le Monde” paskelbtame raš
te A. Solženycinas nusiskundžia, 
kad saugumo tarnyba prieš dve
jus metus pasiėmė jo apysakos 
“Pirmame skritulyje” rankraštį 
ir jo lig šiol negrąžino. 1962 m. 
Sovreminik teatras norėjo staty
ti jo pjesę “Elnias ir lūšnelė”, bet 
vis dar nėra gavęs oficialaus lei
dimo. Skaudžiausias A. Solženy
cinui yra ryšių nutraukimas su 
skaitytojais. Sovietų Sąjungoje 
praktikuojamas viešas kūrinių

kyti... šiurpus vaizdas tų paukš- nuožiūra 
čių plėšrumo — net savąją gi- leidimo, 
minę taip nuožmiai sudoroja.

Pamokyti to įvykio, pasidarė
me atsargesni, nes nežinai ką 
pakelėje atrasi. Tačiau vėliau 
per visą kelionės laiką nebeteko 
taip iš arti susidurti su tais 
paukščiais, nors tebeskraidė 
žvalgydami pakelę.

(Bus daugiau)

kričio mėn. A. Stolženycinas pla
navo 11 kartų susitikti su lite
ratūros mėgėjais ir jiems gyvu 
žodžiu pateikti savo naujausios 
kūrybos ištraukas, tačiau leidi
mą jis gavo tik dviem tokio po
būdžio literatūros vakaram. Jis 
daro reikšmingą išvadą: “Litera
tūra, negalinti atkreipti liaudies 
dėmesio į moralinius bei sociali
nius pavojus, nėra verta literatū
ros vardo... Rašytojų suvažiavi
mo dalyviams siūlau reikalauti 
ir gauti cenzūros panaikinimą. 
Meno kūriniams reikia panaikin
ti ne tik viešąją cenzūrą, bet ir 
tą, kuri yra užslėpta, kad leidyk
los juos galėtų spausdinti savo 

- be jokio oficialaus

Pažinęs skausmą ir kančias 
Stalino koncentracinėse stovyk
lose. A. Solženycinas neprara
do drąsos, kurios jis turi nepa
lyginamai daugiau už dabarti
nius sovietu rašytojus. Tai liu
dija L .Brežnevui ir A. Kosygi
nui skiriami žodžiai: “Aš esu pa
siruošęs mirti...” vk
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Pusdienis Montrealio pasaulinėje parodoje
Lietuvos vėliava Ontario paviljone

Gal ir keistoka antraštė? Ką eina virš Sv. Lauryno upės, vi- 
galima pamatyti tokioje parodo- sada būna vėsu, 
je per pusdienį? Ar verta dėl Lietuviška trispalvė 
pusdienio važiuoti? Ir taip, ir Nuvažiavus Montrealin, ge
ne. Turint galvoje milžinišką pa- riausia automobilį palikti mieste 
rodos apimtį, pusdienis yra tik- ir važiuoti į parodos rajoną po
rai trumpas laikas. Juk parodo- žeminiu traukiniu. Tai apsimoka 
je vien paviljonų yra apie 75, jau vien piniginiu požiūriu, nes 
vadinasi, skiriant kiekvienam pa- už automobilio vienkartinį pa
viljonui vos po 15 minučių ir statymą reikia mokėti $2.50. Be 
lekiant be sustojimo iš vieno į to, požeminio traukinio stotis 
kitą, reiktų parodoje praleisti yra pačiame parodos centre ties 
apie dvi dienas. Bet kas gi gali amerikiečių paviljonu. Turint 
lėkti be sustojimo iš paviljono į nedaug laiko, o ir kiekvienu ki- 
paviljoną ištisas dvi dienas, juo tu atveju, norint susidaryti 
labiau, kad dalis paviljonų yra bendrą vaizdą, geriausia viską 
ištisi muzėjai ar galerėjos, kur pradėti nuo parodos rajono ap- 
vienoje vietoje pravartu išbūti važiavimo iškeltu traukinėliu, 
kelias valandas? Subalansuojant Jau vien tik tai užima trejetą 
laiką ir galimybes, parodą ten- valandų. Įtaikąs tačiau lieka ge- 
ka vertinti kaip kokį didžiulį rai išnaudotas, nes pamatai vi- 
laikraštį. Jei nori ir turi laiko, sus pagrindinius paviljonus iš 
gili bandyti visą didelio dienraš- kelių pusių, o į amerikiečių pa- 

o medžiagą perskaityti, sėdėda- viljoną net į vidų įveža. Jei tu- 
mas visą vakarą, bet gali laikraš- ri laiko sustoti tik viename pa
tį tik peržvelgti, sustodamas prie viljone, kurį pasirinkti? Motyvų 
vienos kitos sau įdomesnės vie- daug. Pripuolamai paklausiau 
tos. Jei laikraštį peržiūrinėdamas vienos panelės, ar yra kur nors 
žinai kur ir ko jieškoti, gali tai lietuviška vėliava, ir gavau ne-

Londono, Ontario, jaunimo ansamblis, neseniai turėjęs savo krikštynas, rengiasi tautybių paradui
ATSIMINIMŲ PLUOŠTAS

1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, buvau kunigų semina
rijoje Kaune. Daugelis klierikų 

____________ _______ r _  . manė, kad nuo rudens semina- 
atlikti per pusvalandį. Panašus tikėtą atsakymą: taip, Ontario rija arba neveiks, arba įgaus vi- 
trumpas žvilgsnis į parodą yra paviljone. Iš tikrųjų šiame pa
galimas per pusdienį su sąlyga, 
jei iš anksto žinosi, ką nori pa
matyti ir kur turi norimo dalyko 
jieškoti.

PasiruoŠkime namie
Taigi, pirmiausia reikia pasi

ruošti namie. Geriausias meto
das yra nusipirkti parodos vado
vą ir planą, kurie gaunami bilie
tų pardavimo vietose, ir tą pla
ną iš anksto išstudijuoti. Tai da
rant pirmiausia tenka turėti gal
voje faktą, kad prie kaikurių pa
viljonų tenka laukti eilėje, kol 
patenki į vidų. Šių eilučių auto
riui lankantis* parodoje, ilgiau
sia eilė, kuri vienam asmeniui 
atimtų porą valandų, buvo prie 
britų paviljono. .Kiek trumpes
nės eilės buvo prie amerikiečių, 
sovietų ir čekoslovakų paviljo
nų. Neteko tų paviljonų viduje 
būti, tad tikrai nežinia, kas ten 
žmones traukia. Įtariu, kad 
bendrąją publiką daugiausia vi
lioja tuose paviljonuose pasto
viai po kelis kartus į dieną vyks
tančios programos, kai tuo tarpu 
daug labai vertingų paviljonų 
stovi apytuščiai, nes juose su
kauptos meno ir mokslo verty
bės eilinio žiūrovo netraukia. To
kia, sakysime, yra milijoninės 
vertės meno paveikslų galerija, 
gamtos ir anatomijos paviljonai, 
iš lauko ir vidaus puikios bu
distų kraštų pagodos (šventna- 
miai) ir pan?

Toliau planuojant tenki iš
spręsti klausimą, ar tik pavil
jonus temanoma lankyti. Paro
dos proga didžiuosiuose Montrea
lio miesto teatruose vyksta spek
takliai garsiausių pasaulio ope
ros ir baleto teatrų — Metropo
litan iš Niujorko, * italų Scalos, 
prancūzų operos ir baleto, rusų 
operos ir baleto, vokiečių Muen- 
cheno ir Hamburgo operų, kelių 
britų operų ir kt. Kas gi iš mū
sų gali tikėtis savo amžiuje pa
matyti šiuos didžiuosius scenos 
meno burtininkus jų pačių 
kraštuose? Dabar jie yra pas 
mus, Montrealyje. Operų bilie
tai nepigūs — iki $24 už vieną, 
geresnės vietos greit parduoda
mos. Visdėlto pamatyti Milano 
Scalą Montrealyje bus pigiau, 
negu važiuoti į Italiją. Patarti
na bilietus nusipirkti iš anksto 
ir tuoj pat. Toronte jie parduo
dami O’Keefe centre.

Maistas ir suvenyrai
Planavimui taip pat priklauso 

ir klausimas, kiek pinigų norima 
parodoje išleisti. Vienkartinis 
įėjimas į parodą suaugusiam yra 
$2.50. Uz tai gali nemokamai 
įeiti į paviljonus ir naudotis pa
rodos traukinėliu, bet už pakel
tą traukinėlį tenka primokėti po 
25 centus. Maistas parodos res
toranuose yra brangus, ypač jei
gu nori pasmaguriauti austrų 
Mozarto pyragaičiais, rytiečių 
jūros šliuzais ar rusiškais rūgš
čiais kopūstais. Mašose būdelė
se, jei turi laimės jas rasti, ga
li suvalgyti dešrelę ir apypigiai. 
Dar daugiau išleisi, jei ištroškęs 
gomurys nuvilios į naktinius klu
bus, atvykusius su geromis pro
gramomis iš Paryžiaus, Ispanijos 
ir kitur. Tuo atveju gali ir šim
tuką per naktelę palikti. Susi
valdęs nuo smaguriavimo, galė
tum nusipirkti parodos suveny
rų, suvežtų iš viso pasaulio kam
pų, nebrangių. Jie paprastai par
duodami ne paviljonuose, bet 
atskirose krautuvėlėse. Tokiose 
“draugų” krautuvėlėse gali ras
ti ir lietuviško gintaro. Jis taip 
pat įperkamas: lydyto gintaro 
dirbiniai kainuoja iki $20. o ori
ginalūs gabalai — iki $35 (bent 
toje būdelėje, kur teko būti).

Pagaliau neeilinis klausimas 
yra ir apranga. Dienos metu visi 
lankvtojai apsirengę kaip turis
tai. Tiesa, mačiau dvi moteris 
karščiausia diena su augštais ba
teliais ir skrybėlėmis, bet tai re
tenybė. Praktiška yra nors ir 
karščiausią diena turėti su savi
mi megztuką. Važiuoiant iškel
tu traukinėliu, kurio kelio dalis

viljone išdidžiai kaba mūsų tri
spalvė netgi su Gedimino kry
žiumi. Kaba šalia kitų šios pro
vincijos tautybių vėliavų su pa
staba, kad provinciją sudaro ne 
tik žemės turtai, bet ir žmonės. 
Įvairių tautybių kanadiečių yra 
ir kitose provincijose, tačiau tik 
Ontario padarė gražų mostą, ne
sumaišydama visų i vieną bend
rą katilą...

Tai pusdienio Įspūdžiai paro
doje. Ar vien dėl to neapsimo
kėjo nuvažiuoti? Dar daugiau 
apsimokės, jei pridėsime prie to 
laisvųjų Lietuvių Dieną, Įvyk
siančią rugsėjo 2-3 dienomis.

Karalienė Elzbieta patvirtino 
projektą šimtmečio medalio, ku
riuo bus apdovanota apie 20.000 
kanadiečių. Jų pavardes vyriau
sybei pateiks specialus komite
tas, vadovaujamas valstybės pa- 
sekretoriaus Ernest Steele. Nau
jasis medalis yra vienkartinis 
pasižymėjimo ženklas, neturįs 
nieko bendro su anksčiau Įsteig
tu Kanados Ordinu, kuris bus 
teikiamas ir po šimtmečio iš
kilmių. Naujasis šimtmečio me
dalis didžiajai daliai išrinktųjų 
bus Įteiktas liepos 1 d.

21 METU
AMŽIAUS?

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

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

Dabar jau teks mokėti 
šeiminę ligoninės ap
draudę, kuri apimtų 
vyrą ir žmoną. Ne
delsdami praneškite 
savo "grupę"; jeigu 
mokate apdraudos 
mokestj tiesio giai, 
praneškite komisijai.

Your
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE
Plan

untano nospirai
Services Commission

Toronto 7, Ontario

Italijoje posėdžiavo Europos žurnalistai
Florencjoje 1964 m. gegužės 

30 d. buvo suorganizuota Euro
pos Žurnalistų Bendruomenė — 
CEJ (Communaute Europeene 
dės Journalistes), kurios pagrin
dinis tikslas yra siekti visos Eu
ropos sujungimo laisvės ir de
mokratijos pagrindais. CEJ ap
ima laisvųjų Europos kraštų ir 
sovietų pavergtų tautų žurnalis-

Prahoje su Velioniu vyskupu Braziu
v . V«x, pcixiuju* V15CUXUXUUJU v«-

tyarke saugumo bažnytinis sky- jgį Darbų eigą garsino televizi-
Jo auklėjimo principas — laisvė rius su S.S. karininku Oberiiau- ja, radijas ir spauda. Dalyviai 
ir kiekvieno atsakomybė prieš ser priešakyje. Prahoje buvo turėjo progos išklausyti tris Įdo- __  „_x.. __ •___r kalbama kad kimimis kilnnia ____________________ r>___ —__ :____s

KUN. P. AŽUBALIS

viena šalis!”). Į CEJ tarybą kon
greso dalyviai išrinko Albanijos, 
Anglijos, Belgijos, Danijos, Ita
lijos, Islandijos, Ispanijos, Kroa
tijos, Lenkijos, Lietuvos, Olan
dijos, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Vokietijos ir Ukrainos atstovus. 
Iš lietuvių Į tarybą įėjo preL V. 

tus. Viši jos nariai, visos tautinės Mincevičius.
grupės ir jų kalbos turi lygias Kongresas priėmė šią rezoliu- 
teises. Vienas pirmųjų CEJ or- ciją: “Europos Žurnalistų Bend- 
ganizatorių buvo “Eltos” biulete- ruomenė, susirinkusi Romoje, 
nio italų kalba redaktorius prel. “ “—’ ~ -------
Vincas Mincevičius, daug prisi
dėjęs prie statuto paruošimo.

Pirmasis CEJ kongresas buvo 
sušauktas Italijoje gegužės 25- 
28 d.d. Oficialus atidarymas įvy
ko Sant’ Angelo pilyje Romoje, 
o posėdžiams buvo persikelta į 
netoli Romos esančius Rieti ir 
Terni miestus. Kongresą ir apie 
250 jo dalyvių iš įvairių Euro
pos kraštų žodžiu ir raštu svei
kino Europos valstybių ministe
rial, politikai, institucijų vado
vai, partijų bei organizacijų va-

Darbu eigą garsino televizi-

sai kitas formas. Dalis klieri
kų, norėdami siekti kunigystės 
pašaukimo, apsisprendė vieno
kiais ar kitokiais keliais patekti 
į Vakarus. Jų tarpe buvo ir ma
rijonas Pr. Brazys, kuris dar 
1940 m. vasarą pabėgo Į Vaka
rus, tikėdamasis greitu laiku pa
siekti marijonų vienuolijos cent
rą Romoje ir* ten toliau tęsti 
studijas. Jam laimingai pavyko 
pereiti “žalią sieną”, bet Vaka
ruose vykstąs karas sutrukdė ke
lionę Romon. Pradžioje jis pa
teko Į Varšuvą, tuo metu vokie
čių pavadintą “generaline guber- 
natūra”.

1941 m. pavasarį Pr. Brazį su
sitikau Prahoje. Kun. prof. Sta
sio Ylos iniciatyva mes abu bu
vome gavę vokiečių katalikų sti
pendiją studijoms. Čekoslovaki
ja tuo metu buvo vokiečių val- 
damo, suskaldyta i vadinamus 
Čekijos ir Moravijos protektora
tus.

Studijos gražioje Prahoje
Čekoslovakijos sostinė Praha 

pasižymi gražia gamta. Įspūdin
ga yra Moldavos upė su kara
liaus Karolio tiltu, garsieji ka
rališki Hračiani rūmai, šv. Vac
lovo aikštė, operos teatras, uni
versitetai ir auksiniai bažnyčių 
bokštai, čekų universitetas tuo 
metu vokiečių buvo uždarytas. 
Veikė tik vokiškasis — Karolio 
vardo, turėjęs ir teologijos fa
kultetą. Mes gyvenome kryžie- 
čių seselių vienuolijos bendrabu
ty, iš kur kasdien vykdavome į 
universitetą paskaitoms. Buvo
me apie 50 bendrabutiečių, ku
rių didžiąją dali sudarė ukrai
niečiai, Tėvai bazilijonai, pora 
Sudetų vokietukų, na, ir mes, 
du lietuviai.

Pr. Brazį, tiesa, truputį paži
nojau iš Kauno seminarijos lai
kų, kai jis su kitais marijonais 
vienuoliais iš vienuolyno atvyk
davo į seminariją klausyti pa
skaitų. Prahoje mudu gyveno
me gretimuose kambariuose. Ne
kalbant apie studijas, jau kaip 
lietuviai, atsidūrę svetimame 
krašte, turėjome daug bendra. 
Kartu vykdavome Į paskaitas, 
kartu planuodavome vasaros 
atostogas, kartu aptardavome 
karo eigą ir būsimą tėvynės 
būklę. Tėv. Pr. Brazys kiekvie
nam krisdavo Į aki savo papras
tumu. Jis buvo geras studentas, 
labai lengvai ir greitai paruoš- 
davęs paskaitas ir gaudavęs ge
riausius egzaminų rezultatus. 
Mėgo skaityti knygas Įvairiomis 
kalbomis — italų, vokiečių, 
prancūzų, lenkų ir lotynų. Mie
lai įsijungdavo į draugų pokal
bius, diskusijas,* o juokaujant, 
būdavo gana santūrus. Nusišyp
sodavo ir tardavo: “Tai va, tai 
va, ką jau čia!” Pokalbiuose ir 
elgesyje visada išlaikydavo ra
mumą ir pagarbą kitam asme
niui. Mėgo tvarkingai rengtis ir 
Įsigyti gerus drabužius. Į uni
versitetą iš bendrabučio vykda
vo civilinėje aprangoje. Karts 
nuo karto, ypač vasaros metu, 
po paskaitų užeidavome į kurį 
čekų restoraną, išgerdavome Pil
zeno šalto alaus, pasiklausyda
vome gražios muzikos.

Prahos kunigų seminarijai va
dovavo rektorius dr. A. Kinder- 
mann, vėliau nominuotas vys
kupu, šviesus ir jauno žmogaus 
dvasią giliai Įžvelgiąs pedagogas.

save patį — seminaristų tarpe 
Įnešė daug jaukumo, draugišku
mo ir pasitikėjimo vadovybe. 
Buvome Įvairių tautybių, bet 
nesijuto jokios" įtampos/ Nors 
tais nacių valdymo laikais vie
nas kito sekimas ar skundimas 
buvo madingi dalykai, semina
rijoje mes jautėmės kaip broliai, 
vieni kitus suprantą.

Ir vasaros atostogas mes pra
leisdavome kaiminystėje: Pr. 
Brazys — pas kleboną vienoje 
parapijoje, aš — seselių boro- 
mė j iečių vienuolyne, Jihlavos 
mieste. Kartu gavome ir kuni-

Vyskupas Pr. Brazys, MIC 
gystės šventimus, o po to — 
primicijas savo vasaros atostogų 
vietovėse.

Heydricho atentatas
Vokiečiams susilaukiant vis 

didesnės nesėkmės karo fron
tuose, pavergtos tautos pogrin
džiuose pradėjo ruošti išsilais
vinimo planus. Prahoje teko pa
tirti, kaip puikiai čekų tauta bu
vo susiorganizavusi pogrindyje. 
Ryškiausias tos slaptosios veik
los momentas galėtų būti aten
tatas prieš tuometirii protekto
rato valdovą H. Heydrichą, žy
mų nacių pareigūną ir artimą 
Himlerio bendradarbi. Nors na
ciai grasino, pyko ir nėrėsi iš 
kailio, atentatą įvykdę du po
grindžio nariai nebuvo susekti. 
Per Heydricho laidotuves milži
niškos minios buvo išvarytos Į 
Prahos gatves pareikšti paskuti
nės pagarbos “didvyriškai” žu
vusiam protektoriui. Laidotuvių 
procesijos pirmoje eilėje žygia
vo pats Himleris. Visi turėjo 
žuvusi naci pagerbti rankos iškė
limu. Lietuviai buvom trys: Pr. 
Brazys, medicinos stud. V. Mar
kevičiūtė ir aš. Mes sutarėme, 
pražygiuojant laidotuvių eisenai, 
nekelti rankų. Ginkluotas karei
vis greta vierias kito, o mes savo 
nusistatymo laikomės: nė vienas 
nepagerbiame eisenos rankos 
iškėlimu. Iš minios tada iššoko 
uniformuotas S.S. karininkas, 
pribėgęs prie mūsų trenkė man 
i veidą, žiauriai šaukdamas: 
“Was fuer Lumpen sind šie?” 
Ir tik išsiaiškinus, kad esame lie
tuviai, nieko blogiau neįvyko. 
Gera pamoka ateičiai. Sąmyšio 
metu patartina laikytis nuoša
liau, o jei dalyvauji — prisitai
kink prie visų ...

Internavimas ir pabėgimas
Vokiečių okupacijos metu 

Prahoje bažnytinius reikalus
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Prie lietuviškojo židinio Europoje — Vasario 16 gimnazijoms

Rieti ir Terni 1967 m. gegužės 
25-28 d.d. svarstyti temos “Susi
jungti į vieną didelę ir demokra
tinę Europą”,

a. išryškina reikalą sukurti et
niniais pagrindais Jungtinę Eu
ropą;

b. pabrėžia kiekviename eu
ropietyje augantį polinkį panai
kinti betkokias ribas, kurios 
kliudytų laisvam ideologiniu, 
kultūrinių ir prekybinių ryšių 
plėtimui, šiandieninio žmogaus 
troškimui tapti pasaulio piliečiu;

c. pastebi, kad susijungimas 
bus neįmanomas be tampraus ir 
nuoširdaus bendradarbiavimo vi
sose srityse;

d. reiškia vilti, jog šiuos idea
lus puoselės ir skleis žurnalistai 
su leidėjais, kurie juk yra pla
čiausias informacijos šaltinis ir 
auklėjimo įrankis, turįs daug ga- 
limybiųužsibrėžtamtiksluisiekti;

e. džiaugiasi kiekviena inicia
tyva, vedančia Į bendrąjį tiks-,, 
lą, ir laukia ryžtingesnio bei vai-* 
singesnio bendradarbiavimo vi
sų organizacijų, kurios veikia 
įvairiuose Europos kraštuose, 
siekdamos tautų vienybės, lais
vės ir demokratijos idealų;

f. sveikina ir siunčia linkėji
mus vyriausybių vadams, Bend
rosios Rinkos ministeriams, susi
rinkusiems Campidoglio Romos 
pakto dešimtmečio sukakties 
proga svarstyti įvairių proble
mų, liečiančių didesnę ekono
minę tautų gerovę visuotinio su
sijungimo * idealu perspektyvo
je.” V. M.

kalbama, kad kunigus kilnoja, mias paskaitas: Romos universi- 
juos augština ar siunčia J bio- teto prof. Alfredo Crocco - 

mįsįja pasaulyje”, 
Miuncheno universiteto prof. 
Ernst Bauer — “žumalizmas ir 
europietiškumo dvasia”, Lenko 
leidėjo Kleszczynski — “žurna- 
lizmas krikščioniškoje sąvoko
je”. Diskusijose dalyvavo švei
caras Frigeri, kroatas Varos, 
olandas Dijgraaf, lenkas Kleszc- 
zynsky, lietuviai — Mincevičius 
ir Gavėnas, vokietis Bauer, ita
lai — Gori, Gastaldi ir kt. Prel. 
V. Mincevičiaus dėka buvo pa
daryta statuto pakeitimų ir pri
imta svarbių rezoliucijų.*

Europos Žurnalistų Bendruo
menės — CEJ pirmojo kongre
so pagrindinė tema buvo “Susi
jungti Į vieną didelę ir demokra
tinę Europą”. Organizacijos nuo
latiniu šūkiu patvirtinti grafo

Evangelikų šventė Vasario 16 gimnazijoj
Gegužės 21 d. Huetenfeldo kun. J. Riaubūnas, berniukų 

evangelikų bažnyčioje įvyko bendrabučio vedėjas mokyt. A.
skirta Veršelis, mergaičių bendrabu

čio vedėja E. Tamošaitienė su 
H. Motgabiene, III kl. auklėto
jas kun. J. Dėdinas, keturi abi
turientai ir visi konfirmacijos 
apeigų dalyviai. Vaišės buvo 
pradėtos giesme “Mielas jauni
me, viltie būsimos gadynės” ir 
malda. Sveikinimo žodi tarė šio 
pobūvio programą pravedęs mo
kyt. Fr. Skėrys, direktorius kun.

gesnes vietas ne kurija, bet tas 
Oberhauser. Vyskupo tuo metu 
Prahoje iš viso nebuvo, o tuo
metinis čekų kun. seminarijos 
rektorius prel. Bran buvo kon
centracijos stovykloje, šis augš- 
to rango bavarietis saugumo ka
rininkas, nekentė bažnyčios ir Į 
kunigus žiūrėjo su panieka. 
“Nusikaltusius” jis siuntė Į Tėv. 
pranciškonų vienuolyną Zasmu- 
ky miestelyje. Praktiškai šis vie
nuolynas buvo kunigų internavi
mo vieta, nes kunigai negalėda
vo iš jo išvykti. Vienuolyno virši
ninkas buvo atsakingas prieš 
Gestapą. Oberhauseris čia kas 
mėnesi duodavo kunigams “pa
mokymus”, atveždavo naujų, se
nuosius patardydavo arba išsi- 
veždavo. Ir lietuviai čia turėjo 
laimės pabūti. Pirmasis pakliu
vo Tėv. Juozas Aranauskas, jė
zuitas, o kiek vėliau, 1944 m. 
vasarą, ir aš čia atsidūriau. Po 
kurio laiko mudu iškvietė į Pra
hą ir Oberhauserio Įstaigoje 
prievarta siūlė stoti į vokiečių 
kariuomenę. Tėv. Aranauskas 
nesutiko ir buvo išsiųstas Į Te- 
resianstadt koncentracinę sto
vyklą. Aš pasakiau, kad dar ne
su apsisprendęs, ir paprašiau 
laiko apsigalvoti. Buvau grąži
namas Į Zasmuky vienuolyną, 
bet pasislėpiau, nes jau matėsi 
artėjantis karo galas. Tris kar
tus Gestapas bandė manęs jieš- 
koti tame name, kur aš buvau 
pasislėpęs. Gestapo agentai gąs
dino mano motiną ir grasino, 
kad jie tą “Lump” visvien su
ras, bet viskas laimingai baigėsi.

Po mūsų internavimo atėjo ei
lė ir Tėv. Pr. Braziui. Gestapo 
agentai atvyko i vietovę, kurio
je jis praleisdavo vasaros atos
togas. Klebono šeimininkė pasa
kė, kad Tėv. Pr. Brazys išvykęs, 
nors iš tikrųjų jis tuo metu buvo 
klebonijoje. Gestapininkai liepė 
pasakyti, kad jis prisistatytų i 
jų Įstaigą Prahoje. Čia prasidė
jo Įdomi Tėv. Pr. Brazio odisė
ja. Užuot vykęs pas Oberhause- 
ri i Prahą, jis artimiausiame ap
skrities mieste gavo vizą Vokie
tijon. Prahos traukinyje, pake
liui į Vokietiją, i tą patį vago
ną su vilkiniu šunimi Įlipo ir 
netoli Tėv. Pr. Brazio atsisė
do ... jo “viršininkas” Oberhau
ser. Laimė, kad jis lietuvio ku
nigo, apsirengusio civiliais dra
bužiais, neatpažino. Tėv. Pr. 
Brazys, žinoma, nelaukė, kol 
Oberhauser i jį atkreips dėmesį, 
ir išlipo pirmoje geležinkelio 
stotyje.

Vėliau jis laimingai pasiekė 
Vokietiją. Dėl stiprios nacių sau
gumo žvalgybos kas antrą savai
tę turėjo keisti gyvenamąją vie
tą ir miestus. Apie tas nuolatines 
keliones jis pasakojo, kai susiti
kome pokario metais. “Tai va, 
kaip čia pasakius, ir vėl susitin
kame, laimingai išsprukę iš blo
gų žmonių kėslų, parblokštai na
šių Vokietijai ir persekiotojams 
patiems besislepiant nuo teisin
gumo lemties...”

konfirmacijos iškilmė, 
Vasario 16 gimnazijos III kl. 
mokinei Marytei Kuršytei. Į V. 
Vokietiją ji yra atvykusi iš Klai
pėdos krašto 1959 m. Vasario 
16 gimnazijoje mokosi nuo 1965 
m. Apeigas atliko ir gražų pa
mokslą pasakė iš Bad Godesber- 
go atvykęs Vasario 16 gimnazi
jos evangelikų kapelionas kun. 
J. Urdzė. Po šventos Vakarie
nės pamaldos buvo užbaigtos 
malda už naują bažnyčios na
rę, jos tėvelius, moksleivius ir 
visą lietuvių gimnaziją bei jos 
rėmėjus plačiajame pasaulyje.

Evangelikų Jaunimo Ratelio 
vadovo mokyt. Fr. Skėrio pa- 

' stangomis gimnazijos valgykloje 
buvo surengta kavutė, kurioje 
dalyvavo virš 60 asmenų — gim
nazijos direktorius kuri. dr. P. 
Bučinskas, katalikų kapelionas

kun. J. Riaubūnas ir kun. J. Dė
dinas. Konfirmantei buvo Įteikta 
dovanų, o ji pati pilnateisiu na
riu buvo priimta i Evangelikų 
Jaunimo Rateli. Gimnazijos di
rektorius kun. dr. P. Bučinskas 
priminė, kad konfirmantė M. 
Kuršytė yra geriausia mokinė vi
soje gimnazijoje ir linkėjo evan
gelikams moksleiviams sekti jos 
pavyzdžiu. Fr. Sk.

Konfirmacijos iškilmių Vasario 16 gimnazijoje dalyviai: pirmoj ei
lėj iš kairės — mokyt. Fr; Skėrys, M. Kuršienė, B. Beržinskienė, E. 
Andrijauskaitė, L Andrijauskienė, Fr. Birgeris; antroj eilėj — H. 
Kuršius, M. Kuršienė, konfirmantė M. Kuršytė, kun. J. Urdzė, A. 
Briegerienė ir F. Andrijauskas. Nuotr. Fr. Skėrio

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PsJ).RJtf.NJ»t.

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

Vyskupas Toronte
Po tų malonių ir nemalonių 

Įvykių gražioje Čekoslovakijoje 
praėjo daug metų. Tėv. Pr. Bra
zys laimingai atvyko Į Romą ir 
čia gavo teologijos ir filosofijos 
doktoratus. Gražų ir atmintiną 
pastoracini darbą* jis atliko Ar
gentinoje, klebonaudamas lietu
vių parapijoje ir leisdamas lie
tuvišką laikraštį. Jis — Tėvų 
marijonų vicegenerolas, o prieš 
pora metu — Europoje gyvenan
čių lietuvių vyskupas. Ir pernai, 
ir užpernai jį teko turėti sve
čiu Toronte. Jis vis toks pat ra
mus, besišypsąs, nuolankus. 
Naujajam Ganytojui norėjau pa
bučiuoti į ranką, bet jis bičiu
liškai rankomis apglobė mano 
pečius, veidu paliesdamas vei
dą: “Na, tai ką jau čia, kunige 
Petrai..

ROMAS

skaidrus 
šviesus 
tamsus
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INSTITUTUI
Lietuvos Mokslų Akademijos che

mijos ir cheminės technologijos ins
titutui Maskva paskyrė vadinamąjį

“nuopelnus, vystant labai svarbias 
mokslo problemas, ir už sėkmingą 
mokslinių kadrų ruošimą”. Politni- 
kas A. Sniečkus, pagarbinęs kompar
tijos vadovavimą, pabrėžė: “Džiugu, 
kad instiuto darbai susilaukė plataus 
atgarsio Tarybų Sąjungoje ir užsieny-

kelias valandas ar paras, tai dabar 
prie lengvųjų mašinų žmonės stovi 
metais, o eilėse butui gauti — de
šimtmečiais ...”

Aštriu satyriko žodžiu V. Vėteris 
siūlo patobulinimus: .. diena iš 
dienos gražėjant mūsų gyvenimui, 
norisi pastebėti, kad stovinčiųjų ei
lėse labui ne viskas padaryta. Bai
siausia, kad jokia organizacija jais 
nesirūpina. Ypač atsilieka buitinis 
aptarnavimas. Batų remonto dirbtu
vės turėtų organizuoti postus ir pa
gal pirmą reikalavimą pataisyti sto
vintiems batus. Būtinai reiktų orga
nizuoti sagų įsiuvimo bei drabužių 
smulkaus remonto skyrelį. Neopera
tyvios mūsų kirpyklos — stovintiems 
piliečiams būtų galima nuskusti barz
das, ir net .po du kartus — pradedant 
ir baigiant stovėti eilėje...”

Iš Sovietų Sąjungos į Lietuvą at- 
kė “socialistinio darbo didvyrio” var- keliavusiai eilučių madai V. Vėteris

titutu šalyje elektrolitinio metalų nu
sodinimo srityje. Institutas dalyvau-

Ekonominės Savitarpio Pagalbos ta
rybos koordinuojamas problemas” 
(“Tiesa” nr. 131). Mokslo Akademi
jos prezidentui ir šio instituto direk
toriui J. Matuliui kompartija šutei-

PAMINĖTA PIRČIUPIO 
TRAGEDIJA
Birželio 3 d. prie G. Jokūbonio puolis surietė. Aš tuoj čiumpu ra- 

“Motinos” statulos apylinkės kelelio- geli, suku į laidotuvių biurą ir aiški- 

M. Jurgulienė, apie dabartinį, gyve
nimą Pirčiupio kolchoze kalbėjo vie
tinis kompartijos sekr. M. Kazlaus
kas. Meninėje programos dalyje Va
rėnos Kultūros Namų direktorius V. 
Pužas paskaitė ištrauką iš J. Marcin
kevičiaus poemos “Kraujas ir pele
nai”, Valkininkų gimnazijos mokiniai 
pateikė montažą “Pirčiupio tragedi
ja”. Į dangaus žydrynę jie paleido 
pulką balandžių. Kompartija į Pir
čiupį mėgsta vežioti turistus iš Vil
niaus, bet į sukakties iškilmes nu
moja ranka. Didžiausia kaltės dalis 
dėl Pirčiupį ištikusios tragedijos ten
ka Maskvai ir lietuviams komunis
tams, jo apylinkėse organizavusiems 
sovietinius partizanus. Vokiečių reak
ciją nesunku buvo pramatyti. Trage
dijos būtų buvę galima išvengti, jei

rėnos buvo susirinkę paminėti 23-jų no uošvė smalkiai sunegalavo, atro- 
PirHupio tragedijos metinių. Jų tar- įaį kaip sakant... Norėčiau aš 
pe nesimatė nė vieno kompartijos di- ją į eUntę pas užrašyti”. “Mes, 
džiūno iš Vilniaus. Pagrindinį žodį draugas, jokių eilių nesudarome”, — 
tarė_ Varėnos rajono komiteto sekr. sududeno bosas kitame laido gale.

“Na, bet vis dėlto kokia nors eilu
tė tai turėtų būti. Kaip gi čia taip 
be tvarkos?” — vis dar spyriausi. 
“Nėra jokios eilės. Kada tikrai rei
kės, tada ir kreipkitės”, — pridėjo 
tas pats bosas, tuo pačiu atimdamas 
galimybę mano uošvei paskutinį kar
tą pastovėti eilėje...”

KOLCHOZININKŲ SĄSKRYDIS
Nemuno pakrantėje netoli Prienų 

buvo susirinkę apie 800 partiečių, 
pokario metais pasižymėjusių kolcho
zų organizavime ir kovose prieš par
tizanus. Vadinamųjų “liaudies gynė
jų” būriams priklausė: Antanas Me- 
kionis su sūnumis Albinu ir Stasiu, 
Prienų gyventojas Motiejus Kazlaus
kas, broliai Tamulynai, Vincas Bra- 
žukas, Antanas Majauskas, Motiejus 
Kazlauskas, jo sūnūs Vytas ir Anta
nas. Vladas Tamulynas, Vytautas 
Vaičiūnas, Zigmas Dubosas. Nuo par
tizanų rankos krito: Pakuonio vals
čiaus pirm. Berūkštis, Klebiškio apy
linkės pirm. Kučinskas, Jiezno vals
čiaus sekr. komjaunuolis Petras 
Pempė, Prienų vidurinės mokyklos 
komsorgas Pranas Bubnys, K. Požė
los kolchozo pirm. Jonas Grabijolas, 
Medžionių kolchozo pirm. Aleksand
ras Mazuronis. Dabartinius ir buvu
sius kolchozų pirmininkus sveikino 
“ministerių” tarybos pirmininko pa- 
vad. L. Diržinskaitė-Piliušenka, Prie
nų rajono karinis komisaras A. Cu- 
kanovas, žemės ūkio valdybos virši
ninkas E. Bakšys ir kt.

MALŪNAS TIK ATVIRUKE
“Tiesos” birželio 1 d. laidos “Die

nos aidų” skyriuje rašoma: “Daug 
kas knygyne nusiperka spalvotą at
viruką su Ramygalos malūnu, pasiun
čia jį savo draugams. Malonu pa
siųsti — ne visur dabar malūnų su
rasi. O jie puošia pakeles, puošia 
mūsų lygumas, nors daugelis jau iš
ėjo į pensiją. Deja, daugelis perkan
čių šį atviruką nė nepagalvoja, jog 
Ramygalos malūno jau nebėra. Kol
ūkio pirmininko įsakymu šiemet jis 
pavirto laužo krūva, nors mokiniai 
ir labai prašė to nedaryti, siūlė ma
lūne įrengti kraštotyros muziejėlį...”

TITULAI ŽURNALISTAMS
Naujasis augščiausios tarybos pre

zidiumo pirm. M. šumauskas “nusi
pelniusio žurnalisto” vardą suteikė 
Petrui Kežinaičiui ir Juozui Rutkaus
kui. Pirmasis jau yra pensininkas, 
pokario metais išvertęs eilę rusų ra
šytojų kūrinių į lietuvių kalbą. J. 
Rutkauskas redaguoja šakių rajono 
laikraštį “Draugas’. Anksčiau jis yra 
redagavęs laikraščius Lazdijų, Šven
čionių ir Ukmergės rajonuose, vado
vavęs kolchozininkams skirto ‘'Vals
tiečių Laikraščio” skyriui. Apdovano
jimo įsake taipgi minimas “aktyvus 
dalyvavimas visuomeniniame gyveni
me”.

ruože, nemesdami įtarimo Pirčiupio 
gyventojams. Kompartijai tada, deja, 
rūpėjo tik vokiečiams padaromi nuos
toliai, o kad dėl jų gali nukentėti 
vietiniai gyventojai, nei partizanai, 
nei jų vadovybė dėl to nesuko galvos.

SKRIAUDŽIA KOLCHOZUS
Liaudies kontrolės komitetas Spau

doje paskelbtame pranešime konsta
tuoja, kad kažkurios įstaigos laiku 
neatsiskaito su kolchozais už nupirk
tus gaminius. Praėjusių metų pabai
goje Šiaulių mėsos kombinato Liut- 
kūnų sovehozas net 12 dienų neatsi
lygino kolchozams už pristatytus ga
minius. Kaišiadorių sviesto gamybos 
įmonė kolchozams buvo įsiskolinusi 
net 83.000 rublių, o susivienijimo 
“Lietuvos žemės ūkio technika” Pas
valio rajono skyrius šjn. sausio 1 
d. buvo neapmokėjęs. 5.500 rb. vertės 
sąskaitų. Netaiku arba neteisingai su 
kolchozais atsiskaitydavo lengvosios 
pramonės, kaimų statybos ministeri
jų, grūdų ir kombinuotų pašarų ko
miteto, energetikos ir elektrifikavi
mo valdybos įmonės bei organizaci
jos. Kaikurios visuomeninės organiza
cijos žymias kolchozų lėšas neteisė
tai panaudoja savo naudai. Kontrolės 
komitetas pareikalavo, kad minėto
sios įstaigos laikytųsi įstatymo ir lai
ku atsiskaitytų su kolchozais.

PAMOKSLAS BIUROKRATAMS
Satyrikas V. Vėteris “šluotos" šie

metiniame 4 nr. sutirštinta humoro 
doze paliečia skaudžiausia komparti
jos problemą — per 50 metų neiš- 
nykusias eilutes, kurios yra tapusios 
kasdienine piliečio dalia. Jis rašo: 
“O eilutės — žiemą juodesnės, vasa
rą margesnės — vingiuoja visur. Sto
vim prie kinoteatrų, prie viršininkų 
kabinetų ir prie autobusų, kirpyklo
se, knygynuose ir net metrikacijos 
biuruose. Stovi eilėse nusipelnę pro
fesoriai ir pionieriai, daugiavaikės 
motinos ir milicininkai. Į eilutes sto
ja ir mūsų atžalynas, norėdamas pa
tekti į lopšelius ar darželius."

V. Vėteris konstatuoja lig šiol pa
darytą pažangą: “Seniai jau stovime 
eilėse. Įpratome. Ir džiugu pažymė
ti, kad iš dienos keičiasi stovėjimo 
tikslas. Jeigu anksčiau stovėdavome 
prie duonos ir degtukų, vėliau — 
prie barzdos skutimosi peiliukų, tai 
dabar gausiai stovime prie findukų 
vaikams ir pilkų moteriškų kojinių. 
Jei anksčiau eilėse sugaišdavom po

LOBIS TRAKŲ PILYJE
Moksleivis Nikalajus Andrejevas 

Trakų pilyje rado molinį puodą su 
400 monetų. Muzėjaus direktorės 
Irenos Misiūnienės teigimu, monetos 
priklauso Žygimanto Augusto ir Ste
pono Batoro laikams. Jose yra at
spaustas Lietuvos herbas ir metai 
— 1548, 1578. V. KsL

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

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. 

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos: 
Pirm. 9 — 3 T-PP.

Augštf nuošimčiai ui indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės

Tret 9

12 v. dienos.

Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

M

TRADICINES JONINES
NIAGAROS PUSIASALYJE

birželio 24, šeštadienį, 6 valandų vakaro, 
ST. CATHARINES PRIEMIESČIO MERRITON 

COMMUNITY CENTRE HALL
PROGRAMOJE:

• Hamiltono tautinių šokių grupė “GYVATARAS", 
vadovaujamas G. BREICHMANIENES

• Toronto tautinių šokių grupė “GINTARAS”, 
vadovaujamas J. KARASIEJAUS

• šokiai, grojant šešių asmenų orkestrai 

• Premijuojama Jonų polka ir vienas moderniųjų 
šokių

♦ įvairus bufetas, laimės šulinys ir kitos 
staigmenos

Lankiame svečių ir viešnių iš visur
SKAUTŲ RĖMĖJAI

ras” ruošiasi dalyvauti Joninių šven
tėje birželio 24 d. St. Catharines 
mieste, o ateitininkai su skautais rū
pinasi stovyklavimu.g HAMILTON

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” ton- tę, kuri jau irgi tari savo šeimą ir 
skaudžiausią smūgį kerta satyros pa- tų skautai ir skautės savo darbo me- augina sūnų Ričardą.
baigoje: “Dar blogiau, kada ne vi- tus užbaigia birželio 25 d. vienos die- J. KažAmėkas hamiltoniečiams yra
sos organizacijos turi sudariusios ar nos stovykla kartu su Delhi “Rugia- žinomas kaip veiklus organizacijų da- 
sudaro eiles. Štai anądien uošvę prie- gėlių” d-vės skautėmis ponų Augusti- lyvis, kuris savo veiklą grindė rea

liu darbu. Jis nuolat būdavo kviečia
mas aukų rinkti ir jų visada savo

AMERIKOS LIETUVIŲ AERO 
KLUBAS buvo įsteigtas Čikagoje. Jo 
tikslas — suburti lietuvius lakūnus, 
sklandytojus, modelistus, skleisti 
šios sporto šakos mintį lietuvių tar
pe, primenant praeities laimėjimus. 
Valdybon buvo išrinkti: M. Jakaitis, 
E. Jasiūnas, J. Gierštikas, V. Pesec- 
kas, K. Rimas ir J. Statkus. Norin
tieji gauti platesnių informacijų yra

PAŠTININKŲ SĄJUNGOS planuo- raginami kreiptis į Lithuanian Ame- 
ŠIMTMECIO IŠKILMĖS Londone jamam leidiniui trūksta smulkesnių rican Aero Club, 2846 West 63rd

pradedamos birželio 21 d. oficialiu žinių apie šiuos mirusius kolegas: st., Chicago, HL 60629, arba skam.
Šimtmečio salės atidarymu, kuriame, inž. Stankevičių, inž. J. Balčiauską, binti teL GR 6-6628. Iš esmės tai
be kitų augštų svečių, dalyvaus On- inf. k. Jesaitį, B. Kisielienę, A. Mie-
tario premjeras J. P. Robarts ir kevičių, Alf. Laurušaitį, L. Abra- _ __ _ ________________
nuėsto burmistras F. G. Stronach, mavičių, Roženiauską ir M. Ratkevi- m. čikagoje”buvo~įsteigtas “Vyčio’

dė tik Juozo energingo darbo dėka. Po oficialiosios dalies įvyks koncer- tfu. Galintieji suteikti informacijų
Jo didelio ryžto ryškiausias pavyz- tas, kurio programą išpildys Londo- pašomi rašyti A. Gintneriui, 3221W.
dys — per trumpą laiką surinkta do- no simfoninis orkestras, konservato- gi st., Chicago, HL, USA.
lerių tūkstantinė Lietuvių Namams, !' *■ “ x --
kai jis dar buvo LN valdyboje. Jis 
yra vienintelis iš visų per 11 metų 
LN valdybos buvusių narių, surin
kęs.tokią stambią sumą. 1962 m. iš
leistam LN leidiniui jis surinko skel
bimų už $552.50 ir tuo būdu tapo 
to leidinio' mecenato. Jis pats su šei
ma prie LN kūrimo yra prisidėjęs 
$500. Be šio didelio ir be galo sun
kaus darbo, Juozas buvo aktyvus Šal
pos Fondo, Tautos Fondo, Bendruo
menės veikėjas ir valdybos narys.

Juozas ir Jonė Kažemėkai visada 
buvo ir liko reto nuoširdumo Hamil
tono lietuvių bendruomenės nariais. 
Hamiltoniečiai į šias jų šeimos iš
kilmes reaguoja su dideliu pritari
mu. Jos bus pradėtos šį šeštadienį 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje 
iškilmingomis pamaldomis, o pats 
pokylis bus 6 v.v. Jaunimo Centre, 
kur visus svečius sutiks neseniai iš 
Lietuvos atvykusi Onutė Bakšienė, 
pasipuošusi iš Lietuvos atsivežtais 
tautiniais drabužiais. Pagerbtaves or
ganizuoja dukters Irutės ir žento Jo
no pastangomis sudarytas komitetas,

navičių ūkyje. Išvykstame punktua
liai 8 vai. ryto autobusais. Visi ren
kasi prie lietuvių parapijos bažny- rajone daugiausia surinkdavo. Eilė 
čios, 58 Dundurn N. 11 vai. dalyvau- vietinių lietuviškų leidinių pasiro- 
sime lietuvių pamaldose Delhi mies
telyje. Dienos programoje numatyti 
skautiški, žaidimai gamtoje, sporto 
varžybos ir kiti įdomūs užsiėmimai. 
Dienos stovykla baigiama 7 vaL vak. 

"bendra tuntų sueiga ir trumpu nuo
taikingu laužu, į kurį kviečiame at
silankyti tėvus. 9-9.30 vai. vak. numa
tome būti prie Hamiltono lietuvių pa
rapijos bažnyčios. Daliai kelionės iš
laidų padengti prašome pasiimti po 
dolerį nuo šeimos. Smulkesnės in
formacijos bus teikiamos per vienetų 
vadovus ir vadoves.

SKAUTŲ VASAROS STOVYKLA 
“Romuvoje” — liepos 15-30 d.d. Sto
vyklos mokestis toks pat, kaip perei
tais metais. Registracijos mokestis 
$1.50 įteikiamas su registracijos la
pais. Tėvai prašomi apsispręsti iki 
birželio 25 d., kai sueigos metu bus 
išdalinami registracijos lapai, kuriuos 
iki liepos 1 d. reikės grąžinti tau
tininkams. Kiekvieneriais metais sto
vyklavietė tobulėja, programos daro
si įdomesnės ir įvairesnės. Tikimės 
susilaukti didesnio stovyklaujančių 
skaičiaus šiais metais.

SIDABRINĖ VEDYBŲ SUKAK
TIS. — Hamiltono lietuviai birželio 
24, šeštadienį, ruošiasi paminėti Jo
nės ir Juozo Kažemėkų. vedybinio gy
venimo 25 m. sukaktį, šeimą jie su
kūrė Lietuvoje 1942 m. birželio 20 
d. Juozas, gimęs Teklynės kaimo 
ūkininko šeimoje Rokiškio apskr., 
lankė žemės ūkio mokyklą Onušky
je ir, atlikęs karinę tarnybą DLK 
Algirdo pulke, dirbo Panevėžio ge
ležinkelių ruože. Jo gyvenimo drau
gė Jonė Nekrošiūtė lankė gimnazi
ją Kaune.

Karo audra juos nubloškė į Vo
kietiją, kur pokariniais metais Juo
zas mokėsi “Žibinto” prekybos mo
kykloje Soeste ir Grevene. E Vo
kietijos 1947 m. jie išvyko Britani- 
jon, o iš ten 1951 m. persikėlė Ha- 
miltonan ir čia pastoviai įsikūrė, su
sidarydami tvirtus ekonominius pa
grindus. Jonės ir Juozo Kažemėkų 
šeima išaugino vienturtę dukrą Iru-

Juozą pažįstame visi hamiltonie- 
čiai, tad ir šiose pagerbtuvėse daly
vaukime kas tik galime! Jei kas iš 
Juozo ir Jonės draugų ar pažįstamų 
dėl rengėjų nežinojimo ar dėl jų už
simiršimo dar nebuvome pakviesti, 
skambinkime St. Bakšiui tel. 529- 
4662 ir pranešime jam, kad dalyvau
sime.

Sukaktuvininkams linkime šia jų 
sidabrine proga geriausios sveikatos, 
ilgo amžiaus, Augščiausiojo palaimos 
sulaukti auksinių ir net deimantinių 
šeimos metų! Sk. St.

ŠALPOS FONDO GEGUŽINĖ — 
birželio 25, sekmadienį, 2 v. p.p., A. 
Padolskio sodyboje prie Paris mies
telio.

ARTĖJANT ATOSTOGOMS vi
suomeninė veikla sulėtėjo. Jauni
mas dar juda, bet vyresnieji jau gy
vena atostogų rūpesčiais. “Gyvata-
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rijos choras ir keturi solistai. Po to 
ligi liepos 1 d. čia bus visa eilė 
koncertų ir parengimų. Jie visi skel
biami “The London Free Press” dien
raštyje.

Jų tarpe yra vienas ypatingas kon- 
certas-balius, pro kurį negalima ty
lomis praeiti, tai — Folk Festival 
67, kurį rengia London Folk Art 
Council. Šio festivalio koncertinės 
dalies išpildyme dalyvaus net 20 tau
tybių. Maždaug tiek pat tautybių pa
sirodys ir su tautinių valgių patie
kalais. čia netruks nė stumbro mė
sos ir kitokių skanumynų. Kiniečiai 
žada pasirodyti net su šimtu įvairių 
savo patiekalų. Programą išpildys 
vietos meninės pajėgos ir iš kitų 
miestų atvykstą meno vienetai. Be 
to, ten bus išstatyti ir kaikurių tau
tų meno išdirbiniai. Lietuviai irgi 
bus gražiai atstovaujami. D. ir M. 
Chainauskų vadovaujamą “Baltijos” 
ansamblio taut, šokių grupė išpildys 
pačių vadovų sukurtą ir didelio pa
sisekimo susilaukiančią taut šokių 
pynę. Kat. moterys, vadovaujamos I. 
Daniliūnienės, patieks eilę būdinges
nių kepinių ir pasirodys su labai gra
žiais tautodailės išdirbiniais.

Šis festivalis įvyks birželio 24 d. 
Šimtmečio salėje. Jame numato da
lyvauti, be kitų, Ontario premjeras 
J. P. Robarts, šimtmečio Komisijos 
atstovas Fisher ir diplomatinis kor
pusas prie Kanados valdžios. Mūsų 
konsulas dr. J. Žmuidzinas taip pat 
yra pakviestas. Tikimasi, kad festi- 
valin atvyks ir premjeras L. B. Pear- 
sonas. Tai bus pirmas tokio masto 
ir įvairumo parengimas Londone.

Lietuviai šokėjai buvo augštai įver
tinti vietinių ir iš Toronto atvyks
tančių pareigūnų repeticijų metu. 
Reikia manyti, kad su nemažesniu pa
sisekimu jie pasirodys ir pačiame 
koncerte. Mūsiškiai įsigijo ypač di
deles japonų simpatijas. Tad linki
me visiems mūsų reprezentantams 
sėkmės šiame svarbiame visų tauty
bių pasirodyme Kanados šimtmečiui 
atžymėti, šimtmečio iškilmės bus 
baigtos liepos 1 d. dideliu paradu, 
kuriame Londono lietuviai taip pat 
aktyviai dalyvaus.

D. CHAINAUSKIENĖ Don Gray 
televizijos programoje kartu su Lee 
Grenier, besirūpinančiu propagandos 
reikalais, atstovaus Londono Meno 
Tarybai, kuri pavedė jai sudaryti 
įvairių tautybių tautinių šokių pro
gramą televizijai ryšium su Folk Art 
Festival 67. Minėtoji programa bus 
matoma Don Gray Show rėmuose 
birželio 20 d. 2 vai. ar 2.30 vai. p.p. 
Sveikiname ir linkime tolimesnės 
sėkmės! D. E.

VANCOUVER, B.C.

Nuoširdžiai dėkoju visiems Van
kuverio lietuviams, užjautosioms ma
ne nelaimės atveju, lankiusiems li
goninėje, prisiuntosiems gėles, atvi
rutes bei kitas dovanas ir lankiu
sius jau esant namuose.

Nuoširdžiausias ačiū kun. J. Vaiš- 
niui, SJ, už aplankymą ligoninėj ir 
maldas, buvusiai Bendruomenės val
dybai — B. Vileitai, J. Macijauskui 
už gėles ir labai dažnai lankiusius 
ligoninėj; p. Macijauskui už parveži
mą iš ligoninės į namus.

Visus dėkingai prisimenantis —
A. Stalionis

St Catharines, Ont.

ŠALDYTUVAS FREEZER 
MODEL FHH 16 

DABAR TIK $219.00 
ŠIS ŠALDYTUVAS JUMS SUTAUPYS PINIGĄ,

nes jis yra 16 kubinių pėdų talpas ir į jį galima sudėti 526 
svarus maisto gaminių. Jis turi plonas sienas, dvi išimamas 
pintines, perskyrimų, vidinį apšvietimų, signalinę šviesų ir 
užraktų. Maisto apsaugų užtikrinu 5 metams duodama ga
rantija. Kiti modeliai yra nuo 7.1 iki 29 kubinių pėdų talpos. 

Kainos prasideda nuo $179.00.
TAISOM RADIJO STEREO IR TELEVIZIJOS APARATUS 

Kreiptis pas A. Pilypaitį (Al) — krautuvės vedėjo
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J. A. Valstybės nuo 1963 m. yra vikaras lietuvių Sv. 

Kazimiero parapijoje Brocktone. Su
ČIKAGOS LIETUVIŲ PREKYBOS broliu Juozu yra išvertęs į lietuviu 

RŪMAI paskyrė penkias stipendijas kalbą L. Gonzaka da Fonseca knygą 
lietuviams studentams* J. Mackevi- “Marija kalba pasauliui”.
čiaus stipendijas po $500 gavo Mar- JONAS KARVELIS, lietuvis pre- 
garite Tyszkiewicz ir Steponas Kil- kybininkas Čikagoje, įstojo į nau- 
kus, Prekybos Rūmų po $500 — Jo- jai organizuojamo lietuvių Informa- 
nas Umbrasas ir Kenneth Leone, Bal- cijos Centro rėmėjų eiles su $100 
zeko Kultūros Muzėjaus $250 — auka. LIC direktoriui T. G. Sabatei- 
Giedrė Žumbakienė. Ši lietuvių pre- Hui, SJ, atsiųstame laiške jis džiau- 
kybininkų organizacija turi apie 300 giasi, kad buvo susirūpinta informa-

liūnas.
A. A. KUN. ALFONSO SU5INSKO 

vardui įamžinti komiteto posėdis bu
vo sušauktas Čikagoje. Jo dalyviai 
— inž. P. Narutis, dr. J. Juozevi- 
čius, O. Stukienė-Radėnaitė ir A. Paš- 
konis nutarė išleisti velionies rank
raščius, užprašyti Mišias mirties me
tinių proga birželio 18 d., o rudenį 
suruošti minėjimą.

nėra naujas bandymas, bet numa
rintos veiklos atnaujinimas, nes 1929

aviacijos klubas, kuris turėjo 206 
akrų aerodromą prie Hariem ir 87th

dyje per Atlantą žuvęs lakūnas Ste
pas Darius, sekr. — V. Marozas, ižd. 
— K. Kulis.

Australija
ALB KRAŠTO VALDYBA organi

zuoja Australijos lietuviu ekskursi
ją į Niujorką, kai ten 1968 m. Dar
bo Dienos savaitgalį vyks PLB sei
mas. Kadangi Niujorkan turės skris
ti ALB rinkti šeši seimo atstovai, 
kilo sumanymas pasikviesti ir dau
giau lietuvių, nes tokiu atveju ori
nio susisiekimo bendrovė duotų 30% 
nuolaidą. Išvyka planuojama trim ar 
keturiom savaitėm.

SOSTINĖJE KANBEROJE buvo 
įsteigtas Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos skyrius. Stei
giamajame susirinkime dalyvavo PLI 
AS Centro v-bos atstovas Australijo
je B. Daukus ir 7 pilnateisiai sky
riaus nariai. Valdybon buvo išrinkti: 
pirm. N. Volkas ir sekr.-ižd. R. Šili-

LIETUVIŲ CHORŲ DIRIGENTŲ 
suvažiavimas Melburne aptarė dainų 
šventės reikalus, jos repertuarą bei 
kitus chorų pasirodymus Lietuvių 
Dienose.

EIDIMTAS ŽIOGAS, Melburno 
lietuvis, tarnaująs Australijos kariuo
menės medicinos skyriuje, su savo 
daliniu išvyko į P. Vietnamą. Į ka
rinį aerodromą jį išlydėjo gausus bū
rys draugų ateitininkų ir tautinių šo
kių grupės narių.

ALB KRAŠTO KULTŪROS TA
RYBA, norėdama pašalinti mokytojų 
trūkumą lietuviškose Šeštadieninėse 
mokyklose, nutarė skirti stipendijas 
studentams, norintiems studijuoti ne
akivaizdiniu būdu Pedagoginiame Li
tuanistikos Institute Čikagoje. Kan
didatus atrenka ir pristato lituanis
tinė sekcija. Dvejų metų kursui nu
matoma skirti $60, trejų — $90.

PLUNKSNOS KLUBO narių susi
rinkime Sidnėjuje paskaitą apie poe
tę Salomėją Nėrį skaitė M. Slavė
nienė, kuri kadaise ją pati gerai pa
žino. Diskusijose buvo įvairių pasi
sakymų apie poetę ir ypač jos poli
tines pažiūras.

N. GRINCEVIČIŪTĖ ffALLIS, lie
tuvė dantų gydytoja, susilaukė staig
menos, kai pas ją patvarkyti dantų 
užsuko abu Australijoje viešėjusios 
sovietų boksininkų rinktinės lietu
viai dalyviai — Ričardas Tamulis ir 
Danas Pozniakas.

LITUANISTINIUS KURSUS Sid
nėjuje suorganizavo J. Janavičius ir 
B. Barkus. Pokalbiai-paskaitos vyks
ta kas antrą sekmadienį Lidcombe 
bažnyčios parapijos mokyklos patal
pose.

LB NIUJORKO APYGARDOS 
VALDYBA kreipiasi į visus JAV lie
tuvius, prašydama aukų lietuviško 
kryžiaus remontui ir jo tolimesnei 
priežiūrai NiujorkoFlushingMeadows 
parke, šis kryžius buvo pastatytas 
Niujorko pasaulinėje parodoje, o da
bar jis bus paliktas toje vietoje įren
giamam parke. Amerikiečiams jis pri
mins Lietuvos laisvės atstatymo by
lą. Aukas prašoma siųsti kryžiaus 
komiteto iždininkui V. Padvariečiui, 
8740 127th St., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. USA.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTA
TYMO PENKIASDEŠIMTMEČIO 
jungtinį finansų komitetą sudaro: 
VUKo pakviesti — preL Jonas Bal
konas ir Petras Minkūnas, Laisvės 
Komiteto — Antenas Reventas ir 
Vytautas Banelis, PLB — Domas Pe
nimas ir Henrikas Miklas. Komiteto 
prezidiumas: pirm. preL J. Balkonas, 
vicepirm. D. Penikas, ižd. P. Minkū
nas. Eltos informacijų tarybos bran
duolį sudarė: VLIKo pakviesti — Ro
mas Kezys ir Antanas Sniečkus, Lais
vės Komiteto — dr. Jonas Puzinas 
ir Vytautas Vaitiekūnas, PLB — T. 
Gintautas Sabataitis, SJ, ir Emilija 
čekienė. Finansų komiteto ir infor
macijų tarybos adresas — 29 West 
57th ŠL — 10 FI., New York, N. Y. 
10019, USA. Čekius ir perlaidas fi
nansų komitetui rašyti United Li
thuanian Finance Committee vardu.

ALT SĄJUNGOS X SEIMAS Čika
goje naujosios valdybos pirmininku 
išrinko Teodorą Blinstrubą, nariais 
— Br. Paplėnienę, inž. V. Mažeiką, 
M. Valiukėną ir K. Pocių. Seimo da
lyviai priėmė atitinkamas rezoliuci
jas ryšių su sovietų okupuota Lie
tuva ir nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmečio sukakties klausi
mais. Okupanto propaguojamų kul
tūrinių mainų klausimu buvo pasi
sakyta: “2) Suvažiavimas įspėja A. 
L. Tautinės Sąjungos narius ir išei
vijos lietuvių visuomenę nesileisti į 
vadinamus kultūrinius ryšius, propo- 
nuojamus sovietinių okupaciniu or
ganų, nei į organizuotas ekskursijas 
į Lietuvą. 3) Suvažiavimas smerkia 
bet kokias laisvajame pasaulyje kai 
kurių lietuvių pastangas, skatinan
čias vadinamų kultūrinių mainų var
du silpninti Lietuvos laisvės gynimo 
pastangas.” Didžioji rezoliucijų dalis 
buvo skirta ALTS-gos skyriams ir 
aplamai organizaciniams reikalams.

KUN. MYKOLO VEMBRĖS 40 m. 
kunigystės sukaktis buvo paminėta 
Broctone, Mass. Teologijos mokslus 
jis ėjo Kauno kunigu seminarijoje 
ir V. D. universiteto teologijos-filo
sofijos fakultete. Kunigo šventimus 
jam 1927 m. birželio 11 d. suteikė 
Panevėžio vysk. Kazimieras Paltaro- Venecuela 
kas. Sukaktuvininkas pasižymėjo pui
kiais pamokslais, uolia veikla kata
likiškose jaunimo organizacijose. Po
kario metais V. Vokietijoje yra bu
vęs Eichfeldo stovyklos lietuvių ka- rikos šalyse. Visur susitiko su lietu- 
pelionu. Į JAV atvyko 1949 m., o viais, ir domėjosi jų kultūrine veikla.

VYTAS BAČKEVIČIUS, Sudamtex 
tekstilės įmonės technikas, tarnybos 
reikalais lankėsi Brazilijoje, Argen
tinoje, Urugvajuje ir kitose P. Ame-

šokių grupės, chorai. Nuotaiką pa
kelia šimtai žvalių veidų, margi tau
tiniai drabužiai.

Šių metų Joninių rengėjai — skau
tų rėmėjų valdyba — yra išrinkta iš 
jaunesnio amžiaus žmonių, kurie pro
gramą dar labiau “atjaunino”: mažiau

Nuoširdžiai dėkoju 60 metų sukak
tuvių proga š. m. birželio mėn. 5 d. 
surengusiems man pagerbimą: p. p. 
Ališauskams ir p. p. Polgrimams kaip 
iniciatoriams, St Catharines Tėvams 
pranciškonams — T. B. Bagdonui ir 
T. B. Mikalauskui, dalyviams p. Amo- 
liniui, p. p. Butnikams, Baronams, 
Gverzdžiams, Giliūnams, Girevičiui, 
Kalainiams, Kavolėliui, Liangams, 
Paukščiams, Piliponiams, Pusliams,

kiams, Sajaukoms, Švažams, Pruns- 
kiams, Jonušui, J. Butkui, broliams— 
Antanui su žmona, Mykolui su žmo
na, Vincui su žmona ir jaunajam An
tanui su žmona.

Niagaros pusiasalis
DIDŽIOSIOS JONINĖS ČIA PAT! mesio centru tapo jaunimas. Progra- 

— Niagaros pusiasalio veiklūs lieta- moms išpildyti kviečiamos tautinių 
viai jau eilę metų ruošia pavasario 
šventę — Jonines. Kas metai į Jo
ninių šventę suplaukia šimtai žmo
nių. Tuo būdu Joninės yra pats di
džiausias viso krašto metinis paren
gimas, tikrai didelis ir gražus lietu
vybės darbas, į kurį įsijungia ne
vienas kitas žmogus, bet didelė dau- ceremonijų, mažiau kalbų,bet daugiau 
guma mūsų pusiasalio lietuvių. Di- gyvumo ir judrumo. Gal ir gerai. Be 
džiulė Meritono salė reikalauja daug bandymų — nėra pažangos. Be tauti- 
darbo rankų- Pernai vien tik loteri- nes dar yra ir didelė ekonominė Joni
jos fantų buvo apie 700, užpernai dar nių reikšmė. Visas gautas pelnas per- 
daugiau. O kur salės papuošimai, bu- duodamas iki paskutinio cento lieta- 
fetų tarnyba, svečių ir programos da- viškam jaunimui — skautams parem- 
lyvių priėmimas ir pavaišinimas. Per- ti jų gražiam ir mūsų tėvynei labai 
nai prie stalų susėdo apie 400 žmo- svarbiam darbui. Rezultatai yra tik- 
nių, daugiausia programos dalyvių, rai puikūs ir gerai žinomi plačiai lie- 
Visa tai atlieka bendra lietuvių talka, tuvių visuomenei. Jų čia nereikia aiš- 
Malonu visiems ruošti Joninės, nes kinti.
tai graži lietuviška tradicija padėti Mums visiems lietuviams, tiek šia- 
jieškoti paparčio žiedo—laimės. Ka- me pusiasalyje, tiek kitur, yra labai 
dangi Jonai mėgsta savo vardo šven- svarbu, kad ši graži šventė pasisek- 
tę, jų čia suvažiuoja net iš tokių to- tų ir šiemet ir užtikrintų sau vietą 
limų vietovių, kaip Čikaga ar Niu- kitiems ateities metams. Todėl atidė- 
jorkas pietuose, o Noranda šiaurė- kim visus planus į šalį ir Joninių die- 
je. Joninių parengimų dėka šis kraš- ną, birželio 24, 6 vai. vakaro daly
tas yra matęs pačius geriausius me- vaukime Joninių šventėje ne tik su 
no vienetus, sutraukusius kartais virš šeimomis, bet ir su bičiuliais, drau-



Amžiams nutilo Putino lyra
amžinam poilsiui didysis mūsų mą Lietuvoje prieš carinę oku- 
tautos poetas, romanistas ir dra- pariją.
maturgas Vincas Mykolaitis-Pu- Kompartija, ilgus metus ideo- 
tinas. Mirė jis netoli Kauno loginiais varžtais varžiusi Puti- 
esančioje Kačerginės vasarvietė- no kūrybinius priekius, 1963 m. 
je, kur pastarųjų kelerių metų sausio 12 d. 70-jo gimtadienio 
laikotarpyje buvo praleidęs daug proga jam “suteikė” liaudies ra- 
dienų, stebėdamas saulėlydžių lytojo vardą, nors Putinas be 
varsose tviskančią Nemuno juos- kompartijos malonės tokį pripa- 
tą, gaivindamas ilstančią širdį žinimą jau seniai buvo susilau-

se, į kurias jį palydėjo gausus 
būrys nuliūdusių lietuvių.

Atsisveikinimo žodi tarė lai
dotuvių komisijos pirmininkas 
K. Korsakas Mokslų Akademi
jos vardu, A. Venclova, J. Mar
cinkevičius, Vilniaus un-to pro-

tė R. Venckutė. Kiek

jį “Rūpintojėlio” autorių vertė teratūros dirvonuose.
atkreipti žvilgsiu į save, į didžią- dieną Vilniaus universite-

iŠ' la man tuos metus prisiminti. 
Darbas universitete buvo sun- 
kus. Jis man atėmė daug jėgų ir 

apie susitikimą ^Pnil karakjoje laiko. Iš pradžių jaučiausi ne
su mirusiu draugu. pakankamai jam pasiruošęs. Ne

“Sapne aš nežinojau, viskas ėjo sklandžiai ir derama-
kad jo nėr šioj žemėj, me lygyje. Tačiau dabar visi 

Jisai gražiai atrodė, anuomet patirti sunkumai ir ne-
buvo linksmas ir žvalus, malonumai jau baigia iš atmin- 

Aš jį kviečiau užkąsti ir išgerti- ties išdilti, o pasilieka tai, kas 
Ir mudu sudaužėm stiklus.” buvo šviesu ir gera. Aš žinau, 

kad šitai patiria ir buvusieii 
Netikėtas svečias nevalgė ir mano klausytojai bei auklėti- 

negėrė, tik šypsojosi keistai ir užmiršę spragas, nepritek- 
“išeidamas apglebęs pabučia- klaidas, jie, kaip teko
a a IT • a • _ _ V ? *1 * ne kartą išgirsti, mini mane ge-juntama baigminiame šio eile- - — -........... " -
raščio posme:

“Pabudęs aš užmigti negalėjau.
Bet, atsilankius draugui, 
Dabar jau man lengviau truputį 
Pakęsti savo tą liguistą, 
Nykią būtį.”
Kitame eilėraštyje, rašytame 

-I960 m. sausio 29 d., Putinas 
kalbasi su savimi:

“Užjausdamas klausiu tave, 
Tu mano liguistas,

išvargintas kūne:
Ar mudu pasieksim prieš naktį 
Dar vieną, gal būt, 

paskutinę, viršūnę?"
Tą paskutinę žemiškojo gy

venimo viršūnę jiedu pasiekė 
birželio 7 d. pamėgtosios Kačer
ginės pušų paunksnėje.

V. Mykolaitis-Putinas gimė 
1893 m. sausio 6 d. Pilotiškių 
kaime, Gudelių vlsč., Marijam
polės apskr. Mokėsi Marijampo-

ru žodžiu. Dėkui jiems už tai. 
Mus jungė — dėstytojus ir klau
sytojus — savosios tėvynės, sa
vosios kultūros ir literatūros 
meilė. Tos literatūros, kuri, ne
būdama labai turtinga išraiškos 
priemonėmis, buvo turtinga ir 
stipri savo dvasia, liaudies gy
venimo bei poreikių temomis — 
ir kuri suvaidino tokį svarbų 
vaidmenį liaudies ir visos tautos 
sąmonėjime ir kovoje už geres
ni. šviesesnį gyvenimą.. 
(“Pergalė” nr. 2, 1963).

Ši V. Mykolaičio-Putino kal
ba turbūt buvo paskutinis" viešas 
žodis jaunimui, mokytojams, jo 
kūrinių skaitytojams, kritikams, 
būsimiems kūrėjams, visai lie
tuvių tautai. Amžiams nutilo Pu
tino lyra, o jis pats šiandien 
jau ilsisi Vilniaus Rasų kapinė-

d. paskelbtų ištraukų, nuošir
džiausias buvo jaunesniosios 
kartos poetas Justinas Marcin
kevičius: “Vinco Mykolaičio-Pu
tino asmenyje palydime ištisą 
mūsų humanitarinės minties 
epochą, atsisveikiname daugiau 
negu su žmogumi — atsisveiki
name su poetu-mąstytoju, pada
riusiu labai daug įtakos, kuriant 
lietuvių tautos dvasinio gyveni
mo pasaulį.Jis kūrė šitą pasaulį, 
kaip didelį gražų Rūmą, kurio 
kertiniais akmenimis buvo jo 
paties iškentėti, jo paties nušli
fuoti aukštieji tiesos, gėrio, gro
žio ir humanizmo idealai. Visas 
XX amžius pasirinko grumtynių 
lauku poeto sielą. Joje niekados 
nebuvo taikos ir ramybės. Pro
metėjas ir Bethovenas — my
limiausi poeto herojai — amži
nai grūmėsi su tamsa, melu, 
blogiu ir smurtu, sukruvinta šir
dimi nešdami taurią pergalės vė
liavą į pačią aukščiausią vir
šūnę, kurios vardas — žmonija. 
Štai kodėl man atrodo, kad sa
vo gyvenimo ir kūrybos žygdar
biu V. Mykolaitis-Putinas užima 
reikšmingą vietą pažangiosios, 
humanistinės XX amžiaus euro
pinės minties milžinų tarpe. Poe
to kelias į šias aukštumas ėjo 
per savo žemę, per Lietuvą, per 
savo liaudies istorinio, socialinio 
ir dvasinio patyrimo klodus. V. 
Mykolaičio-Putino gyvenimas ir 
kūryba — tai dar viena reikš
minga pamoka, pabrėžianti vai
singą asmenybės ir talento su
klestėjimą tiktai tuo atveju, kai 
poetas nenutraukia fizinių ir 
dvasinių ryšių su savo kraštu, 
su savo liaudies likimu.” V. Kst.
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liKIYIir VEIKLOJE

Stasės Sakytės “Alkana žemė
PR. NAUJOKAITIS

Džiugu, kai mūsų gyvojon li- 
teratūron ateina naujas vardas. 
Šiuo momentu turiu po ranka 
plonutę, 72 psl., poezijos kny
gelę “Alkana žemę”. Jos auto
rės, Stasės šakytės, vardą jau 
anksčiau teko pastebėti periodi
nėje spaudoje. Ką naujo mums 
atneša, Įsą žada debiutante? Jos 
žingsniai tylūs, nedrąsūs, gal net 
dirbtinai pritildyti. Pasaulis dau
giausia šviesus, ramus. Įsijauti
mas į gyvenimo ir aplinkos reiš
kinius — be didesnės įtampos. 
Išsisakymai — migloti ir frag
mentiški. Tai lyg abstraktinio 
tapybos meno atspindžiai, pritil
dytas daiktų švitėjimas, be aiš
kesnių kontūrų, be sprendimų. 
Tik skaitančiajam miela jausti, 
kad poetės pasaulis dar šviesus,

seminarijoje, Petrapilio dvasinė
je akademijoje. Nors kunigu bu
vo įšventintas 1915 m., pastora
cinio darbo nedirbo, jausdamas 
padarytą klaidą pašaukimo pa
sirinkime. Jo pagrindinis dėme
sys nukrypo į literatūrą. 1918-23 
m. studijavo filosofiją, meną ir 
literatūrą Friburgo ir Miunche
no universitetuose. Filosofijos 
doktoratui buvo pasirinkęs di
sertaciją apie VI. Solovjovo es-

- tetiką. 1923 m. grįžęs į Lietuvą, 
profesoriavo Kauno universite
te.

Pirmasis Putino eilėraštis 
“Vai eičiau, eičiau” buvo iš
spausdintas 1911 m. “šaltinio” 
savaitraštyje. Pirmąjį poezijos 
rinkini “Raudoni žiedai” su poe
ma “Kunigaikštis Žvainys” išlei
do 1917 m. Petrapilyje. Iš kitų 
jo kūrinių minėtini: eilėraščių 
rinkinys “Tarp dvieju aušru” 
(1927), drama “Valdovas” (1930), 
romanas “Altorių šešėlyje” 
(1933), susilaukęs net penkių 
laidų, poezijos rinkinys “Keliai 
ir kryžkeliai” (1936), romanas 
“Krizė” (1938). Griežtos cenzū
ros varžomais pokario metais Pu
tinas paskelbė porą literatūros 
mokslo darbų — “Pirmoji lietu-

- viška knyga”' (1948), “Adomas 
Mickevičius ir lietuvių literatū
ra” (1955). Pokarinei jo kūrybai 
priklauso: lyrikos rinkiniai 
“Sveikinu žemę” (1950), “Poezi
ja” (1956), “Raštų” I tomas 
(1959), “Būties valanda” (1963) 
ir paskutinė poezijos knyga 
“Langas”, skaitytojus pasiekusi 
1966 m. Stambiausiu pokarinio 
laikotarpio darbu laikytinas 1957 
m. išleistas romanas “Sukilė-

VINCAS MYKOLAmS-PUTIN^

VIEŠNIA
Dega žvakė.--------
Ta pati, o ne kita — — —
Ji -atėjo neprašyta, bet 

laukta,
Pakalnėlėmis, grioveliais, 

pagiriais.
Kas į tuščią mano būstą 
Mano viešnią man dels? 
Pats keliuosi, pats einu. 
Ne, nereikia!
Pro septynetą spynų 
Ir pro užtrenktas duris 
Savo eisena sklandžia
Ji įėjo, ji jau čia.:.
Ji prie mano guolio kojų 
Kaip vaiduoklis atsistojo 
Ir be žodžių tylomis 
Saltavyzdėm akimis 
Į mane įsižiūrėjo, 
Užsimerkiu--------

— Kur ta skrenda kavalkada? 
Kaip tas žirgas atsirado? 
Kas nejučiomis mane 
Pasodino jo balne? 
Kur su jais ir aš kartu ' 
Prarajų briaunom skrendu? 
Ak, sraige ties bedugne 
Jau pakibo žirgo koja. 
Ne! Ant akmenio briaunos 
Jis sustoja.----- —

Atsimerkiu...
Nėr jau mano tos viešnios 
Iš juodosios nežinios. 
Mano būste jau tamsu. 
Kur buvau ir kas esu?
Nieks man nieko neatsakė, 
Tik galvūgaly prie guolio

(Iš eilėraščių ciklo “Mano būstas”)

Atsiųsta paminėti
Stasys Yla, MODERNI MERGAI- late Conception Convent, Conn. 

TĖ, 352 psi. minkštuose viršeliuose, 
kaina 4. II laida, 1967 m. Iliustravo 
N. Vedegytė-Palubinskienė, išleido ir 
spaudė Immaculata Press, Putnam, 
Conn, 
džiai: 
kalas, 
gaitės 
Priėjimas prie tų problemų gana nau
jas ir originalus. Jau pirmuosius pus
lapius pavartęs, skaitytojas pastebės, 
kad autorius pasirinko ne moralisto, Architektų S-gos Čikagos skyriaus 
o psichologo kelią. Jis leidžia kalbė- techninės spaudos sekcija, redaguoja 
ti pačiai mergaitei arba su ja veda kolektyvas. Administracijos adresas: 
draugišką pokalbį...” Knyga gauna- Mečys Krasauskas, 2633 W. Montgo- 
ma leidykloje Immaculata, Immacu- mery Ave., Chicago, UI. 60632, USA.

tam pačiam troškuliui, kuriame 
skęsta rudens peisažas” (69 psl.). 
Tai nei Putino audringumo, nei 
Zupkos gaivališkumo, nei Vai
čiūno džiūgavimo, nei Bradūno 
žemės gelmių ir dirvožemio mis
tikos. Bet tai ne priekaištas, tik 
skirtumo pastaba, kelianti viltį, 
kad čia ir prasideda saviti Sta
sės šakytės poezijos žingsniai.

Manau, kad autorei nepada- 
rėm didelės skriaudos, išrašy
dami tas trumpas ištraukėles ne 
eilėraščio forma. Tai padarėme, 
norėdami parodyti, koks laisvas 
yra autorės eiliavimas: eilėraš
čio formos sugriovimo nejunta
me. O dabar išrašome ir ištisą 
eilėrašti, kad skaitytojai matytų 
ir nepakeistą formą:

Anei vėjo, 
nihilistinio pesimizmo neužnuo- nei garso, 
dytas, kad skausmo motyvai tik 
nežymiais šešėliais nuslenka 
šviesiojo lauko pakraščiu ir iš
nyksta, kad erdvė ir laikas no
kina savo medį, kelia jo šakas 
per šaltas tuštumas į naują pra
džią. Tikėjimas naująja pradžia, 
kitu gyvenimu, vyrauja ištisame 
skyriuje “Velkuos iškeliavimo 
rūbą”. Kartą tas tikėjimas su
skamba animistine gaida: “Gal 
sugrįšiu kada, kaip gėlė, o gal 
paukštis,, dainuodamas pabaigos 
didingumą” (50” psl.). Bet tuoj 
grįžtama prie krikščioniškos vil
ties: “Kai patalas pavirs į dulkes, 
nebus jau laiko beatbaigti na
mams, todėl ir aš galvoju, kaip 
įkopti, kaip išsitiesti bokštu, kad 
visada Tave matyčiau” (49 psl.).

Rinkinėlis pavadintas “Alka
na žemė”. Pabaigoje yra ištisas 
skyrius-tuo pavadinimu. Taigi 
lyg pagrindinis motyvas ta al
kana žemė. Bet išsisakymas tėra 
labai ramus, idiliškas: “Ruduo 
atvėrė savo veidą, sujungdamas 
mane su miško medžiais, su krū
mais, su trapia, rudeniu liepsno
jančia žole. Tam pačiam liepsno- 
jimui, tam pačiam šauksmui,

tik sodas

ir yisi aviliai prisipildę 
atėjusia valanda, 
tik pakilusiu pulsu pulsuoja 
šviesos okeanas 
ir banguoja 
gelmė (15 psL).

Tai vienas nuotaikingiausių ei-

Bet autorė nevengia ir konstruk
tyvinio stiliaus. Pavyzdžiui išra
šome ne eilėmis ištisą triposmį: 
“Stiebas nuleistas. Irklai plaka 
tuštumą. Tinklai palikti skęstan
tys” (32 psL). Tai ir visas eilė
raštis. Panašaus fragmentišku
mo rasime ir daugiau. Jei įky
riai jieškotume autorės gimi
nystės, tai jos rastume su V. Bo
rutaite, D. Sadūnaite, kaikurių 
įtakų iš V. šlaito, J. .švabaitės^ 
K. Bradūno. Malonu, kad ateina 
naujas vardas mūsų poezijom 
Linkime susirasti save ir drąses
niu žingsniu žengti kūrybos ak
menuotu taku.

Stasė Šakytė. ALKANA ŽEMĖ. 
Eilėraščiai. Išleido Ateitis, 1967 
m., 72 psl. Aplankas P. Jurkaus. 
Kaina nepažymėta.

Knygą apibūdina aplanko žo- 
“Tai plataus užsimojimo vei- 
atskleidžiąs bręstančios mer- 
svajones, sapnus, problemas.

06260, USA.
Eglutė nr. 6, birželis. Nekaltai Pr. 

Marijos seserų redaguojamas ir ad
ministruojamas vaikų laikraštėlis. 
Leidėjas — Lietuvių Kultūros Insti
tutas. Adresas: Eglutė, Immaculate 
Conception Convent, Putnam, Conn. 
06260, USA.

Technikos Žodis nr. 2, kovas-ba- 
landis. PLIAS ir ALIAS organas. Lei
džia Amerikos Lietuvių Inžinierių ir

kolektyvas. Administracijos adresas:

mery Ave., Chicago, UI. 60632, USA.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA SV. ANTANO GIMNAZIJOJE
Šiemet Šv. Antano gimnazijos įteikė abiturientams brandos 

mokslo metų užbaigos iškilmių atestatus ir pasakė progai pri- 
garbės svečiu buvo Lietuvos at
stovas JAV Juozas Kajeckas. Jis

tais išleido 14 abiturientų. Iš
leistuvės visuomet yra iškilmin
gos. Į jas kviečiamas koks nors 
žymus asmuo. Jau čia yra bu
vę vyskupai Brazys ir Brizgys 
ir visa eilė prelatų.

Šių metų abiturientų išleistu
vėse Mišias atlaikė ir pamokslą 
pasakė prel. V. Balčiūnas. Aka
deminei programai vadovavo tė
vų komiteto atstovas Mykolas 
Subatis. Svečių buvo apie 300 
asmenų.

Visiems malonią staigmeną 
suteikė JAV prezidentas Lyn
don Johnsonas, atsiųsdamas abi
turientams ir svečiams sveikini
mą su linkėjimais.

Po brandos atestatų įteikimo 
apeigų buvo gimnazijos choro 
koncertas, kuriame skambėjo 
lietuvių kompozitorių — St. Šim
kaus, M. K. Čiurlionio, J. Gai
delio, J. Strolios, E. Gailevičiaus 
ir B. Budriūno kūriniai. Chorui 
vadovauja kompoz. J. Gaidelis. 
Oficialioji dalis baigta Lietuvos 
himnu. Paskui sekė vaišės.

Užbaigusi šiuos mokslo metus.
Lietuvos atstovas JAV Juozas Kajeckas įteikia Šv. Antano gimna- gn^?.Sa
zijos baigimo diplomų Kanados lietuviui Antanui Vidmontui iš ni£reAiA

Sk ^inėie -9imnoiiio5 direktorius T Gobrielis

taikytą kalbą.
Šv. Antano gimnazija šiais me

“Moderniosios mergaitės” antroji laida
Stasio Ylos knyga “Moderni 

mergaitė” išėjo iš spaudos ant
rąja laida. Patrauklus formatas, 
skirtingas nuo pirmosios laidos. 
Spaudos darbas pasigėrėtinai 
gražus. Per visus 358 puslapius 
tvarkinga skyrelių ir klišių kom
pozicija. Saikus dažų naudoji
mas, bet kartu teksto išryškini
mas toks pilnas, kad lengvina 
akims bėgti per puslapius be 
nuovargio.

Stiliaus lengvumas, susilietęs 
su spaudos tikslumu, skaityto
ją sklandžiai traukia pirmyn. 
Bet tai ne romanas ar fikcija, 
per kurį skaitytojas perbėga ir 
pasilieka tuščias, čia yra minčių, 
atveriančių gelmę. Verčia susto
ti, kartais užversti knygą ir pa
mąstyti. Štai 86 psl. sakoma:

— Tikrai būtų nedrąsa kaltinti 
mergaitę. Greičiau reikia jos gailėtis, 
nes civilizacija ją apgrobė. Civiliza
cija ją išmetė už pirmosios meilės ri
bų ir neatvedė iki tikros meilės 
slenksčio. Paliko ją meilės tuštumoj. 
GalimaJsivaizduoti, koks baisus jaus
mas paliečia tokią trapią būtybę, kaip 
mergaitė! Tuštuma kelia baimę, vidi
nį išgąstį, baisų nerimą. Ji despera
tiškai ieško deitų, lyg vildamosi rasti 
kokią nors meilės atramą. Ji provo
kuoja berniuko meilę, lyg laukdama, 
kad jis — gal būt jis — pažadins ir 
joje meilę, šioj panikiškoj padėty 
mergaitė nebesusivokia, i kokį pavo
jų toks žaidimas ją veda. 
Kitoj vietoj sakoma:

— Penkioliktais, šešioliktais me
tais tavo veidas pražįsta krauju ir 
nienu. šiame amžiuje jūs visos gra
žios kaip žiedai. Ar galima sakyti ku
ris žiedas gražesnis? Kiekvienas sa
vaip gražus, žiedas turi spalvą, for
mą, kvapnumą, turi nuostabias pro
porcijas, derini trapumą, žvelgdami

velėje.
Ir taip su kiekvienu puslapiu 

atsiskleidžia kas nors naujo ir 
tipiško šio laiko merkaitei. Gal 
tiksliausios knygos vertintojos, 
tai pačios skaitytojos ir jų pasi
sakymai:

— ši knyga svarstanti modernios 
mergaitės brendimo problemas, yra 
viena iš Įdomesnių tokio turinio kny
gų. Ją skaitydama jaučiau, kad au
torius yra mano draugas: jis pata
ria, paaiškina, atsako į klausimus, 
o svarbiausia — jis rašo apie tai ką 
pažįsta. — Zita Burneikytė.

— “Moderni mergaitė” — labai 
Įspūdingai ir gerai parašyta knyga. 
Aš iš jos daug sužinojau apie save 
ir drauges. — Viktorija Brazdžio- 
nytė.

— “Modernios mergaitės” autorius 
pasirodo puikiai nusimanąs apie jau
nuolių problemas ir jų protavimą. 
Knygos stilius pritaikintas daugiau 
16-17 metų mergaitei. — Rima Pa- 
kelytė.

— Esu skaičiusi keletą knygų apie 
jaunimo problemas, bet man atrodo, 
kad “Moderni mergaitė” yra geriau
sia iš visų. Atskleisdama kiekvieną 
naują puslapi, aš net nustebau skai
tydama apie tas paslaptis, kurios lie
čia kiekvienos mergaitės širdį. — 
Zita Stirbytė.

Knygos kaina $4. Užsakymus 
siųsti: Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 06260, 
USA. P. K.

vastingume, charakteryje, inteligenci
joje, Šventame dvasios pasaulyje.

DOCENTAS VITAS DAUKŠAS 
Vilniaus universiteto chemijos fakul
teto taryboje apgynė disertaciją 
"Benzodioksano-1,4 dariniai (sintezė, 
farmakologinis aktyvumas, cheminės 
ir optinės savybės)” ir gavo chemijos 
mokslų daktaro laipsnį. Naujasis dak
taras yra tik 32 m. amžiaus, bet jau 
turi paskelbęs virš 60 mokslo dar
bų. Jis ir jo bendradarbiai surado 
naujus benzodioksano-1,4 darinių sin
tezės metodus, nustatė dėsningumus 
tarp benzodioksano-1,4 darinių struk
tūros ir jų farmakologinių bei opti-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
AUŠRA VASILIAUSKAITĖ, Kievo 

konservatorijos IV kurso studentė, 
Vilniaus operos teatro scenoje de
biutavo G. Verdi operos “La Travia
ta” Violetos vaidmenyje. Dainavimo 
studijas ji pradėjo Vilniaus konser
vatorijoje, o dabar jas tęsia Kieve 
pas prof. M. Donec-Teseir. Operą di
rigavo Stasys Domarkas, šiemet bai
gęs dirigavimo studijas Leningrado 
konservatorijoje. Sekantį sezoną jis 
pradės dirbti Kauno muzikiniame 
teatre.

K. PREIKŠO PEDAGOGINIO INS
TITUTO moterų choras, vadovauja
mas Prano Jankausko, šiauliečiams 
pateikė šimtąjį koncertą. Studentės 
iš Šiaulių yra koncertavusios Taline, 
Daugpilyje, Pskove ir kituose mies- _ 
tuose už Lietuvos ribų. Chorą su
daro šimtas dainininkių.

ŽEMAITĖS LITERATŪROS PRE
MIJA, kurią pernai įsteigė Kelmės 
rajono žemaitės kolchozas, buvo pa
skirta A Pociui už apsakymą “Tik du 
sūnūs”. Vertintojų komisiją sudarė 
rašytojai ir kolchozo atstovai, vado
vaujami Jono Avyžiaus. Pernai šią 
premiją buvo laimėjęs J. Baltušis už 
apsakymą “Ko nepasakė Laukys". Jos 
tikslas yra pagerbti žemaitę ir ska
tinti rašytojus nevengti kūrinių kai
mo temomis.

MARIJAI NATKEVIČAITEI-IVA- 
NAUSKIENEI biologijos mokslų 
doktoratą suteikė Vilniaus universi
teto gamtos fakulteto taryba. Diser- 

Gražinos” pastatymas lai- tacijos tema ji buvo pasirinkusi anks
čiau paskelbtus darbus, duodama 
jiems bendrą pavadinimą — “Gene- 
tiniai-sistematiniai, floristiniai-siste- 
matiniai ir geobotaniniai tyrinėji
mai”. Jie buvo pradėti dar nepri
klausomoje Lietuvoje. Pokaryje ji 
tyrinėjo Nemuno užliejamas pievas 
ir genetinius klausimus.

FILOLOGŲ KONFERENCIJA ger
manų, romanų ir klasikinės filologi
jos klausimais buvo surengta Vil
niaus un-te. Be lietuvių, dalyvavo kal
bininkai iš Maskvos, Leningrado, 
Lvivo, Rygos, Minsko, Alma Atos ir 
kitų miestų. Per tris dienas buvo iš
klausyta virš 50 pranešimų.

ALGIRDO PETRULIO tapybos 
darbų paroda, apimanti 30 m. kū
rybinį laikotarpį, buvo atidaryta Vil
niaus dailės muzėjuje. Atidaryme da
lyvavo ir žodį apie A. Petrulio kū
rybą tarė prof. J. Kuzminskis, prof. 
A. Gudaitis, muzėjaus direktorius P. 
Gudynas. Parodoje išstatyta apie 100 
įvairių darbų — peizažų, natiurmor
tų ir portretų. į.

TEATRO DRAUGUOS AKTORIŲ 
NAMUOSę Vilniuje dainų, arijų ir 
romansų vakarą surengė Kauno mu
zikinio teatro solistai — Stasė Ra
polienė ir Vytautas Blažys. Vakaro 
programą pravedė Vilniaus dramos 
teatro aktorė M. Rasteikaitė, solis
tams akompanavo S. Bielionytė.

M. ŠNEIDERIS, vėžio mokslinio 
tyrimo instituto vyr. mokslinis bend
radarbis, Vilniaus un-te sėkmingai 
apgynė mokslų doktorato disertaciją, 
apibendrindamas tiesioginiame dar
be surinktas žinias. Jis yra žinomas 
virškinimo trakto piktybinių auglių 
diagnozės specialistas. Tą pačią die
ną medicinos doktoratas buvo suteik
tas ir Vilniaus un-to docentui P. 
Visockiui už disertaciją “Išsėtinė 
sklerozė Lietuvos Tarybų Socialisti
nėje Respublikoje”, nagrinėjusią 
šios ligos išplitimą, gydymą, apykai- 
tinius-endokrininius sutrikimus.

“VAGOS” LEIDYKLA buvo pa
skelbusi konkursą populiariausiems 
1966 m. leidiniams nustatyti. Ver
tintojų komisija, peržiūrėjusi 300 
skaitytojų atsiliepimus, populiariau
siais prozos leidiniais pripažino: 1. 
A. Bieliausko “Kauno’ romaną”, 2. 
M. Sluckio “Adomo obuolį” ir 3. J. 
Mikelinsko knygą “O laikrodis eina”. 
Poezijoje I vieta teko Justino Mar
cinkevičiaus “Mediniams tiltams”, II 
— V. Mykolaičio-Putino “Langui”, 
III — A. Maldonio “šitiems metams”.

A. SPELSKIS, architektūros moks
lų kandidatas, parašė knygą ‘To ba
roko skliautais”, skirtą ryškiausiam 
barokinio stiliaus architektūros pa
minklui Lietuvoje — šv. Petro ir Po
vilo bažnyčiai Vilniaus Antakalnyje. 
Tekstas pateikiamas ne tik lietuvių,' 
bet ir keliomis užsienio kalbomis. Al- 
buminio pobūdžio leidinį papildo 155 
J. Grikienio nuotraukos. Jis skiria
mas skaitytojams Lietuvoje ir į Vil
nių atvykstantiems turistams iš už
sienio kraštų. Recenzento J. Minke
vičiaus teigimu, nuotraukoms ken
kia nepakankamai augšto lygio poli
grafija, o knygai — vienas kitas ne
tikslus teiginys, autoriui aiškinant 
skulptūrinius simbolius.

JUOZO GRUŠO trijų veiksmų tra
gišką komediją “Pražūtingas apsvai
gimas” pastatė Panevėžio dramos te
atras. Naująjį kūrinį apibūdina pats 
autorius: “... Pjesės pagrindinis per
sonažas Beatričė yra paprastų • tėvų 
mergaitė ir tuo pat metu — fanta
zijos reiškinys, net sužvėrėjusių jau
nuolių grožio ir gėrio idealas, kurį 
jie sunaikina. Sunaikinimas gėrio yra 
sunaikinimas etikos pagrindų, yra ga
lutinis žmogaus kritimas...” Spek
taklį režisavo aktorius V. Blėdis, api-

K. DONELAIČIO “METUS”, į ang
lų kalbą išverstus Nado Rastenio, iš
leido “Lietuvių Dienų” leidykla Los 
Angeles, Kalifornijoje. Leidinį pa
pildo Fullerton kolegijos literatūros 
prof. dr. Elenos Tumienės išsamus 
įvadas, puošia dail. V. K. Jonyno 
iliustracijos. Knyga buvo pristatyta 
skaitytojams gegužės 28 d. Los An
geles Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje. Iškilmėje dalyvavo vertė
jas N. Rastenis ir Fresno, Calif., un
to prof. Kordelija Jasutytė, kalbėju
si apie jo atliktą darbą.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZĖJUJE Čikagoje birželio 11 
d. buvo atidarytos dvi įdomios ir 
originalios parodos. C.V.Baltramaitis 
muzėjui yra padovanojęs didoką rin
kinį lietuvių dailininkų ir jų kūrinių 
nuotraukų. Šioje parodoje yra išsta
tyta rinkinio dalis. C. V. Baltramai- 
•tis prieš 15 m. pradėjo rinkti medžia
gą, susijusią su lietuviškuoju menu. 
Jo rinkinyje yra katalogų, periodikos 
straipsnių, nuotraukų, reprodukcijų 
ir knygų įvairiomis kalbomis apie 
lietuviškąjį meną. Antrąją parodą su
rengė V. S. Lukoševičius, per šeše
rius metus surinkęs eilę garsiausių 
pasaulio vadų nuotraukų ir autogra
fų ant jų kraštų pašto ženklų. Abi 
parodos truks iki liepos 8 d. Aplan
kyti jas galima kasdien nuo 1 v. p.p. 
iki 4.30 v.p.p.

VINCĖ JONUŠKATTĖ, lietuviškojo 
operos teatro veteranė, “Draugo” 
bendradarbiui E. Vir. pareiškė: “Da
bartinis “' 
kytinas nepaprastu žygdarbiu. Juk 
tai pirmoji mūsų kompozitoriaus ope
ra išeivijoje! Ne iš profesijos gyve
nančių pasiryžėlių grandiozinis spek
taklis. O ir profesionalų (L. šukytės, 
A. Kučiūno ir A. Voketaičio) duok
lė “Gražinai” pagarbiai vertintina. 
Džiaugiuosi solisčių ir solistų atsie- 
kimais. Nors gal ir nepatogu apie tai 
prabilti: susižavėjau Arnoldu Voke- 
taičiu — koks stiprus aktorius ir kul
tūringas dainininkas! Ne kasdien ope
rinėje scenoje užtinkamas profesio
nalas ...” Prisiminusi praeities die
nas, V. Jonuškaitė tarė: “Noriu at
kreipti dėmesį, jog pirmoji lietuvio 
kompozitoriaus Kaune dainuota ope
ra buvo ne J. Kamavičiaus “Graži
na”, bet Miko Petrausko “Birutė”, 
statyta 1919 m. rugsėjo mėn., pir
miau, negu buvo gimęs profesinis 
Lietuvos Operos teatras. Tuo metu 
užsimezgė ir mūsų Operos choras. 
Dirigavo “Birutę” Juozas Tallat- 
Kelpša. šis įvykis vėliau lyg ir bu
vo užmirštas, garbę atiduodant “Tra
viatai”.

LILIJA ŠUKYTĖ, Niujorko Metro
politan operoje dainuojanti Kanados 
lietuvaitė, buvo gavusi pasiūlymą at
stovauti Kanadai šią vasarą įvyksian
čiame tarptautiniame dainininkų fes
tivalyje Brazilijoje. Pasiūlymo ji ne
galėjo priimti, nes tuo laiku turi 
įsipareigojimų Niujorke.

ANTANAS SMETONA, Londone 
sėkmingai koncertavęs klevelandie- 
tis pianistas, ilgiau žada apsistoti 
Hamburge, kur yra pasirašęs sutar
tį dalyvauti dviejuose Hamburgo 
simfoninio orkestro koncertuose. Jis 
taipgi yra patekęs į V. Vokietijos 
atrinktų jaunųjų menininkų grupę, 
kurių koncertai bus ruošiami įvai
riuose miestuose. Iš Klevelando į Eu
ropą A Smetona atvyko prieš ke
letą metų su Fullbright stipendija, 
o vėliau jam buvo paskirta vokie
čių Akademischer Austauschdienst 
stipendija. Prieš koncertus Londo
ne, Britanijoje, jį pasiekė žinia, kad 
Kalifornijos universitetas jam sutei
kė $3.000 premiją, kuria įamžinamas 
Alfred Hertz atminimas, ši premija 
jam paskirta kaip “labiausiai pasižy
mėjusiam jaunam amerikiečių pianis
tui”. Prieš porą metų A. Smetona 
dalyvavo jaunųjų pianistų tarptauti
niame konkurse Lenkijoje. Tada jis 
buvo kviestas koncertuoti Vilniuje, 
bet atsisakė, nenorėdamas, kad jo pa
vardė būtų panaudota propagandai.

Dail. prof. Adomas Varnas, ne
žiūrint senyvo amžiaus, ne tik 
pats dar kuria, bet ir lanko kitų 
lietuvių dailininkų parodos, čia 
jis matomas dail. J. Pautieniaus 
parodos atidaryme Čikagos Čiur
lionio Galerijoje.

Nuotr. Ed. Suloičio

muzika sukūrė kompoz. E. Balsys. Pa-

kartos aktoriai — D. Banionis, 
kus, E. Sulgaitė, A. Masiulis, R. 
vinis ir studiją baigęs jaunimas

navičiūtė.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W
DUNDAS — BROCK

dvie-

QUEBEC — BLOOR
$19.000 įmokėti, 7 kamba 

augštų grąžos namas su gi

atvira «koia 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, šlaminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro- 
pom, galima užimti už mėnesio ar 
greičiau. _____
JANE —■ ANNETTE, 
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
•ųgštus atskiras mūrinis namas su 
gėražu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 {mokėti, 10 kambarių atski-

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

PJ8. 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.

MANN&MART EL
REALTORS

1928 Weston Rd
BATHURST — WILSON 

keti.
JANE—LAMBTON,
$12.000 pilna kaina, medinis priva
tus įvažiavimas, vieta garažui, skly
pas 30’x90’.
MIMICO — ROYAL YORK Rd., 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 {mokėjimu, 8 au
tomobiliams paikinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū 
rims namas su garažu, dideli 
kambariai, 3 prausyklos, {mokėti 
$5—7.000; didelei šeimai, tinka nuo- 
mojimui

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti. 
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 -1.30 ir 430 -7
Antr.10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkt 10 -130 ir 430 - 8
Sešt.9-12
Sekm. 930-1

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
ANNETTE - RUNNYMEDE
$3.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ras, mūrinis, dvi modernios virtu
vės, prausykla pirmam augšte, nau
jas šildymas, dvigubas garažas.
SUNNYSIDE - CONSTANCE 
$5.000 įmokėti, gražių plytų, atski
ras, 10 kambarių, 2 vonios, 2 moder
nios virtuvės, 2 įrengti kambariai 
rūsyje, privatus įvažiavimas, gara
žas, keturi kambariai pirmam augš
te, geras nuomojimui.
RONCESV ALLES-WESTMINSTER 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis, 
naujai išdekoruotas, 2 modernios 
virtuvės, alyvos šildymas, vieta ga
ražui. Galima tuo užimti. Arti krau
tuvių ir susisiekimo.

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

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

BLOOR - RUNNYMEDE $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 didelių kam
barių per du augštus (tikras dvibutis - dupleksas), 2 garažai, privatus įva
žiavimas. Liks viena skola balansui.
INDIAN RD. - BLOOR $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 kambarių, pirma
me augšte 4 kambariai, vandeniu - alyva apšildomas, rūsys baigtas, 2 gara
žai, 10 pėdų šoninis įvažiavimas, prašoma $33.000; liks viena skola balansui 
10 metų atdara.
ST. CLAIR - OAKWOOD $15.000 {mokėti, mūro, atskiras, 17 didelių kam
barių, 4 moderniškos virtuvės, garažas, privatus įvažiavimas.
ISLINGTON • DUNDAS $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 miegamųjų, 8 
metų senumo, garažas, privatus įvažiavimas, prašoma $33.000.
BATHURST • EGLINTON $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambarių dvi- 
battedupleksas, vandeniu-alyva apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, 
gražus, didelis kiemas. Liks viena skola balansui 10 metu atdara.

Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne*
jodomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

I. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE1-1161, namų 783-2105

Tel. RO 2-8255
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 {mokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmusėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butų galima tuojau 
užimti. 1

Tel. 249-7691
ISLINGTON — THE KINGSWAY, 
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir {va
žiavimas, sklypas 90’xl40’.
DUNDAS — VARSITY, 
$22.900, 6 kambariai per du augš- 
tu, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 9 me
tų senumo.
LAKESHORE — KIPLING, 
$26.000, visiškai atnaujintas na
mas iš vidaus, naujas plasteris ir 
medžio darbas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas, arti susisiekimo,! 
krautuvių ir viešbučio. I
EAST DR. — SCARLETT RD., >
$25.000, atskiras 1% augšto plytų# 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 21 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na-l 
mas; savininkas išsikelia. f

1966 M. GRUODŽIO 31 
BALANSAS — $2,344,396.
1966 M. PELNAS — $41,286.
5y2% UŽ SERUS,
4% % UŽ DEPOZITUS
100% SAUGUMAS

BLOOR - GLADSTONE
$7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 3 virtuvės, 2 vonios, aly
va šildomas. Dvigubas garažas ir ge
ras privažiavimas. Viena skola 10-1 
čiai metų.
BLOOR • ROYAL YORK RD. 
$7.000 įmokėti, gražių plytų 5 kam
barių vienaaugštis, puikus vienos 
šeimos namas. Gražus sklypas, pri
vatus įvažiavimas ir garažas. Prašo 
apie $23.000. Retai pasitaikantis pir- 
kiiiys.
INDIAN RD. - BLOOR
$10.000 įmokėti, 7 kambariai per du 
augštus, kampinis namas, įrengtas 
rūsys, privatus įvažiavimas, garažas. 
Namas be skolų. Prašo apie $29.000.

Ateitininkų žinios
Stovyklos vadovybė ir programa 

jau sudaryta. Prašome pasiskubio* 
ti su registracija. Stovyklos laikas: 
liepos 23 — rugpjūčio 6 d. Trūksta 
dar poros šeimininkių, kurios sto
vyklos metu kas antrą dieną galėtų 
dirbti. Galinčios važiuoti prašomos 
skambinti J. Stankaičiui tel. 782- 
3003.

Andrius Paškauskas ir Gražina 
Mačionytė išvyksta į Putnamą dirbti 
kaip vadovų pagalbininkai mergai
čių stovykloje. Iš Hamiltono tom pa
čiom pareigom vyksta Gabija Juoza
pavičiūtė, iš Londono, Ont., G. Pet- 
rušauskaitė. Stovykla truks visą lie
pos mėn. Jai vadovaus seselė M. 
Viktorija.

Aldona Bušinskaitė šį pavasarį 
baigė Toronto universitetą ir gavo 
B. Sc. laipsnį.

Gautas šis laiškas, rašytas O. Pa- 
bedinskaitei: “Mieloji lietuve! Su 
nustebimu skaičiau “Tėv. žib.” apie 
Jūsų $5.00 auką ateitininkų kon
kurso premijom. Jie labai įvertina ir 
jaučia, kai mes senesni jiems pa
dedame ... Suprasdamas Jūsų ma
žą auką iš pensijos, pamaniau, kad 
aš ir Jums galėčiau nors kiek pa
dėti. Taigi siunčiu Jums $10 auką.” 
K. činčius.

P. S. Ona Pabedinskaitė tą $10 
paaukojo ateitininkams. Ačiū abiem.

Nuoširdi padėka Nekaltai Pradė
tosios Marijos seselėm už paskolin
tą automobilį nugabenti važiuojan
tiems į Dainavos stovyklą. Ačiū p. 
Marcinėnui už vairavimą.

Skautų veikla
• Sukaktuvinė penktoji Romuvos 

stovykla liepos 15-30 d. I ją regist
ruojamas! per vienetų vadovus ligi 
liepos 1 d. Registravimosi sąlygos ir 
stovyklos mokestis — kaip pernai. 
Atskirų skautų-čių šakų rajonų va- 
dovai-vės šiais metais bus: paukš
tyčių — ps. M. Stanionienė; vilkiu
kų — R. Valickienė; ps. P. Regina, 
s. J. Dambaras; skaučių Ž. Gvildytė, 
R. Augustinavičiūtė, R. Bagdonaitė, 
R. Baltaduonytė; skautų — s. St. 
Ilgūnas, J. Svirplys, A. Svirplys; jū
rų skaučių — A. Biškevičienė, Z. 
Žolpytė, Ą. Kregždaitė, J. Yčaitė; 
jūrų skautų — ps. P. Būtėnas, ps. 
A. Empakeris, ps. P. Gorys. Šakų 
vadovams-vėms talkins eilė kitų 
jaun. vadovų-vių, kurie dar nesire- 
gistravo. Be to, p. šeškuvienė pa
kviesta gailestinga seserimi pirma
jai savaitei, A. Jankaitienė — tau
todailės mokytoja.

• Į vadovų-vių stovyklą-kursus 
Custer, Mich., registruojami kandi
datai. Registracijos mokestis $10 su
mokamas iki liepos 1 d. “Rambyno” 
tunto skautai tą mokestį siunčia 
“Rambyno” tuntininkui: 40 Burrows 
Ave., Islington, Ont. “Šatrijos” tun
to skautės — tuntininkei: 75 Bow 
Valley Dr., Scarboro, Ont Regist
racijos neatidėliokime — registruo- 
kimės tuojau.

• Vasaros stovyklai mamyčių ir 
ponių talka labai reikalinga. Dar 
trūksta šeimininkių. Kas norėtų pa
dėti, prašome kreiptis į s. I. šernai- 
tę-Meiklejohn: 16 Cresswell Dr., 
Scarboro, Ont., tel. 282^7566.

č. S.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinio masto lengvosios at

letikos rungtynės įvyko Rygoje. Ge
rai pasirodė Lietuvos lengvaatlečiai. 
B. Kalėdienė vėl nusviedė jietį 55.14 
m. Su šia pasekme ji yra pasaulio 
pirmame penketuke. Pirmas vietas 
dar laimėjo K. Orentas 5000 m. bė
gime, R. Plungė rutulio stūmime, A. 
Baltušnikas disko metime, Burokas, 
nusviedęs jietį 75,16 m., liko ant
ruoju.

Pasaulinėse krepšinio pirmenybė
se Urugvajuje Sov. Sąjungos rinkti
nėje vėl gerai pasižymėjo M. Paulaus
kas. Antrasis kandidatas R. Vens- 
bergas į rinktinę nebuvo įtrauktas. 
Trenerio nuomone, esą žaidžia per- 
švelniai.

Dviračių lenktynės prasidėjo 
Gdanske. Jos baigsis Vilniuje po 10 
dienų. Dalyvauja Lietuvos ir Len
kijos dviratininkai.

Lengvosios atletikos rungtynės 
įvyko R. Vokietijoje. Laimėjo Sov. 
Sąjunga. V. Jaras numetė diską 
58,96 m. ir liko antruoju.

SPORTAS VISUR
Penktąsias pasaulio krepšinio pir

menybes laimėjo Sov. Sąjungos rink
tinė, kuri baigminėje grupėje lai
mėjo visas rungtynes, išskyrus pra
laimėjimą JAV 58:59 pasekme. Ant
roji vieta atiteko Jugoslavijai, ku
ri pralaimėjo Sov. Sąjungai 71:59 
ir netikėtai Urugvajui 57:58. Trečio
je vietoje liko buvę pasaulio meis
teriai brazilai ir ketvirtoje — JAV. 
Amerikiečiai pralaimėjo jugosla
vams 72:73 ir brazilams 71:80.

Pasaulinės parodos metu Montrea- 
lyje įvyko futbolo turnyras, kuriame 
dalyvavo Anglijos, Sov. Rusijos, V. 
Vokietijos, Austrijos, Belgijos ir 
Meksikos atstovai. Pirmą vietą lai
mėjo Anglijos rinktinė, baigmėje 
įveikusi Vokietijos atstovą Dort- 
mundo Borussia 3:2. Trečia vieta 
atiteko rusams, kurie paguodos ra
te nugalėjo austrus 2:1.

VYČ/O ŽINIOS
T. Balsys, miesto mokyklų spor

to varžybose berniukų grupėje ligi 
11 m. laimėjo dvi pirmas vietas (bė
gime su kliūtimis ir estafetėje). 
Laimėtojas gavo du auksinius “Cen- 
tenial” medalius.

R. Jaozaičhii, Vyčio rėmėjui, nuo
širdžiai dėkojame. Valdyba

PaJIeikoJItnal
Prašomas atsiliepti Pijus Gdžns* 

ka^ sūnus Jono, gimęs 1921 m. ir 
Antanas Gaižauskas, sūnus Jono, gi. 
męs 1927 m. Jieško motina Lietuvo

1967 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE*“
TOROHTO MIESTO PARKU IR POILSIO SKYRIUS, ORAUGE SU TORONTO MU-

— ZIKV DRAUGIJA. REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONES FONDO IR
-TORONTO DAILY STAR", PRANEIA SEKANČIĄ PROGRAMA:

Sekmadienį, birželio 25

Trečiadienį, birželio 28

8.30 v.v.
8.30 v.v.

2.30 V.p.p. High Park “ 4S-to ikotų pulko korini* orkestro* su 
kopėtai, kpt. D. Keeling 
48-to škotų pulko trimitų ir būgnų orkestras su 
kapelm. moj. R. Stewart

2.30 V.p.p. Kew Gardens — eskadrono R.C.A.F. orkestras su kapotai. 
F/L Bernard Clark. Viešnia solistė Helen Murray

2.30 V.p.p. Willowdale Park — Jimmy Nomaro orkestras

530 V.p.p High Park — Vargonų rečitalis su Ronnie Padgett

730 V.V. Earlseourt Prk. - Pat Riccio orkestras

Pirmadienį, birželio 26
8.30 V.V. Ramsden Park — kadrilious šokiai. Bob Scott orkestras

Antradienį, birželio 27
8.00 V.V. Allan Gardens — Generalinio gubernatoriaus kavalerijos orkestras 

su kopėtai, kpt. G. FF. FitzGerald

12.15 V.p.p, N. Phillips Sq. — Shan Clifford Dixieland grupė
8.30 V.V. Ramsden Park - šokiai po dongous žvaigždėmis.

Pat Riccio ir jo orkestras
8 30 V V Riverdale Park liaudies dainos ir Hootenany su The Blue Grasso.ov imlume jraxiL Ramblers, Michael Edmonds, Ricky Zucker ir

JJohny Van. Klaas VanGraft 
Johny Van, Klaas VanGraft

Monarch Park — kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras
Dufferin Gr. Prk. kadriliaus šokiai. Angus MacKinnon orkestras

Ketvirtadienį, birželio 29
Eglinton Park 
N. Phillips Sq.
High Park 
Kew Gardens

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

9.00 v.r. N. Philips Sq. 
iki vidurnakčio

2.30 v.p.p. Kew Gardens

— džiazo koncertas Al Stanwyk ir N. Amodio ork.
— The Johny Lombardi programa
— kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras
— kadriliaus šokiai. Al Aylward orkestras

šeštadienį, liepos 1
— šimtmečio dienos paminėjimas.

Programa visai šeimai
— 48-to škotų pulko karinis orkestras 

kapelm. kpt. D. Keeling
48-to škotų pulko trimitų ir būgnų orkestras su 
kapelm. Maj. R. Stewart

2.30 V.p.p. Willowdale Park — Pat Riccio orkestras
5.30 V.p.p High Park — vargonų rečitalis su Ronnie Padgett
7.30 v.v. Earlseourt Park 
8.00 v.v. Exhibition Park

TORONTO MIESTAS
1967 NEJUDOMO TURTO MOKESČIAI
Pagal savivaldybių įstatymus “The Municipal and Asess- 
ment Acts” ir Toronto miesto potvarkius (By-Law) nr. 205- 
67, nejudomo turto mokesčiai 1967 metams yra jau nusta
tyti. Įskaitant jau sumokėtą šių metų dalį, likutis yra išdės
tomas šiaip:

Visam Ketvirtas Penktas šeštas
mieste mokėjimas mokėjimas mokėjimas

liepos 5 d. rugsėjo 6 d. spalio 18 d.

Nekilnojamo turto mokesčių sąskaitos bus išsiuntinėtos iki 
birželio 21 dienos.

Mokesčių mokėtojai, kurie negausite sąskaitos iki tos da
tos ar tuojau po jos, tuojau pasitairaukite Information 
Counter, Main Floor, City Hall asmeniškai, telefonu 
367-7115 ar laišku, adresuotu: Tax Collector, City Hall, 
Toronto.
MOKESČIŲ MOKĖJIMAI: Mokesčiai gali būti sumokami 
kiekviename banko skyriuje metropolinio miesto ribose 
PASKUTINĘ MOKĖJIMO DIENĄ AR PRIEŠ TAI. (Ban-

' kai ima nedidelį patarnavimo mokestį.) 
i

Čekiai ar pašto perlaidos — pilna jų Toronto verte — 
— gali būti pasiunčiami tiesiogiai: City Treasurer, City 
Hali, Toronto, Ont. •e
Įstaigos darbo valandos: 8.30 v. r. iki 4.30 v.p.p. šeštadie
niais uždaryta.

W. M. CAMPBELL 
City Treasurer

F. SENKUS REAL ESTATE

je Teofilė Gaižauskienė, Sakių rajo
nas, Griškabūdžio paštas, Suvalkų 
kaimas. Rašyti šiuo adresu: Frank 
KaUt-Kalitovas, Box 238, Guli Lake, 
Sask.
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R. CHOLKAN 
& CO. LIMITED REALTORS 

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
DURIE ■ BLOOR, $5.000 įmokėti ir 

viena atvira skola balansui; 7 
kambarių atskiras namas, kvad
ratinis planas, garažas.

WINDERMERE - BLOOR, apie $7. 
000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas, dvi virtuvės, alyvos šildy
mas, garažas, namas be skolų.

RUNNYMEDE - GLENLAKE, $10.
000 įmokėti, 8 kambarių presuotų 
plytų atskiras namas, didelis kam
barys rūsyje, garažas su tikrai pla
čiu įvažiavimu.

ALHAMBRA - BLOOR, $10.000 įmo
kėti, 10 kambarių atskiras namas, 
2 prausyklos, 3 virtuvės, netoli 
Bloor, puiki nuomavimo vieta.

PRINCE EDWARD-BLOOR, $10.000 
įmokėti, puikus didžiulis 7 kamba
rių vienaaugštis (bungalow), už
bėgtas rūsys su atviru židiniu, 
privatus įvažiavimas su dvigubu 
garažu, puiki, rami vieta.

GRENADIER Rd. • RONCESVAL- 
LES, $10.000 įmokėti, 17 kamba
rių atskiras namas, 4 vonios, 4 vir
tuvės, vandens alyvos šildymas, 
dvigubas garažas, viena atvira sko
la 10-čiai metų.

WINDERMERE - BLOOR, $10.000 
įmokėti, dviejų butų po šešis 
kambarius atskiras namas, priva
tus įvažiavimas su dvigubu gara-. 
žu, reikalingas remonto.

VAKARUOSE, tiktai apie $10.000 
įmokėti, puikus vos 3 metų senu
mo dvibutis (dupleksas); kiekvie
nas butas yra 4 miegamųjų (7 
kambarių) ir turi po dvi 4 dalių 
prausyklas, garažai su privačiu 
įvažiavimu, labai geras pirkinys, 
ypač didesnei šeimai arba nuomo-

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n S a cPARAMA

KREDITO KOOPERATYVE _______ ____________

— Jimmy Nomaro orkestras
— Populiari simfonija su dir. Mello Segurint. 

Viešnia solistė Mary Stewart

MOKAME n
434% už depozitus
5V2% numatyta už šėrus 

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

jimuL
K1PLING-RATHBURN, $29.900 pil

na kaina, gražus didelių kambarių 
vienaangštis (bungalow), garažas 
su privačiu įvažiavimu, puikus 
kiemas, namas be skolų, netoli ge
ro Jane - Bloor susisiekimo.

BABY POINT-JANE, $13.000 įmo
kėti, 7 kambarių, atskiras šiurkš
čių plytų namas, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvažiavimu.

RONCESVALLES - HIGH PARK, 
apie $15.000 įmokėti, originalus 
vos keleto metų senumo tributis 
(tripleksas), vandens alyvos mo
dernus šildymas, 3 garažai.

HIGH PARK AVE., nepertoli nuo 
Bloor, 8 kombarių atskiras namas, 
2 virtuvės ir 2 prausyklos, gara
žas, gilus sklypas.

MIMICO, pilna kaina tik $65.000, 6 
butų atskiras mūrinis pastatas, 
garažai, gera pinigų investacija — 
duoda apie 10% gryno pelno.

GEORGIAN BAY, apie $5.000 įmo
kėti, 1000 pėdų privataus ežero 
kranto, iš viso maždaug 30 akrų, 
90 mylių nuo Toronto, graži žu
vinga vieta.

SPRINGHURST BEACH, gražus ant 
ežero kranto 6 kambarių vasarna
mis; gilus šulinys, visi patogumai, 
puikus sklypas lietuvių mėgiamoj 
vietoj.

HIGH PARK, apie $60.000 įmokėti, 
21 buto apartamentas, vos keleto 
metų senumo, virš $31.000 meti
nių pajamų, graži vieta.

$34.000 METINIŲ PAJAMŲ, 23 bu
tų apartamentas vakaruose, šva
rus viduje, apie 10 metų senumo; 
viskas išnuomuota 100%.

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.



7 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. VI. 22 — Nr. 25 (908)

AfDRA LIDA
GYVYBES a AUTOMOBILIU o NĄMŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ a VERSLO • 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGU ATSITI
KIMU a MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • MB- 
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

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

BE MUITO 
{VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARU- PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t*.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai ir apdraustas įvairius siunti- 

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

‘ ‘‘ ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti \ 4 d su gaminių kokybe ir kainomis.
2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. let LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

j NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti ir
I pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auta mechanikas, 

su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
A Ž96 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Autorite Vsarage das t 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 i 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvimus žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka ząžiningal 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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga <91 A-netfa St, 

Tri. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
T«L LE 2-5441

Mokome su standartinėmis, 
s AbsakaMie an m2 NenanaJUTO“arinėmis rran>rni*ifovnis

ir Vollctwa£3f>alta

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ 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 TeLLE. 2-5191

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS BULAITIS

ČIKAGĄ VĖL BUVO UŽKLUPU- tymo vakaras tą patį labai šlapią ir 
SI gamtos nelaimė, tik šį kartą kiek liūdnoką šeštadienį. Tik mažas bū- 
matinė Birželio mėn. 10 d. čia rys tautiečių, daugiausia vyresnio am- 
siautė didelė audra, paskandinusi jaunimo, nugalėjo audrą ir ne
daugei} kelių ir užliejusi namų rū- tų, atvykdami prisiminti kūrėjo, ku
šlus. ši audra pridarė daug nema- ri* daugelio tarpe nebuvo labai po- 
lonumų ir lietuviams. Kadangi ji či- puliarus A Škėmos kūrybos išsamų 
kagą aplankė šeštadienį, dėl jos nu- apibūdinimą padarė literatūros kriti- 
kentėjo eilė parengimui Audra nu- Rimvydas Šilbajoris, literatu-
trankė Cicero žem lituanistinės mo- rines studijas neseniai gilinęs ir 
kyklos mokslo metų užbaigimo iškfl- Maskvos universitete. Jis savo gyvu 
mes, kai per radiją buvo pranešta žodžiu, bandė įiodyti, kodėl škė- 
apie artėjančią vėtrą. Teko nutrauk- ma turi rasti atitinkamą vietą lietu
ti vos tik prasidėjusią meninę dalį viU literatūroje ir kodėl jis yra skai

tytinas. Viena teigiamųjų Škėmos 
ypatybių, kalbėtojo nuomone, yra 
faktas, jog savo raštuose Škėma nie
kur nemelavo. “Škėma yra rašytojas, 
kuris išsilipdė savo veikaluose” — 
kalbėjo dr. Šilbajoris. Kalbėtojas pa
žymėjo, jog Škėmos raštuose vyrauja 
pereinamosios situacijos, kurių kitų 
lietuvių rašytojų kūryboje neužtin
kame.

ir skubėti į namus. Audra gerokai 
pakenkė Santaros-Šviesos ruoštam va
karui — A. Škėmos raštų pristaty
mui, kuris įvyko šeštadienio vakarą 
Baleto studijos salėje Marquette 
parke. Programa buvo pradėta su 40 
minučių pavėlavimu ir į ją atsilankė 
tik apie 60 žmonių, kai tuo tarpu 
buvo tikėtasi daugiau nei dvigubai 
didesnio būrio.

Vanduo užliejo daugelio tautiečių Įvadą į vakaro programą padarė 
rūsius ir sugadino nemaža turto, dr. Valaitis. Nevieną programos da- 
ypač pietinėje miesto dalyje. Buvo lyvį nukratė šiurpas, bežiūrint škė- 
apsemtas ir Lietuvių Muzikologijos mos kūrinio “Nakties tyla” insceni- 
Archyvas, prisiglaudęs Tėvų jėzuitų žavimo. Tą gabalą, kuris eina pir- 
vienuolyno rūsyje. Perkėlus ekspo- muoju A Škėmos raštų I-me tome, 
natas į augštesnes lentynas, nuosto- suvaidino Regina Stravinskaitė, Leo

nas Barauskas, Rimas Vėžys, o mu
zikinį apipavidalinimą suteikė muz.

lių nebuvo padaryta.

Nemaža susirinkusiųjų įsigijo A.
NEPAISYDAMI GAMTOS NEMA- Darius Lapinskas. 

LONUMŲ, tautiečiai rinkosi į sales, 
nes prieš vasaros atostogas nebuvo Škėmos raštų Į-jį tomą, turintį 500 
galima programų nukelti į vėlesnį 
laiką. Cicero Šv. Antano parap. mo
kyklos lituanistinės klasės užbaigtu- 
vės buvo smagios ir įdomios, nors 
meninė dalis turėjo būti nutraukta. 
Tačiau iki audros dar buvo išvaryta 
visa svarbioji programa, čia kalbėjo 
mokyklos vedėjas Juozas Kreivėnas, 
pateikdamas nemaža šią mokyklą lie
čiančių faktų. Jis pažymėjo, jog mo
kyklą lankė 122 vaikai, kurie lietu
vių kalbą ir kitus dalykus mokėsi 
reguliarių pamokų metu kasdien po 
pusę valandos. Tai yra viena iš ne
daugelio lituanistikos mokyklų Ame
rikoje, turinti tokias sąlygas. Kitos 
dažniausiai pasitenkina tik šeštadie
nio pamokomis. Vedėjas padėkojo 
parap. klebonui kun. J. Stankevi
čiui, buvusiam klebonui pre! L AI- 
bavičiui ir seselėms vienuolėms už 
sudarytas geras sąlygas jaunimui mo
kytis lietuviškai. Taip pat jis iškėlė, 
ir mokyklos chorą, kuris praėjusio 
sezono metu turėjo 6 pasirodymus, 
dalyvavo lietuvių radijo ir televizi
jos programose.

Sveikinimo žodį tarė parapijos kle
bonas kun. J. Stankevičius, mokyk
los vedėja kazimierietė seselė Maria- 
netta, tėvų komiteto pirm. J. Aršti- 
kys, LB Cicero apyl. pirm. J. šve
das, preL I. Albavičius. Mokiniai įtei
kė dovaną J. Kreivėnui, kuris litua
nistinei mokyklai vadovauja net 17 
metų, šiemet mokyklą baigė 12 mo
kinių: Kristina Griniūtė, Linas Lau
raitis, Rolandas Kaunas, Tomas Re
inys, Levinija Stakytė, Žibutė Paulė- 
naitė, Daiva Žemaitytė, Mariją Petri
kaitė, Lilija Janiūnaitė, Romas Nau- 
jelis, Juozas Bandža ir Jonas Šatas.

psL, įrištą kietuose viršeliuose. Dar 
žadama išleisti du kitus tomus. Pir
masis tomas gana brangokas — $6, 
tačiau tie, kurie užsisakys visus 3 to
mus, už juos temokės $13.

IRENOS VALECKYTĖS muzikos 
ir baleto mokyklos vakaras įvyko 
šeštadienį Jaunimo Centre, čia pasi
rodė 40 jaunųjų, tačiau publikos bu
vo labai maža. Sekmadienį tame pa
čiame Jaunimo Centre buvo Antano 
Nako fortepijono studijos mokinių 
rečitalis. Jame programą išpildė pa
tys jauniausieji pianistai ir jau stu
dijose gerokai pažengę. Viena pa
grindinių programos atlikėjų buvo 
Raminta Lampsaitytė, kuri Valparai
so universitete studijuoja muziką ir 
kalbas. Studijos vadovas Antanas Na
kas lietuvių visuomenei žinomas kaip 
visapusiškas žmogus. Jis yra ir muzi
kas, ir spaudos bendradarbis, o ne
seniai pasireiškė ir kaip dailininkas, 
surengdamas kelias meno parodas. 
Jis taip pat yra ir teisininkas, ta
čiau šioje specialybėje dabar nesi- 
reiškia.

NEKASDIENIŠKAS BUVO ANTA
NO ŠKĖMOS raštu I-jo tomo prista-

SIŲSKITE PINI
GUS | LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

GRAMERCY
ĮTEIKIAMI GAVĖJUI KAIP PI
NIGAI PER BANK FOR FOR

EIGN TRAPE MASKVOJE
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES. 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ.
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. PER 
20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos pilnai garantuo

tos ir apdraustos.
Turi Bankų Dept. leidimą ir 

apdraudą.
Apsidraudę $20.000.00.

Oficialūs SSSR kvitai pasirašy
ti gavėjo.

Kursas:
9 rubliai už $10.00
Iki $30.00 — $2.75

Virš $30.00 — 10% 
GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St, Newark, N. J.

SENSACIJOS VASARAI.
Prašykite mūsų katalogų, kuriuo

se rasite sensacijų vasarai.

GRAMERCY
• (įsteigta 1945)
118 E. 28 St. New York, N.Y.

ADOMAS MAČIUS, vienas seno
sios kartos lietuvių veikėjų, šiuo me
tu gyvenantis Čikagos vakariniame 
priemiestyje Bellwood, gegužės 19 
d. sulaukė 85 metus amžiaus. Sukak
tuvininkui teko artimai bendrauti su 
ano meto rašytojais: Jonu Biliūnu, 
Antanu Žukausku-Vienuoliu ir kitais. 
Jis, besimokydamas Liepojo gimnazi
joje (1893-1900) priklausė slaptai lie
tuvių moksleivių draugijai, kuriai va
dovavo Jonas Biliūnas. Ir šiandien 
sukaktuvininkas daug gali' papasakoti 
apie anuos laikus, kai, pasak jo, “mes 
žemaičiai Lietuvėlę kūrėm”. Apsi
lankius jo namuose (gyvena pas sa
vo seserį ir žentą), teko išgirsti daug 
retos medžiagos ir pamatyti nemaža 
ranka rašytų atsiminimų iš anų die
nų. Tai labai Įdomūs įspūdžiai, pa
įvairinti jo paties pieštais paveikslais 
bei karikatūromis. Jeigu kam būtų 
Įdomu lietuviška veikla caro valdymo 
metais, Mačius tokiems daug galėtų 
padėti. Iki pirmojo pas. karo pabai
gos Mačius praleido Ukrainoje, kur 
studijavo farmaciją Kievo universite
te. Kai kūrėsi Lietuva, jis 1918 m. 
grižo atgal Į Lietuvą ir atidarė vais
tinę (kartu su J. Matulaičiu) Kaune. 
Lietuvą vėl turėjo palikti 1944 m., 
o Amerikon atvyko 1950 m. ir visą 
laiką gyvena Čikagos apylinkėse.

Nežiūrint senyvo amžiaus, Mačius 
ir dabar daug skaito: prenumeruoja 
beveik visus š. Amerikoje einančius 
laikraščius ir kaikuriuos iš Lietuvos. 
Taip pat daug rašo. Ypač daug me
džiagos tari Lietuvos farmacijos is
torijai Sukaktuvininkas palaiko arti
mą ryšį su Lietuva, kur gyvena ne
maža jo artimųjų, dalis iš jų yra su
grįžę iš Sibiro. Turi dešimtis nuo
traukų iš Sibiro lietuvių veiklos pas
kutiniais metais, kuriose matoma, 
kaip lietuviai ten dirba, meldžiasi ir 
linksminasi. Parodė nuotraukų iš Si
biro lietuvių gegužinių.

A Mačius Lietuvoje yra bendradar
biavęs daugelyje laikraščių ar žurna
lų, buvo daugelio organizacijų ir 
draugijų narys. Geriausiai jam sek
davosi daryti karikatūrinius vaizdus. 
Ir šiandien jis dar pabando karika
tūras nupiešti, ypač mėgsta piešti 
mūsų laikraščių redaktorius; kaiku- 
rių spaudos žmonių nuotraukas yra 
išsikirpęs iš mūsų laikraščių. Vien 
tik tokių atvaizdų yra sudaręs storą bei lazdelės formose “Preparat--------
albumą. Taip pat yra padaręs nema- vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi 
ža ornamentinių lėkščių su lietuvis- gfg bus grąžinti’ jei nebQsit* >aten- 
kais motyvais.

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

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

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atsikviečiant gimines 

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

montrealio spaudoje si viename populiariame “ant kariauja, tai į 
“The Montreal Star” birželio kumpo” restore

3 d. laidoj įsidėjo reportažinio nagrinėja im su virė nišai, kurie nori atitraukti 
lų-ara- amerikonų dėmesį, o gal ir ka-

k> atviru 
jono. L

— Pasaulis pavargo nuo žy- 

puošia trys skulptūrų nuotrau- tel k blogai būtų, kad Nasse- pasaulinio-atominio karo kaip 
kos. Jų tarpe yra ir Juozo Mi- truputį pradulkintų žydelių tik save vieną išlikusi mažoje 
kėno “Pirmosios kregždės”, bet skudurus, tik kad pasaulinis negyvenamoje saloje su jauna 
ir šiuo atveju sovietai pasisten- atominis karas neprasidėtų. gražuole ... J. Sk.

_ • _ __ • A* _ , • _ _ •__ • * • _ ___________ - ______________________________

Amerikietis turistas, susitikęs

gė pasisavinti visus mirusio lie
tuvio skulptoriaus nuopelnus. 
Parašas po kliše skelbia: “The 
First Swallows”, by Russian 
sculptor Yuosace Mikenace”.

Tas pats dienraštis birželio 6 ...
d. Walter Pronovich straipsniu raudonosios Kinijos žurnalistą, 
priminė skaitytojams sovietinia- klausia, ar jis gali viską rašyti, 
me paviljone rengiamas vadi
namąsias respublikų dienas, ku
rios nesusilaukė oficialaus pa
rodos vadovybės pripažinimo. 
Jomis norima įrodyti pasaulinės 
parodos lankytojams, kad So
vietų Sąjungą sudaro visa eilė 
nepriklausomų respublikų. Ka
nadoje įsikūrę emigrantai iš tų 
respublikų yra kitokios nuomo
nės. Jiems tos “respublikų die
nos” primena, kad Sovietų Są
junga yra užvaldžiusi jų gimtą
ją žemę. Sovietinės Estijos die- ] 
nos proga raudonais dažais bu- ] 
vo ištepta sovietinė emblema 
prie įėjimo į sovietinį paviljo
ną. Kanadoje gyvenantys estai 
Montrealyje surengė eilę kon
certų, kaikuriuos netgi parodos 
aikštėje, atskleisdami tikrąją 
dabartinės Estijos būklę. Tai 
buvo sąmoninga atsvara sovieti
nei “respublikos dienai”.

Kitaip atrodo reikalai, kai 
skaitai Montrealio “The Gazet
te” dienraštyje sovietų paruoštą 
puslapį “U. S. S. R. Expo 67 
News”. Ten pvz. apie Latviją 
rašoma: “Sovietinė Latvija eg
zistuoja tik 25 metus, bet ji yra 
padariusi tokią milžinišką pa
žangą, kad šiandien kitoms so
vietinėms respublikoms būtų 
sunku stoti su ja į varžybas.. 
Toliau seka traktorių ir kombai
nų skaičiai, pramonės laimėji
mai. Neužmirštama nė žvejyba: 
“1965 m. buvo sugauta žuvų be
veik 23-ris kartas daugiau nei 
1940 m.” Praeitis, aišku, pie
šiama tamsiomis spalvomis. Lat
vija buvusi tik žemės ūkio kraš
tas: “Pelnas už žemės ūkio ga
minius patekdavo į negausių sa
vininkų kišenes, o liaudžiai trū
ko išsimokslinimo ir augštesnio 
gyvenimo lygio.” Eilinis kana
dietis tokia pasakaite gali pa
tikėti, bet ja niekada nepatikės 
latvis, savo akimis matęs pir
mąją sovietinę okupaciją, kai so
vietu kariai buvo nustebinti 
daugelio iki to laiko jiems ne
matytu ir negirdėtų “išradimų”, 
kurie latviams buvo jų kasdie
ninio gyvenimo Įprastinė dalis.

Pasaulinė paroda atžymėjo 
Tunizijos Dieną. Iškilmes turė
jo atidaryti prezidento Habin 
Bourguiba sūnus, einąs užsienio 
reikalų ministerio pareigas. Dėl 
dabartinės įtampos Artimuo
siuose Rytuose jo vizitas buvo 
atšauktas. Ji pakeitė pramonės 
ir prekybos ministeris Bechir 
Ennagi, parodos aikštėje sutik
tas tradiciniais patrankų šūviais. 
B. Ennagi apgailestavo, kad į 
parodą negalėjo atvykti pats 
prezidentas, ir Tunizijos pavil
joną padovanojo Montrealio 
miestui. Jis taipgi perdavė Tu
nizijos sveikinimus Kanadai jos 
pirmojo šimtmečio valstybinės 
sukakties proga. Lig šiol Mont- 
realiui savo paviljonų pastatus 
jau yra padovanojusios šešios 
'valstybės: Etiopija. Iranas, Bel
gija, Mauricijus, JAV ir Tuni- 
zija.

nelių, kad parodytų savo kū-

Priežastis
Gailestinga ponia lanko ka

linius.
— Kodėl jūs čia atsidūrėt?

— ji klausia naują kalinį.

— O, taip, — atsakė kinietis 
žurnalistas. — Gali rašyti viską, 
bet tik vieną kartą gyvenime ...

Geros dovanos
— Mano sesuo nutraukė ry

šius su sužadėtiniu, nes jis turi esat: nematot spynos ant durų? 
daug ydų.

— Tad jam . grąžino žiedą ir 
dovanas?

— Ne; dovanos be priekaištų.
Keičiasi laikai

19 amžiuje moterys nėrėsi iš 
kailio, kad parodytų savo sukne
les, o dabar — neriasi iš suk-

Nesensta
— Onut, jau penkiasdešimt 

metų tave pažįstu, bet metai tau 
neturi jokios įtakos.

— Nesensta?
— Visai ne, nes rengiesi vi

siškai taip, kaip tavo anūkės 
rengdavosi... Parinko Pr. AL

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
Sav. J. Šarūnas ir J. Dambrauskas 

295 Roncesvalles Avė, teL 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

tenise raketės, Įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

231-2661 ?33r.3b323*

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

NOTARAS

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

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

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

DIL L ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1*77 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4168

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

(prie Geoffrey St.) 
TEL. LE'2- 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v.

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Telefonas RO. 6-1372

niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. O J).

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

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

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimą).

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

Tai

Kabineto telefonas LE. 4-44*1

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronte 

(i rytu* nuo Dufferin St)
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,
(rodžiusi 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 
iration H”

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 1-3924

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

VALAU FOTELIUS 
n ivahuvs kilimus.

Automatinis eieatra varymas. Šutai-

D R. N. NOVOŠICK1S 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & BatharaH 

Tel. 534*3370
Skambinkite LE. 3-4912. Priima pacientus iš anksto susitarus

dž'a.udima.i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel 633-1167

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IK UŽSIENIO DRAUDIKO KOMPANIJOS

769 - 4612 
769-4131
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Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Su šiuo sekmadieniu pra- — T. Paulius grįžo iš atosto- kiliausia ” iš visų buvusių 

dedamos pamaldos ir Spring- gų ir šią savaitę tvarko paren- pasižadėjo dalyvauti visa eilė kausko
hurste, Gerojo Ganytojo stovyk- giamuosius Austos stovyklos tautinių šokių grupių iš Kana- pinti pi
lavietėje. šį sekmadienį jos bus darbus. dos ir Amerikos. Jš Expo 67 Šiuos žf
laikomos 11 vaL prisimenant — T. Placidas išvyko kartu vadovybės šių grupių pasirody- kyti pa

EXPO 67 IR LIETUVA
Atviras laiškas lietuviui iš okupuotos Lietuvos 

FELIKSAS JUCEVIČIUSDiena š. m. rugsėjo 2-4 d. d. nės, sporto ir pasilinksminimų trečiadienį. Po invokacijos, ku-
Montrealyje norima padaryti iš- programos detalės. Jau išleistas rią sukalbėjo estų kun. O. Pufam, 

loštas ženkliukas 11- pirmininko H. Kiulango žodis. Siajl<iieu sutikau elgetą. Jis gyventas kančias. As žinau, kad 
automobilio lango. Pagrindinis kalbėtojas R. Nixon, klausė mane kelio į Expo 67. ^a^n'hr

t>ntan« “vato 1'Pr»™- Kodėl jam prireikė Expo? Mat, žuaė brau, tet^
C1?*? ParIaJn“t0 opoacijos pir- jis buvo benamis ir jieškojo sa- toji kraujuotoji Lietuvi - tai 

m St., Montreal 20, mininkas, del tuo pat metu par- Vo krašto — Lietuvos Expo 67 kūrinvs svetimųjų žudiku ku-su T. Pranciškumi Giedgaudu mams jau galutinai gautos dvi 6897 Mazarin St., Montreal zv, mininkas,_____ t_______ «. vnnnvc c™™.™
į Kanados šiaurę dienosPalestra Sfe Helene _ Que., Canada. Kaina 75, cental. tamente ^itęsy o^ų ne- Uutu vadJJ^enUdram

—CT-r- rugsėjo z ir 3 dienomis. klb kli> spaguos ir galėjo atvykti. Jo iš anksto pa- ten skubėjau ir tuo načiu tiks, aais’ o kiek tai liečia pwvhe- Jauniausiųjų choro ir Mi- Jaunimo sekcija tuo laiku pne informacijos tarnyba ruoštą kalbą perskaitė Mr. Ship- £ tŽ piisiūliau įf pSydeti. Sžuvį Ui T^kly^r

keliayome jieškoti Lietuvos. Iš- ne Lietuva. Aš žmau,~kad Tu 
lipome šy. Elenos saloje. Neto- esi gyvas. Aš žinau, kad lietu-

— Parapijos bažnyčioje pa- iš Brooklyn© į
maldos sekmadieniais vasaros atostogų, 
metu — 10 ir 11 vai. __

— Gerojo Ganytojo stovykla- šiuternauto^^toija ----------------- ----------------- --- - ---------------------------------------- man, kandidatas į parlamentą iš ^kTlrtatorflr eS'iš'
vietėje vykdomi stovyklos pa- « šeštadienį prie Simcoe ežero Kun. J. Burkus, dirbąs Texas Mergaičių stovyHa Dainavo- St. Andrew apylinkės. Po to kai- F .elSeta Jr tuviai šiuo metu yra gyvi, bet
ruošiamieji darbai. Dėkojame jackson Point Kurie dar nesu- valstijoje kaip parapijos klebo- je vadovaujama Nekaltai Pra- bėjo Lietuvos konsulas dr. J.
VL Ramanauskui ir P. Bražu- " x------ “ ’ * ’ .. .. .. • - - ------------
kui už įjungimą vandens.

— Stovyklautojų registracija 
į stovyklą vykdoma klebonijo
je. Jaunimas priimamas nuo 7 
iki 16 m. Pradedama stovyk
lauti liepos 8 d.

— Mirus Lietuvoje a.a. Uršu
lei Girėnienei, jos sūnui Juo
zui Girėnui ir giminėms nuošir
di užuojauta. Už velionę atlai-

jis nokmadieiii 10 vai na kūrusius šeimos židinį — Laimą E- Szalawski-Knvickaite. pareikštą mintį: jr±a .kn: v^iiavAiAmic ir’niairamaldJe p^^Si^al1'J?r- Mariją šlekytę ir W. Lacktin. Dr. H Nagys praėjusį savait- vienintelė Europos tauta ku- ų ms Plaka'
gis Galinis — Mišios: už a.a. Paulių Bud- lankėsi Toronte kultun- nos zemeje yra likusi kolom- ais-

Jonas čirenąs Toronto univer- reiM — birželio 28 d., 7 v.; niais reikalais. ja... H. Korb klausia redakto-
sitete gavo chemijos daktaro ^P1*- s- Gte&enė; už Vytautą Iš Lietuvos į Torontą pas sa- nūs: Kaip p. Harborn klasifi- 
lahSni JbžmonSdiiuoi^So Peldžių — biržebo 26 d., 8.30 vo sūnų atvyko Kazimieras kuoja tris Baltijos tautas- Es- 
norrdržns mokslus ir betrukus v-r-; uzPr’ Kuzmickai iš Hamil- Stančikas, 84 m. amžiaus. Jis 9 tiją, Latviją ir Lietuvą. Jau dvi- 
nomimus moxsius ir netruxus t<>no. ylad? Adomaitį> Anta. metus kentėjo Sibiro ištrėmi- 

ną Morkų ir Joną Siaustą, žu
vusius Lietuvos partizanus — 
birželio 23 d., 7.30 v.r.; užpr. S. 
Olekienė; už Pauliną Butkienę 
— birželio 26 d., 7.30 v.r.; užpr.
J. K. Priščepionkos, R. A. Ul
bos, L. V. Ulbos.

Tėvų pranciškonų — “Auš
ros” stovykla 7-14 m. amžiaus 
jaunimui įvyks T. pranciškonų 
stovyklavietėje N. Wasaga nuo 
liepos 8 iki 22 d. Registruotis

Niagara-on-the-Lake jaunimo 
stovyklai reikalinga moteris 2 
mėnesių sezonui darbuotis vir
tuvėje. Teirautis pas p. Simo- 
naitienę tel. 767-4014.

skubo užsiregistruoti, prašomi nas, atostogų proga aplankė pa- dėtosios Marijos sęsehų prasi- žmuidzinas, latvių konsulą pava- i^imo Wormaffiu h£ S Xias ^a gyvas Gwas yra
skubėti pranešti par. raštinei, rodą Montrealyje, Torontą, Del- dės liepos 17 ir baigsis liepos davęs Bendruomenės pirm. J. rasp “Merginos S ietuva džSs?žvoS£t bKKi
Autobus^ išvažini 9 vai. ryto hi, Windsor,. 30 d. Mergaites stovyklai regist- Niedra ir estų konsulą pavada- gpo 67?^b?tik graikė HetaS to ’ jS
nuo Prisikėlimo par. bažnyčios. Tautinių grupių laikraščių re- yuoh jau dabar. Sesuo M. Igne, vęs B-nes pirm. Parkma. Me- pridūrė: “Mes negirdi Tu to nežinai, man yra tikrai

— Jau artėja Aušros ir atei- daktarių ekskursija šį trečiadie- pasirodė estų ok- jome> iš tiso yra Lietuva.” liūdna. Man liūdna, kad mano
tininkų stovyklų laikas. Prašo- nį pakviesta aplankyti Ontario Rd-» Manchester, Mich, USA. tetas, latvių vyrų meno ansamb- Netoli Sovietų Sąjungos paviljo- brolis lietuvis nežino, jog šian-
ine registruotis kiek galint anks- paviljoną pasaulinėje parodoje. "The Telegram” dienraščio

V • _ _ • A___• ________ __ _ ______ ___* _ - X. A--— m ■ * A .. — • * . . * « « ^4 * M m • V/ ■ ■ ■ I Br ■ I TI RA IT \J 1 1 J \J

paskutinę dieną užsiregistravu- ministeris ir provincijos sekre- želio 9 d. H. Korb, komentuo- l. ® J?nes® trijų pabaltie- 
siais. torius Robert Welch. Praktinių damas John D. Harborn rašiniu Č1R. tautybių skautai. Pneš nu- _ _____ __ n x x

— Nuoširdžiai sveikiname su- kelionės reikalų tvarkytoja — seriją apie Ispaniją, cituoja jo gatvėj prava- tautų> Lietuvos nėra. x«-
................................. - • ” “Ispanija yra navo vilkstme pabaltiečių auto- &au mudu su elgeta nenUsimi- rodį, kuris sustojo aną 1940 m.

nem ir jieskojome Lietuvos to- birželio dieną. As nonų jj pa- 
----  liau. Jieškojome jos visur, bet, sukti, kad vėl rasčiau Lietuvą 

Minėjimo techniškoji pravedi- deja, neradom. Saulei leidžian- pasaulio tautų šeimoje. Nei aš 
mo pusė salėje labai šlubavo, tis* sutikom kitą turistą. Jis bu- noriu grąžinti laikus, kurie bu- 
Mūsų himnas buvo pamirštas su- vo senas rusų emigrantas iš Lie- vo prieš 25 metus. Jokiu būdu, 
giedoti programoje numatytu tavos. “Sakyk, žmogau, ar neži- Aš tik noriu šių dienų pakulyje 
laiku. Jis buvo atsimintas ir su- -- •—
giedotas po latvių kalbos ir him
no. Pradėjus giedoti paaiškėjo, 
kad vargonai negalėjo pritarti, 
nes kitatautis muzikas neturėjo 
gaidų. Pagaliau netgi mūsų vė
liava buvo iškelta ant daug že
mesnio koto, negu kitų. Visa tai 
salėje buvusiems lietuviams la
bai drumstė tokiai rimčiai reika
lingą nuotaiką. J. J.

“Pirmyn Jaunime” — Toron
to moksleivių ateitininkų nepe- 
rijodinio laikraštėlio vasaros 
numeris jau platinamas, šio nu
merio redaktorius — Eugenijus 
Girdauskas, šių metų redaktorė 
— Ramunė Sakalaitė. Įžanginia
me rašinyje Andrius Paškaus- 
kas rašo:

Kas yra žmogus? žmogus yra as
muo, kims nesugyvena su kitu žmo
gum. Jis nemoka dirbti drauge, ne
moka susitarti. Jis yra tinginys. Jis 
yra žiaurus gyvulys, pilnas neapy
kantos ir keršto kitam žmogui, 

šitoks žmogus yra ir lietuvis. Jei
gu jis jaunas, jis nesugyvena su se
nais. Jeigu jis ateitininkas, jis ne
sugyvena su skautais. Jeigu jis tur
tingas, jis neužjaučia vargšo. 

Kas yra žmogus? Žmogus yra 
muo, kuris draugauja su kitais 
menimis. Jis bendradarbiauja su 
tais. Jis sprendžia kartu su kitais 

. gyvenimo kliūtis. Jis myli sąyo bro
lį žmogų ir su juo gražiai sugyvena. 

Lietuvis yra ir šitoks žmogus. 
Koks žmogus esate Jūs?

K. Ardavičius, siuvėjas, pa
aukojo “TŽ” $20. Leidėjai nuo
širdžiai dėkoja už paramą. 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame Tėvams 

pranciškonams, kun. Br. Jurkšui, 
dail. p. Dagiui, agr. p. Bačėnui, šei
mininkei p. V. Vaitkienei, rengė
jams, pagalbininkams, ir visiems da
lyviams už taip gausias dovanas, svei
kinimus ir įvairius patarnavimus mū
sų 50 metų vedybinės sukakties mi
nėjimo proga — 

Kunigunda ir Antanas Dobilai

- ------------ r-------"The Telegram” dienraščio y5. rr^vvirtų ^P35 ’ no paklausėme tvarkdarį: “Kur dien nėra gyvos Lietuvos.
čiau, nes rengėjai turi vargo su Kvietėjas — Ontario pilietybės skaitytojų laiškų skyriuje bir- . a;. . vėliavas Lietuva?” “Nežinau” atsakė jis. * * *

“Štai rusų paviljonas, ten ame- Nesakyk, kad nonų atsukti 
rikiečių, ten toliau Afrikos laikrodį. Ne, nieko panašaus. Aš 

i-” Ta- tik noriu pasukti Lietuvos laik

Kartu su Remigijum nuoširdžiai 
dėkojame visoms už surengtą prieš
vestuvinį pobūvį (shower) ir už 
brangias dovanas.

Ypatinga padėka kun. P. Ažuba
liui už leidimą pasinaudoti sale, ir parapijos raštinėje asmeniškai 
rengėjoms: P. Barakauskienei, D. arba telefonu LE 3-0621. Gyve- 
Baranauskienei, J. Dūdienei, T. Lo- ną Hamiltone registruojasi pas 
rencienei, A. Masionienei, B. Matu- p. Gudinskienę tel. LI. 7-1967. 
laitienei, M. Pranaitienei, D. Stasiu- Gyveną kitose vietovėse regist- 
ienei. ši mums brangi diena paliks ruotis gali paštu: Franciscan Fa- 
neužmirštama.

Iš gilumos širdies dėkoju vi- to 4, Ont. Visi stovyklautojai 
oms —

Caroline Denise Burkart

me.
dešimt trejus metus Šios mažos 
tautos kenčia ne tik sovietinę 
okupaciją, bet ir didėjantį rusi
nimą, planingą kolonizavimą.”

A. a. Adelė Gineitienė mirė 
birželio 19 d. Pašarvota Turner 
a. Porter laidotuvių namuose, 
Roncesvalles gt. Rožinis — tre
čiadienį ir ketvirtadienį 8 v. v. 
Laidojama šį penktadienį, bir-

nai, kur čia yra Lietuva?” Jis surasti Lietuvą, ne tik lietuvius, 
pažvelgė į mus užuojautos pil- Aš noriu surasti Lietuvą, ne tik 
nom akim ir tarė: “Lietuvos čia lietuvių darbus rusų paviljone, 
nėra. Jūs galite rasti tik lietu- Aš noriu surasti Lietuvą šalia 
vių iš buvusios Lietuvos.” “Kur Sov. Sąjungos, Amerikos, Izrae- 
gi?” “o gį rusų paviljone”. Iš lio, Ugandos ir kitų tautų. Ki- 
tikrųjų ten buvo lietuvių, bet taip sakant, aš noriu'surasti lais- 
ne Lietuva. ' vą Lietuvą. Tik nežinau, ar Tu

* * * supranti kas yra laisvė? Žinai,
Mielas Broli, Tu man sakysi, kas ji yra? Tai gyvenimas be 

kad aš nesuprantu Lietuvos, pančių. Laisva Lietuva — tai 
kuri, Tu sakai, yra gyva; sakysi, be rusiškų tankų. Laisva Lietuva 
kad aš nesuprantu nei Tavo iš- — tai gyvoji Lietuva. Kovoti dėl 

laisvos Lietuvos — tai mylėti 
mintimis, žodžiu ir darbais Lie
tuvą ne rusų paviljone, bet Ex
po 67 laisvų tautų šeimoje. 
Montrealis, 
1967 m. birželio 15 d.

Iš Europos birželio 18 d. grį
žo Marija Jurkštienė ir Danu
tė Baltrūnaitė. Jos aplankė Lie
tuvą, Šveicariją, Vokietiją, Pran
cūziją, Italiją ir Angliją. Lie
tuvoje visą savaitę turėjo išbū
ti tik Vilniuje, nors labai no
rėjo aplankyti tėviškę-Kupiškį, 
bet jų nuolatiniai prašymai ir želio 23 d., 10 v. r., iš Prišikėli- 
tai per augštus pareigūnus vis -------- --«—
buvo atidėlioti “rytdienai...” 
Daug įdomių įspūdžių jos pa
tyrė Šveicarijoje, Romoje matė 
popiežių. M. Jurkštienė Kana
doje gyvena jau 37 metus, o jos 
bendrakeleivė Danutė — jau. 
Kanadoje gimusi. Jos dėkingos 
V. Bačėnui, kelionių biuro va
dovui, už rūpestingai paruoštą 
kelionės maršrutą, bet gerokai ! 
nusivylusios pavergtos Lietuvos 
tvarka, kur propagandiniai žo
džiai labai skiriasi nuo tikrovės. ;

_________ __________ Oficialiai kviečiama į ten apsi- ; 
2 savaites — $35,"už 1 savaitę, lankyti, o nuvykęs žmogus, kaip ■ 
— $20; 2 stovyklautojam už 2 paukštis, laikomas narve — ne- ; 
savaites — $60, už 1 savaitę — leidžia aplankyti nei tėvų kapo. 
$35; 3 ar daugiau iš tos pačios

thers, 1011 College St., Toron-

privalo užpildyti valdžios reika
laujamus registracijos blankus, 
kuriuos galima gauti parapijos 
raštinėje.

Mokestis: 1 stovyklautojui užTyliai nešioju savo širdyje tų ge
radarių vardus, kurios man suruošė 
tokį puikų priešvestuvinį pobūvį ir 
perdavė gražius linkėjimus. Jų ne^ 
galiu ir negalėsiu pamiršti.

Jaučiau rengėjų įdėtą širdį ir dar- šeimos už 2 savaites — $75, už
1 savaitę — $40. Taip pat kiek
vienas stovyklautojas indų įsigi
jimui sumoka po $1.

Vykstą į stovyklą privalo pa
siimti: 3 šiltas antklodes arba

bą. Dėkinga esu rengėjoms ponioms 
ir panelėms: brolienei Anskienei, N. 
Campbell, V. Ivanauskienei, M. Lie- 
gienei, K. Maculevičienei, A. Pilipa
vičienei, A. Smailienei, V. Staskevi
čiūtei, P. Valiukienei. Ypatinga pa
dėka priklauso iniciatorėms — po
nioms A. Birgiolienei ir E. žulienei.

Dėkoju visoms ponioms ir pane
lėms už malonų atsilankymą ir gra
žias dovanas, o taip pat Maironio, 
šeštadieninės mokyklos mokytojoms7 
už pareikštus linkėjimus ir gražias 
dovanas, ypač už lietuvišką drožinį, 
kuris man visuomet primins mano 
tautą.

Prisimindama duosnias lietuviškas 
širdis, lieku jums amžinai skolinga — 

Vida Anskytė

"TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

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

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

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

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

lėtą viršutinių ir apatinių balti
nių, naktinius baltinius” šiltą 
megztuką, keletą porų kojinių, 
sportinius batukus, keletą rank
šluosčių, muilo, dantims valyti 
priemones, rašymo priemones, 
mėgstamo žaidimo ir sporto 
įrankius. Akordeonistai, smuiki
ninkai, gitarininkai prašomi pa
siimti savo muzikos instrumen
tus. Pastarieji bus laikomi vado
vybės priežiūroje ir išduodami 
tik pratybom ir programom at
likti. Vadovybė

SPRINGHURST lietuvių rajone iš
nuomojamas vasarnamis, šiltas - šal
tas vanduo. Skambinti nuo ryto iki 1 
v. p. p. TeL LE4-8154.

HIGH PARK RAJONE išnuoma- 
jamas moteriai kambarys, virtuvė ir 
apšildomas saulėtas kambarys. TeL 
532-8459.

HIGH PARK RAJONE išnuomo
jamas kambarys ir virtuvė antrame 
augšte. TeL 766-4628.

SPRINGHURSTE - WASAGOJE arti 
ežero išnuomojamas vasarnamis nuo 

liepos 15 d. iki rugpjūčio 19 d. 
Skambinti — 762-3738

SHELSWELL a. WILLSON 
BROKERS,

119 Dunlap St. E. Barrie, Ont. 
4 akrai, 7 kambarių insulinių plytų na
mas, daržinė, padargų sandėlys, prie 
10 kelio, Sunnidale Corners; Wasaga 

Beach ir Stayner tik 4 mylios.
Skambinkite

EVERET LOUGHEED 
Stayner 428-5202

1 akras žemės, 6 kambarių namas rei
kalingas taisymo, prie kelio;

iki Wasagos tik 6 mylios; 
tikrai žema kaina — tik $4-500 

Skambinkite 
EVERETLOUG1

Stayner 428-5202
; 31

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAMNTA

Ontario Safety League. Nemokami 
■■rodymai namnoee arba mū
ra klasėje turintiems laiMnlaa W- 
dhnoa. Ir jaa galim pradėti te

1076 BATHURST ST.

SPRINGHURST - WASAGOJE ne
toli vandens išnuomojamas vasarna
mis. Šiltas - šaltas vanduo. TeL RO 
2-9156.

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

VAŽIUOJANTIEJI I 
EXPO 67 

galite dar užsisakyti iš anksto 
nakvynes prieinama kaina pas 

Edę Jankutę, 
2066 Claremont Ave^ Apt. 74, 

Montreal 6, Que., Canada.

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

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

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

mo par. bažnyčios.
Bronė ir Jonas Greičiūnai, gy

veną New Market, Ont., prieš 
mėnesį susilaukė sūnaus — sep
tintojo vaiko šeimoje. Trys jų 
šeimos vaikai lanko šeštadieninę 
liet, mokyklą Toronte. Net ir 40 
mylių atstumas šių lietuvių tė
vų neatbaido nuo vaikų gabeni
mo šeštadieninėn mokyklon 
kiekvieną šeštadienį.

Ryšium su gausiomis liūtimis, 
Springhursto vasarvietėje ir 
apylinkėse buvo apsemtos išti
sos vietovės. Springhursto pa
statų rūsiai daugelyje vietų bu
vo pilni vandens.

gyventų vargų, nei noriu pripa
žinti Tavo pasiektų laimėjimų. 
Tai netiesa. Aš džiaugiuosi Ta
vo visais laimėjimais todėl, kad 
jie yra lietuvio laimėjimai. Aš 
suprantu ir Tavo vargus bei iš-

EXPO 67 BUTAI
LAURENTIAN KALNUOSE ant upės kranto, prie švaraus ežero, 1 vaL 
iki EXPO 67. Kambariai arba atskiri butai su visais patogumais ir židi
niais. Ideali vieta šeimoms atostogauti ir paroda aplankyti, žemos kainos.

P. GAPUTIS, 7559 QUERBES AVĖ.,
Montreal 15, Que. Tel. 272-8384

as-
as-

Vykstantiems į pasaulinę paroda 
MONTREALYJE

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli nuo parodos. 
Kaina nuo $6 dienai. Turime vietos automobiliams.
J. Skučas, 6966-44th Avenue, Rosemount —

Montreal 36, P.Q. Canada. Tel. (5141-722-6152

EXPO 67 NAKVYNĖS
Rezidenciniame Montrealio rajone, prie Decarie Expressway, 15 min. 
nuo Expo, atskiri kambariai vien parodos svečiams rezervuotame 
bute. Kambarys vienam asmeniui $6, dviem — $10 ir sekantiem 
asmenim — po $2. Taip pat geros sąlygos norintiems atostogauti 

moderniame vasarnamyje Laurentian kalnuose.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N.D.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA, TEL. 1-5144824094.

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nuo EXPO išnuomojami privačiai dideli patogūs kambariai su 
virtuve: $10.00 dienai už kambarį su dviguba lova. Vasarnamiai Lan- 
rentidų kalnuose prie didelio gražaus smėlėto ežero. Prašom užsisa
kyti iš anksto:

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

Naujai atidaryta kirpykla
Howard Park Barber Shop, 

2064 Dundas St W., Toronto.
Savininkas ir kirpėjas — 

Albertas Šiaudinis.
Darbo valandos: nuo 9 ryto iki 7 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta.

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (birželio 4—11 d.) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

Kepti bulviniai vėdarai ir koldūnai (nuo ketvirtadienio).
MEAT 
MARKET

Tel. LE 5-1258
Matulaitis

335 Roncesvalles Avė, Toronto.
Savininkai —- E. Punkris ir 

įvairia* tavo pastote rūkyto* dešra* ir mėto*, lietuvi&i tūriai, paršiukai 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinė* dairos ir kt. 

Užsakymai priimami ir telefono. , Nemokamas pristatymas.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
fv i --—n -.t-iT.t --lAjiuim n..|i hmwkott uuiihii rr

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

AUDRONĖzTV>LXl\V>l XI- Tel (Area 617) 428-8425.
• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių 

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

Atidaroma vasarojimai nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir jau dabar priima užsakymus. m
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseoale St, Boston, Mass^ 62124, USA. 
TeL 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRON* — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

MONTREALIS
Sovietų okupuotos Lietuvos 

diena sovietiniame paviljone 
bus atžymėta birželio 23, penk
tadienį (propagandinė spaudos 
konferencija-antradienį) koncer
tinėmis programomis. Apie jas 
šiek tiek žinių pateikia “Tiesos” 
birželio 14 d.* laidoj paskelbtas 
pasikalbėjimas su kultūros “mi
nisterijos” meno reikalų valdy
bos vyresniąja inspektore meno 
reikalams D. Palionyte. Operos 
solistė E. Saulevičiūtė padai
nuos Dalios ariją iš B. Dvario
no operos “Dalia”, K. Kavecko 
“Na, tai kas” ir G. Puccini ari
ją iš operos “Madame Butter
fly”. Iš Milano La Scala operos 
grįžęs solistas V. Daunoras pro- 
gramon yra įtraukęs J. Nauja
lio “Brangi tėvynė”, J. Tallat- 
Kelpšos harmonizuotą liaudies 
dainą “žaliojoj lankelėj” ir ki
tų kūrinių. Valstybinis styginis 
kvartetas, kurį sudaro E. Pau
lauskas, J. Fledžinskas, K. Ka
linauskaitė ir R. Kulikauskas, su 
kompozitorium ir pianistu prof. 
S. Vainiūnu atliks jo fortepijo
ninį kvintetą nr. 2, D. šostako- 
vičiaus kvartetą nr. 1. V. Bartu
sevičiaus vadovaujamo dainų ir 
šokių liaudies ansamblio daly
viai pašoks “Kepurinę”, “Rugu
čius”. “Lenciūgėli”, Kadrilį”, 
“Pakeltkojį” ir eilę kitu liau
dies šokių. Juos gros birbyni
ninku ansamblis. Birželio 23 d. 
sovietiniame paviljone bus ati
daryta lietuvių dailininkų dar
bu paroda, bus rodomi Vilniaus

K! MO1VTREA19®
Šv. Kazimiero par. žinios
— Birželio 15 d. iš Romos į 

Montreal! sugrįžo kun. J. Gau- 
dzė.

— Gegužės 14 pakrikštytas 
B. ir N. Greibų sūnus vardais 
Jonas, Gary, Sta’n.

— Gegužės 28 d. pakrikšty
tas J. ir E. Gendronų sūnus var
dais Dovydas, Valteris.

— Juozas Paznokaitis išvyko 
į savo vasarnamį atostogų.
*' — šv. Kazimiero parapijos iš
vyka - piknikas Vekterio vasar
vietėje praėjo labai gražiai.

— Praneškite apie sergan
čius ligoninėse kun. J. Gaudzei.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava $142.31. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
— Rengiasi tuoktis: Lukreci

ja Bendžiūtė su D. C. Hitch
cock, M. S. Vaskelytė su J. Y. 
Harvėy.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $218.

— Sveikiname dr. J. Mališką
50 metų amžiaus proga ir linki- kų paroda atidaryta nuo birže- 
me gausios Viešpaties palaimos. iį0 21 iki liepos 20 d. 9001 Air-

— T. S. Kulbis yra išvykęs lie St., LaSalle, Montreal, P. Q. 
į JAV. T. G. Kijauskas išvyko į 
Dainavos stovyklavietę. Viešėjo 
svečiai: kun. J. Vėlutis, kun. K. 
Trimakas, SJ.

— Birželio įvykių minėjimas 
pavyko gerai. Jis buvo surengtas

— D. Venskutė susituokė^ su 
R. Perkins ir po vestuvių išvy
ko į Venecuelą.

Lietuvos Operos sol. E. Kar
delienės muzikos studijos moki
nių koncertas birželio 18 d. AV 
par. salėje buvo paskutinis šio 
sezono parengimas. Sol. E. Kar
delienė savo studijoj ribojasi 
tik lietuvių kilmės mokiniais ir 
jaunuosius' pradžioje, šalia pia
no pamokų, moko ir lietuviškai 
dainuoti. Tik pažengusius muzi
kos mene sistemingai priveda - 
prie tarptautinių klasikų kūri
nių. Tai su dėkingumu įvertina r 
ne tik vaikų tėvai, bet ir į kon
certus atsilankantys lietuvių 
muzikos mylėtojai. Mokinių tė
vų vardu studijos vedėją sveiki
no L. Girinis ir O. Gudienė, 
įteikdami gėlių ir dovanų. Bu
vo įteikta ir daugiau dovanų. 
Nėištęsta, gerai paruošta kon
certo programa paliko malonų 
įspūdį. Linkime ir toliau solis
tei E. Kardelienei nenuilstamai 
dirbti su mūsų jaunimu, v.

Montrealio lietuvių dailinin-

Lankymo valandos 10 v.r. — 10 
v. v. kasdien, išskyrus pirmadie
nius. Su tapybos ir skulptūros 
darbais parodoje dalyvauja šie 
dailininkai: R. Bukauskas, P. 
Baltuonis, J. Grabusas, R. Pie- 

estų bažnyčioje, kur trijų tautų šina, V. Remeika, O. šablaus- 
meninės pajėgos ir kunigai pa- 11 * * TT ’’ ’ * ""
minėjo žiauriuosius išvežimus į 
Sibirą. AV parapijos choras at
liko du kūrinius, šiais metais 
prisidėjo naujas dalykas: gražiai 
pravestas radijo pusvalandis 
anglų kalba su lietuviškos mu-

kienė, A. Vazalinskas, A. Zu- 
bienė.

“Litas” bus uždarytas abie
juose skyriuose abu ilgųjų sa
vaitgalių pirmadienius — birže
lio 26 d. ir liepos 3 d. “Lito” 

_____ ______ Aušros Vartų skyrius neveiks 
zikos pritaikytomis melodijo- sekmadieniais per liepos ir rug
inis._________________________ pjūčio mėnesius. P. R.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of Hie Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

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

Tel. OFF.: 722-3545

televizijos ir Vilniaus kino stu- 
diios lietuviški dokumentiniai [ . 
filmai. Mūsiškės raudonųjų | I
spaudos pranešimu, komunis
tinė Lietuviu Literatūros Drau
gijos Montrealio kuopa birželio 
24. šeštadieni, 7 v.v., iš Lietu
vos atvykusioms menininkams 
ir kompartijos atsiustos delega
cijos nariams rengia priėmimą 
Vytauto klube.

»

ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.
RES. 256-5355

S-tos 'Tita" nr. 752D
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EXPO €7 PASUS IR BONŲ KNYGUTES 
Montrealyje nuslpirkita tu žymia nuolaida darbo dienomis 
Montrealio Lietuvių Kredito Unijoje "Lite", o sekmadieniais 
po 10 vai. pamaldų Aužros Vartų parapijos spaudos kioske.

"Lito", Aušros Vartų parapijos ir kiosko adresas: 
1465 De Save St., Cota St. Paul. Montreal 20, Quo.




