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Melo ir meno atstovai Pasaulio įvykiaiSovietinės Lietuvos žmonių lankymasis Kanadoje pasaulinės 
parodos proga neliko be pėdsakų lietuvių išeivių gyvenime. Tie pėd
sakai ypač matomi Montrealyje ir Toronte. Privatūs susitikimai bei 
pasikalbėjimai buvo gana gausūs, nežiūrint sovietinės policinio po
būdžio drausmės bei priežiūros. Pokalbiuose bematant išryškėjo, 
kad sovietiniai lietuviai yra dvejopi: menininkai-kultūrininkai ir po
litiniai propagandistai. Tasai skirtumas buvo matomas nuo pat 
pirmųjų pareigūnų atvykimo Į Sovietų Sąjungos paviljoną, o kai 
pasirodė oficiali politinė delegacija su “ministrų” tarybos pirmi
ninko pavaduotoju Ksaveru Kairiu, minėtasis skirtumas labai jau 
išryškėjo. Tai ypač buvo matyti vadinamoj “spaudos konferen
cijoj”, kurioje maskvinės delegacijos nariai atsakinėjo į klausi
mus. Pasak jų, Lietuva įsijungusi Sovietų Sąjungon 1940 m. ple
biscitu, nors visas pasaulis žino, kad Lietuva buvo okupuota rau
donosios armijos. Religija Lietuvoje esanti laisva, bažnyčios neuž
darytos, išskyrus tas, kurios esančios “nereikalingos”, nors visiem 
žinoma, kad ir dabar vyksta religijos persekiojimas, diriguoja
mas kulto komisaro Rugieniaus. Iš Lietuvos esą betkas gali laisvai 
išvykti, jeigu tik turi pinigų, nors visi puikiausiai žino, kad taip 
nėra. Tokios linijos laikėsi propagandistai ir privačiuose pokal
biuose. Jie tuo parodė, kad yra melo atstovai, panašiai kaip ir 
pats Kosyginas, kuris televizinėje spaudos konferencijoje Niujor
ke pareiškė, esą Sov. Sąjunga padeda visom tautom išsilaisvinti. 
Kaip buvo “išlaisvintos” Baltijos valstybės, žino juk visas pa
saulis.

★ ★ ★
Politinė sovietinės Lietuvos delegacija išeivijos akyse susi

kompromitavo. Kaikurie jos nariai pradėjo orientuotis tik po kelių 
dienų ir pvz. Toronte pakeitė toną. Kas kita kultūrininkai. Tiesai 
ir jie turėjo klausyti politinių viršininkų komandos, bandė, bent 
kaikurie, verstis trafaretiniais atsakymais, bet aplamai jie laikėsi 
santūriai ir vengė politinių klausimų. Menininkai žavėjo tautie
čius savo koncertais, o solistas V. Daunoras su Maironio “Lietuva 
brangi” jaudino iki ašarų. Puikiai pasirodė sol. E. Saulevičiūtė, 
styginis kvartetas, šokėjai ir liaudies instrumentalistai. Jų dainoje 
bei muzikoje visi jautė tikrosios Lietuvos dvelkimą. Savo krašto 
pasiilgusiems išeiviams tai buvo tokia magnetinė jėga, kuriai ne
galėjo atsispirti net kiečiausi skeptikai, juoba, kad koncertinė 
programa nebuvo atmiešta Įprastine sovietų propaganda. Girdėju- 
sieji menininkų koncertus pajuto, kad Lietuva ir sovietinėje ver
gijoje tebėra gyva. Ji, tarytum paskendęs varpas, yra judinama 
gyvenimo bangų ir ataidi gimtaisiais akordais iki šio žemyno 
miestų, kur randa jautrų atliepį.

★ ★ ★
Kokia gi buvo aplamai išeivijos laikysena sovietinės Lietuvos 

tautiečių atžvilgiu? Kiek teko patirti, ji įvairavo pagal tai, ar tau
tiečiai buvo melo ar meno atstovai. Politiniai propagandistai pa
laikė rysiusdaūgiausia'šu “savaisiais”, o meno atrtov®"§tėhgesi 
daug kas užkalbinti. Pastarieji buvo sutikti su simpatija, anie — 
su antipatija. Tiesa, visi yra kraujo broliai, bet šiuo atveju pro
pagandistai buvo didesni Maskvos “broliai”. Jie buvo eksponentai 
pavergėjo, kuriam buvo skirti ir laisvosios išeivijos atkirčiai. 
Montrealio spaudoje pasirodė didelio formato pranešimai, skel
bią: “Lithuania is occupied country”. Tai buvo atkirtis toje pa
čioje Montrealio spaudoje skleidžiamai maskvinei propagandai. 
Antras protesto ženklas prieš Lietuvos pavergimą buvo Lietuvos 
himno sugiedojimas po lietuvių koncerto sovietiniame paviljone. 
Tai davė pajusti Maskvos atstovams, kad Lietuvos laisvės idėja 
išeivijoje yra stipri. Gal tie dalykai ir nepasiekė plačiosios pa
saulio opinijos, tačiau jie buvo pakankami priminti Lietuvos bylą 
pavergėjui rusui, kuris savo paviljone demonstravo sovietinę 
Lietuvą kaip laisvą šalį. Pagaliau šis melas buvo aiškus ir mili
jonams parodos lankytojų, nes laisvosios šalys turėjo savo pavil
jonus, o pavergtosios — suvarytos i Sovietų Sąjungos paviljoną. 
Sovietinės Lietuvos tautiečiai, atlikę programą sovietų paviljone, 
savaime pabrėžė savo tikrąją padėti: esame rusiškojo imperializ
mo rankose.
KANADOS ĮVYKIAI

KANADAI ŠIMTAS METŲ
Nuo Atlanto iki Ramiojo van

denyno pakrančių Kanados že
mėje liepos 1 d. aidėjo šventi
nės patrankų salvės, padangę 
raižė sproginėjančių raketų mar
gaspalvės žvaigždės. Pagrindinės 
iškilmės įvyko Otavoje prie par
lamento rūmų, kur žodį tarė 
premjeras L. B. Pearsonas: “Fe
deracijos tėvai ir jų pasekėjai 
padėjo tvirtus pamatus Kana
dos pastatui. Pradėdami antrąjį 
šimtmetį, mes turėsime tęsti jų 
darbą, nes šio pastato vidų rei
kia taip įrengti, kad jis paten
kintų visos mūsų tautos viltis 
ir troškimus...” karalienė Elz
bieta pabrėžė tautinės vienybės 
reikalą, iškeldama prancūzų kil
mės kanadiečių įnašą ir reikš
dama viltį, jog' jis bus dar di
desnis ateityje. Į šimtmečio au
kuro fontaną ji įmetė 25 centų 
monetą, kurią jai iš savo kiše
nės parūpino premjeras L. B. 
Pearsonas. Otavoje karalienė 
Elzbieta dalyvavo visoje eilėje 
šventinių parengimų, jų tarpe 
ir tautinio meno koncerte prie 
parlamento rūmų, kur didelio 
pasisekimo susilaukė Toronto 
estaičių gimnasčių Kalev gru
pė. Iš Otavos karalienė Elzbie
ta ir princas Pilypas išvyko 
Montrealin susipažinti su pasau
line paroda. Jiedu apsistojo 
jachtoje “Britannia”, kurioje 
antradienį buvo surengtas iškil
mingas priėmimas. Jame kažko
dėl atsisakė dalyvauti Kvebeko 
premjeras D. Johnsonas, teisin
damasis, kad jis tuo metu turi ki
tų įsipareigojimų. Pogrindžio or
ganizacija Mouvement de Libe
ration Quebecois (Kvebekiečių 
Laisvės Sąjūdis) paštu išsiunti- 
nėtouse pranešimuose grasino 
užpulti karališkąją jachtą “Bri
tannia”.

Ženevoje sutartas muitų su

mažinimas gali turėti didelės įta
kos Kanados prekybai. Kanada 
sumažins muitą $2,5 bilijono 
vertės importuojamiems gami
niams, o kiti kraštai yra įsipa
reigoję tą patį principą taikyti 
už $2 bilijonus iš Kanados įsi
vežamiems gaminiams. Muito 
sumažinimas $120 milijonų at
pigins kaikurias importuotas 
prekes Kanados rinkoje, tačiau 
Kanados pramonės įmonės tu
rės gerokai pasispausti, nes jų 
jau nesaugos augšta muito sie
na. Pralaimėjimus vietinėje rin
koje turės atpirkti laimėjimai 
tarptautinės rinkos varžybose. 
JAV sumažins arba visai panai
kins muitą $1,92 bilijono vertės 
kanadiškiems gaminiams. Mano
ma, jog Kanados pramonės įmo
nės galės gerokai padidinti eks
portą į JAV.

Biudžete numatytos išlaidos 
buvo padidintos $95.509.216. 
Kanados biudžetas dabar sieks 
$10.209.943.310. Didžioji papil
do dalis skiriama paskoloms, in- 
vestacijoms ir aplamai įvairių 
papildomų projektų finansavi
mui. Montrealio pasaulinės pa
rodos reikalams pvz. buvo pa
skirta $10 milijonų, šimtmečio 
projektams — $7 milijonai, ka
rališku svečių priėmimui — 
$765.100, žvejybos ir transporto 
laivų statykloms — $12 milijo
nų, Atlanto provincijų kelių 
tinklui — $8 milijonai. Glace 
Bay, N.S., “sunkiojo vandens” 
gamyklai suteikiama $16.400.- 
000 naskola. Tas “sunkusis van
duo” yra reikalingas atomi
nėms elektros jėgainėms.

Kanados vyriausybė paskyrė 
milijoną dolerių Izraelio išvie- 
tintiems arabams paremti, o 
Raudonajam Kryžiui ji parūpins 
$80.000 vertės vaistų ir kitų me-

Kanados paviljonas pasaulinėje parodoje Montrealyje

Nuo Teherano iki Glassboro
Pasaulis su džiaugsmu sutiko 

■Sovietų Sąjungos premjero A. 
Kosygino ir JAV prez. L. B. 
Johnsono pasitarimus birželio 23 
ir 25 d.d. Glassboro miestelyje, 
nors ankstyvesnės šešios sovietų 
ir amerikiečių vadų konferenci
jos yra padariusios daugiau žalos 
nei naudos. Pokalbiai prasidėjo 
II D. karo metais, kai sąjungi
ninkai stengėsi palaužti Hitlerio 
Vokietijos nugarkaulį. Pirmasis 
diktatoriaus Stalino, premj ero 
W. Churchillio ir prez. F. D. 
Roosevelto susitikimas įvyko Te
herane 1943 m. lapkričio mėn. 
Abu laisvojo pasaulio vadai, už
miršdami Stalino ir Hitlerio 
prieškarinį paktą, pažadėjo išsi
kelti Normandijoje, kad būtų su
mažintas vokiečių divizijų spau
dimas sovietų raudonajai armi
jai. Antrasis šios trijulės susiti- 
kimas, įvyko Jaltoje 1945 m. va
sario mėn./ jau svarstė artėjan
čios pergalės problemas, čia, 
kaip žinome, sovietams buvo pa
darytos neįtikėtinai didelės nuo
laidos, vėlesniais metais iš pa
grindų pakeitusios rytinės Eu
ropos žemėlapį. Stalinas sutiko 
dalyvauti Jungtinių Tautų orga
nizacijoje, bet jis išsikovojo ve
to teisę ir sovietams draugišką 
vyriausybę iš vokiečių jungo “iš
vaduotoje” Lenkijoje. Sovietų 
raudonajai armijai buvo sudary
ta galimybė pasiekti ir užimti 
Berlyno griuvėsius.

Nauji veidai prie žalio stalo
Potsdamo konferencijoje 1945 

m. liepos 17 d. suktų pokalbių 
veteranas Stalinas susitiko su 
dviem naujokais — velionį F. D. 
Rooseveltą pakeitusiu prez. H. S. 
Trumanu ir W. Churchillį rin
kimuose nuvainikavusiu C. Att
lee. Vakarų pasaulio naujieji va
dai nedaug ką tada tegalėjo pa
daryti, nes visos kortos jau buvo 
Stalino rankose. Jie sutiko, kad 
Lenkiją laikinai savo žinion per
imtų rytines Vokietijos žemes, o 
sau neįstengė išsiderėti netgi 
laisvo ir nekontroliuojamo kelio 
į padalintąjį Berlyną. Konferen
cijos metu prez. H. S. Trumanas 

dicinos reikmenų. Premjeras L. 
B. Pearsonas įspėjo federacinio 
parlamento narius, kad ši para
ma yra laikinė — jos nenuma
toma padaryti nuolatine. Užsie
nio reikalų min. P. Martin, su
grįžęs iš Jungtinių Tautų visu
mos posėdžių, kėlė mintį, jog 
reikėtų surasti valstybę, kurios 
atstovai tarpininkautų tarp Iz
raelio ir arabų kraštų, skatinda
mi juos pradėti tiesiogines de
rybas. Iš jo žodžių susidarė įspū
dis, kad tarpininko pareigas jis 
yra numatęs Kanadai.

Algos federacinės vyriausybės 
tarnautojams nuo 1968 m. ba
landžio 1 d. bus išmokamos ne 
du kartus į mėnesį, bet kas ant
rą savaitę.

Senato ir parlamento specia
lus komitetas, išstudijavęs sky
rybų problemą, pasiūlė refor
muoti ištuokos įstatymą, nes 
šiuo metu apie 100.000 kanadie
čių gyvena be teisinės santuo
kos. Lig šiol pagrindas ištuo
kai gauti buvo neištikimybė, o 
dabar jį siūloma praplėsti, įtrau
kiant žiaurumą, protines ir fizi
nes ligas, kriminalinius nusikal
timus ir kalinimą, šeimos aplei
dimą. atsisakymą jai teikti sava, 
norišką paramą ir alkoholizmą. 
Ištuokos įstatymo reformą fede
racinis parlamentas planuoja 
svarstyti šį rudenį. Vasaros atos
togų parlamento nariai bus pa
leisti liepos 7 d.

gavo slaptą pranešimą apie pa
vykusį atominės bombos bandy
mą. Jam turėjo būti aišku, kad 
Japonijos dienos jau yra suskai
tytos, bet jis visdėlto įkalbinėjo 
Staliną pulti japonus, kai tuo 
tarpu ta parama Amerikai jau 
nebuvo reikalinga.

Visos šios trys konferencijos 
buvo grindžiamos “nuoširdaus 
bendradarbiavimo” dvasia, kurią 
Maskva pasiskubino užslopinti 
pokario metais. Didėjančiai įtam
pai apibūdinti W. Churchillis nu
kalė geležinės uždangos ir šal
tojo karo terminus. Naujų vil
čių suteikė Stalino mirtis'. Po 
dešimtmetį trukusių nesutarimų 
keturi didieji vėl susitiko Že
nevoje 1955 m. liepos mėn. Šį 
kartą prie posėdžių stalo susi
rinko Potsdamo konferencijos 
didžiūnų naujoji pamaina. So
vietų Sąjungai atstovavo prem
jeras N. Bulganinas šu N. Chruš
čiovu, Britanijai — A. Edenas, 
Prancūzijai — E. Faure, Ameri
kai — karo vado uniformą civili
ne eilute pakeitęs prez. D. Ei- 
senhoweris.

Spauda tada daug rašė apie 
vadinamąją Ženevos dvasią — 
naujas nuotaikas, kurios turėjo 
palaidoti šaltąjį karą. Deja, tai 
buvo tik tušti žodžiai, nes jau se
kančiais metais N. Chruščiovo 
pasiųsti tankai Budabešto gatvė
se sutraiškė vengrų tautos su
kilimą. Laisvasis pasaulis dve
jojo ir neišdrįso ateiti į pagal
bą iš sovietinio jungo mėginu
siai išsivaduoti Vengrijai, nors 
buvo puiki proga, kuri turbūt 
daugiau niekada nepasikartos. 
Britanija ir Prancūzija netiesio
giai netgi padėjo Maskvai, tuo 
lemtinguoju momentu bandyda
mos atsiimti iš Egipto Suezo ka
nalą. Jų ir Izraelio avantiūra 
nepavyko, bet ji Kremliui su
darė, progą panaudoti seną šūkį: 
“Nemesk į kitą akmens, jeigu 
ir pats esi kaltas!”

Dviejų didžiųjų pokalbiai
Prancūzijos ir Britanijos pa

sitraukimas iš Egipto ir atsižadė
jimas Suezo kanalo iš pagrindų 
sukrėtė keturių didžiųjų teoriją, 
šio konflikto metu _ paaiškėjo, 
kad abu minėtieji kraštai negali 
kariauti, jeigu jie iš anksto nėra 
gavę Sovietų Sąjungos ir JAV 
sutikimo. Londoną ir Paryžių 
nugąsdino N. Chruščiovo Mask
voje žvanginamos raketos.

Penktajame susitikime 1959 
m. rugsėjo mėn. Camp David, 
Amerikos žemėje, pokalbį pra
dėjo jau tik du didieji — So
vietų Sąjungos premjeras N. 
Chruščiovas ir JAV prez. D. Ei- 
senhoweris. Konferencijos daly
vių skaičiaus sumažėjimas žadi
no apgaulingą viltį, kad dviem 
bus lengviau susitarti, negu trim 
ar keturiem. Laikraščių pusla
piai vėl pasipuošė stambiomis 
antraštėmis, kuriose buvo links
niuojama nauja nuotaika — 
Camp David dvasia, nors iš tik
rųjų šioje konferencijoje buvo 
tik susitarta riekti sutarimo ir 
užsiminta apie taikų sugyveni
mą tarn dviejų didžiausių pasau
lio galiūnų.

šeštąii susitikima, turėjusį 
ivykti 1960 m. gegužės mėn. 
Paryžių ie. sugriovė amerikiečių 
žvalgybinio lėktuvo U-2 numu- 
Šimas virš Sovietu Sąjungos te
ritorijos. N. Chruščiovas parei
kalavo. kad prez. D. Eisenho- 
weris atsiprašytų JAV vyriausy
bės vardu, ko jis, žinoma, nega
lėm oadarvti. nes špionažo sri
tyje ir sovietai niekada nesiskai
tė su priemonėmis.

Sekantis sovietu ir amerikie
čiu vyriausybių vadų susitikimas 

įvyko 1961 birželio mėn. Vie
noje. Iš jo taipgi nebuvo jokios 
naudos, išskyrus patį faktą, kad 
prez. J. F. Kennedy paspaudė 
ranką Nikitai ir apsikeitė vienu 
kitu didesnės reikšmės neturin
čiu žodžiu. N. Chruščiovas ne
galvojo leistis į jokias derybas. 
Tai liudija po' kelių mėnesių 
Maskvos pradėta Berlyno krizė 
ir sekančiais metais įvykdytas 
slaptas bandymas įvežti raketi
nius ginklus Kubon. Susitikęs 
su jaunuoju JAV prezidentu, Ni
kita susidarė klaidingą įspūdį, 
kad šis jaunikaitis neturės drą
sos pastoti kelią jo planams. Be 
abejonės, tai buvo didžiausia N. 
Chruščiovo klaida, nuvertus! jį 
nuo augštojo sosto Kremliaus 
rūmuose. Taip atrodo didžiųjų 
susitikimo kelias nuo Teherano 
iki Glassboro.

- Maskvos ir Vašingtono 
dilema
Septintąjį Sovietų Sąjungos ir 

JAV vyriausybės vadų susitiki
mą iššaukė ne karas Artimuo
siuose Rytuose, kurio metu ge
rokai nukentėjo sovietų politi
nis prestižas, bet komunistinės 
Kinijos vandenilio bomba, galin
gu sprogimu pasveikinusi į 
Jungtines Tautas atvykusį prem
jerą A. Kosyginą. Vakariečiai 
korespondentai savo praneši
muose iš Maskvos jau seniai 
skelbia, kad eilinis sovietų pilie
tis širdyje nešioja žymiai dides
nę neapykantą komunistinei Ki
nijai nei kapitalistinei Ameri
kai. Ideologinės varžybos tarp 
Kremliaus ir Pekingo įgauna 
vis karštesnį pobūdį. Kol Kinija 
neturėjo atominių ginklų, Mask
va galėjo ignoruoti jos antiso- 
vietinius šūkius. Dabar ji yra 
-priversta skaitytis su kasdien 
didėjančia ir vis labiau didėsian- 
čia grėsme.

Susitikdamas su prez. L. B. 
Johnsonu Glassboro miestelyje, 
A. Kosyginas turėjo tikslą paša
linti dėl Artimųjų Rytų susida
riusią naują įtampą. Jam taip
gi nebuvo patogu į Maskvą grįž
ti tuščiomis rankomis, jeigu 
Jungtinių Tautų visuotiniame 
susirinkime nepavyktų išgauti 
Izraelio pasmerkimo. Didžiausia 
rakštis tarp JAV ir Sovietų Są
jungos šiandien yra Vietnamo 
karas. Prez. L. B. Johnsonas, 
negalėdamas užmiršti artėjančių 
rinkimų, jieško išeities iš su
sidariusios nelemtos būklės, bet 
jam nei A. Kosyginas, nei L. 
Brežnevas daug padėti negali. 
Jeigu sovietai sustabdytų karinę 
paramą š. Vietnamui, komunis
tinė Kinija susilauktų dar dides
nės propagandinės pergalės. To
kiu atveju Maskvos prestižas 
nukentėtų labiau nei dabarti
niame Artimųjų Rytų konflikte. 
Maskvos įtaka Hanojaus reži
mui taikos derybų klausimu, ne
paisant ginklų siuntų, yra gana 
ribota, nes ten pirmuoju smui
ku vis dar groja Maotsetungas. 
Artimuosiuose Rytuose ir JAV, 
ir Sovietu Sąjunga taipgi nega
li visiškai atsisakyti ligšiolinių 
pozicijų. Jas, aišku. įmanoma 
švelninti, kad būtų išvengta tie
sioginio susidūrimo.

Glassboro konferenciją labai 
teisingai apibūdino britų dien
raštis “Times” Londone: “Fak
tas lieka faktu, kad galingiau
sios valstybės neįstengia iš
spręsti pasaulio konfliktų. Joms 
dabar lieka tik viena galimybė
— sutarti ir nusistatyti taisyk
les, kurios reguliuotų tarnusa- 
vio santykius tokių konfliktų 
metu, kad savitvardos dėka bū
tu išvengta jų pačių tiesioginio 
susikirtimo.” vk

SOVIETŲ PREMJERAS A. KOSYGINAS VIEŠNAGĘ AMERI
KOJE UŽBAIGĖ kelione į Kubą, kur jis turėjo ilgokai trukusius 
pasitarimus su premjeru Fidel Castro ir kitais kubiečių komparti
jos vadais. Sovietinė spauda prasitarė, jog pokalbių metu vyko at
viras pasikeitimas nuomonėmis. Iš tokio pareiškimo tenka daryti 
išvadą, jog daugeliu klausimų abiejų pasitarimo dalyvių nuomonės 
buvo skirtingos. F. Castro jau nekartą yra kritikavęs Sovietų Są
jungą dėl Vietnamo kąro. Jo nuomone, Maskvos teikiama parama 
Š. Vietnamui yra nepakankama. Kubos diktatoriui taipgi nepatinka 
tampresni sovietų prekybos ryšiai su P. Amerikos kraštais. F. Cas
tro juose bandė ir dabar tebando pradėti revoliuciją. Tenka ma
nyti, A. Kosyginas turėjo įspėti F. Castro, kad jis nelauktų sovietų
paramos, jeigu per neatsargumą^ 
tektų nusvilti nagus P. Ameri
koje. Liepos 28 d. Kubos sosti
nėje Havanoje F. Castro rengia 
P. Amerikos revoliucinių pogrin
džio organizacijų sėlidarumo 
konferenciją, kurios pagrindinis 
uždavinys yra aptarti revoliucijų 
planus. Prisivirusi košės Arti
muosiuose Rytuose, Sovietų Są
junga nenori susilaukti naujų 
nemalonumų P. Amerikoje. A. 
Kosyginas, tenka manyti, mėgi
no atvėsinti F. Castro revoliuci
nę karštligę. Iš Kubos jis užsu
ko į Paryžių, kur turėjo antrą 
susitikimą su prez. De Gaulle.

Jungtinių Tautų visumos po
sėdžiuose lig šiol turėjo progos 
pasisakyti 70 valstybių atstovai 
taikos klausimu Artimuosiuose 
Rytuose, šią savaitę balsavimo 
keliu bus mėginama pravesti pa
siūlytąsias rezoliucijas. Kadangi 
jų Įsigaliojimui reikia dviejų 
trečdalių balsų daugumos, sovie
tų rezoliucija iš anksto yra pa
smerkta pralaimėjimui. Didžiau
sią galimybę turi dvi rezoliuci
jos. Vieną jų pasiūlė Jugoslavi
ja su 13 taip vadinamų neutra
liųjų kraštų, antrą — 18 P. 
Amerikos valstybių. Jugoslavi
jos rezoliucija reikalauja, kad 
Izraelis tuojau pat atitrauktų ka
riuomenę iš užimtų arabų sri
čių. P. Amerikos valstybių rezo
liucija yra šiek tiek švelnesnė. 
Ji taipgi reikalauja Izraelio pa
sitraukimo, bet nenustato datos. 
Jungtinių Tautų narius sukrėtė 
Izraelio įvykdytas oficialus Je
ruzalės prisijungimas. Šiam ėji
mui nepritaria netgi geriausias 
Izraelio draugas JAV-bės, Jeru
zalę norėjusios padaryti tarptau
tiniu miestu.

Sovietų prez. N. Podgomy, 
grįždamas iš Kairo, vėl susitiko 
Belgrade su Tito. Kaire ir Bel
grade kursuoja gandai, kad So
vietų Sąjunga įsipareigojo ap
ginkluoti Egiptą, bet šį kartą 
pareikalavo įsileisti sovietų ka
rinius technikus ir patarėjus. 
Anksčiau prez. G. A. Nasseris 
tai buvo atsisakęs padaryti. Į 
Kairą atvyko Čekoslovakijos 
delegacija, vadovaujama kom
partijos centrinio komiteto sekr. 
Vladimiro Koucky. Pokalbiai, 
atrodo, liečia karinę ir ekono
minę pagalbą. Izraelio paskelb
tais duomenimis, Egiptas neteko 
357 sovietų gamybos naikintuvų 
ir apie 600 tankų. Jų pakeiti
mas sudarys didelių papildomų 
išlaidų Sovietų Sąjungai ir jos 
satelitams.

Komunistinė Kinija nutraukė 
diplomatinius ryšius su Burma, 
kur praėjusią savaitę vyko di
džiulės antikinietiškos demonst
racijos. Kiniečių studentai Bur- 
mos sostinėje Rangūne buvo pa
reikalavę leidimo nešioti Mao- 
tsetungo ženkliukams. Burmie- 
čiai, pasipiktinę tokiu reikalavi
mu, surengė demonstracijas prie 
Kinijos ambasados. Du demonst
racijų dalyviai, įsiveržę į amba
sados kiemą, peiliais subadė du 
ambasados tarnautojus. Vienas 
jų mirė, antrasis yra sunkiai su
žeistas. Gen. Ne Win vyriausybė 
paskelbė karo stovį, kuris tik 
dar labiau suerzino demonst
rantus. Įtūžusi minia sudegino 
daug kiniečiams priklausiusių 
krautuvių, restoranu ir švento
vių. Virš šimto kiniečių buvo su
žeista.

Pekingo laikraštis “Raudo
noji Vėliava” ir ant sienų pri
klijuoti plakatai paskelbė, kad 
iš vyriausybės vado pareigu bu
vo pašalintas didžiausias Mao- 
tsetungo opozicijonierius Liu 
Shao-chi. Šis pranešimas buvo 
padarytas, minint kiniečių kom
partijos įsteigimo 46 metų su
kaktį. Laikraščio teigimu, Liu 
Shao-chi norėjo suorganizuoti 
viena partiją visiems kiniečiams, 
remdamasis buržuaziniais princi
pais. Tai. girdi, buvo didžiausia 
nesąmonė, nes kompartijai nega
li priklausyti visi kiniečiai. Liu 

Shao-chi jau seniai buvo puola
mas Maotsetungo šalininkų, bet 
lig šiol sugebėjo išsilaikyti' savo 
poste.

P. Vietnamo premjeras N. C. 
Ky atšaukė savo kandidatūrą į 
prezidentus artėjančiuose rinki- 
muose. Jis žada būti kandidatu 
į viceprezidentus ir remti prezi
dentūros siekiantį gen. N. V. 
Thieu. Saigone buvo nuogąstau
jama, kad jų kova gali suskal
dyti kariuomenės balsus, suda
rydama galimybę prezidento 
postą laimėti nepageidaujamam 
asmeniui. Kandidatu į preziden
tus nori būti ir gen. D. V. Minh, 
1963 m. nuvertęs prezidentą N. 
D. Diem, o vėliau ir pats susi
laukęs panašaus likimo. Nuo 
1965 m. jis gyvena Tailandijoje. 
Premjero N. C. Ky vyriausybė 
jam neduoda leidimo grįžti į P. 
Vietnamą.

Sovietų Sąjunga įteikė pro
testo notą JAV vyriausybei, pra
nešdama, kad Š. Vietnamo Hai- 
fongo uoste amerikiečių lėktuvai 
sužalojo antrą sovietų laivą. Pir
masis toks incidental įvyko bir
želio 2 d., kai amerikiečių avia
cija apšaudė sovietų laivą Cam 
Pha uoste. Nota reikalauja im
tis priemonių, kad tokie inci
dentai daugiau nepasikartotų.

Spalio revoliucijos penkiasde
šimtmečio proga sovietų kom
partija paskelbė 25.000 žodžių 
atsišaukimą, apžvelgiantį praei
ties laimėjimus ir nustatantį gai
res į ateitį. Užsienio politikoje 
žadama jieškoti bendravimo su 
kitais kraštais, remiant vadina
muosius išsilaisvinimo sąjūdžius, 
kurių didžiausias priešas esąs 
Vašingtonas. Pasak Kremliaus, 
imperializmo dominavimas pa
saulyje jau pasibaigė, nes jam 
kelią yra pastojusi sovietų ga
lia. Ilgoje praeities apžvalgoje 
N. Chruščiovas nepaminėtas nė 
karto. Šiuo atžvilgiu laiminges
nis buvo Stalinas, susilaukęs dvi
gubo atžymėjimo. Aprašant ant
rąjį pasaulinį karą, jis vadina
mas vyriausiu Sovietų Sąjungos 
karo vadu, o antrą kartą jo pa
vardė minima, kalbant apie as
menybės kulto likvidavimą.

Prie Lenino mauzolėjaus 
Maskvos Raudonojoje aikštėje 
susisprogdino vienas rusas. 
Bombą jis buvo paslėpęs akor
deone. Sprogimo metu buvo su
žeisti keli kiti asmenys. Savižu
dybės priežastis nėra žinoma. 
Kompartija paskelbė, kad prieš 
mirtį jis pasmerkė karo paliau
bas Artimuosiuose Rytuose. 
Bombos paslėpimas akordeone 
galėjo turėti kitą tikslą — no
rą susprogdinti Lenino mumiją.

Ispanijos žinių agentūra Cif- 
ra pranešė, kad buvo pagrobtas 
Ispanijoje gyvenęs Kongo buvęs 
premjeras M. Combė. Jo išnuo
motas lėktuvas, skridęs į Major- 
cos salą, staiga pasuko Alžeri- 
jon ir nusileido Boufariko kari
niame aerodrome. Kartu su M. 
Combe lėktuve buvo keletas 
samdytų karių ir trys Belgijos 
piliečiai'. Alžėrijos vyriausybė 
pareiškė, jog M. čombę apklau
sinėj a saugumo atstovai. Kon
go užsienio reikalų min. J. Bom- 
boko ir teisingumo min. J. Nsin- 
ga pareikalavo, kad Alžerija M. 
Combę išduotų Kongui, kur jo 
laukia mirties bausmė už kraš
to išdavimą.

Karo paliaubas Artimuosiuo
se Rytwose sudrumstė šūviai 
Suezo pakrantėse. Egiptas skel
bia, kad susišaudymą pradėjo 
Izraelio daliniai, o Izraelis kalti
na ekiptiečius. Keletą valandų 
trukusios kautynės vyko rytinė
je Suezo pakrantėje prie Port 
Puado.

Indijos Biharo provinciją ka
muoja ne tik badas, bet ir karš
čio banga. Tūkstančiai indiečių 
gali mirti dėl geriamo vandens 
didėjančio trūkumo. Indijos po- 

(NnkclU j 6-tą psl.)



»£<■ “■! . ’
• • ' ‘ I * • - k. t >* k

-IiJ 05t®Jd3

Tėviškės Žiburiai ~ lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai"

Redaktorius k. dr. Pr. Gaidamavičius 
pavaduotojas JL Rinkimas; redakcijos narys Vyt Kastytis.

Metinė prenumerata $8, pusmetinė-$3.50. Rėmėjo metinė prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra.
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
PubL by Žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc.

Subscribtion rates: $6 per year, $3.50 per 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday

Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
Tel. 368-6813

Mažieji nesiduoda išnaudojami

® KIiLIGI tlAMIi GYVENIME
* Popiežius Paulius VI birže

lio 18 d. specialiu raštu atgai
vino dijakonatą, kaip pastovią 
tarnybą, kurios tikslas yra pa
dėti kunigams, ypač tose srityse, 
kur trūksta kunigų. Dijakonais 
norintys būti turės išeiti trejų 
metų pasiruošimo kursą, į kurį 
bus priimami nevedę jaunuoliai 
nuo 25 m. amžiaus. Jie turės 
laikytis kunigams taikomo celi
bato. Į vyresniųjų grupę galės 
įstoti vyrai, sulaukę 35 m. am
žiaus. Jų paruošimo programa 
yra gerokai trumpesnė, šion 
grupėn bus priimami ir vedę vy
rai. Nevedusiems taipgi bus tai
komi celibato reikalavimai. Nau
jieji dijakonai negalės laikyti 
Mišių ir klausyti išpažinčių. 
Jiems daugiausia teks pagalbi
nės pareigos, kaip pvz. krikštas, 
laidotuvės, Švč. Sakramento da
linimas, santuokų laiminimas ir 
Šv. Rašto skaitymas religinių 
apeigų metu. Leidimo dijoko- 
natui įsteigti turės prašyti kiek
vieno krašto vyskupai, kreipda
miesi į šv. Sostą. Tuo norima 
pabrėžti, jog leidimas bus duo
damas tik tiems kraštams, ku
riuose yra kunigų trūkumas. 
Jaunesnio amžiaus dijakonus pa
ruoš specialūs institutai, o vy
resniuosius, reikalui esant, į šį 
darbą galės įvesti ir didesnę pa
tirtį turį kunigai.

* Metodistų vyskupas Korėjoj 
rašo apie katalikų misijonierius: 
“Stebiuos kunigų heroizmu ir 
seselių pasišventimu Romos 
Bendrijai. Kai sakoma, kad kan
kinių kraujas yra Bendrijos 
sėkla, Korėjoj ta sėkla yra ka
talikų kraujas. Mes privalome 
gerbti katalikus šiame krašte”.

* Afrikoje per sekančius de
šimt metų reikės apie 130.000 
gydytojų. Ir tai tik būtų vienas 
gydytojas 20.000 gyventojų, šiuo 
metu ligonius slaugo gydytojai 
misijonieriai.

* Prie Dachau kur buvo mir
tininkų koncentracijos stovykla, 
dabar gyvena 25 vienuolės kar- 
melitės. Jos miega ant kietų lo
vų, pasninkauja. Koplyčia pasta
tyta toj vietoj, kurioje ginkluoti 
naciai sergėjo belaisvius. Da
chau buvo žmogaus neapykantos 
simbolis, bet vienuolės prime
na, kad krikščioniškojo gyveni
mo pagrindas yra Meilė.

Dachau yra Bavarijos mieste
lis, netoli Miimcheno. čia buvo 
sunaikinta keturi milijonai ka
linių. Tai baisiausias Hitlerio 
siautėjimo puslapis. Dachau sto
vykloje įrengtas muzėjus. Iš viso 
pasaulio atvažiuoja turistai pasi
žiūrėti krosnių, kuriose buvo su
deginta tūkstančiai nekaltų žmo
nių. čia yra išvestas kelias, ve
dantis į šventovę. Prie kelio pa
statyta keturiolika paminklų, 
primenančių Kristaus kančią. 
Popiežius Paulius VI padovano
jo marmoro paminklinei švento
vei pastatyti.

★ Japonijoj vyskupai liturgi
ją pritaikė krašto papročiams: 
žemas altorius; laikant Mišias 
kunigas ir visi tikintieji sėdi.

★ Kanados vyskupu konferen
cija šaukiama š.m. rugsėjo 4-8 
dienomis Otavoje.

★ Prezidento L. Johnsono as
meninė sekretorė Marie Fehmer 
yra katalikė.
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* Lenkijos kardinolas S. Wy- 
szynski apkaltino valdžią už vai
kų pašalinimą jam lankant para
pijas. Komunistinė valdžia bijo, 
kad jaunimas nesimelstų kartu 
su kardinolu.

* Kanadai paskirtas naujas 
apaštališkasis delegatas arkivys
kupas E. Clarizio, buvęs nunci
jus Domininkonų respublikoje.

* Fatimos statula, kurią palai
mino Paulius VI auksinio jubi- 
lėjaus proga, padovanota Viet
namo katalikams. Marijos statu
la nuvežta į Saigono katedrą, 
kur ją pasitiko 5000 katalikų 
procesija.

* Europos vyskupai iš 19 vals
tybių suvažiuos liepos 10-13 die
nomis-į Noordwijkerhout semi
nariją Olandijoj. Numatoma da
lyvaus 80 vyskupų. Bus svarsto
mi pastoraciniai ir socialiniai 
klausimai, išplaukiantys iš II 
Vatikano santarybos. Pirmoji 
sesija bus vieša, visos kitos bus 
uždaros.

* Popiežius Paulius VI sutei
kė pagalbą nukentėjusiems žy
du-a rabukare — pasiuntė 
$75.000.

* Kardinolas J. Slipyj, Lvivo 
arkivyskupas Ukrainoje, dabar 
gyvenąs Romoje, švenčia auksi
nį kunigystės jubilėjų ir 75 me
tų amžiaus sukaktį. Ukrainiečių 
vyskupas J. Gabro Čikagoje pa
skelbė vajų surinkti $25.000 ir 
įteikti sukaktuvininkui.

* Tarptautinė “Serra” organi
zacija, atstovaujanti 325 klubus 
visame pasaulyje, šiais metais 
suvažiavimą sušaukė Toronte, 
Royal York viešbutyje. Dalyva
vo 2500 katalikų pasauliečių de
legatų, atstovaujančių 20 tauty
bių, ir 35 vyskupai bei klubų 
kapelionai. Svarstė pašaukimų 
klausimą.

* Episkopalų vyskupas Kilmer 
Myers Kalifornijoj pareiškė, kad 
popiežiaus neklaidingumas nėra 
kliūtis krikščionių susivieniji
mui. Esą reikia pripažinti popie
žių visos Bendrijos galva, kad 
galėtų autoritetingai kalbėti vi
sų krikščionių vardu. Jo minčiai 
pritarė ir kiti protestantų dvasi
ninkai.

* Konstantinopolio patriarcha
to sinodas nutarė panaikinti eks
komuniką prieš popiežių Leo
ną IX, paskelbtą patriarcho M. 
Cerularijaus 1054 m. Popiežius 
Leonas IX buvo ekskumunika- 
vęs Cerularijų.

* Buffalo miesto katalikai, 
pritariami vyskupo, sudarė gru
pes, kurios savo maldas skirs 
popiežiaus intencija. Jie rašo: 
“Jubilėjinių tikėjimo metų pro
ga pasižadame skirti kiekvieną 
savaitę vienos dienos maldas, 
darbus, kentėjimus ir džiaugs
mus Jūsų intencija.”

B. M.
* Vatikanas nori, kad Jeruza

lės miestą perimtų tarptautinė 
komisija. Tai liudija popiežiaus 
Pauliaus VI pareiškimas naujų 
kardinolų paskyrimo proga. Jis 
taipgi ragino pasaulį užbaigti 
karą Vietname ir nesutarimus 
Artimuosiuose Rytuose. Jeruza
lės klausimą Vatikanas yra ne
oficialiai perkėlęs į Jungtines 
Tautas, kur privačiuose pasikal
bėjimuose įvairių valstybių am
basadoriai raginami Jeruzalę ir 
visas jos šventas vietas perduoti 
tarptautinei kontrolei.

1949 m. Maskvos iniciatyva 
buvo sušaukta Europos komu
nistinio bloko valstybių konfe
rencija ekonominiam gyvenimui 
koordinuoti bei ekonominei ga
mybai planuoti. Toje konferen
cijoje Maskvą pirmą kartą susi
dūrė su savo partnerių nepasi
tenkinimu, kai pabandė užkar
ti jiems savo ekonominius me
todus. Rumunija ir Bulgarija bu
vo giliai sukrėstos, kai sovieti
niai ekonomistai pasiūlė jom 
tapti žemės ūkio gaminių tiekė
jom atsisakant nuo pramonės 
svajonių.

Sovietų žaliavos
Sovietų Sąjunga ėmė savo sa

telitams tiekti įvairias žaliavas: 
kurą, elektros energiją, o už tai 
iš Vidurio Europos imti daugiau
sia techniško įrengimo apara
tus. Tokių kraštų būklė, kaip 
Rytų Vokietija, Čekoslovakija ir 
Vengrija, be sovietų žaliavų bū
tų kebli, nes savo žaliavų tie 
kraštai beveik neturi, o joms 
pirkti reikia aukso, dolerių ar 
svarų sterlingų. Taigi, trys kraš
tai yra ekonomiškai visai pri
klausomi nuo Sovietų Sąjungos.

Geležies rūdos, metalų, ak
mens anglies, natūralių dujų ir 
elektros energijos importas iš 
Sov. Sąjungos į Čekoslovakiją 
ir Rytų Vokietiją sudaro 27% 
tų kraštų importo, 15% Bulga
rijos, Rumunijos ir Lenkijos im
porto. Sovietų Sąjunga tiem sa
vo satelitam per metus nusiun
čia 14 milijonų tonų naftos ga
minių. Akmens anglis iš Don- 
baso eina daugiausia į Europą, 
dėlto Zaporožije ir Dnieprodzer- 
žinskio plieno liejykloms reikia 
naudotis K u z b a s o anglimis. 
Trečdalis Sovietų Sąjungos ak
mens anglies eina į Rytų Vokie
tiją ir beveik visas geležies rū
dos^ eksportas — į satelitinius 
kraštus. Už tas žaliavas Sovietų 
Sąjunga iš Rytų Vokietijos, Če^ 
koslovakijos ir Vengrijos gau

Lietuvio akys Meksikos plotuose
►
►

(Tęsinys iš pr. numerio)
Pajūrio vietovė
Nusprendžiame duoti šuolį iš 

pagrindinio kelio link pajūrio į 
vieną žvejų kaimelį. Iš plento iš
veda irgi asfaltuotas kelias į San 
Bias miestuką, čia tenka per 
trumpą laiką pervažiuoti skirtin
gas gamtos zonas leidžiantis že
myn prie pajūrio. Pradžioje įvai
ri dykumų augmenija su domi
nuojančiais kaktusais. Keliui 
rangantis per kalnus ir slėnius 
bei sukiojantis aštriais posūkiais, 
augmenija labai keičiasi artė
jant prie Ramiojo vandenyno. 
Pradeda rodytis vešli atogrąžinė 
augmenija, pradžioje nedrąsiais 
lopais, vėliau vis gausėdama. Ke
liui vis daugiau leidžiantis že
myn, pagaliau patenkame į tirš
tą džiunglių karalystę, kur vy
rauja palmės ir visokį vijokliniai 
augalai. Net juodai žali medžių 
ir krūmų lapai žvilga saulės atcn 
kaitoje ir junti tvankią džiung
lių atmosferą. Tos aplinkos žalu
mas, vešlumas, tiesiog veria akis 
— tikras gamtos rojus visa pa
kelė, nes tropikinis miškas savo 
glėbyje laiko tvirtai apsupęs ke
lią, kurio siauras ruoželis bau
giai kerta džiunglių karalystę.

Pravažiuojame ir pro vietinių 
mažyčius kaimelius. Tai palmėm 
dengtos pašiūrės su atvirais šo
nais. Yra tiktai vienas didesnis 
pastatas — mūrinė mokykla, pro 
kurios atdarus langus matosi vi
duje sėdintieji vaikai. Aplink 
kaimelį auginami bananai, ma
tyti daržovių lysvės. Gyventojai 
vandenį neša su kibirais iš ne
toliese sruvenančio upokšnio. 
Moterys, su drabužiais, įsibridu
sios pusiau juosmens į vandenį 
skalbia baltinius, vyrai, apkrovę 
būras maišais ar malkų ryšuliais, 
eina šalia. Pakelėje — ilgasnu- 
kės kiaulės, ožkų būriai ir šunų 
gaujos kartu su'mažais vaikais.

Nusileidžiame visai į žemumą, 
kurioje prasideda pelkės ir 
išsišakojusi keliomis šakomis 
džiunglių upė. Supiltas kelio py
limas veda miestuko link. Priar
tėjus prie tilto, apspinta meksi
kiečiai, siūlydami laivukus 
plaukti bei meškerioti toje 
džiunglių upėje. Kiek akis užma
to, upės šakos, lyg kokie kana
lai, išsirangiusios visomis kryp
timis. Aplinkui tanki džiunglių 
augmenija. Įvairūs vandens 
paukščiai skraido, kiti plaukioja 
ir nardo. Už tilto matosi pirmie
ji miestuko trobesiai, bet jūros 
per šią medžių ir krūmų tankią 
raizgynę visai nesimato.

Viešbutis ir jūra
Atsisakę nuo laivelių siūly

tojų, įsukam į gatvę, kurios grin
dinys akmeninis, bet automobi
lis šokinėja. Namukai mažesni 
ir didesni glaudžiasi prie gat
vės, miestelio centre stovi pa
minklas ir didelė mūrinė baž
nyčia. Aplinkui aikštę susispie- 
tusios įstaigos, krautuvės ir res
toranai. žmonės, pripratę prie 
turistų, mažai domisi pravažiuo- 

na įvairių mašinų. 23-me Sov. 
Sąjungos kompartijos kongrese 
Kosyginas pareiškė, jog sekan
čiame penkmetyje europiniai 
partneriai pagamins Sovietų Są
jungai per 50% jai reikalingų 
jūrinių laivų ir elektrinių veži
mų, 33% vagonų traukimams ir 
pilną technišką įrengimą tūks
tančiui fabrikų. Atrodytų, jog 
viskas puikiai klojasi. Neveltui 
ir Maskvoje Kalininsko prospek
te statomas 30 augštų dangorai
žis centrinio ekonominio bend
radarbiavimo valdybai. Visdėlto 
tikrovėje neviskas eina taip 
sklandžiai -

Maskva išnaudojo
Sovietų Sąjunga pradžioje ne

sąžiningai išnaudojo savo sateli
tus, išpompuodavo iš jų viską, 
ko jai reikėjo. Bet čia Maskva 
padarė didelę klaidą: laukė di
delių laimėjimų, bet nesulau
kė. Ji apsiskaičiavo, nes prekių 
mainų partneriai nepasitikėjo 
vienas kitu; trūko pastovaus pa
grindo atsiskaitymui už prekes; 
trūko pastovios valiutos. Reikė
jo kreiptis į laisvąjį pasaulį. 
Partneriai nusprendė laikytis 
pasaulinės rinkos kainų ir nau
dotis prekių biržų biuleteniais. 
Pagal tuos biuletenius sovietinis 
blokas nustatė kainas naftai, 
metalams, anglims, mašinoms.

Padėtis pasikeitė
Kai prasidėjo karas Korėjoje, 

kainos plieno žaliavai nepapras
tai pakilo. Maskva tuo pasinau
dojo, bet po poros metų plieno 
kainos ėmė staigiai ir smarkiai 
kristi, kol pagaliau stabilizavo
si labai žemam lygyje. Tuo pat 
laiku plieno išdirbinių kainos 
pradėjo kilti. Taigi, situacija iš 
pagrindų pasikeitė: Sovietų Są
junga, užuot išnaudojusi kitus, 
tapo pati išnaudojama. Dabar 
Maskva žaliavas parduoda savo 
satelitams urmo kainomis, o už 
išdirbinius stipriai permoka. Žy
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jaučiais. Susirandame iš mies
telyje esančių keturių viešbu
čių patogiausią ir arčiausiai prie 
jūros. Viešbutis būdingos ispa
niškos statybos pavyzdys: vidu
ryje kiemas, o aplinkui iš ketu
rių pusių durys į kambarius. 
Kiemelyje auga krūmai, žydi 
gėlės ir dar siauras žolės ruo
želis, ant kurio sustatytos kė
dės turistų poilsiui. Atidarai 
kambario duris' ir pažengęs ke
lias pėdas atsiduri dailaus kie
melio viduryje.

Persirengę nuvažiuojame prie 
jūros. Tai Ramusis vandenynas 
galingai šniokščia versdamas 
bangas į krantą. Vėjas gana stip
riai pučia, tad neatrodo, kad 
karšta. Puolame į vandenį ir 
pūškenamės. Vanduo šiltas, ma
lonus, tačiau sūrus. Pakrantė, 
kiek tik akys mato, gryno šva
raus smėlio, o dangus tamsiai 
mėlynas, kur ne kur užslenka 
debesėlis. Žmonių beveik nėra: 
pora baltųjų praeina, kurie jau 
iš tolo sveikinasi, klausdami iš 
kurio krašto. Tai senyvi kalifor- 
niečiai, kurie kasmet atvažiuoja 
į šį ramų, primityvų gamtos 
kampelį. Vėliau pastebėjom dar 
vieną automobilį su Ontario 
ženklais. Tai jaunų vokietukų 
pora, trumpam sustojusi šioje 
vietoje.

Ateina ir keletas meksikiečių 
maudytis. Moterys eina su suk
nutėmis į vandenį. Matyt, nevi
si turi maudymosi kostiumus. 
Tačiau tai nekliudo smagiai teš
kentas vandenyje ir garsiai ispa
niškai klegėti.

Kiek pasimaudę ir pasikaitinę 
saulėje grįžtame, nes perilgai už
sibūti pirmą kartą tokiame karš
tyje yra pavojinga, čia saulė vi
sai kitaip kaitina, atrodo, kad 
spinduliai kaip adatos sminga į 
kūną, ir reikia j ieškoti pavėsio. 
Nors ir trumpai buvom, bet jau 
vakare pajutom spindulių jėgą, 
nes oda pasidarė raudona kaip 
išvirto vėžio.

Apeiname miestuką, kuris tu
ri apie 2000 gyventojų. Kadan
gi tai žvejų vietovė, tai valgyk
lose pasirinkimas įvairių jūros 
patiekalų. Išsirenkame prašmat
niu ispanišku vardu kažkokią žu
vį. Juk reikia išbandyti meksi- 
kietišką skonį, žuvis kaip žuvis, 
bet tų prieskonių tai tikrai ne
gailima — kartumas neišpasaky
tas. Tik išgėrus “tekvilos” (deg
tinės) stiklelį ir kartumas pasi
daro pakenčiamas.

Daug amerikiečių
Atrodė, kad viešbutyje tik 

mes vieni, bet per vakarienę ir 
po to pamatėme, kad čia susirin
ko visai gražus būrys. Dauguma 
iš Kalifornijos ir Texas atvykę 
iš kitų valstybių tik vienas kitas. 
Kaikurie čia gyvena visą sezo
ną po mėnesi ir ilgiau, kas me
tai vis sugrįždami. Poilsio jieš- 
kantiems ši atoki nuo didelių 
miestų vietovė teikia daug ra
mybės, gamtos mėgėjams natū
ralią džiunglių aplinkumą, o 

mus sovietų ekonomistas Bogo
molovas teigia, kad Sovietų Są
junga tokiais prekių mainais ne
gali padengti gamybos išlaidų, 
t.y. žaliavų paruošimo ir jų 
transporto išlaidų.

Reikia turėti galvoje, kad ga
mybos išlaidos Sovietų Sąjungo
je yra žymiai didesnės, negu 
laisvuose kraštuose. Praėjo tie 
laikai, kada milijonai kalinių 
dirbo už duonos kąsnelį ir uz 
barščių lėkštę. Dabar Arktikos 
pramonės miestuose — Vorku
toje, Norilske ir Kolymoje, Ka
ragandos dykumoje darbininkai 
dirba už žymiai pakeltus atlygi
nimus. Už menkus atlyginimus 
niekas nevyktų ten dirbti. Be 
to, padidėjo transporto išlaidos, 
ypač sausumos keliais.

Chruščiovas ir Kosyginas
Eksploatuojamojo partnerio 

vaidmuo ypač nepatiko Chruš
čiovui, ir todėl sovietų vyriau
sybė iš savo satelitų išspaudė 
tvirtas kainas savo žaliavoms. 
Pasaulinėj rinkoj tos kainos 
betgi ir toliau krito, todėl Vidu
rio Europos valstybės ėmė pro
testuoti bei reikalauti “tvirtų 
kainų” pakeitimo. Kosyginas nu
sileido ir tuos reikalavimus pa
tenkino, bet tuo jis padarė savo 
prekybą su satelitiniais kraštais 
vėl nuostolingą.

Minėtasis profesorius Bogo
molovas teigia, kad Sovietų Są
junga turi daug nuostolių im
portuodama išdirbinius iš sate
litinių kraštų. Vakaru stebėto
jai teigia, kad Čekoslovakija, Ry
tų Vokietija irVengrija sa
vo geriausias mašinas eksportuo
ja į laisvuosius kraštus, nes iš 
ten gauna stiprios valiutos. Lais
vuose kraštuose susiduria su kie
ta konkurencija, todėl siunčia 
geros kokybės gaminius, o į So
vietų Sąjungą sukiša antros rū
šies prekes ir net vad. “broką”.

J. Gbs.

<
< 

meškeriotojams neaprėpiamas 
galimybes atviroje jūroje ar 
džiunglių upėje ir jos šakose. 
Dauguma turistų yra vyresnio 
amžiaus arba išėjusieji į pensi
ją, tad dabar susėdę po vakarie
nės klega pasakodami viens ki
tam savo žvejybos tikrus ir iš
galvotus nuotykius.

Betemstant vienas San Blast 
vasaroj antis profesorius iš Ka
lifornijos universiteto turėjo pa
skaitą apie šios vietovės istori
ją ir gamtą, ypačiai apie paukš
čius. Tai prof. Stein, ornitologas, 
kuris su dideliu pietizmu atogrą- 
žinei gamtai ir gyvūnijai apibū
dino šią apylinkę, pailiustruoda
mas turimais pavyzdžiais. Paro
dė, kodėl meksikiečiai taip ver
tina palmę, nes iš jos daug ką 
gauna: kamieną naudoja staty
bai, iš žievės gamina pluoštą, 
panašu į linus, lapus naudoja 
stogams dengti, neprinokusio 
riešuto vidurį prakirtę gauna 
puskvortę skanaus gėrimo, o pri
nokusį valgo kaip riešutą. Tai 
kokoso palmė, kuri aprengia, 
duoda pastogę ir maitina. Jis pa
sisakė, kad San Blast atostogau
ja jau penkti metai iš eilės, o 
kai už poros metų išeisiąs į pen
siją, pusę laiko * praleisiąs čia 
stebėdamas retus džiunglių 
paukščius ir kitą gyvūniją. Jis 
pakvietė visus turistus rytojaus 
dieną iš pat ryto padaryti su juo 
išvyką pėstiems į atogrąžines 
džiungles.

Kryželių mįslė
Po paskaitos išsikalbėjom su 

kitais turistais apie kraštą, lan
kytinas vietas ir išsiaiškinom 
prismaigstytų pakelėmis kryže
lių mįslę, kuri vis nedavė ramy
bes. Pasirodo, kad pakelėmis la
bai daug meksikiečių, daugiau
sia indėnų, žūsta nuo pravažiuo
jančių autovežimių. Mat, žmo
nės neturtinį, labai dažnai ke
liauja pėsti iš vienos vietos į 
kitą, visą savo turtą susirišę į ne
didelį ryšulį. Kadangi dienos 
metu karšta, keliauja nakties 
metu, o sunkvežimiai ir taip pat 
daugiausia važinėja nakties me
tu ir lekia nelabai žiūrėdami. 
Dažnai pasitaiko, kad užkliudo 
praeivius ir užmušę palieka gu
lėti. Raiti, kurie pakelėmis jo
dinėja, radę žuvusį užkasa toje 
pačioje vietoje ir įsmeigia pa
prastą kryželį. Jeigu žmogelis iš 
tos apylinkės ir turi giminių, tai 
kryželį pastato dailesnį su už
rašais, o nežinomiems įsmeigia
mi tik paprasti sukryžiuoti paga
liukai be jokio užrašo. Dažnai, 
sako, tokio žuvusio randa tik 
kaulus, nes paukščiai maitėdos 
sudrasko. Todėl tie raiti ir jo
dinėja pakelėmis jieškodami žu
vusių ar sužeistų. Kadangi kapi
nės paprastai yra kur nors toli, o 
transporto priemonė — tik bu- 
ros, tai užkasa vietoje. Meksikie
čiai tuo nesistebi ir gyvenimą 
priima su indėnišku fatališku
mu: kas skirta, tai skirta, nuo 
to nepabėgsi. (Bus daugiau)
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Valstybė, kuri perskilo pusiau
Nigerija gyventojų skaičium 

ir savo žemės turtais yra didžiau
sia valstybė vakarų Afrikoje, 
bet ją sudarančios tautos bei 
gentys nesugyvena ir dėlto su
skilo. Po ilgų gentinių kovų pa
galiau rytinė Nigerijos provin
cija, kurioje gyvena ibų tauta 
(apie 14 milijonų) pasiskelbė iš
stojanti iš federacijos ir suda
ranti nepriklausomą respubliką.

Ibai teigia, kad ligšiolinė fe
deracija neišlaikiusi egzaminų, 
nes iš tikrųjų Nigeriją valdė ne 
visos ją sudarančios tautos, o 
vien ambicingi šiaurės Nigerijos 
provincijos mahometininkai po
litikai. Rytinė provincija, kurioj 
krikščionių yra daug ir jų įta
ka stipri, tebuvusi priekaba prie 
šiaurinės mahometininkų pro
vincijos, kuri diktuojanti visai 
Nigerijo federacijai.

Norėdami pasipriešinti šiau
rės valdžiai, ibai tapo valstybi
nio perversmo ir atsiskyrimo ju
dintoju. Prieš metus ibų sukili
mas nuvertė premjerą Tafawa 
Bolewą ir visą eilę šiaurinių po
litikų ir tuo būdu pakeitė ligšio
linę valdymo sistemą. Po per
versmo valdžia atsirado ibų tau
tiečio vyriausio kariuomenės va
do generolo Ironsio rankose, bet 
ibų triumfas neilgai truko: po 
6 mėnesių grupė šiaurinių ka
rininkų padarė kariuomenės 
perversmą ir į valdžios viršūnę 
iškėlė 32 metų pulk. Įeit. Jaku- 
bu Gowaną. Per šį sukilimą Ni
gerijos šiaurėje ir vakaruose bu
vo surengti kruvini pogromai 
prieš ibus, kurie buvo įsikūrę 
Nigerijos šiaurės ir vakarų pro
vincijose. Turimais duomenimis, 
buvo nužudyta apie 20.000 ibų, o 
apie pusantro milijono ibų tu
rėjo bėgti iš šiaurės ir vakaru 
provincijų į savo gimtines. Tuo 
būdu ibams pasidarė aišku, jog 
nevisa Nigerija yra jų tėvynė, o 
tik rytinė jos provincija.

Tuo ibams tragišku momentu 
Į rytų provincijos valdžios vir
šūnę atėjo 33 metų pulk. Įeit. 
Odumegwa Ojukwu, kuris, kaip

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULATHS

LIETUVIAI YRA SUSIRŪPINĘ 
lietuviškomis šv. Kazimiero kapinė
mis, kurios vis labiau išslysta iš 
lietuviu rauko. Šios kapinės, priglau- 
dusios tūkstančius musu tautiečiu, 
anksčiau yra buvusios lietuvišku pa
rapijų nuosavybe su savo atskirais 
Įstatymais ir iždu. Neseniai Į kapi
nių administravimą Įsikišo vyskupija, 
kuri pakeitė laidojimo tvarką, pada
rė kitų administracinių pakeitimų, o 
kas svarbiausia — kapinių pinigus 
paėmė Į bendrą vyskupijos fondą. 
Tie potvarkiai, kuriais norima pri
mesti valią iš “viršaus” tikriesiems 
kapinių šeimininkams, šiandien yra 
tapę kasdieninių pasikalbėjimų tema. 
Ypatingai kalba tie, kurie kapinėse 
turi savo artimųjų kapus ir patys 
jau yra vietą pasirūpinę šalia jų. 
Dėl lietuviškųjų teisių gynimo kapi
nių administravime susirūpino Lie
tuvių Bendruomenė, šis klausimas iš
kilo LB Čikagos apygardos atstovų 
suvažiavime ŠĮ pavasarį. Reikalui tir
ti buvo išrinktas A. Regis, kuris su
darė specialų komitetą:- Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Čikagos 
Apygardos Komitetas Lietuvių Tei
sėms Apsaugoti šv. Kazimiero Ka
pinėse. Komiteto platesnis pareiški
mas buvo duotas LB Čikagos apyg. 
apylinkių atstovų susirinkime birže
lio 25 d.

Ne tik lietuviai turi vargo su savo 
kapinėmis. Neseniai prie lietuvių šv. 
Jurgio parapijos buvo dalinami lape
liai lenkų ir anglų kalbomis, kuriuo
se reiškiamas nepasitenkinimas Či
kagos arkivyskupu, prieš kelias sa
vaites papuoštu kardinolo titulu. La
peliuose buvo parašyta, jog arkiv. 
J. P. Cody iš lenkų kapinių paėmęs 
daugiau kaip 12 mil. dolerių ir lie
pęs sudeginti lenkiškas maldaknyges 
kapinių koplyčioje. Kiek šioje žinio
je yra tiesos, sunku pasakyti, tačiau 
pinigų perkėlimas į bendrą vyskupi
jos iždą, atrodo, yra tikras dalykas. 
• • •

SPORTO MĖGĖJAI turėjo progą 
stebėti n-sias S. Amerikos lietuvių- 
ukrainiečių sporto varžybas, kurios 
Įvyko birželio 24-25 d. Hanson parko 
stadijone. Varžybos apėmė lengv. at
letiką ir futbolą. Pirmąją dieną lie
tui 'išlijus” lengv. atletikos progra
mos dalį, buvo pasitenkinta tik jau
nių futbolo susitikimu tarp lietuvių 
ir ukrainiečių, čia žaidimas buvo 
apylygis ir nugalėtojas paaiškėjo tik 
po pratęsimo: laimėjo ukrainiečiai 
2:1. Dėl lietaus pirmąją dieną buvo 
žymiai susiaurintas ir varžybų atida
rymas. Parade pasitenkinta tik jau
naisiais futbolininkais. Trumpas kal
bas pasakė konsulas dr. P. Daužvar- 
dis ir ukrainiečių atstovė, Priešbol- 
ševikinio Fronto veikėja U. Cele- 
wych.

Sekmadienio varžybos jau buvo 
kiek normalesnės. Bėgimo takai jau 
buvo gerokai pradžiūvę, nors vieto
mis dar matėsi vandens ir buvo klam
pu. Kadangi stadijono naudojimo lai
kas buvo apribotas, tai skubotai rei
kėjo atlikti lengv. atletikos WWT* 
mą, o kaiką visai iš varžybų išbrauk
ti. Aplamai, lengv. atletikos varžy

karinis rytų provincijos guber
natorius, pareikalavo jai pilnos 
autonomijos, energingai ginda
mas savo tautiečius nuo jiems 
daromų skriaudų.

Įvyko visa eilė jo pokalbių ir 
derybų su federacine vyriausy
be, bet iš to nieko gero ibams 
neišėjo, todėl Odumegwa Ojuk
wu pateikė ultimatumą, reikalau
damas rytų provincijai pilnos 
autonomijos su teise tvarkyti 
valstybines pajamas, gaunamas 
mokesčių pavidalu. Ultimatumo 
nepriėmimo atveju O. Ojukwu 
pagrasino atsiskyrimu ir nepri
klausomos ibų valstybės paskel
bimu. Federacinė vyriausybė ne
skubėjo ultimatumo priimti, tad 
rytinė Nigerija faktiškai tapo 
nepriklausoma valstybe, pasiva
dinusi Biafra, o tos valstybės še
fu tapo Ojukwu, kurs yra Oks
fordo universiteto auklėtinis ir 
vienas iš turtingiausių Nigerijos 
gyventojų. Ojukwu jau turi savo 
žinioje valdiškas įstaigas, nepri
klausomą nuo Lagoso (federaci
nės sostinės) policiją ir teismus. 
Be to, turi 7.000 vyrų kariuome
nę, kuri gali pasipriešinti fede
racinei 9.000 kariuomenei. Ojuk
wu užėmė visus federacinius pa
status bei įrengimus.

Ojukwu vyriausybė dar netu
ri tarptautinio pripažinimo, bet 
Rytų Nigerija arba Biafra, turi 
užsienyje savo kapitalų, o neofi
cialiai jau yra naftos bendrovių 
pripažįstama. Mat, Biafra yra 
turtinka naftos versmėmis, ku
rios neseniai tėra atrastos kaip 
tik toje Nigerijos dalyj'e.

Federacinė Nigerijos vyriau- . 
sybė paskelbė Ojukwu krašto iš
daviku, jo skaldytoju ir pagrasi
no, kad ji tą atsiskyrimą likvi
duosianti, bet iki šiol dar negir
dėti, kad federacinė kariuomenė 
būtų įžengusi į Biafrą ir kautųsi 
su atskilėliais.

Kadangi ibai šiaurės ir vakarų 
provincijose nekenčiami, terori
zuojami ir net žudomi, turi pa
grindo išeiti iš federacijos ir su
sikurti savo nepriklausomą vals
tybę. J. Gs.

bose trūko tvarkos, o aikštė tam rei
kalui visai buvo neparuošta. Nebu
vo išpiltų bėgimo takų ir kitų bū
tinų dalykų. Pasekmės taip pat buvo 
labai kuklios. Lietuviai sportininkai 
lengv. atletikoje gerokai vyravo prieš 
ukrainiečius ir taškais pasiekė per
galę vyrų ir moterų grupėje. Už tuos 
laimėjimus lietuviai gavo dvi dide
les ukrainiečių paskirtas komandines 
dovanas. Taip pat lietuvaitė Dalia 
Jurgaitytė buvo iškiliausia sportinin
kė iš varžybose dalyvavusiųjų. Uk
rainietis P. Kurylas toki atžymėji- 
mą gavo vyrų grupėje.

Lietuviams atstovavo 22 lengvaat
lečiai: 9 iš Klevelando, 5 iš Toron
to, 1 iš Indianapolio, 7 iš Čikagos. 
Lengv. atletikos varžybų pravedime 
daugiausia dirbo klevelandietis A. 
Bielskus ir čikagietis J. Bagdonas.

Dėmesio centre buvo lietuvių-uk
rainiečių vyrų futbolo susitikimas. 
Po praėjusių metų 0:5 pralaimėjimo 
ukrainiečiams, lietuviai nelabai tikė
josi pergalės ir norėjo bent geriau 
pasirodyti. Du žaidėjai — K. Bud- 
reckas ir G. Klivečka — buvo atsi
gabenti iš Niujorko, tačiau trūko ke
lių stiprių žaidėjų iš Čikagos, kurie 
kažkodėl nepasirodė. ŠĮ kartą pra
laimėta mažiau — 1:3. Po dviejų 
Įvarčių, kuriuos pasiekė ukrainiečiai 
pirmame kėlinyje, jie daug nesisten
gė. Garbės Įvartis buvo pasiektas iš 
11 m. baudinio visai prieš rungty
nių pabaigą.

Be jau minėtų Niujorko futboli
ninkų, kiti lietuvių komandos žaidė
jai buvo: K. Miecevičius, H. Gavėnia, 
R. Nemanius, J. Žukauskas, J. Kau
nas, K. Pūdymaitis. T. Stachow, A. 
Jnrkšaitis, J. Ringus, M. McCluskey, 
A. Dovydaitis. Ukrainiečių futboli
ninkai (jaunių ir vyrų grupėse) ga
vo lietuvių paskirtas pereinamąsias 
taures. Atskirų rungčių lengv. atle
tikos nugalėtojai taip pat gavo do
vanas.• • •

DAUG JAUNIMO ir jų garsų bu- 
vo Jaunimo Centro didžiojoje salėje 
birželio 24 d. vakare, kai čia susi
rinko du jaunimo ansambliai, sutei
kę retą progą pasigėrėti jaunaisiais 
dainos ir muzikos entuziastais. Či
kagos “Ateities Atžalyno” grupe su
rengė koncertą, kuriame kaip svečiai 
pasirodė Klevelando Vysk. Valan
čiaus mokyklos “Aukuro” ansamblis. 
Programa buvo Įvairi, turininga ir 
Įdomi. Gaila, jog nedaug čikagiečių 
šią programą stebėjo. Gal todėl, kad 
koncertavo vaikai, bet ne gerai ži
nomi menininkai? O gal ir dėlto, jog 
vasarą nelabai norisi eiti Į salę? 
Daugeliui norėjosi pasukti į Joninių 
laužą arba šiaip kur nors pasveikin
ti Joną..• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Juozas 
Leimonas, 60 m. amžiaus lietuvis, 
žuvo automobilio katastrofoje birže
lio 21 d. — čikagietis Romualdas 
Kriaučiūnas birželio 4 d. gavo psi
chologijos daktaro laipsni ~ Inž. A. 
Rudis, ALTo pirmininkas, tarptau
tinės prekybos reikalais birželio 27 
d. išvyko j Korėją.
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A. a. Vladą Šarūną atsisveikinant
Birželio 22 d. Toronte neti

kėtai mirė jūrų vyr. sktn. Vla
das Šarūnas. Jo asmenyje nete
kome tėvo, vyro, draugo, skau
tuos veikėjo ir 1941 m. tautos 
sukilimo dalyvio.

Gausus draugų būrys, dalyva
vęs laidotuvėse, rodo, kad šioje 
staigioje žmonos, vaikų ir arti-- 
mųjų nelaimėje visi pasijutome 
viena sielvarto ištikta šeima.

A. a. velionis, gimęs 1917 m. 
Kaune, ten pat 1937 m. baigė 
augštesniąją prekybos mokyklą, 
1946-48 m. studijavo Pabaltijo 
un-te proistorę ir istoriją. 1930- 
44 m. dirbo Kauno miesto ir 
vėliau Vilniaus miesto bei ligo
nių kasoje, eidamas sekreto
riaus, buhalterio, revizoriaus, 
inspektoriaus ir direktoriaus pa
reigas.

Aktyvus lietuvis
Velionies asmenyje KLB nete

ko vieno iš savo giliai sąmo
ningų narių. Jis domėjosi visais 
lietuviškais reikalais ir stengė
si, kad jo šeimos jaunimas iš
augtų lietuviškas. Visi jo 3 vai
kai yra skautų organizacijos na
riai. Velionies įnašas į Bendruo
menės darbą buvo padarytas per 
jo veiklą lietuvių Skautų Sąjun
goje. Juk suprantama, kad mū
są Bendruomenė gali būti tik 
tiek stipri, kiek stiprios yra jos 
rikiuotėje esančios organizaci
jos, ugdančios savo eilėse Bend
ruomenės narius ir vadovus pla- 
tesniems darbams. Velionies 
įnašas į lietuvybės ugdymo dar
bą yra didelis, nes visą pirmąjį 
penkmetį (nuo 1948 m.) jis va
dovavo lietuvių skautams vadei
vos ir vėliau rajono vado parei
gose.

Judrus skautas
VI. Šarūno asmenyje Akade

minis Skautų Sąjūdis ir kopr! 
“Vytis” neteko vieno iš savo 
atkūrėjų ir vadų Pabaltijo un- 
te, Pinneberge 194648 m. Iš to 
“Vargo universiteto” atgimusi 
akademinė skautija pasklido į 
visą eilę Vokietijos un-tų, suda
rydama lietuviškų skautiškų sa
lelių junginį, kol vėliau persi
kėlė į Kanadą ir JAV. Velionis 
buvo vienas iš pirmosios akade
mikų skautų stovyklos 1947 m. 
organizatorių ir viršininko pava
duotojas. šalia veiklos ASS, Vla-

Daina
Iš pasaulinės parodos į To

rontą užsukusių lietuvių meni
ninkų koncertas birželio 27 d. 
sutraukė gausų būrį tautiečių, su 
kaupu užpildžiusių palyginti ne
didelę ukrainiečiųkomunistų sa
lę. Jų buvo virš keturių šimtų, 
o didžiąją dalį sudarė pokarinės 
imigracijos žmonės, daugiausia 
pažįstami bei giminės su atvy
kėliais. Jie, matyt, tikėjosi išgirs
ti pilną koncertą, bet truputį nu
sivylė, nes šokėjai nebeturėjo 
koncertinės aprangos, o ir solis
tai neviską išpildė.

Pagrindinį sveikinimo žodį ta
rė komunistinio “Liaudies Bal
so” redaktorius Jonas Yla, nesu
gebėjęs išsiversti be komunisti
nės propagandos. Jis pvz. džiau
gėsi kad atvyko sovietinės Lietu
vos vyriausybės ir organizacijų 
atstovai, turėdamas galvoje kom
partijos sudarytą ir Maskvos pa
tvirtintą oficialių delegatų sąra
šą. Užsiminė ir apie Toronto 
“pažanguolių” duoklę bolševi
kams, ypač II D. karo metais, 
kai aukomis rėmė sovietų pusė
je kovojančią vadinamąją “lie
tuvišką” 16-tą diviziją. Visa tai 
skambėjo netaktišku disonansu.

A. Barkausko kalba
Iš sovietinės Lietuvos atvyku

sių vardu kalbėti buvo pakvies
tas augščiausios tarybos pirm. 
A. Barkauskas, kuris pirmiausia 
pristatė oficialios delegacijos na
rius, o po to ir pagrindinius me
nininkus: styginio kvarteto na
rius — E. Paulauską, J. Fle- 
džinską, K. Kalinauskaitę ir R. 
Kulikauską, kompozitorių ir pia
nistą St. Vainiūną, Vilniaus ope
ros solistus V. Daunorą, E. Sau- 
levičiūtę, ansamblio “Lietuva” 
vadovą V. Bartusevičių. Išvar
dintieji atsistodavo, kad į juos 
žvilgsnį galėtų mesti šio vakaro 
dalyviai, kiekvieno atsistojimą 
sutikę didesniu ar mažesniu plo
jimu. Didžiausio dėmesio ir šil- 
čiausio sutikimo susilaukė me
nininkai.

A. Barkausko kalba buvo 
trumpa, nepropagandinė. Jis, 
matyt, buvo įspėtas, kad žymią 
šio vakaro dalyvių dalį sudaro 
naujieji ateiviai ir kad propa
ganda gali sukelti spontanišką 
atkirtį. A. Barkauskas kalbėjo 
anie vienos šeimos narių susiti
kimą, norą pabendrauti su tau
tiečiais. geriau pažinti vienas ki
tą. Jo teigimu. Kanados ir JAV 
sutikti lietuviai labai domisi Lie
tuva, jos gyvenimu ir ateitimi. 
Lietuviškasis išeivijos jaunimas 
nesąs pamiršęs savo tėvu že
mės. moka ir kalba lietuviškai. 
Jis taipgi užtikrino, kad ir Lie
tuvoje gyvenantis jaunimas nori 
susitikti su išeivijos jaunimu. 
Pasak A. Barkausko, ieimi šal
tasis karas neoavirs karštuoju, 
susitikimai plėsis. Karo jis sa

Jūrų vyr. skautininkas 
a. a. Vladas Šarūnas

das Šarūnas buvo ir Pabaltijo 
un-to studentų atstovybės pirmi
ninku.

Lietuvių Skautų Brolija nete
ko savo buv. vyriausiojo skauti
ninko pavaduotojo (1952-54), o 
buvę LSB vadijos branduolio 
Toronte nariai — ištikimo, 
kruopštaus ir jautraus kitų nuo
monėms bendradarbio iš 1952- 
59 m. neužmirštamo laikotarpio, 
kai Torontas buvo LSB centru.

I jūrą
Vladas Šarūnas įstojo kaip 

skautas 1933 m. į atskirą “Žu
vėdrų” valtį, kuri vėliau persi
formavo į “Kunigaikštytės Bi
rutės” laivą. Anksti jis pamilo 
jūrų skautybę ir ypač po kelio
nių Nemunu į Klaipėdą tapo 
tikru jūrininkystės ir buriavi
mo entuziastu. 1936 ir 1937 m. 
jis mokėsi buriuoti Klaipėdos 
buriavimo mokykloje, Baltijos 
jūroje tada jis pasiekė Gotlando 
salą ir dalyvavo eilėje kelionių 
bei regatų Švedijoje, Estijoje ir 
Latvijoje.*Karinę prievolę jis at
liko “Prezidento Smetonos” ka
ro laive. Karo metu, 194243 m. 
buriavo Vilniaus buriavimo klu
be, kurio bazė buvo Galvės eže
re Trakuose. Vokietijoje atsikū
rus LSB, jis buvo jūrų sk. sky
riaus vedėju ir nuo 1964 m. Jū
rų Skautų garbės teismo nariu. 
Velioniui visuomet rūpėjo jūrų 
skautų šakos augimas, ypač va

nuo Nemuno
kėsi nenorįs sulaukti, nes yra 
matęs Lietuvai padarytus nuos
tolius, kuriuos jau išlygino 
darbščių lietuvių rankos.

Solistė ir kvartetas
Koncerto programą pradėjo 

Kauno muzikinio teatro solistė 
Stasė Rapalienė V. Kuprevičiaus 
daina “Saulytė”, J. Tallat-Kelp- 
šos — “Mano sieloj šiandien 
šventė” ir V. Kuprevičiaus “Va- 
silkėliais”. Jos lyrinio pobūdžio 
sopranas pasižymi stipriomis ir 
gerai pastatytomis viršūnėmis, 
bet turi kietoką ir gana siaurą 
atspalvį, kenkiantį lyriškumui. 
Dainų išpildyme tektų laukti di
desnio lygumo, atsisakant perdi- 
delės balsinės jėgos dainos už
baigoj, nes ji primena estradinio 
dainavimo manierą — norą įsi
teikti klausytojams.

Styginis kvartetas pagrojo 
Haendelio “Pasakaliją” ir St. 
Vainiūno II fortepijoninio kvin
teto finalą, talkon pasikvietęs 
šio kūrinio pianistą autorių. Gro
ti jiems teko labai nedėkingose 
sąlygose — rengėjai netgi nepa
sirūpino surasti pulpitų gaidoms. 
Jas teko pasidėti ant paprasto 
staliuko, o aplink jį susėdus, 
susidarė įspūdis, jog ruošiamasi 
ne koncertuoti, bet kavai gerti 
ar galbūt kortomis lošti. Nepai
sant šio trūkumo ir, žinoma, 
prasto fortepijono, atlikti daly
kai klausytoją griebė už širdies. 
Kad kvartetas neveltui yra lai
mėjęs tarptautines varžybas Lie- 
že, liudija puikus susigrojimas, 
geras styginių instrumentų to
nas, plati nuansų skalė, augšto 
lygio jo narių techninis ir me
ninis pasiruošimas. Lietuviai 
niekada perdaug nesidomėjo ka
merine muzika, bet šį kartą sa
lėje viešpatavo visiška tyla, ku
rią nutraukdavo tik kūrinio už
baigoje nuaidėjęs gausus ploji
mas.

Operos solistai
Vilniaus operos solistė Elena 

Saulevičiūtė padainavo liaudies 
dainą “Lietus lynoja”, K. Kavec- 
ko “Na, tai kas” ir Rubinštei- 
no romansą “Naktis”. Ji, be abe
jonės yra geriausias ir pajėgiau
sias sopranas Vilniaus operoje. 
Malonaus tembro balsas turi pla
čią skalę, žemutiniame registre 
jis netgi primena mezzo-sopraną 
su švelniu aksominiu atspalviu, 
viduriniame — šviesėja, įgauda
mas sidabrinį, atvirą skambesį, o 
viršutiniame prasiveržia didelio 
pločio jėga, kurią solistė be ypa
tingų pastangų sugeba paversti 
švelniu pianissimo. Jos dainavi
me jaučiama gera mokvkla, di
delė patirtis, puikus įsijautimas 
i atliekama kūrinį. Priekaištą ga
lima daryti tik vieną — atsikvė
pimai yra pergarsūs ir perdaug 

dovų kvalifikaciją kėlimas, nes 
jis pats buvo liudininku eilės jū
rinių nelaimių Lietuvoje, nes va
dovai nebuvo pakankamai pa
ruošti. Jo ir kitų vadovų rūpes
čiu, LSB jūrų sk. vadovams Kva
lifikacijų reikalavimai buvo žy
miai sustiprinti.

A.a. Vladas nepaprastai mėgo 
dainą. Jį daugelis mūsų prisi
mins kaip judrų ir išradingą 
laužvedį, o senieji Vilniaus 
Čiurlionio ansamblio nariai — 
kaip savo kolegą dainininką 
(194244 m.).

Velionis į vyr. sktn. laipsnį 
buvo pakeltas 1951 m. Lelijos 
ordinu apdovanotas 1948 m.

Entuziazmas ir tikėjimas
Visoje šioje plačioje veikloje, 

kur tik a.a. Vladas ranką pri
dėdavo, darbas, kad ir sunkio
mis sąlygomis, eidavo į priekį, 
nes jis mokėdavo įkvėpti pozity
vios dvasios savo optimizmu, 
taikingumu, teisingumu, tvar
kingumu ir noru atlikti pareigą 
ne “bile kaip”, bet geriausiai 
Sagai esančias sąlygas. Toks jis 

ks visiems laikams mūsų prisi
minimuose.

A.a. Vlado krikščionybės sam
prata rėmėsi ne kokiu nors pa
togumo jieškojimu sąžinei ra
minti. Jo Kristus buvo ta Di
džioji, Geroji, Veiklioji širdis — 
tarnaujanti, mylinti, atleidžian
ti, silpnojo pusėje stovinti. Pa
gal šios širdžių širdies ritmą 
Vladas derino savo gyvenimą — 
namuose ir už namų. Jis tikėjo 
į praktišką krikščionybę — pa
daryti kasdien artimui gerą dar
belį ir visiems tik gero linkėti. 
Toks buvo jo gyvenimo būdas. 
Ir tai gal ypač dėlto, kad savo 
vaikystėje jis pats turėjo daug 
vargo ir neteisybės patirti.

Tegul tad gerasis Visatos 
Viešpats būna jam maloningas 
Anapus. Ten jis tikrai ras užtar
nautą džiaugsmą, laisvę ir ra
mybę.

Velionis paliko liūdinčius — 
žmoną Aldoną, sūnus Paulių ir 
Marių, dukrą Danutę, seseris Ri
mą, Nelę ir Marytę bei kitus 
artimuosius. Su jais visais liū
desiu ir skausmu dalinasi ir di
delis a.a. Vlado draugų bei bi
čiuliu būrys.

Vyr. sktn. Stp. Kairys

krantų
girdimi salėje. Galimas dalykas, 
dėl to buvo kaltas kelionės nuo
vargis.

“Lietuvos” ansambliui progra
moje atstovavo keturi birbyni
ninkai, pagroję smagią polkutę. 
Vilniaus operos solistas Vaclo
vas Daunoras padainavo “Kur 
bakūžė samanota”, Tų merge
lių dainavimas” ir priedui dar 
vieną smagią liaudies dainą. 
Birbynių palyda joms suteikė 
tikrai liaudišką atspalvį. Apie V. 
Daunorą ir jo studijas Milano La 
Scala teatre jau nekartą buvo 
rašyta mūsų spaudoje, nors 
mums jo balso lig šiol neteko 
girdėti. Dainavimo studijas jis 
buvo pradėjęs baritonu, o dabar 
perėjo į bosus. Jo dainavimą 
galbūt tiksliausiai galima apibū
dinti kaip upę su vienu krantu, 
nes antrąjį krantą sudaro žemu
tinis registras, kurio šiose liau
dies dainose neteko išgirsti. Bal
so vidurys ir ypač viršūnės turi 
plačiai skambančią didelę jėgą, 
išlygintą ir suderintą su atse
kamo kūrinio švelnesniaisiais 
niuansais. Stebėtis verčia jau 
pats faktas, kad palyginti ne- 
augšto ūgio ir neperstambaus 
sudėjimo vyrukas yra apdovano
tas tokių galingu balsu. Išvaizda 
jis gerokai primena mūsų V. 
Verikaitį. Gaila, kad neturėjome 
progos išgirsti žemutinio regist
ro, nes be jo negalima susidary
ti pilno įspūdžio.

Solistėms akompanavo St. Vai
niūnas, programą pranešinėjo 
lietuvių ir anglų kalbomis “Lie
tuvos” ansamblio dalyvis Graž
vydas Kirvaitis. Iš kitų ansamb
lio narių vėliau teko patirti, kad 
jis ne tik puikiai kalba angliš
kai, bet moka ir prancūzų kalbą, 
nors yra dar jaunas vyrukas.

Privati iniciatyva
Baigminį žodį tarė K. Kilike- 

vičius. Jis džiaugėsi, kad koncer
tas sutraukė gausų būrį skirtin
gų pažiūrų lietuvių. Salė girdi, 
galėjo būti geresnė, bet viskas 
buvę suorganizuota paskubomis. 
Vakarą turėjusios rengti Toron
to lietuvių “pažangiosios” orga
nizacijos, tačiau visa ši našta 
teko tik paskiriems nariams, nes 
nebuvo laiko sušaukti susirinki
mui.

Po koncerto visi vakaro daly
viai buvo pakviesti užsukti į rūsį, 
kur šeimininkės buvo paruošu- 
sios stalus trumpoms vaišėms. 
Rūsio salė taipgi buvo perma- 
ža ią užplūdusiems lietuviams, 
kurie čia turėjo progos susitikti 
ir pašnekėti su atvykusiais iš 
Lietuvos. Jokių oficialių kalbų 
nebuvo, vyko tik privataus po
būdžio pokalbiai, nes daug kas 
rado pažįstamų. V. Kst.

&

Sv. Antano parapijos klebonas kun. J. Stankevičius įteikia diplomą 
Cicero Augšt. Lituanistikos mokyklą baigusiai Julijai Sakalauskai
tei. Kairėje — direkt. K. Grinčevičius. Ed. Suloičio nuotr.

BEIDĖJINIS AMERIKOS ŽMOGUS
E. PETRUŠAITIS

Laikraščių ir žurnalų, televi
zijos ir Hollywoodo filmų įtaka 
turi pastovios reikšmės žmogaus 
galvojimui ir veiksmams. Nuola
tinis kurios nors idėjos kartoji
mas iš dienos į dieną skverbia
si į žmogaus sąžinę ir pradeda 
žmogų vesti šiuo keliu su pro
porcingai reikšmingais rezulta
tais. Vyksta panašus procesas, 
kaip su nuolat reklamuojamais 
gaminiais. Išleistos sumos rek
lamai, pardavus prekes, grįžta 
su procentais. Žmogaus pasą
monėje paliekami dažnai maty
tų ir girdėtų idėjų atsiminimai 
vėliau ima motyvuoti jo veiks
mus.

žmogaus protinis potencialas 
savo nepaprastais sugebėjimais 
ir kūribingumo dovana niekados 
■nebus panašus jokiai žmogaus 
padarytai mašinai ar skaitytu
vui, bet išėmus iš jo sąžinės 
Kristų ir Dievo įsakymus, žmo
gus prilygsta skaitytuvui ta pras
me, kad jo veiksmai yra mo
tyvuojami praeityje lengvai įra
šytų faktų, be jokių gilesnių ar 
stabilizuojančių meilės ir sąži
nės jausmų.

Daug didmiesčiuose leidžia
mų laikraščių ir matomų filmų 
turi pridengtą psichologinę pras
mę, kuri kasdien vis darosi aiš
kesnė ir lengviau matoma. Ji ve
da į vieną bendrą tikslą — 
griauti ir niekinti pagrindines 
saugumo, karines ir moralines 
institucijas. Apgriovus šias insti
tucijas, religiją; ir visus pagrin
dinius ideologijos principus, 
žmogus, kaip skaitytuvas, leng
vai motyvuojamas betkokios 
lengvos idėjos, perteikiamos 
tam tikra žodžių virtine. Vals
tybė, tauta ar net kontinentas 
lengvai gali tapti vergais stip

KANADOS ĮVYKIAI

Konservatorių partijos pirmi
ninkui Dalton Camp daromas 
spaudimas išstatyti savo kandi
datūrą į partijos vadus. Otavoje 
jis planuoja susitikti su konser
vatorių atstovais federaciniame 
parlamente. Atrodo, jog pir
miausia bus bandoma peršnekėti 
Manitobos premjerą Duff Rob- 
lin, atsisakiusį kandidatuoti. Jei
gu šis planas nepavyks ir ne
bus gauta D. Roblin kandidatū
ra, jo vietą greičiausiai teks už
imti pirmininkui D. Camp.

York East atstovas federaci
niame parlamente Steve Otto 
įtraukė į įstatymų projektų są
rašą savo pasiūlymą tuojau pat 
suteikti Kanados pilietybę kiek
vienam imigrantui Kanados 
šimtmečio proga, kai tik jis įke
lia koją į Kanadą. Jis pataria 
atsisakyti* bandomojo 5 metų 
laikotarpio ir pasitenkinti ištiki
mybės priesaika.

Pierre Laporte, buvęs Kvebe
ko liberalų vyriausybės ministe- 
ris kultūriniams reikalams, pa
siūlė provincinio parlamento at
stovams įsteigti filmų gamybos 
centrą Kvebeko provincijoje. 
Naujasis centras ne tik gamintų 
filmus, bet ir rūpintųsi jų rody
mu kino teatruose. Lig šiol visi 
tokie bandymai nebuvo sėkmin
gi, nes Kanada negali atlaikyti 
varžybų su Hollywoodu, kuris 
išsivilioja geriausius Kanados 
aktorius ir dainininkus.

Jonė ir Jonas Kažemėkai, atšventę savo 25 metų vedybinę sukaktį 
Hamiltone

resnės ideologijos ir tikėjimo 
žmonių.

Žiūrint šių dienų filmų, atro
do, kad didžiausi niekšai yra 
karo herojai ir kareiviai. Skai
tant žinias iš karo Vietname, at
rodo, tik komunistiniai partiza
nai yra geri žmonės ir nuveda 
gyventojus į saugią vietą kovai 
prasidėjus, o Amerikos kariai 
yra nuvykę į Vietnamą tik nu
traukti mažiems vaikams rankų 
ir kojų, apdeginti ju veidų de
gančia nafta. Tokių žinių rezul
tatai yra aiškūs ir jie pasireiš
kia įvairiomis demonstracijo
mis, peticijomis net intelektua
lų tarpe. Štai pvz. rezultatai 
per vienas radijo žinias Toronte 
gegužės 30 d. North York To
ronto mokyklų vadyba aštuo- 
niais balsais prieš keturis, nu
tarė panaikinti religijos pamo
kas. Papildomuose rinkimuose 
prie Otavos NDP partijos atsto
vas maža dauguma laimėjo prieš 
liberalų atstovą. NDP partijos 
vadas T. Douglas yra žinomas 
kaip Amerikos politikos didelis 
priešas ne tik Vietname. Jis, ra
dęs mažiausią progą, niekina jos 
vardą.

Šiaurės Amerika turi didelę 
techniką, kuri darosi pavojin
ga jai pačiai, nes jos priešaky
je stovi žmonės be idealų ir ją 
panaudoja moralinio griovimo 
tikslams. Amerikos universite
tuose įsivyravo idėjos, kurios 
griauna moralines atramas ir su
daro visam kontinentui pavojų. 
Gedimas vyksta plačiu mastu, 
nes yra skleidžiamas modernio
sios technikos priemonėmis. Tai 
matantieji sako, kad didžiai 
technikai reikia didžių principų 
ir asmenybių.

Bandymų tikslu jau pradeda
ma dėvėti tamsiai žalios spalvos 
naujoji Kanados karinių pajė
gu uniforma — tokio paties su
kirpimo laivyno, aviacijos ir ka
riuomenės nariams. Opozicijos 
vadas J. Diefenbakeris federa
ciniame parlamente reiškė pa
sipiktinimą, kad uniforma įve
dama netikusiu laiku, kai kana
diečiai buvo išprašyti iš Egip
to. Uniformas dėvės apie 430 
vyrų iš visų ginklo rūšių. No
rima nustatyti spalvos atsparu
mą saulės spindulių įtakai ir 
aplamai uniformos * praktišku
mą. Masinę uniformų gamybą 
numatoma pradėti po metų.

Ontario parlamente svarsto
mas įstatymas atlyginti pilie
čiams, padėjusioms policijai su
imti nusikaltėlius ir dėl to susi
laukusiems sužeidimo. Tokiems 
sužeistiesiems vyriausybė numa
to skirti pašalpas iki $10.000 
vienkartinėmis ar mėnesinėmis 
sumomis. Tikimasi, kad šis įsta
tymas palengvins policijos dar
bą. Lig šiol piliečiai bijodavo 
policininkams ateiti į pagalbą, 
nes sužeidimo atveju niekas ne
padengdavo gydymosi išlaidų ir 
nemokėdavo kompensacijos. *

Stratfordo festivalis 15-tą j į se
zoną pradėjo Šekspyro drama 
“Ričardas III”. Į programą yra 
įtrauktos penkios dramos, dvi 
operos ir penkiolika koncertų.
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TARP ŽYDŲ IR ARABŲ

Lietuviškąsias nuotaikas vertinant
AL. GIMANTAS

Nepaprastai įdomu buvo ste
bėti visuomenės nuotaikas Jung
tinėse Valstybėse (tiek amerikie
čių, tiek ir lietuvių tarpe) izrae- 
litų-arabų kovoms prasidėjus. 
Kad pačių amerikiečių daugu
mos nuotaikos buvo palankios 
žydų valstybei, aišku, netenka 
stebėtis. Amerikos žydai yra 
stipriai įsipilietinę krašto eko
nominiame, kultūriniame ir poli
tiniame gyvenime. Jų stipri įta
ka visada jaučiama ir viešosios 
opinijos formavimo institucijose 
— spaudoje, radijo ir televizijos 
sluogsniuose. Arabų kraštų sim- 
patikai visur ir visada buvo ma
žumoje, nors ir jie visoje eilėje 
vietovių pajėgė suorganizuoti, 
gal ir ne taip jau spontaniškas 
ir gausias, bet pusėtinai ryškias 
demonstracijas, pasisakiusias už 
islamiškąją pusę.

Lietuvių opinija, bent jau pa
čioje konflikto pradžioje, gana 
aiškiai palaikė arabus. Eilėje 
lietuviškų laikraščių pasirodę 
vedamieji ir šiaip straipsniai, 
liečią žydų-arabų kovas, tiesa, 
aiškiai nestojo arabų pusėn, bet 
taip eilučių ir kaikurių švelnių 
teigimų bei prielaidų aiškiai ga
lima buvo išskaityti, kuri pusė 
moraliai remiama. Čia ir įvyko 
paradoksas kad išeivijos lietu
viai ir Sovietų Sąjunga atsidū
rė vienoje stalo pusėje. Ar to
kia įvykių raida buvo visiškai 
netikėta, sunku šiandien pasaky
ti, bet, sekant tautiečių nuotai
kas paskutinio dešimtmečio lai
ko taipyj e, aiškiai galima buvo 
susidaryti išvadą, kad lietuviai, 
tegu ir nelaikė savęs žydų prie
šais, bet jiems ir didesnių sim
patijų nerodė. Arabų kraštų rei
kalai, kai jie buvo gvildenami 
pokalbiuose ar spaudoje, visada 
rasdavo žymiai daugiau simpati
jų.

žinoma, to reiškinio prie
žasčių yra labai daug ir jos 
toli gražu nėra susidariusios 
tik šiandien ar vakar. Visi 
žinome, kad, izraelitai po ka
ro kažkodėl išvystė gana iš
samią ir planingą akciją prieš 
lietuvius, lyg vienintelius ir tik
ruosius jų tautos tragedijos įl
ojo karo metu kaltininkus. Sio
nistinė propaganda, matyt, lie
tuviuose rado žymiai lengvesnį 
taikinį už vokiečius. Kai kada ji 
tiesiog teigdavo, kad ne vokie
čiai, bet lietuviai šaudė žydus. 
Mes tuos kaltinimus girdėjome 
ir... beveik tylėjome, lyg bū
tume jautėsi kaltais. Tai, žino
ma, nesąmonė, bet niekas mū
siškių rimtai nesistengė nei su

Išleis Pabaltijo 
pašto ženklą?

V. Grundmanis, 3116 N.Penn- 
sylvania St., Indianapolis, In
diana 46205, kreipėsi į JAV paš
to įstaigų departamentą, kad bū
tų išleistas JAV-bių pašto ženk
las, pagerbiantis Baltijos valsty
bių nepriklausomybes. 50 metų 
sukaktys minimos 1968 m.: Lie
tuvos — vasario 16, Latvijos — 
lapkričio 18 ir Estijos — vasa
rio 24. Jis ragina baltiečius, ku
rie gyvena JAV-se, bei baltiečių 
draugus rašyti laiškus Post
master General Lawrence F. 
O’Brien, kad jis sutiktų išleisti 
sukaktuvinį pašto ženklą, ši ži
nia atspausdinta š.m. “Stamps” 
birželio 24 laidoje. Būtų gera, 
kad ir lietuviai prisidėtų prie 
šios akcijos. Juk nesunku para
šyti vieną laišką. V. Mat. 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji Judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJH.N.Pt.

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

tais pačiais žydais aiškintis tik
rų ir neabejotinų faktų šviesoje, 
nei buvo bandyta, bent iš da 
lies atremti tą šmeižtą, spėjusį 
pasklisti žymiai toliau uz žydų 
bendruomenės ribų. O jau bū
tų pats laikas pagaliau visu rim
tumu prabilti, kad keliolikos ar, 
geriausiu atveju, keliasdešimt 
lietuvių atliktas talkinimas vo
kiečiams negali būti siejamas su 
visais lietuviais. Juk ir patys 
žydai savo gete turėjo savųjų 
tautiečių, kurie dėl geresnio 
duonos kąsnio ar prisitaikymo 
pavergėjui įskundinėjo ar net ir 
fiziškai kankino savo tautos vai
kus.

Mūsiškių nuotaikos, gal ne 
tiek norint, kiek faktams re
miant, pradėjo keistis, izraelitų 
naudai. Mat, kai dar kartą pa
aiškėjo, kad sovietai be jokių 
rezervų atsistojo arabų pasaulio 
pusėn, mūsiškiams tikrai pasi
darė nebepatogu stovėti toje pu
sėje, kurioje taip drąsiai ir gar
siai reiškėsi arabų “draugai” so
vietai. Pasikeitė ta prasme ir 
mūsų spaudos tonas ir gal net 
ir stilius. Net ir tie tautiečiai, 
kurie iš pradžių gana ryžtingai 
“kovojo” arabų pusėje, arba vi
sai pritilo, arba jau drįsta bent 
pustyliai pasisakyti už izraelitus. 
Ir tai įvyko, kaip minėta, ne 
vien dėlto, kad, kiekvienam yra 
kur kas maloniau būti laimėju
sių pusėje, bet dėl to sovietinio 
įsikišimo.

Šio rasinio autoriaus tarnybos 
vietoje, prie gretimo stalo sėdįs 
čiagimis, jaunas amerikietis, ne
kartą nesivaržęs pokalbiuose pa
sišaipyti iš izraelitų ir dažnokai 
nevengęs, bent jau* žodžiais, pa
sirodyti esąs antisemitu, prasi
dėjus kovoms visiškai pasikeitė. 
Nustebino jo bešališkas pasisa
kymas už Izraelio valstybę, net 
ir tuo metu, kai prasidėjusios 
kovos, jų eiga, nebuvo paaiškėju- 
sios, kai dar laimėjimas galėjo 
krypti ir arabų pusėn. Toks stai
gus jo nuotaikų pasikeitimas nu
stebino nevieną jo bičiulį ar 
bendradarbį. Paaiškino jis pats 
trumpai ir drūtai: “Kai Sovie
tų Sąjunga aiškiai atsistojo ara
bų pusėje, man, kaip amerikie
čiui, neliko jokio kito pasirinki
mo, kaip tik bent moraliai rem
ti izraelitų pusę!” Tuo sakiniu, 
atrodo, galima baigti ir šį rašinį 
apie lietuviškąsias nuotaikas Vi
duriniųjų Rytų konflikto metu. 
Ar bus dar kitaip galvojančių?

Homiltonietis K. Bungarda, su
laukęs žmonos Angelės iš pa
vergtos Lietuvos po 24 metų

Ps.D.RJH.N.Pt


© PAVERGTOJI; TIWJE
JAUNIMO TEATRO VARGAI
1965 m. vasario 1 <L Vilniuje pra

dėjo darbą jaunimo teatras. Po dvie
jų su puse metų teatro direktorius 
J, Didžiariekis, vyr. rež. A. Ragaus
kaite, kompartijos sekr. K. Dapkus, 
profsąjungos komiteto pirm. B. Didž- 
galvytė ir literatūrinės dalies vedė
ja G. Mareckaitė “Tiesos” redakcijai 
parašė atvirą laišką, kuris buvo pa
skelbtas birželio 18 d. laidoje: “Teat
ras nuomoja Profsąjungų rūmų salę, 
kuri nesuteikia normalių darbo są
lygų. Teatras negali vaidinti daugiau 
kaip dešimt spektaklių per mėnesį. 
Tai sunkina aktoriams tobulintis, 
trukdo užmegzti glaudesnį kontaktą 
su žiūrovais. Bet kuris mėginimas 
kompensuoti šį trukumą papildomo
mis gastrolėmis į kitus miestus la
bai sunkina naujų spektaklių paruo
šimo ir išleidimo darbą. Nauji pa
statymai šią problemą padaro dar 
sudėtingesnę. Jeigu, turint 6 spek
taklių repertuarą, bent kai kurie iŠ 
jų rodomi žiūrovui du kartus per 
mėnesį, tai, atsiradus 12 spektaklių, 
kiekvienas spektaklis pasieks žiūro
vą tik kas antrą mėnesį.” Laiško au
toriai taipgi nusiskundžia triukšmin
ga aplinka, nes tuose pačiuose rū
muose vyksta šokiai, saviveiklinin
kų repeticijos. Dekoracijų gamykla 
išmėtyta keliuose kituose pastatuose. 
Dėl nepakenčiamų darbo sąlygų iš 
teatro jau pasitraukė virš 80 techni
nių darbuotojų. Jaunimo teatro pra
šymas labai kuklus: “Teatras pagei
dauja tik vieno: bet kurios, kad ir 
menkos, pastovios patalpos, kuri įga
lintų suburti aktorių kolektyvą nau
joms kūrybinėms užduotims, įgalin
tų teatrą užmegzti tikrą kontaktą su 
žiūrovais, apsaugotų jį nuo galutinio 
organizacinio suirimo.”

PENKIOS DARBO DIENOS
Kapitalistinių kraštų išrasta pen

kių dienų darbo savaitė pagaliau pa
siekė sovietų okupuotą Lietuvą. 
Kompartija, “ministerių” taryba ir 
profesinių sąjungų taryba leido įmo
nių, statybų, Įstaigų ir organizacijų 
vadovams nuo liepos 3 d. Įvesti pen
kių dienų darbo savaitę, “kur tai 
leidžia gamybos sąlygos, paliekant 
nustatytą šiuo metu bendrą darbo 
savaites apimti — 41 valandą”. Dar
bo pradžios ir pabaigos valandas bu
vo Įpareigoti nustatyti miestų ir ra
jonų vykdomieji komitetai. Penkių 
dienų darbo savaitė sąjunginių-res- 
publikinių ir respublikinių ministe
rijų bei žinybų darbuotojams bus 
Įvesta liepos 17 d. Jų darbo diena 
turės 8 valandas 12 minučių. Šis nu
tarimas buvo priimtas birželio 17 d.

J. MIKUCKIO IŠLEISTUVES
Išleistuves į Baltimorę grįžtančiam 

poetui Juozui Mikuckiui surengė kul
tūrinių ryšių komitetas. “Gimtaja
me Krašte” skelbiama, jog jose da
lyvavo redakcijos darbuotojai ir ra
šytojai. J. Mikuckiui viešnagės metu 
buvo leista apsistoti Kaune pas sū
nų, aplankyti Palangą ir gimtąjį Zau- 
niškių kaimą. “Vagos” leidyklai jis 
Įteikė poezijos rinktinę.

NORVAIŠOS — PIRMAM 
DEŠIMTUKE
Europos pramoginių šokių pirme

nybėse, kurios įvyko V. Vokietijos 
Karlsruhe mieste, dalyvavo 24 šokė
jų poros iš 16 valstybių. Sovietų Są
jungai jose atstovavo kauniečiai gy
dytojai Jūratė ir Česlovas Norvaišos, 
geriausia lietuvių šokėjų pora. Sto
kodami patirties panašaus pobūdžio 
tarptautinėse varžybose, jie visdėlto 
išsikovojo dešimtą vietą.

PRAŠNEKO A. MARGERIS
“Tiesos” nr. 140(7412) žodį tarė 

į Lietuvą grįžęs gydytojas Algirdas 
Margeris: “... Amerikoje išgyvenau 
šešiasdešimt metų, bet man ten vi
sada buvo šalta, šilumos savo šir
džiai, sielai nesuradau. Man nepati
ko toks kietas, gal būt, aklas impe
rializmo ir militarizmo kraštas, tas 
per daugelį metų nesikeičiantis ma
žų tautų puolimas — kaip kad ne 
per seniausiai buvo su Korėja. Da
bar su Vietnamu, su arabais...” Kad 
visus tuos kraštus ginklavo ir dabar 
tebeginkluoja sovietai, A. Margerio 
logikai, matyt, nesvarbu. Jis sakosi 
pacientais turėjęs Įvairių pažiūrų 
žmonių, kurių eilėse buvo ir vėliau 
iš Lietuvos pasitraukusių: “Jie lei
džia savo leidinius, šmeižia Tarybų 
Lietuvą...” Dabar, girdi, ir jie jau 
pradeda praregėti, ima švelnėti. įspū

WINDSOR, ONT.
ZENONAS IR ANTANINA STY

GOS išvyksta gyventi į Detroitą, kur 
jau anksčiau jų dukrelė Meilutė dir
ba ligoninėje kaip vyr. gailestinga 
sesuo. Jų bičiuliai birželio 24 d. su
rengė išleistuves jaukiose “Rex” sve
tainės patalpose, kurių savininkai 
yra neseniai iš Toronto atsikėlę p. 
A. Krakauskai. Visų vardu atsisvei
kinimo ir linkėjimo žodį tarė kleb. 
kun. D. /Lengvinas. iškeldamas šios 
darbščios poros įnašą musų koloni
jos bendrajam gyvenimui, ypač tal
kinant parapijos reikaluose. Visų 
vardu įteikta bendra dovana.

Z. A. Stygos buvo aktyvūs Bend
ruomenės ir parapijos nariai. Ponia 
Stygienė dainavo chore, o savo lais
valaikius skirdavo mažiesiems, pa
ruošdama juos įvairiems liet pasi
rodymams. Z. ir A. Stygų neteki
mas mums nuostolingas, tačiau jie 
pažadėjo mūsų nepamiršti. Windso- 
riečiai jiems linki visokeriopos sėk
mės naujuose įsikūrimo žingsniuose.

SAULIUS KTZIS šį pavasarį bai
gė Windsor© universiteto gamtos

:1 M K

džius iš Lietuvos A. Margeris kažko
dėl vadina plepalais: . kiekvienas, 
pabuvęs Lietuvoje, nors daug visokių 
plepalų prirašo parvažiavęs, pasako 
ir tiesos. Atsiranda vienas kitas, ku
ris ir nenori slėpti teisybės.. ” Lig 
šiol daugiausia rašė ir Lietuvoje lan
kėsi sovietinio komunizmo garbinto
jai. A. Margeris ateities planų neat
skleidžia, bet, atrodo, yra pasiryžęs 
tapti poetu. ‘Tiesos” skaitytojų laiš
kų skyriui jis pasiuntė du “eilėraš
čius”. Pirmąjį redakcija atspaude 
suposmuotą, o antrąjį, suabejojus se
nuko gydytojo poetiniais gabumais, 
pateikė kaip prozos gabalą, nors ja
me matomos aiškios pastangos antrą 
eilutę rimuoti su ketvirta: “Kas diena 
jaučiuosi geriau, ir dirbti, rašyti ga
liu, pašlijus sveikata atgyja ir eina 
stiprybės keliu!...”

VIDEOMAGNETOFONAS
Vilniaus televizijos studijoje vaiz

do užrašymo vyr. inž. O. Zapolskaitė 
išbandė neseniai gautą videomagne
tofoną, užrašantį vaizdą į magnetinę 
juostą. Lig šiol Vilniaus televizijos 
studija turėjo tenkintis tiesioginė
mis transliacijomis arba filmavimo 
aparatais, kurie nėra patogūs, nes fil
mo išaiškinimas ir pagaminimas pa
reikalauja nemaža laiko. Videomag
netofonus jau seniai naudoja Vakarų 
televizijos stotys.

LENINO ŽVAIGŽDES?
Birželio 16 d. duoklę sovietinei 

Spalio revoliucijos sukakčiai atidavė 
Vilniun susirinkę sovietų okupuotos 
Lietuvos pijonieriai. Jų sąskrydžio 
šūkis — “žėrėkite, Lenino žvaigž
dės!” Mergaitės ir berniukai pirmiau
sia padėjo gėlių puokštes prie Čer
niachovskio paminklo, o po to buvo 
suvaryti prie Lenino paminklo, kur 
jų laukė Maskvą garbinančių augš- 
tųjų partiečių būrys. Sąskrydžio da
lyvius sveikino komjaunimo ck pir
masis sekr. V. Morkūnas, taikos gy
nimo komiteto pirm. T. Tilvytis, švie
timo “ministerio” pavad. J. Kava
liauskas ir iš Balstogės vaivadijos 
atvykęs “harcežų” komendantas T. 
Dziubinskis. Lietuviukų priesaiką Le
ninui palydėjo internacionalo melo
dija.

PONAS VIETOJ DRAUGO
Birželio 6 d. laidoje “Tiesos” re

dakcija savo skyriuje “Dienos aidai” 
nusiskundė: “Nemaloniai pasijunti, 
kai Į tave staiga kreipiasi žmogus ne 
mums Įprastu brangiu žodžiu “drau
gas”, o “ponas”. Tuo labiau, kai “po
nu” tave vadina ne svetimtautis, o 
mūsų tarybinis pilietis ...” Kompar
tijos propaganda jau daug metų “po
ną” mėgina pakeisti “draugu” bet lig 
šiol jos pastangos nedavė reikiamų 
rezultatų: “Būtų, kaip sakoma, juo
kinga, jeigu nebūtų pikta. Tuo la
biau, kad kreipinį “ponas”, “ponia” 
dar gali išgirsti ne tik turguje, bet 
ir gatvėje, autobuse, traukinyje, mo
kykloje, Įstaigoje, parduotuvėje. Iš 
kur tai? Sakoma, kad tai praeities 
palikimas, Įprotis. Kažin ar tik tai?” 
Redakcija cituoja šilaliečio Romo 
Masteikos laiško ištrauką: “Sakysim, 
pagyvenusi kaimo moterėlė iš seno 
papratimo gali tvarkingai, puošniai 
apsirengusį žmogų pavadinti “ponu”. 
Matyt, tokiai moterėlei atrodo, kad 
šiuo žodžiu ji pagerbia, paaukština 
žmogų. O ką turime atsakyti dvide
šimtmetei mokytojai, jaunam gydyto
jui? Jie tai privalo suprasti, kad 
šiandien šiais žodžiais kreiptis yra 
paprasčiausia nemandagu.” Dar ne
mandagiau ir veidmainiškiau yra ne
pažįstamą ar nekenčiamą žmogų va
dinti “draugu” vien dėlto, kad Mask
va yra Įsakiusi “tovarišč” išsiversti į 
lietuvių kalbą.

MILIJONAS MAGNETOFONŲ
Vilniaus “Elfos” gamykloje buvo 

surinktas milijoninis magnetofonas 
“Aidas-9M”. Pirmieji magnetofonai 
“Elfoje” buvo pradėti gaminti prieš 
12 metų. Gamyklą labiausiai išgarsi
no “Aidas”, ypač jo dabartinis mo
delis “Aidas-9M”, kuris yra gražiau 
apipavidalintas, turi tobulesnę elektro 
ninę schemą. Milijoninio magnetofo
no proga žodį tarė Vilniaus kompar
tijos komiteto sekr. K. Mackevičius, 
gamyklos direktorius M. Ardamats- 
kis, derintojas F. Kovaliovas, sky
riaus viršininkas P. Samoriadovas ir 
surinkėja B. Andriulaitytė. Milijoni
nį “Aidą-9M” gamykla pasilieka savo 
patalpose,7 o jo kopiją perduos Kauno 
istoriniam mažėjui. V. Kst.

mokslų fakultetą ir gavo bakalauro 
diplomą. Jo tėveliai Mykolas ir Ju- 
landa, atžymėdami sūnaus laimėji
mą, suruošė vaišes. Dalyvavo svečių 
iš Windsoro ir Detroito, jų tarpe inž. 
Bajoriūnas su Ponia. Visus ypač 
jaukiai nuteikė studentų, daugiausia 
detroitiškių, nusiteikimas dainuoti 
tik lietuviškas dainas, nejterpiant 
nieko angliško. Pagarba jums, mieli 
jaunieji studijozai! Sveikindami Sau
lių ir linkėdami sėkmingų tolimes
nių medicinos studijų Londone, Ont, 
tikimės galėsią po kelerių kieto dar
bo metų jį sveikinti kaip daktarą.

Vyt. Barisas

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont.
Telefonas 529-4911

glUMlLTO«
NAUJĄ TAUTOS FONDO VAL

DYBĄ sudaro: pirm. K. Mileris, sekr. 
Aid. Matulienė, vajaus vad. M. Le- 
parskienė, ižd. F. Rimkus, v-bos na- 
riai parengimams — Ot. Stasiulis, Br. 
Grajauskas ir V. Kėžinaitis. V-bos 
adresas: 152 Kensington Ave. South, 
tel LI 54058.

ALF. PATAMSIS su Ponia ir L. 
Tolienė savaitgaliui buvo išvykę į 
Detroitą dalyvauti p. Talių dukrelės 
krikštynose. A. Patamsis buvo krikš
tatėviu.

DANA JANKUTE ištekėjo už Ro
bert J. Tatti. Jungtuvės įvyko birže
lio 24 d. AV par. bažnyčioje.

GENERAL HOSPITAL anestezijos 
srityje specializuojasi iš Anglijos at
vykęs jaunas lietuvis gydytojas S. 
Gailius.

Iš LIETUVOS grįžta ten praleidus 
3 sav. atostogų Elena Mažulaitienė. 
Ten ji turi palikus 2 brolius ir dvi 
seseris. Rašė, kad aplankiusi Vilnių, 
Kudirkos Naumiestį ir kt. vietoves. 
Ekskursija buvo organizuota per V. 
Bačėno kelionių biurą.

SERGA Pr. Sakalas, kuris dar te
bėra Šv. Juozapo ligoninėj. Alf. Juo
zapavičius po sėkmingos operacijos 
jau yra grįžęs į namus.

M. CHROLAVIČIAUS sesuo yra at- 
važiauvus iš Lietuvos ir čia žada pra
leisti 6 mėn. atostogas. Ji dirba Vil
niaus televizijos stotyje, o vyras yra 
žemės nusausinimo direktorius.

KAZIUI BUNGARDAI, sulauku 
šiam iš Lietuvos žmonos, draugai su
ruošė šaunią sutiktuvių vakarienę. 
Po 24 metų nesimatymo birželio 16 
d. Toronto aerodrome įvyko pirmas 
susitikimas. Tik 11 mėn. Lietuvoje 
tebuvo kartu išgyvenę, kai karo aud
ra išskyrė juos. Tad šis vakaras buvo 
pilnas įdomaus pasikalbėjimo ir pri
siminimų, išgyvento vargo ir švieses
nių momentų. Buvo įteikta dovana 
jaunajai hamiltotienei ir jos vyrui 
visų vardu. Sutikimą organizavo R. 
Pleinienė ir E. Kudabienė pas p. Žil
vičius. Šia J>roga “Aukuro” režisorė 
pasakė sveikinimo kalbą ir priminė 
K. Bungardos nepaprastą aktyvumą 
teatre, chore ir organizacijose. Savo 
ir žmonos vardu K. Bungarda nuo
širdžiai padėkojo.

JONINES yra dar viena iš tų už
silikusių tradicijų, kurios nepraeina 
nepaminėtos, šiemet savo vardadie

KNIGHT RADIO & TELEVISION

SALES AND SERVICE

HAMILTON

168 Locke St. S. JA 2-5028

Mod. MCH061 $189.00 su įdėjimu.
ŠIĄ VASARĄ GALĖSITE MIEGOT GERAI IR PER DIDŽIAUSIUS 

KARŠČIUS SU WESTINGHOUSE KAMBARINIU VĖSINI

MO APARATU. PATIKRINKIT ŠIO APARATO DUOMENIS. NU

STATOMAS TERMOSTATAS, TRYS GREIČIAI, PAKEIČIAMA 

ORO SROVĖS DIREKCIJA, IŠPLAUNAMAS FILTRAS. SVERIA 

TIK 61 SVARĄ. KITI MODELIAI TINKAMI VISOKIO DYDŽIO 

NAMAMS. VIENERIŲ METŲ GARANTIJA VISAM APARATUI, 

BE TO DAR KETVERIEM METAM ŠALDYMO MOTORUI.

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

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. 

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

TAISOM RADIJO STEREO IR TELEVIZIJOS APARATUS

Kreiptis pas A. Pilypaitj (Al) — krautuvės vedėję

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve "TALKA”
21 MAIN ST. t, KAMB. 203. TEL. S284511.

Darbo valandos:
Pirm. 9—3 v.p.p.
Antr. 9 — 1 ir 5 — 8 v.p.p.
Treč. 9—3
K«tv. 9—3 v.p.p.
Penkt. 9—1 ir 5—8 v.p.p. 
šeSL 9 — 12 v. dienos. 

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

nius šventė daugelis Hamiltono Jonų. 
Didesnis pobūvis įvyko pas p. J. Nor
kus, kur, be vietinių draugų, daly
vavo iš Ošavos J. L. Macevičiai ir 
iš Toronto P. V. Dundenai. K. M.

ATEITININKIŠKASIS JAUNI
MAS šių mokslo metų veiklą užbai
gė birželio 17 d. ekskursija į Buffa
lo zoologijos sodą. Dalyvavo virš 40 
jaunuolių. Vadovavo jaunesniųjų 
moksleivių globėja E. Gudinskienė. 
Jaunimas šia išvyka buvo labai pa
tenkintas.

Į DAINAVOS jubilėjinę mokslei
vių ateitininkų stovyklą buvo išvykę: 
D. Deksnytė, N. Beniušytė, G. Juoza
pavičiūtė, D. Juozapavičiūtė, K. Ged- 
rimaitė, V. Urbonavičiūtė, J. Gudins- 
kas, A. Gedrimas, S. Balsys ir V. 
Kažemėkas. Stovykla prasidėjo bir
želio 17 d. ir baigėsi liepos 1 d. Moks
leiviai ateitininkai yra dėkingi mons. 
dr. J. Tadarauskui už $50 ir bankelio 
“Talka” valdybai už $100 auką sto
vyklai. Tik jų dėka 10 jaunuolių ga
lėjo pasinaudoti šia stovykla, nes vi
siems vykstantiems sendraugių val
dyba įstengė padengti tik pusę sto
vyklos mokesčio. Nuoširdus ačiū pa- 
rėmusiems jaunimą.

TRADICINIS SPAUDOS BALIUS, 
ruošiamas ateitininkų sendraugių, 
šiais metais įvyks lapkričio 4 d., šešta
dienį. Ši data jau užregistruota pas 
apylinkės valdybos parengimų vado
vą ir užsakyta Jaunimo Centro salė. 
Programai pakviestas Klevelando tau
tinių šokių ansamblis “Grandinėlė”.

GABIJA JUOZAPAVIČIŪTE IR E. 
GUDINSKIENE išvyko į Putnamą 
liepos 2 d. dirbti kaip vadovų pa
galbininkės mergaičių stovykloje, ku
ri truks visą liepos mėnesį. Jai va
dovauja seselės vienuolės. J. P.

LITU ANUS FONDUI, besirūpinan
čiam “Lituanus” žurnalo leidimu, p. 
Kažemėkų vedybinės sukakties pro
ga ir St. Bakšio iniciatyva surinkta 
$72. Aukojo po $10: A. Simkevičius, 
adv. J. Dodson; $8 mons. F. Tada- 
rauskas; po $5: Z. Didžbalis ir A. 
Pranckevičius; kiti — po mažiau.

JONES IR JUOZO KAŽEMEKŲ si
dabrinė vedybų sukaktis šauniai at
švęsta birželio 24 d. AV bažnyčioje 
atlaikytos pamaldos, o vakare Jau
nimo Centro salėje įvyko banketas, 
kuriame dalyvavo 120 asmenų. Ofi-

Angšti nuošimčiai už indėlius 
Prietnamot skoHnteosl sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus Hetuviškas patarnavimas 

daliajai daliai vadovavo St Bakšys. 
Tik prieš 3 mėn. atvykusi iŠ Lietuvos 
Onutė Bakšienė atlydėjo mons. J. 
Tadarauską salėn, kur jis tarė žodį. 
Be to, kalbėjo: TF pirm. K. Mileris, 
apylinkės pirm. J. Krištolaitis, K. Ba
ronas, J. Budnikas, sukaktuvininkų 
duktė Irena Živko ir St Bakšys. Kal
bėtojai pabrėžė sukaktuvininkų nuo
pelnus liet, veikloje. Visiems padėko
jo savo ir žmonos vardu J. Kažemė
kas. Linksmosios dalies metu grojo 
Benni Ferri orkestras. Sukaktuvinin
kams svečių vardu įteikė dovaną — 
servizą duktė Irutė.

PUIKI IR NUOTAIKINGA GEGU
ŽINE įvyks sekmadienį, liepos 9, 2 
v.p.p. Ant Podolskio ūkyje prie Pa
ris, Ont {važiavimas — 50 et suau
gusiems, vaikams ir jaunimui — ne
mokamas Sk. St.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame už taip 

gražiai suruoštas mums išleistuves ir 
tokią gražią, brangią dovaną, kuri vi
sada primins mūsų brangiuosius 
draugus ir bičiulius Windsore: p.p. 
Andrijauskams, Baltuliams, Vyt. Ba- 
risams, Br. Barisams, Batuliams, R. 
Dumčiams, F. Dumčiams, Eidukams, 
Garbusams, Januškoms, Juškaus- 
kams, Kazlauskams, Kraniauskienei, 
Kuncaičiui, Katelėms, F. Kairiams, 
Kiziams, A. Krakauskams, kun. D. 
Lengvinui, Liorentui, Linkevičiams, 
Pundziams, Rakauskams, F. Ruda- 
kams, A. Rudakams, Simanavičienei, 
Silinskams, Ant Tautkevičiams, Za- 
torskiams ir Vyt žemaičiui.

Ypatinga padėka priklauso klebo
nui kun. D. Lengvinui už tartą atsi
sveikinimo žodį, poniai Emilijai Ba- 
risienei ir S. Zatorskienei už įdėtą 
darbą mūsų išleistuves organizuo
jant, A. Krakauskams, suteikusiems 
tokią jaukią savoje svetainėje pa
talpą, ir visiems dalyviams.

Penkiolika drauge su Jumis pra
leistų metų mūsų širdyse įrašė gi
lias žymes, kurios, gyvenant kaimy
niniam Detroite, visada bus mielai 
prisimenamos.

Su nuoširdžiausiu dėkingumu Jūsų 
— Zenonas ir Antanina Stygos

St. Catharines, Ont.
PAVASARIO GEGUŽINE. Birže

lio 11 d. V. Bieliūno ūkyje įvyko 
graži pavasario gegužinė, kurią su
rengė St. Catharines ramovėnai. Da
lyvavo gausus būrys lietuvių iš St. 
Catharines ir apylinkių. Gegužinę pa
įvairino gausi ir gerai paruošta pro
grama, kurią sudarė prizinis šaudy
mas, puodynės sumušimas, monologas 
ir loterija.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
įvyko birželio 18, sekmadienį, Tėvų 
pranciškonų koplyčioje. Minėjimas 
pradėtas Mišiomis, kurias laikė ’tė
vas Barnabas. Pamaldų metu giedojo 
sol. V. Verikaitis, smuiku grojo S. 
Kairys, vargonais — J. Govėdas. Po 
pamaldų salėje įvyko antroji minėji
mo dalis, kurioje dalyvavo apie 100 
asmenų. Bendruomenės pirm. p. Šė
rikas po įžanginio žodžio pakvietė 
paskaitai hamiltonietį dipl. ekon. J. 
Varanavičių, kuris priminęs istori
nius Baisiojo Birželio' įvykius, išana
lizavęs mūsų tautos kelią ir dabar
tinę padėtį, ragino visus nepasitrauk
ti iš kovos lauko ir kovos, dvasią per
duoti savo vaikams. Tokią gerai pa
ruoštą paskaitą St. Catharines lietu
viai išgirdo pirmą kartą ir J. Vara
navičiui padėkojo ilgu plojimu. Me
ninę dalį pradėjo Stasė Zubrickienė, 
lydima jaunosios kartos atstovių — 
Stasės ir Vilties Zubrickaičių. Jos 
vykusiai ir jautriai išpildė montažą, 
pritaikytą minėjimui. Torontiškiai V. 
Verikaitis, S. Kairys ir J. Govėdas 
išpildė ištraukas iš operos “Graži
na” ir kitus kūrinius. Puikiai išpil
dytą meninę programą minėjimo da
lyviai palydėjo šiltais plojimais, šia 
proga gėlėmis buvo apdovanota 18 
metų Sibire išgyvenusi tremtinė O. 
Šukienė ir tik prieš keletą dienų iš 
Lietuvos atvykusi E. Panumienė, ku
ri susirinkusiems perdavė nuoširdžius 
sveikinimus iš Lietuvos.

HAMILTONO LIETUVIŲ BAN- 
KEL5O “Talka” valdyba, norėdama 
patarnauti St. Catharines lietuvių ko
lonijai, prieš keletą mėnesių įstei
gė savo skyrių, kurio vedėju pakvie
tė A. Šukį, gyv. 47 William St., tel. 
684-9970. Bankelio operacijos ir pa
tarnavimai kolonijoj sukėlė didelį su
sidomėjimą, nes paskolos išduodamos 
lengvomis sąlygomis, už įdėtus pini
gus mokamas augštas nuošimtis ir 
duodamas nemokamas draudimas. A 
Šukys visas bankelio operacijas at
lieka sekmadieniais po pamaldų, su
sitarus — savo bute ir mielai duoda 
informacijas telefonu. Jei kas nori 
pirkti skolon automobilį, namą ar 
pasiskolinti asmeniniams reikalams 
pinigų, patartina nesikreipti į ban
kus ar finansines įstaigas, nes šiems 
reikia mogėti augštesnes palūkanas. 
Visuomet šiuo reikalu pirmiau pasi
tarkite su A. Šukiu, kuris čia jau 
vadinamas “Ponas Bankas” ir jis 
mielai visiems patarnaus. A. Šukio 
atliekamos operacijos yra apdraustos 
atitinkamose įstaigose pilna nuostolių 
suma, kaip ir visų kitų bankelio tar
nautojų. A. š.

LAIKRAŠČIUOSE “N. Lietuva bir
želio 19 d. ir ‘Tėvynė” gegužės 19 
d. laidoje paskelbta, kad St Cathari
nes, Ont, 72 kuopa liepos 9 d. ren
gia gegužinę. Pranešu, kad St Catha
rines mieste 72-os kuopos nėra, ir 
pranešimas yra klaidinantis. Dirbu 
valdyboje jau 11 metų ir žinau, kad 
mūsų kuopos nr 278. Mūsų kuopa lie
pos 9 d. jokios gegužinės nerengia. 
Maloniai prašau 72-os kuopos valdybą
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O LIETUVIAI PASAIRYJE
J. A. Valstybės

DALIS DAINAVOS LIETUVAI- 
ČIŲ STOVYKLOS, vyksiačios liepos 
16-30 dienomis, jau Dainavoje: ke- 
pelionas kun. Yla, vedėja sės. M. Ig
ne, mokytojos — sės. M. Palmira 
(rankdarbiai), sės. M. Jurgita (litua- 
nistika), Elenutė Bradūnaitė (vaka
ro programos). Stovyklos tema: 
“Mergaitė”. Vyresnės grupės nagri
nės kun. St. Ylos knygą “Moderni 
mergaitė”. Programa bus pritaikyta 
temai. Viešnių tarpe: M. Lenkaus
kienė, U. Astrienė, p. Smalinskienė, 
B. Augustinavičiūtė. Stovykla mergai
tėm nuo 7-16 metų amžiaus. Regist
racija: Sės. M. Palmira, Dainava, 
15100 Austin Road, Manchester, Mi
chigan 48158, USA.

IŠKILMES PRIE LIETUVIŠKO 
KRYŽIAUS, kuris buvo pastatytas 
Niujorko pasaulinėje mugėje, o da
bar perduotas Niujorko Flushing- 
Meadows parkui, įvyko birželio 17 d. 
Tai buvo ir kryžiaus naujos paskir
ties atžymėjimas, ir sovietų vykdytų 
trėmimų prisiminimas. Dalyvavo gau
sus būrys lietuvių, latvių ir estų. In- 
vokaciją skaitė prel. J. Balkūnas. Žo
dį tarė Niujorko apygardos LB pirm. 
A. Vakselis, konsulas A. Simutis, Es
tijos konsulas A. Linkhorst, VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, BATUN 
gen. sekr. kun. N. Trepša, kongreso 
atstovas J P. Addabbo. Palaiminimą 
suteikė estų liuteronų kun. E. Kuus- 
ler. Programą atliko jungtinis ope
retės ir Maspeth parapijos choras su 
soL Vilija Butkute. Prie kryžiaus bu
vo iškeltos Lietuvos ir JAV vėliavos, 
garbės sargybą sudarė Brooklyno 
Dariaus ir Girėno posto lietuviai ve
teranai. Aukas kryžiaus sutvarkymui 
prašoma siųsti V. Padvariečiui, 8440 
127th St, Richmond Hill, N.Y., USA.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ konferencija Įvyko birželio 
24 d. Čikagos Jaunimo Centre. Buvo 
išklausyta eilė pranešimų, aptarti ak
tualieji klausimai. Konferencijos da
lyviai nutarė Įsteigti naują organą — 
tarybą, kurią sudarys ck nariai, sky
rių, komisijų ir tarnybų pirmininkai. 
Į centro komitetą išrinkti: A. Ka- 
sulaitis, P. Razgaitis, H. Izdelis, A. 
Tamulionis, P. Balčiūnas ir P. Klio- 
rys. Konferencija baigta vaišėmis, 
kurių metu pirm. A. Kasulaitis pa
sakė kalbą apie tris nerealių paža
dų kenksmingus miražus — okupan
to viliones, neigiamą nusiteikimą po
litinei veiklai ir dorinį nuosmukį.

BALTIJOS KRAŠTŲ sovietinės 
okupacijos 27 metų sukaktį senate 
ir atstovų rūmuose priminė eilė kon
greso narių. “Congressional Record” 
numeriuose buvo paskelbti 5 senato
rių ir 25 atstovų rūmų narių pa
reiškimai, primeną sovietų Įvykdytą 
smurtą ir baltiečių ryžtą iškovoti lais
vę savo kraštams.

TAPYTOJAS JONAS RIMŠA, iš 
Tahiti atvykęs Į Los Angeles, susir
go angina pectoris. Pastaruoju me
tu jis daug dirba, stengdamasis už
baigti Tahiti pradėtus paveikslus. Gy
dytojų teigimu, ligonis pasveiks po 
keliolikos dienų.

INŽ. JUOZAS TRL’ŠKAUSKAS, 
Los Angeles lietuvis, Įsijungė Į Ja
mes Kidd $260.000 palikimo bylą, 
apie kurią buvo plačiai rašyta ameri
kiečių spaudoje. 1949 m. dingęs be 
žinios žemės turtų jieškotojas ir ka
syklų darbininkas J. Kidd paliko 
testamentą, reikalaujantį visą jo že
mišką turtą atiduoti tam asmeniui, 
kuris įrodys, kad žmogaus kūnas tu
ri sielą. Byla bus svarstoma Phoe
nix mieste Arizonoje. Pretenzijas į 
palikimą buvo pareiškę apie 1.000 
asmenų, bet iš jų teisėjai atrinko tik 
71. Jų tarpe yra ir inž. J. TVuškaus- 
kas, kuris sielos buvimą planuoja 
Įrodyti, remdamasis stebuklų auten
tiškumu.

J. KARNAVIČIAUS “GRAŽINOS” 
operos pastatymą plačiai paminėjo 
du Čikagos lenkų dienraščiai — 
“Zwiaskowy” ir “Dziennik Chicagos- 
ki”. Jie stebisi tokiomis didžiulėmis 
lietuvių pastangomis ir ragina len
kus mokytis iš lietuvių.

ČIKAGOS VYČIŲ CHORAS, vado- 
vaujamas Fausto Strolios, specialia

RODNEY, Ont.
VIETOS APYLINKĖS šimtmečio 

minėjimas įvyks New Glasgow parke 
šeštadienį, liepos 1, 2 v.p.p., o sek
madienį — 7 v.v. šis parkas yra į 
pietus nuo Rodney prie Erie ežero. 
Į šimtmečio minėjimą atvyksta du 
parlamentarai: vienas federacinės 
valdžios, antras — provincinės. Mi
nėjimo programa yra plati ir įvairi. 
Programoje dalyvauja ir vietos lie
tuvių šeštadieninės Dr. V. Kudirkos 
mokyklos mokiniai bei pagarsėjęs 
Londono-Rodney jaunimo ansamblis 
“Baltija”, šioje apylinkėje lietuviai 
pasirodys pirmą kartą ir, reikia ti
kėtis, susilauks didelio pritarimo iš 
vietos visuomenės. Taip pat reikia ti
kėtis, kad ir vietos lietuviai gausiai 
dalyvaus šimtmečio minėjime. Po 
programos vietos Lietuvių Namuose 
įvyks vaišės. Moterys prašomos atsi
nešti užkandžius.

Apylinkės valdyba

savo pranešimą atitaisyti.
SLA 278-os kuopos valdybos įgalio

tas —
P. Polgrimas, fin. sekr.

programa paminėjo kompozitoriaus, 
smuikininko, liaudies dainų rinkėjo, 
chorvedžio ir botanikos žodyno kū
rėjo Juozo Strolios 70 m. amžiaus 
sukaktį. Jį sveikino vyčių apskrities 
pirmininkė p. Laurin, “Naujienų” 
red. A. Pužauskas, muzikas J. Zda
nius, vyčių choro pirm. V. Palilionis, 
“Dainavos” ansamblio atstovas J. 
Paštukas, ev. liuteronų choro — A. 
Kiemaitis. Svečių tarpe buvo muz. 
Alice Stephens ir soL A. Brazis.

Argentina
A. A. VYSK. PRANO BRAZIO 

staigi ir netikėta mirtis sujaudino 
visą lietuvių koloniją. Nuo 1948 m. 
jis darbavosi Buenos Aires Avella- 
nedos Aušros Vartų parapijoje — 
buvo jos klebonu ir dvisavaitraščio 
“Laiko” steigėju ir redaktorium iki 
1952 m. “Laiko” 404 nr. yra paskelb
ta daug draugijų, Bendruomenės ir 
visuomenės veikėjų užuojautų Tė
vams marijonams, netekusiems tokios 
žymios asmenybės religinėje ir tau
tinėje plotmėje.

PLJ KONGRESE dalyvavęs vieti
nis jaunimas birželio 18 d. atžymėjo 
vienerių metų sukaktį. Specialus po
būvis įvyko O. L. Kairelienės na
muose, Buenos Aires priemiestyje 
Quilmes. Jame buvo aptarti tolimes
nės veiklos planai.

TRADICINĖSE JONINĖSE birže
lio 17 d. Buenos Aires Lietuvių 
Centre buvo pagerbta kadenciją už
baigusi valdyba, visi Antanai, Petrai 
ir Jonai. Programą atliko ALC vyres
nio jaunimo ansamblis, Onos G. 
Ožinskienės suorganizuotas mažųjų 
“Papartynas” ir “Aušros” choras, va
dovaujamas muz. Vaclovo Rymavi- 
čiaus.

TANGO ŠOKIO ŠIMTMETIS Ar
gentinoje buvo paminėtas gegužės 
24 d. šis šokis buvo sukurtas Argen
tinoje ir vėliau pasklido po visą pla
tųjį pasaulį. Šokių mėgėjams yra ge
rai žinomi argentinietiški tango — 
<rLa Cnmparcita”, “Adios mucha- 
Chios” ir kt

Urugvajus
MOTINOS DIENA Montevideo 

mieste buvo atžymėta gegužės 13 d. 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros Dr-jos 
salėje. Programoje dalyvavo Nijolės 
Stanevičiūtės vadovaujamas ansamb
lis “Gintaras” ir choras “Aidas”, ku
rio vadovas yra muz. Vytautas Do
relis. Paskaitą apie motinos parei
gas skaitė prof. Margarita Miniaus- 
kaitė. Motinos Dieną specialia pro
grama atžymėjo kun. Leono Zarem
bos vedama radijo valandėlė.

MODESTAS PAULAUSKAS, Kau
no politechnikos instituto inžinerijos 
studentas ir sovietu krepšinio rink
tinės kapitonas, jau trečią kartą lan
kėsi Montevideo mieste. Ispaniškoji 
Urugvajaus spauda pabrėžė, kad jis 
yra lietuvis ir kad tik jo dėka so
vietai tapo penktosios pasaulinės 
krepšinio olimpijados laimėtojais. M. 
Paulauskas, lankydamasis tautiečių 
tarpe, jiems Įteikė atsivežtas lietu
viškas plokšteles.

Lenkija
WROCLAVO DIENŲ koncertinėje 

programoje dalyvavo W r o c 1 a v o 
(Breslau) lietuvių choras, vadovau
jamas Aloyzo Pakuckio, ir tautinių 
šokių grupė “Vilnelė”, kurios vado
vas yra Antanas Žukauskas. Choras 
padainavo keletą lietuvių liaudies 
dainų, o šokėjai pašoko “Kepurinę”, 
“Sadutę”, “Noriu miego”. Wroclavo 
Dienas rengė vietos lenkai, Įsikūrę 
kadaise Vokietijai priklaususioje sri
tyje.

WR0CLAW0 LIETUVIAI, kurių 
ten yra virš šimto, gegužės 14 d. 
atžymėjo Lietuvių Visuomeninės Kul
tūrinės Draugijos Wroclavo skyriaus 
5 metų veiklos sukaktį. J paminėji
mui skirtą vakarą atvyko lietuvių iš 
Varšuvos, Lodzės, Slipsko bei kitu 
Lenkijos vietovių, o iš Seinų — šios 
draugijos centro valdybos sekr. Eug. 
Petruškevičius. Meninę programą at
liko iš Vilniaus atvažiavusi pianistė 
Aldona Dvarionaitė, buvusi Vilniaus 
operos solistė Liudmila Januškevičie
nė, kanklininkė Vonsauskienė ir tau
tinių šokių grupė “Vilnelė”.

BUFFALO, N.Y.
PROF. SCALEY IŠSIKĖLĖ Į BER

KELEY. Ketverius metus dėstęs kla
sikinius dalykus Buffalo universite
te (State University of New York at 
Buffalo), prof . Rafaelis Sealey buvo 
pakviestas dėstyti pagarsėjusiame 
University of California, Berkley, kur 
ir persikėlė. Birželio 17 d. Buffalo 
lietuviai surūošė jam išleistuvių po
būvį. Profesorius pasižymėjo ne tik 
moksliniais straipsniais, vertimais, li
tuanistinėmis paskaitomis, bet ir vi
suomenine veikla: per pastaruosius 
porą metų pirmininkavo Buffalo Lie
tuvių klubui. Toronto Liet Akade
mikų Draugija, kur jis taipgi skaitė 
paskaitą, jo pasiges drauge su buf- 
faliečiais.

Romas Masiulionis, klubo sekreto
rius, savo kalba įvertino nuveiktus 
profesoriaus Scaley darbus ir įteikė 
lietuvių dovanėlę; medžio raižinį — 
koplytėlę. Po to kalbėjo kun. V. And- 
riuška, MIC, prof. A. Musteikis, dr. 
A. Stankaitis, dr. A. Gamžiukas, K. 
Sakas ir kt Profesoriui ir jo žmonai 
poetei Danguolei Sadūnaitei palinkė
ta ilgų ir kūrybingų metų. A. Mst



Mokytoįųįstudijų savaitė
LB švietimo taryba su peda

gogu Jeronimu Ignatoniu prie
šakyje Dainavoje nuo liepos 30 
d. iki rugpjūčio 6 d. organizuoja 
mokytojų studijų savaitę, Toks 
mokytojų suvažiavimas, kur 
mokslinis darbas truktų ištisą 
savaitę, išeivijoje yra pirmasis. 
Kultūros kongresai ir mokytojų 
konferencijos tegalėjo apimti 
nedaugiau kaip dvi darbo dienas. 
Studijų savaitės programa bus 
kur kas platesnė, apimanti bend
rąją ir specialiąją didaktiką, kur 
smulkiau bus nagrinėjami moky
mo principai ir tų principų pri
taikymas atskiriems dėstomiems 
mokslo dalykams.

Kaip visos profesijos, taip ir 
mokytojų, reikalingos nuolatinio 
tobulinimosi. JAV ir Kanados 
mokytojai turi daugiau negu 
vieną į metus panašių konfe
rencijų, daugelis jų lanko ir va
saros kursus, nors ir yra cen- 
zuoti. Kadangi mokslas žengia 
pirmyn, tai nesitobulinimas bū
tų lygus žengimui atgal, nes 
kiekvienais metais vis sukuria
ma kaikas nauja metodikoje ir 
mokslo priemonėse. Naujoves 
reikia pizinti ir prityrusiam pe
dagogui, ir jaunam mokytojui. 
Mūsų šeštadieninių mokyklų mo. 
kytojų kontingentas turi tris ryš
kesnes kategorijas, kurių kiek
viena turi savo specifinių pro
blemų šių dienų mokymo darbe. 
Pirmoji kategorija yra tų mo
kytojų, kurie mokytojo cenzą 
yra įsigiję Lietuvoje. Netikslu 
galvoti, kad šitiems mokytojams 
konferencijų ir studijų nereik
tų. Panašiuose susibūrimuose, 
be klaidingų nuomonių, pasako
ma ir daug tiesos, sužinoma pe
dagoginių naujovių ir prieinama 
prie bendrų sprendimų, kurie 
būna kelrodžiu ateities darbuo-

rijos mokytoj as yra garbinga- BRAZDŽIONIO POEZIJOS RINKTINE

Rūta M. Danytė šį pavasarį bai
gė Otavos universitete humani
tarinių mokslų fakultetą "cum 
įaudė" pažymiu ir gavo Bachelor 
of Arts diplomą. Rudenį tęs stu
dijas Toronto universiteto moky
tojų kolegijoje mokytojos diplo
mui įsigyti.
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APAŠTALO SUKAKTIS
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Šventasis Paulius - Romos pilietis
G. PAPINI

Saulius, vadinamas Paulium, 
gimė iš tėvų žydų, farizėjų Tar
šo mieste, Kilikijoje. (Mirė kan
kinio mirtimi Romoje 67 m. 
Red.).

1.
Kiekvienas genijus turi dau

giau nei vieną tėvynę. Pauliaus 
etninė (kilmės) tėvynė buvo Ju
dėja. Jo šeima, pagal šv. Jero
nimą, buvo atkilusi iš Giskalos. 
Gimė jis Kilikijoje, o jo legali 
ir pasirinktoji tėvynė buvo Ro
ma. Paulius buvo Romos pilie
tis, ir tą faktą jis daugelį kar
tų pabrėžė vyriausybės atsto
vams. Kai kartą Cezarėjoje jis 
buvo suimtas ir grėsė nuplaki
mas, jis pasirėmė ta savo privi
legija (Ap. Darbai XVI, 37; 
XXII, 24; XXV, 10). “Tuomet 
tribūnas prisiartino prie Pau
liaus ir paklausė jį: “Pasakyk, 
ar tu esi romėnas?” Ir jis atsa
kė: “Taip.” Tribūnas tarė: “Man 
ši pilietybė yra atsiėjusi stambią 
pinigų sumą.” Tuomet Paulius 
atsakė: “O aš tai turiu savo gi
mimu.” Vėliau, kitą kartą, pa
reiškė Fostui: “Aš apeliuoju į 
ciesorių.” Ir buvo pasiųstas pas 
ciesorių.

Kaip pagonių apaštalas, jis 
greitu laiku nutarė savo žodį 
kreipti į romėnus. Vienas jo pir
mųjų konvertitų buvo Sergijus 
Paulius, Kipro salos prokonsu
las. Romoje jis atvertė daugelį 
kitų, net paties Nerono rūmuo
se. Vienas garsus romėnas Mar
kus Annėjus Navato, pramintas 
Gallionu, filosofo Senekos bro
lis, jį Korinte išgelbėjo nuo įtū
žusių žydu (Ap. Darbai VIII, 
2-12).

Jo pokalbiai su filosofu Se
neka, kurį mes turime po ran
ka, yra neabejotinai apokrifas 
(neautentiškas raštas), bet tai 
mums nekliudo tikėti senaisiais 
šv. Jeronimo liudijimais, šv. Au
gustino ir pseudo-Lino, kad bū

ST. SLIŽYS, Detroit, Mich.

sis nepriklausomos Lietuvos mo
kytojas, kuris iki šiolei jau aš
tuoniolika metų čia išeivijoje 
vadovavo lietuviškam švietimui, 
sukurdamas specifinius meto
dus, tinkamus mūsų darbo sąly
gom ir mokinių pajėgumo krite
rijui. Šitos kategorijos mokyto
jų eilės retėja, tačiau dar tebė
ra daug tokių, kurie ir šiandien 
su pakelta širdimi kalba tautos 
vardu į jaunąją kartą. Švietimo 
uždavinių vykdymo būdai ir 
priemonės gali keistis pagal gy
venimo reikalavimus, tačiau dar
bo disciplina ir toliau palieka 
viena iš nepakeičiamų sąlygų, 
nes tik gerai organizuotas ir dis
ciplinuotas darbas tegali būti 
našus.

Antrai kategorijai priklauso 
mokytojai, kurie cenzą yra įsi
giję angliškose mokyklose. Jie, 
kad ir žino naujoves, tačiau mo
kyme susiduria su angliškų me
todų pritaikymu lietuvių kalbai 
ir pačios lietuvių kalbos proble
ma. Gerai tiems, kurie yra bai
gę pedagoginį institutą, bet to
kių labai maža. Todėl šios kate
gorijos mokytojams ypač reika
lingos panašios studijos ar se
minarai, kurie pačią lietuvių kal
bą nagrinėtų kaip dalyką. Tre
čioji kategorija yra susiformavu
si paties gyvenimo tėkmėje. Ją 
sudaro mokymo darban atėję in
teligentai — ne mokytojai. Lie
tuvių kalba kaip dalykas jiems 
nesudaro aštrių problemų, ta
čiau didaktinės problemos nevie
ną priverčia gana greitai pasi
traukti iš mokymo darbo, nes vi
si gali mokytis, tačiau nevisi ga
li kitus mokyti. Tokiems molį'- 
tojams ypač rekomanduotinos

v

Brazdžionio Poezijos Rinkti
nei Leisti Komitetas, susitelkęs 
Los Angeles, Kalifornijoje, krei
piasi į viso pasaulio lietuvius, 
komunizmo agresijos atskirtus 
nuo savojo krašto, prašydamas 
pagalbos, leidžiant sukaktuvinin
ko poeto (60 metų amžiaus ir 
40 metų kūrybos) rinktinę.

Lietuvoje poetas B. Brazdžio
nis okupantų yra niekinamas, o 
pavergtų mūsų brolių mylimas. 
Tik pavergtieji negali gauti šio 
autoriaus knygų ir yra drau
džiami išreikšti jam pagarbą. Už
tat lietuviai laisvame pasauly 
turime padaryti tai, kas neįma
noma pavergtiems broliams/

Kas yra mums Brazdžionis, jo 
poezija? Tai pačios Tėvynės bal
sas, tai garbingo lietuvio šauks
mas, ilgesys laisvės, tiesos ir 
gyvenimo įprasminimo. Kol 
brazdžioniška kūryba skambės 
laisvame pasauly, tol mūsų kraš
to laisvei atgauti kovotojų bus, 
tol mus gaivins viltis.

Brazdžionio poezijos rinktinė 
bus prasmingiausias poeto su
kakčių atžymėjimas ir drauge 

damas Romoje Paulius su filoso
fu Seneka palaikė santykius (Šv. 
Jeronimas, De vir. illustris XII; 
Šv. Augustino laiškas Makedo
nijai, Epist. CLIII in P. L. 
XXXIII, 659; pseudo-Lino ib. 
Fabricus, Ap. Darbai, 24 psl.).

Viena karščiausių Pauliaus 
gyvenime troškimų buvo nuvyk
ti į Romą; jo garsiausias laiš
kas tarp 57 ir 58 metų buvo nu
kreiptas į romėnus. Ilgus metus 
jis gyveno ir mokė Romoje, kur 
tapo kankiniu, buvo palaidotas 
ir garbinamas. Jei šventųjų dies 
natalis (gimtadienis), kaip moko 
Bendrija, yra mirties diena, tad 
galima drąsiai teigti, kad Pau
liaus tėvynė buvo Roma, kur jis 
gavo kraujo krikštą ir garbę. To
dėl Saulius iš Taršo gali būti 
teisėtai vadinamas Romos Pau
lium.

Nekartosime jo gyvenimo lai
mėjimų, vargų, apaštališkų lai
mėjimų, jo įkalinimų, plakimų, 
kuriuos jis turėjo pakelti, jo ke
lionių ir prieštaravimų; jieško- 
sime to, kas jo, kaip romėno, 
galvosenoje ir veiksenoje atsi
spindi.

2.
Pirmu žvilgsniu Paulius pasi

reiškia kaip paneigimas viso to, 
kas sudaro pačios Romos esmę. 
Savo dvasia Roma atstovavo tei
sei, t.y., įstatymų raidei ir vieš
patavimui. Paulius gi skelbė, 
kad įstatymas nėra paneigtas, 
bet pralenktas ir tapęs meile- 
geradarybe.

Roma siekė pajungti visas 
tautas vieno viešpataujančio as
mens, iškelto į dievišką orumą, 
valdai. Paulius gi norėjo, kad 
visi žmonės susitelktų po vieno 
Viešpaties, tai yra Kristaus, Die
vo sūnaus, Dievažmogio valda.

Kad ir vėlokai tapusi graikų 
kultūros mokine, Roma tada bu
vo maitinama racionalizmo. Gi
męs tokiame mieste, kuris ilgą

Romuvoje
dažnos konferencijos, kurios pa
laipsniui teiktų naujų didaktinių 
žinių.

Programa susideda iš metodi
kos, vadovėlių, gramatikos pra
timų įvertinimo ir bendrinių rei
kalų. Nagrinėjant metodinius 
klausimus, susipažįstama su nau
jovėmis ir, įsijungusiems į mo
kymą nemokytojams, bent iš da
lies tai palengvins ateityje jų 
darbą. Iš metodinių dalykų pa
žymėtinas “Naujas žvilgsnis į 
kalbos mokymą”, kurį referuos 
pedagogas Antanas Rinkūnas iš 
Toronto. Vadovėlių ir gramati
kos pratimų autoriai, prieš iš
leisdami naujas laidas, laukia 
iš kolegų mokytojų pozityvių su
gestijų, paremtų pedagogine pa
tirtimi ir mokslinėmis žiniomis. 
Suprantama, kad pamfletiniai 
straipsniai-ir griaunanti kritika 
nevietoje: autoriai pageidauja 
kuriančios kritikos, kuri pasitar
nautų mokslinei pažangai. Bend
riniuose reikaluose bus palies
ti rašybos klausimai, mokymo 
problemos, aiškinamasis lietuvių 
kalbos žadynas ir mokytojų pa
ruošimas, kurį referuos pedago
gas Domas Velička iš Čikagos, 
yra bene aktualiausias klausi
mas, į kurį ikišiol nebuvo pažiū
rėta su reikiama rimtimi.

Kolegos mokytojai prašomi 
studijose dalyvauti, nes nuo mū
sų pačių priklauso mokyklų or
ganizacija, jos sistema, metodi
niai reikalai. Ir toliau būkime 
lietuviškų mokyklų sistemos kū
rėjai, nes svetimieji tuo nepa
sirūpins. Meskime žvilgsnį ir į 
angliškas mokyklas, iš kurių 
daug gerų dalykų galima pasisa
vinti ir pritaikyti lietuviškose 
mokyklose.

nemažas įnašas į mūsų kūrybos 
lobyną.

Visi kviečiami būti Brazdžio
nio poezijos rinktinės mecena
tais (paaukojus 25 dol.) ar gar
bės mecenatais (paaukojus 100 
dol. ir daugiau). Knygos prenu
merata — 10 dolerių.

Šios rinktinės leidimo inicia
torius ir komiteto pirmininkas 
Juozas Andrius su žmona savo 
šimtinę jau yra įteikę, tapdami 
Brazdžionio poezijos rinktinės 
leidimo garbes mecenatais.

. Komiteto sąstatas: Juozas And
rius, pirm., Pranas Lembertas, 
iždininkas (927 — 3rd Street, 
Santa Monica, Calif. 90403), ku
rio adresu prašoma siųsti če
kius; vicepirmininkai: kun. dr. 
Petras Celiešius, Bronys Raila; 
iždo globėjai: Algis Raulinaitis, 
Antanas Skilius, Ignas Medžiu
kas; komiteto nariai: dr. Ele
na Tumienė, Juozas švaistas- 
Balčiūnas, Rūta Kulikauskienė, 
Juozas Tininis ir Alė Rūta.

Čekius prašome rašyti vardu 
“Brazdžionio Rinktinė”, kadangi 
taip pavadinta sąskaita banke.
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laiką buvo filosofų valdomas. 
Paulius smerkia ir atmeta tuš
čiavidurę išmintį ir deda tikri
nio tikėjimo pagrindus.

Iš vienos pusės matyti niekam 
nežinomas žydas, mažo ūgio, li
guistas, besikarščiuojąs; žydas, 
kuris tėra gyvas Absoliuto nuo
voka ir meilės ugnimi; iš kitos 
pusės — didžiausia naujųjų lai
kų imperija, atremta į jungtines 
ginklų pajėgas, įstatymus ir pro
tą. Rodos, kiekvienas stebėtojas 
turėjo remtis Roma prieš Pau
lių. O atsitiko visai priešingai. 
Užteko kelių kartų, ir Nukry
žiuotojo ambasadoriaus — ma
žojo žydo laimėjimas išryškėjo.

Tasai laimėjimas, kad ir la
bai nuostabus, aišku, įvyko dėka 
To, kuris viską išjudino. Tai da
lykas, vertas gilaus svarstymo. 
Atrodo, laimėjimas yra neįma
nomas, kai nėra slypinčio, gi
laus panašumo tarp dviejų prie
šingybių. Taip yra net ir istori
joje — jeigu ne priešingybių su
tapimas. kaip filosofų sistemo
se, tai bent šioks toks panašu
mas ir priešingybių susitikimas. 
Gili analizė atskleidžia, kad ro- 
mėniškume buvo kažkas krikš
čioniško, o Pauliuje — kažkas 
romėniško.

3.
Roma buvo įstatymų imperi

ja, bet joje buvo taip pat ir lais
vės siekimas. Užtenka atskleis
ti D i g e s t a rinkinį, kurio 
puslapiuose randame iškalbin
gus Cicerono pasisakymus: no
rint būti laisvais, reikia tapti 
įstatymų vergais. Senosios (Ro
mos) respublikos istorija glūdi 
ios didvyriškuose atstovuose, o 
klusnumas įstatymams — mei
lėje laisvei. Si asmens ir laisvės 
meilė nebuvo, net ir Neronui 
bei jo paveldėtojams viešpatau
jant, visiškai užgniaužta.

Atidžiai stebėdami matome, 
kad šv. Paulius neneigia žmo
nių įstatymų, bet prie jų pri
duria broliškos meilės įstatymą 
vardu Dievo, kuris atėjo su pa
žadu suteikti tikrąją laisvę 
tiems, kurie Jame ir Jam gv- 
vena. Kaip tik tame savo laiš
ke romėnams, kuris buvo ski

Inž. Mikalojus Ivanauskas, plačiai pagarsėjęs savo liepsnos tapybos 
technika, stovi prie Henriko Blyskio grafikos darbų "69-je" meno 
galerijoje Čikagoje. Ed. šulaičio nuotr.

Liet Katalikų Akademijos suvažiavimas
L. K. M. Akademija maloniai 

kviečia visus tautiečius, kurie 
domisi mokslinėmis problemo
mis bei jų puoselėtojais lietuvių 
tarpe, gausiai dalyvauti jos Vil
nie suvažiavime š.m. rugpjūčio 
23-27 d. Vokietijoje, Vasario 16 
gimnazijos patalpose, 684 Huet- 
tenfelde (Schloss Rennhof) b. 
Lampertheim.

Norintieji dalyvauti suvažiavi
me, prašomi nedelsiant pranešti 
savo atvykimo laiką kun. dr. J. 
Avižai kambario rezervavimo 
reikalus šiuo adresu: Kun. dr. J. 
Aviža, 8 Muenchen 2, Unter An
ger 2. Germany. Už kambarį vie
nai parai su valgiu reiktų mokė
ti apie 16 DM.

Suvažiavimo įvedamąją pilna
ties posėdyje paskaitą skaitys 
prof. dr. J. Eretas: “Mūsų krikš
čioniškosios kultūros raida ne
priklausomybės laikais”. Teolo
gijos sekciją organizuoja ir jai 
vadovauja kun. prof. dr. J. Ju- 
raitis. Joje numatytos šios pa
skaitos: prel. L. Tulaba: “Apaš
talų ir vyskupų kolegija”; kun. 
prof. dr. J. Juraitis: “Malda kaip 
asmenė žmogaus išraiška, šian
dieninių kraštutinumu šviesoje”; 
kun. A. Rubikas: “Pasauliečio 
vaidmuo Bažnyčioje”. Filosofi-

Dail. A. Kurauskas su St. Balze- 
ku lietuvių kultūros ir meno mu- 
zėjuje Čikagoje, 1012 Archer 
Avė. Muzėjus atdaras kasdien 
nuo 1 v. p. p. iki 4.30 v. p. p.

riamas ne vien pasikrikštiju
siems Romos žydams, bet ir at- 
sivertusiems pagonims, šv. Pau
lius visai atvirai gina valdžios 
autoritetą: “Kiekvienas asmuo 
turi nusilenkti valdžios autorite
tui, nes valdžia iš Dievo. Tuo 
būdu ir šio meto valdžia yra iš 
Dievo. Todėl kas priešinasi val
džiai, priešinasi Dievo potvar
kiui, užsitraukdami bausmę. 
Valdžia grasina ne už gerus, 
bet už blogus veiksmus. Nebi
joki valdžios, daryki gerai, ir 
gausi iš jos pagyrimą, nes val
džia iš Dievo ir tai tavo gėriui. 
Bet jeigu bloga darai, bijoki, 
nes ne be reikalo ji nešioja ka
laviją. Ji iš Dievo (valios) val
do ir baudžia tuos, kurie blo
gai elgiasi. Dėlto reikia būti 
klusniems ne dėlto, kad gresia 
bausmė, bet dėlto, kad taip sako 
sąžinė. Tuo motyvu mokėkite 
tad mokesčius. Būkite ištikimi 
Dievo tarnyboje. Visiems teiki
te tai, kas jiems priklauso: kam 
mokesčiai — mokesčius, kam 
pagarba — pagarbą, kam vie
ša garbė — garbę” (III, 1-7).

Tokie ryškūs ir iškilmingi žo
džiai būtų buvę galimi romėnų 
valdžios atstovų lūpose, kurie 
klusnumą imperijos įstatymams 
laikė reikalingu dalyku ne dėlto, 
kad jie būtų naudingi kokiam 
tironui, bet visų piliečių gerovei.

Pauliuje, kaip ir didžiųjų epo
chų romėnuose, laisvės pajauti
mas yra labai stiprus. Romėnų 
civilinės laisvės jausmas yra 
grindžiamas valstybės teisine 
santvarka, Pauliuje gi vyrauja 
šviesos vaikų laisvė, dvasinė 
laisvė, kylanti iš vienybės su 
Kristumi, kuris viršija viską, bet 
įstatymo nepaneigia. §v. Pauliui 
krikščionybė nėra įstatymo pa
neigimas, bet malonės pagalba 
žmogiško įstatymo pagrindimas, 
visus žmones padaręs broliais, o 
ne brolžudžiais. Teisingiems ro
mėnams respublikos įstatymai 
atrodė šventi įstatymai. Pauliui 
tie įstatymai pasilieka šventi, 
nes kilę iš dieviškos tvarkos, ta
čiau nepakankami; turime siek
ti tobulesnės laisvės Naujame 
Įstatyme, kuris yra meilė.

(Bus daugiau) 

jos sekciją organizuoja prof. dr. 
J. L. Navickas. Paskaitų temos 
dar negautos. Istorijos mokslų 
sekciją organizuoja ir jai vado
vauja kun. prof, dr P. Rabi
kauskas, SJ. Numatyti paskaiti
ninkai: kun. prof. dr. P. Rabi
kauskas, SJ, “Mokslinė pažan
ga Vilniaus akademijoje”; mons. 
P. Jatulis: “Kardinolo Jurgio 
Radvilo veikla lietuvių tarpe”; 
kun. dr. J_ Vaišnora, MIC: “Lie
tuviai misininkai Sibire”; dr. P. 
Rėklaitis: “Du Vilniaus miesto- 
vaizdžio tipai XVI-XVIII amžių 
grafikoje”. Sociologijos mokslų 
sekciją organizuoja ir jai vade/ 
vauja dr. K. J. Čeginskas. Pa
skaitininkai: dr. K. J. Čegins
kas: “Visuomeninės raidos bruo
žai šiandieninėje Lietuvoje”; 
kun. dr. V. Kazlauskas: “Šiuo
laikinio ateizmo socialinis verti
nimas”. Literatūros sekciją orga
nizuoja ir jai vadovauja dr. J. 
Grinius. Paskaita dr. J. Griniaus: 
“Laiko balsas ir lietuvių litera
tūra”. Medicinos mokslų sekciją 
organizuoja prof. dr. V. Pavilai- 
nis. Paskaitos: prof. dr. V. Pavi- 
lainis: “Specifinis imunitetas vi
rusu sukelto vėžio”; dr. D. Ja
saitis: “Hipotermija — jos fizio
loginiai padariniai ir jos klini
kinis pritaikymas”.

Suvažiavimas baigiamas že
maičių vyskupijos 550 m. įkūri
mo paminėjimu. Ta proga bai
giamajame pilnaties posėdyje 
prof. dr. Z. Ivinskis skaitys pa
skaitą apie Žemaičių (Medinin
ku) vyskupijos įkūrimą. Galuti
nė suvažiavimo programa, nu
rodanti atskirų sekcijų posėdžius 
ir laiką, bus paskelbta vėliau.

Atsiusta paminėti
Dr. Juozas Dauparas, ŽEMĖS 

ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Čikaga 
1966, 287 p. Autoriaus leidinys (1520 
West 99th Str., Chicago, Ill. 60634, 
USA). Kaina $5.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA, 
MCMLVII—MCMLXVII pirmasis de
šimtmetis. Operos sukakčiai ir J. 
Kamavičiaus “Gražinos” pastatymui 
skirtas leidinys. 72 didelio formato 
puslapiai spalvotuose viršeliuose. 
Leidėjas — Chicagos Lietuvių Opera, 
redaktorius — Vladas Būtėnas, dai
lininkas — Algirdas Kurauskas. Nuo
traukos — Vlado Juknevičiaus, Juo
zo Karklio, Algimanto Kezio, SJ, ir 
Algirdo Meškausko.

Ateitis nr. 5, gegužė. Lietuvių ka
talikiškojo jaunimo žurnalas, leidžia
mas Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos. Redakcijos adresas: Ateitis, 80- 
23 85th Drive, Woodhaven, N.Y. 
11421, USA. Administratorius — Ka
zys Vainius, 64-09 56th Rd., Maspeth, 
N.Y. 11378, USA.

Vida šopytė, Hamiltono Mc
Master universitete gavusi baka
lauro laipsnį — BA iš anglų kal
bos ir istorijos. Šią vasarą ji stu
dijuoja Toronte Ontario mokyto
jų kolegijoj, o rudenį pradės mo
kytojauti vienoje Ošavos augš- 
tesnėje mokykloje. Gimusi 1946 
m. gegužės 29 d. Vokietijoj, Ha
nau. Mokėsi Hamiltono St. Pat
rick's pr. mokykloj ir Katedros 
mergaičių gimnazijoj. 1964 m. 
įstojo į McMaster universitetą, 
kurį šį pavasarį baigė. Aktyvi 
skautė, "Gyvataro" taut, šokių 
grupės narė, buvusi Vysk. M.
Valančiaus šeštadieninės mo

kyklos mokinė
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0 KULTMEJE VEIKIOJE
LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAU

GIJA jau ruošia 500 psl. leidinį apie 
Vytauto Didžiojo universitetą, api
mantį įsteigimo istoriją, fakultetų ir 
pagalbinių įstaigų veiklą, studentų 
atstovybę, ideologines organizacijas, 
korporacijas ir ratelius. Redakcinė 
komisija prašo ne tik aukų, bet taip
gi vertingų nuotraukų bei minėtąją 
veiklą garsinančių rašinių. Finansi
nes aukas leidiniui paremti priima 
prof. Stasys Dirmantas, 6616 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629, 
rašinių ir nuotraukų laukia prof. 
Pranas Čepėnas, 6015 So. Francisco 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. Pa
naudota medžiaga bus grąžinama.

JONO DOVYDĖNO nuotraukų pa
roda atidaryta Čikagos meno insti
tuto fotografijos skyriaus galerijoje. 
Fotografijos meno jis mokėsi pas 
Rhode Island School of Design gar
sųjį šios srities specialistą Harry 
Callahan, o nuo 1966 m. dirba foto
grafu Urban Renewal įstaigoje Čika
goje. Parodoje išstatyta apie 60 nuo
traukų — miestų ir kaimų vaizdų, 
portretų, žiemos peizažų, medžių si
luetų ir netgi abstraktinių bandymų. 
Paroda truks iki liepos 23 d.

MOKYT. A. MASIONIS iš Paterson, 
N.J., padarys pranešimą tema “Mo
kymo problemos” mokytojų studijų 
savaitėje, kuri įvyks liepos 30 — 
rugp. 6 d. Dainavoje. A. Masionis 
dirba augštesniojoje amerikiečių mo
kykloje. Dalis jo šiuo klausimu min
čių buvo paskelbta spaudoje. Studi
jų savaitėje bus plačiau išnagrinėti 
sunkumai ir kaip juos praktiškai iš
spręsti. Studijų savaitėje vietų dar 
yra, tad nevėlu įsiregistruoti.

DR. H. BUDDENSIEG į vokiečių 
kalbą išverstą vysk. A. Baranausko 
“Anykščių šilelį” išleis Wilhelm Fink 
leidykla Miunchene. Leidinys bus di
delio formato, iliustruotas dail. J. 
Kuzminskio graviūromis, turės išsa
mų vertėjo straipsnį apie autoriaus 
gyvenimą ir kūrybą. Ta pati leidykla 
atskira knygele ruošiasi išleisti dr. 
H. Buddensieg išverstą Dionizo Poš
kos “Mužiką Žemaičių ir Lietuvos”. 
Šis leidinys bus iliustruotas dail. V. 
Jurkūno graviūromis ir taip pat tu
rės vertėjo straipsnį apie D. Pošką. 
Pažodinį “Anykščių šilelio” vertimo 
tekstą dr. H. Buddensiegui parūpino 
Lietuvoje gyvenąs E. Astramskas, o 
“Mužiko Žemaičių ir Lietuvos” verti
me talkino heidelbergietis lituanistas 
Ernestas Kavolis.

ALDONA STEMPUŽIENĖ su jai 
akompanavusiu kompoz. D. Lapinsku 
dalyvavo Los Angeles Lietuvių Die
nos koncertinėje programoje. Ji pa
dainavo operų arijų, A. Račiūno, J. 
Gruodžio dainų ir D. Lapinsko nau
jųjų kompozicijų, kurios klausytojus 
žavėjo modernia muzikos forma. Pro
gramą praplėtė ir papildė kompoz. 
B. Budriūno vadovaujamas Šv. Kazi
miero parapijos choras. Su juo A. 
Stempužienė atliko habanerą iš G. 
Bizet operos “Carmen”, St. Šimkaus 
kantatą “Atsisveikinimas su tėvyne” 
kartu su vietiniais solistais — Ilma- 
ra Mažeikaite, Birute ir Rimtautu 
Dabšiais. Koncertas buvo užbaigtas 
B. Budriūno kūriniu “Mano protėvių 
žemė”, sukomponuotu pagal Bern. 
Brazdžionio žodžius.

SOL. ZUZANA VALADKAITĖ, Ar
gentinos lietuvaitė, Buenos Aires 
mieste gilina dainavimo studijas pas 
buvusį Vienos operos solistą prof. A. 
Wolken, kuris paruošia Buenos Ai
res valstybinės operos Colon daini
ninkus. Jaunoji lietuvaitė dainininkė 
dalyvauja draugijų meninėse progra
mose.

KOMPOZITORIUS JERONIMAS 
KAČINSKAS yra pakviestas į Berk
ley muzikos mokyklą Bostone diriga
vimo klasės vadovu ir dėstytoju. Jis 
buvo paprašytas sudaryti naują di
rigavimo klasės programą ir nusta
tyti mokymo metodus. Si muzikos 
mokykla turi daug studentų iš Euro
pos, Azijos ir P. Amerikos.

ADV. RAPOLO SKIPIČIO knyga 
“Nepriklausoma Lietuva” jau renka
ma. Ji yra pirmosios knygos “Nepri
klausomą Lietuvą statant” tęsinys at 
žymėti nepriklausomybės laikotar
piui, pasauliniam lietuvių kongresui, 
lietuvių amerikiečių ir P. Amerikos 
lietuvių veiklai

“RAMBYNAS”, savarankiškai vei
kiantis tautinių šokių ir dainų jau
nimo sambūris Buenos Aires, Ar
gentinoje, Joninių proga birželio 24 
d. Aušros Vartų parapijos salėje su
vaidino Gasparo Veličkos “šiena
pjūtę”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TRADICINIS POEZIJOS PAVA

SARIS, trečias iš eilės, šiemet buvo 
pradėtas prie paminklo K. Donelai
čiui Vilniaus universiteto arkoje ve- 
lionies V. Mykolaičio-Putino pagerbi
mu ir jo eilėraščiais, kuriuos skaitė 
aktorius L. Noreika. Po to penkios 
poetų grupės sų literatūros vakarų 
programomis aplankė visą eilę Lietu
vos miestų ir miestelių. Alg. Balta
kis, J. Macevičius, P. Širvys, M. Mar
tinaitis, M. Macijauskienė, A. Griga
liūnienė ir J. Strielkūnas buvo nu
vykę į latvių poeto J. Rainio tėviš
kę, lankėsi Salose, Aleksandravėlėje 
ir Anykščių apylinkėse. Biržų kraš
te viešėjo M. Kudarauskaitė, V. Blo
žė, V. Karalius, V. Mačiuika, Eug. 
Matuzevičius, A. Miškinis, A, Fabijo
nas, Alb. Žukauskas. Neringoje ir 
Klaipėdoje eiles deklamavo A. Ber

notas, G. Astrauskas, J. Lapašinskas, 
V. Reimeris, J. Graičiūnas, J. Mar
cinkevičius. Po Dzūkiją keliavo V. 
Rudokas, V. Šulcaitė, E. Selelionis, 
M. Vainilaitis, R. Girkontaitė, Alf. 
Baranauskas, kurie buvo užsukę ir į 
Vinco Krėvės gimtinę. Palangiškiams 
lietuvišką eiliuotą žodį nuvežė T. 
Rostovaitė, J. Vaičiūnaitė, A. Dri- 
linga, K Inčiūra, A. Jašinskas, Just. 
Marcinkevičius ir VI. Šimkus. Poezi
jos pavasario baigminis vakaras įvy
ko Lakštingalų parke Palemone. Kon
certinę programą Čia atliko Kauno 
politechnikos instituto ansamblis 
“Nemunas”. S. Nėries, J. Janonio, 
V. Montvilos, V. Mykolaičio-Putino 
eilėraščius skaitė dramos aktoriai — 
vilnietis L Noreika, kauniečiai G. 
Balandytė, A. Voščikas ir A. Žekas. 
Su originaliu kūrybiniu žodžiu pasi
rodė eilė poezijos pavasario dalyvių. 
Kauno miesto vykdomojo komiteto 
vardu E. Mieželaičiui buvo suteiktas 
S. Nėries vardo prizas už jo knygą 
“Duona ir žodis”.

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos tenoras, turėjo dalyvauti 
Montrealio pasaulinėje parodoje su
rengtuose koncertuose. Tai liudija 
“Švyturio” žurnale atspausta nuotrau
ka su atitinkamu parašu. Paskutiniu 
momentu jis buvo pakeistas bosu V. 
Daunoru. Pakeitimas sukėlė įvairių 
spėliojimų, o jo tikroji priežastis 
išryškėjo birželio 20 d., kai “Tiesa” 
paskelbė, kad V. Noreika su geriau
siais sovietų dainininkais išvyksta 
gastrolių į JAV. Per tris mėnesius 
čia bus surengta 90 koncertų, ku
riuose V. Noreika dainuos “Rigo- 
letto”, “Eugenijaus Onegino”, “Tos- 
cos”, “Dubrovskio” bei kitų operų 
arijas ir lietuvių liaudies dainas. 
Pirmasis koncertas turėjo įvykti lie
pos 3 d. Niujorko Metropolitan ope
ros teatre.

JUOZO BALTUŠIO kelionės įspū
džius iš JAV “Tėvų ir brolių takais” 
į naujų knygų sąrašą jau įtraukė 
“Tiesa”. Jie buvo skelbiami rašytojų 
savaitraštyje “Literatūra ir Menas”. 
Sakoma, kad tada šį savaitraštį skai
tytojai graibstyte graibstė, nes J. 
Baltušio žvilgsnis buvo gerokai objek
tyvesnis už A. Laurinčiuko propagan
dinę išmonę “Trečiojoj dolerio pu
sėj”, kuri netgi buvo išversta į ru
sų kalbą. “Liter, ir Meno” redakci
ja J. Baltušio įspūdžius nutraukė, 
nepateikdama pabaigos, matyt, kom
partijai padarius atitinkamą spaudi
mą. Knygos išleidimas buvo ilgai ati
dėliojamas. Įspūdžiai, atrodo, yra pra
plėsti, nes knyga turi 328 psl. Tira
žas — 25.000 egz. Ar J. Baltučiui pa
vyko išsiversti be tam tikrų refor
mų, paaiškės ateityje.

DU MILANO LA SCALA TEAT
RO solistai — sopranas Virginija 
Dzeani ir bosas Nikola Rosis Leme- 
nis (pavardės sulietuvintos) gastro
liavo Vilniuje. V. Dzeani dainavo 
Violetą G. Verdi “Traviatoje” ir Ma
dame Butterfly to paties vardo G. 
Puccini operoje, o N. S. Lemenis — 
Pilypą G. Verdi operoje “Don Car
los”. Kai V. Noreika debiutavo Mi
lano La Scala teatre, jo partnerė 
“Madame Butterfly” operoje buvo ta 
pati V. Dzeani. Dabar jiedu turėjo 
progą susitikti Vilniaus operos sce
noje.

PRANEŠIMAS IŠ KAIŠIADORIŲ 
skelbia, jog buvo atidengtas skulp
toriaus Vlado Žuklio sukurtas metalo 
ir granito paminklas vysk. A. Ba
ranauskui su įrašu: “1851—1854 m. 
Rumšiškėse gyveno ir mokėsi poetas 
Antanas Baranauskas.” Į iškilmę at
silankė gausus būrys rumšiškiečių ir 
poezijos pavasario dalyvių. Naująjį 
paminklą jie papuošė gėlėmis.

VILNIAUS UNIVERSITETO liau
dies dainų ir šokių ansamblis laivu 
“Litva” pradėjo koncertinę kelionę 
iš Odesos uosto į Viduržemio jūros 
kraštus. Pirmasis koncertas buvo su
rengtas Bulgarijos uoste Varnoje. 
Ansamblio dalyviai aplankė Zolotyje 
Peski ir Družbos kurortus, Turkijos 
Stambulą. Koncertai numatyti Pirė- 
juje, Neapolyje, Genujoje ir Marse
lyje.

INTERGRAFIK-67 tarptautinėje 
grafikos darbų parodoje Berlyne yra 
išstatytas Aldonos Skirutytės ciklas 
“Mano tėviškė dainose ir legendose” 
(Neringa ir Naglis), jos lino raižiniai 
“Gintaro krantas” (Su plekšne, Kur
šių gyventojai) ir Vytauto Kalinaus
ko “Dainų šventė Vilniuje”, šiai pa
rodai 459 grafikų darbus atrinko 
tarptautinė komisijo.

1967 M. “POEZIJOS PAVASARIO” 
neseniai pasirodžiusioje antologijoje 
dalyvauja 49 poetai, jų tarpe pirmą 
kartą į šį tradicinį leidinį patekę 
jaunieji — J. Mačiukevičius, R. Gir
kontaitė ir V. Skripka. Skyriuje “Iš 
literatūrinio palikimo” pateikiamos 
Algimanto Mackaus knygų “Chapel 
B”, “Neornamentuotos kalbos gene
racija ir augintiniai* ištraukos. Čia 
taipgi yra paskelbtas Alg. Baltakio 
rašinys “Algimantas Mackus ir jo 
tragedija”, šiemetiniame “Poezijos 
pavasaryje” apstu straipsnių, kurių 
dalis Spalio revoliucijos proga nu
krypsta į daugiau ar mažiau propa
gandinius dirvonus. Leidinį paruošė 
ats. red. A. Baltakis, redakcinė komi
sija — A. Bernotas, V. Bložė, V. 
Kubilius, Just Marcinkevičius, V. 
Reimeris ir V. Rudokas. Redagavo S. 
Budrytė, apipavidalino dail. R. Gi- 
bavičius. V. Kst.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W
DUNDAS — BROCK

dvie-

QUEBEC — BLOOR 
$10-000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų

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 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy-

Lietuvių skautų veikla
• Ateinantį šeštadienį, liepos 8, 

į Romuvą vyksta vadovai-vės prieš- 
stovykliniam pasirengimui. Stovykla 
prasideda liepos 15 d.

• Yra gauta vyr. skautėm ir skau
tam lietuviškų austų diržų ir den

giamos spalvos švilpukams virvučių. 
Kreiptis į A Jankaitienę, tel. RO 
2-3838.

• šią savaitę baigiama registraci
ja į vadovų-vių lavinimo stovyklą, 
Custer, Mich. Registruotis pas tun- 
tininkus, įmokant $10. C. S.

Toronto savivaldybė patvirti
no planus įsteigti zoologijos so
dui Rouge Valley vietovėje, 
šiaurės rytų Scarboro dalyje. 
Architektui R. Moriyamai buvo 
paskirta $50.000. Už šią sumą 
Jis turės išstudijuoti minėtosios 
vietovės aplinką ir padaryti pa
siūlymus, lengvinančius planų

Toronto miesto susisiekimo 
bendrovė TTC atmetė savival
dybės pasiūlymą įvesti visam 
miestui vienos zonos bilietus.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

atvlra skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2J00 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo- 
dernioe virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar

vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin-

JANE -— ANN
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
angžtiis atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

NEW TORONTO,
$15.000 {mokėti, 6 butų apartment!- 
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 įmetėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

EKSPORTAS

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

DURIE - BLOOR, $5.000 įmokėti ir 
viena atvira skola balansui; 7 
kambarių atskiras namas, kvad- 
ratinis Dianas, 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
baigtas 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 DĖL 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

PR. KERBERIS
Darbo tel. R0 7-5454 Namų LE 5-1584

jimui.
BABY POLNT - WARREN PARK, | 

$5.000 įmokėti, gražus 7 kamba-1 
rių mūrinis namas, kvadratinis Į 
planas, užbaigtas rūsys, platus I 
sklypas, garažas su privačiu įva-1 
žiavimu. Greitai užimtinas.

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

HIGH PARK - BLOOR, $30.000 
įmokėti, šešiabutis (sikspleksas), 
maždaug 12 metų senumo, 4 ga
ražai; viena skola balansui.

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%.

KITŲ NUOSAVYBIŲ.

TTC pirmininko Clarence Day 
teigimu, tokiu atveju bendrovė 
kasmet turėtų apie šešis mili
jonus dolerių nuostolio. Jis at
metė ir antrąjį savivaldybės pa
siūlymą — sumažinti bilietų 
kainas pensininkams ir mokslei
viams. Pasak C. Day, pensinin
kais turėtų rūpintis miesto ge
rovės įstaigos, o susisiekimo at
piginimu moksleiviams — Onta
rio provincinė vyriausybė.

Toronto miesto taryba nutarė 
iki šių metų galo perimti 41 
namą salose. Jų nusavinimas 
pareikalaus apie $700.000. Kai- 
kurie tarybos nariai siūlė šią 
sumą panaudoti miesto parkų 
tvarkymui. Burmistras Denni
son pareiškė, kad salose gyve
nančių torontiečių aptarnavimas 
kasmet iš miesto iždo pareika
lauja $250.000, kai tuo tarpu 
nuosavybės mokesčių iš ten gau
nama tik $60.000.

Toronto švietimo vadyba už
baigė penkis mėnesius trukusias 
derybas su gimnazijų ir pradi
nių mokyklų 5.200 mokytojų at
stovais dėl algų pakėlimo. At
lyginimai jiems bus padidinti 
maždaug 15%, t.y. mokytojai be 
jokios patirties gaus $4.600 pra
dinę algą, o kitiems pagal turi
mą patirti ji kils iki $13.200. 
Mokytojai taipgi išsikovojo vien
kartinį $90-162 priedą, kuris 
jiems bus išmokėtas liepos mėn. 
pabaigoje. Algų padidinimas 
vien tik Toronto mieste parei
kalaus apie milijoną dolerių pa
pildomų išlaidų. Manoma, jog 
namų savininkams nuosavybės 
mokesčius teks padidinti $12.50.

Automobilių savininkų Toron
to mieste laukia didesnės baus
mės už neteisėtą automobilio pa
statymą gatvėse uždraustu me
tu ir už neleidžiamus sustojimus. 
No-parking įsako pažeidimas da
bar kainuos $5, no-stopping — 
$10. Už neleistiną automobilių 
pastatymą šalutinėse gatvėse ir 
toliau reikės mokėti $2 baudą. 
Pakeitimas yra taikomas pagrin
dinėms gatvėms didžiojo eismo 
valandomis, kai žmonės vyksta į 
darbą ir grįžta iš darboviečių.

Ontario provincijos policija 
praneša, kad jos narių žvalgy
ba lėktuvuose virš plentu bus 
išplėsta į Hamiltono ir Niaga
ros ruažą. Pagrindinis tokios 
žvalgybos tikslas yra gaudyti 
pergreit važiuojančius automobi
lių vairuotojus. Ji apims kara
lienės Elzbietos autostradą iki 
Fort Erie, plentus: nr. 403, 5, 6, 
2, 3, 20. Lėktuvai naudosis 
Mount Hope aerodromu Hamil
tone. Automobilių greiti gali
ma bus nustatyti iš oro, pasi
naudojant ant plentų nudažy
tais T ženklais ir tarp jų iš 
anksto išmatuotu atstumu. Grei
čio mėgėjams lieka vienintelė 
paguoda — visą ši ruožą prižiū
rės tik vienas lėktuvas, kuris, 
aišku, negalės būti visur tuo 
pačiu metu.

buvo tapęs pasaulio sunkaus svorio 
bokso meisteriu, šią meisterystę jis 
buvo paveržęs iš Amerikos lietuvio 
J. Sharkio-žukausko.

Olimpinių žaidynių atrankinėse 
futbolo rungtynėse Kuba nugalėjo 
Kanadą 2:1. Tokiu būdu, esant dvie
jų rungtynių pasekmei 3:2, Kanada 
prarado teisę žaisti olimpinėse žai
dynėse. Pirmas šių rinktinių susiti
kimas baigėsi lygiomis 1:1.

Toronte viešėjo dvi pajėgios fut
bolo vienuolikės, kurios čia žaidė 
draugiškas rungtynes. Lenkų Lodzės 
LSK įveikė 1966 m. Vokietijos meis
terį Braunschweigo Eintracht 2:1. 
Sekančios dėmesio vertos rungtynės 
Toronte įvyks liepos 5 ir 9 dienomis 
Varsity stadijone. Bus žaidžiamos 
U.S.A, lygos pirmenybių rungtynės.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės 

vyksta kiekvieną pirmadienį, antra
dienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 
nuo 7.30 v.v. Parkdale gimnazijos 
sporto aikštėje (į pietus nuo Queen, 
tarp Close ir Dunn gatvių). Treni
ruoja Algis Malinauskas.

Liepos 15-16 cLd. stovykloje bus 
pravestas lengvosios atletikos tur
nyras. Kviečiami ir svečiai.

Liepos 29-30 d.i Čikagoje įvyks 
Š. Amerikos pabaltiečių plaukimo ir 
lengvosios atletikos pirmenybės. 
Plaukimas bus pravestas visoms kla
sėms, o lengvoji atletika tik vyrų 
ir moterų klasėse. Prieauglio klasių 
pirmenybės įvyks Toronte rugsėjo 9 
d.

Birželio 23-24 d.d. Čikagoje įvyku
siose lietuvių-ukrainiečių lengvosios 
atletikos ir futbolo pirmenybėse 
Aušros lengvaatlečiai išsikovojo: I. 
Janeliūnaitė — I v. 60 m. 8,7 sk., 
II v. 100 m. 14 sek., II v. šuolyje 
į augštį 4’2” ir III v. šuolyje į tolį; 
J. Klimaitė — III v. jieties metime 
88’0, II v. disko metime 84,0 ir II 
v. rutulio stūmime 31,4”; R. Petraus
kas — Iv. trišuolyje 41’1,5”, I v. 
disko metime 108’10”, II v. rutulio 
stūmime 35’2”, III v. šuolyje į 
augštį 5’7”, III v. šuolyje į tolį 
19’0, ir III v. šuolyje su kartim; K. 
Tamašauskas — III v. 440 m. 56 sk., 
100 m. 11,6 sk., IV v. 220 m. 24,5 
sk., IV v. šuolyje į tolį ir IV v. ru
tulio stūmime.

Toronto katalikiškų mokyklų pir
menybėse Ričardas Petronis, 12 m., 
pasiekė naują rekordą šokime į augš
tį 4’6” (per treniruotes jis lengvai 
Įveikia 4’11”).

Etobicoke mokyklų atvirose pir
menybėse Irena Simanavičiūtė išsi
kovojo I v. rutulio stūmime 34’10”.

P. STAUSKAS LAIMĖJO 
GOLFO TURNYRĄ

Praeitą savaitgalį Kanados sporto 
apygarda Wasagos aikštyne suruošė 
golfo vidurvasario turnyrą. Šį turny
rą vidutiniška pasekme 87 laimėjo 
P. Stauskas. Toliau sekė A Juozai
tis 89 ir V. Balsys su J. Žuku po 
90. B klasėje geriausiai sužaidė M. 
Ignatavičius su 91 smūgiu. Nors da
lyviai buvo negausūs (20), tačiau 
daugumas žaidėjų sužaidė neblogai: 
H. Stepaitis ir A Žutautas po 92, 
A Banelis 93, V. Petraitis 94, A. 
Simanavičius 95 ir J. Kuncaitis 98. 
Turnyrą sklandžiai pravedė naujasis 
sporto apygardos golfo vadovas A. 
Eižinas? A. S.

SPORTAS VISUR
Australijos garsusis ilgų nuotolių 

bėgikas Ron Clarke vėl pagerino 2 
mylių bėgimo rekordą, nubėgdamas 
šį nuotolį per 8:19,8. Senas rekor
das priklausė prancūzui M. Jazy ir 
buvo 8:22,6. R. Clarke dabar turi 6 
rekordus 2-6 mylių, nuotoliuose. Pir
masis 2 mylių rekordas pasiektas 
anglo Alf Schrubb 1904 m. ir buvo 
9:06,6. Jis išsilaikė iki 1931 m. Ta
da garsusis suomių bėgikas Paavo 
Nurmi pirmas pralaužė 9 minučių 
ribą, nubėgdamas šį nuotolį per 
8:59,6. Vėliau, antro pasaulinio ka
ro metu, švedas Gunder Haegg dvie
jų metų laikotarpyje rekordą page
rino vienuolika sekundžių.

Wimbeldone, Britanijoje, prasidė
jo garsiosios lauko teniso pirmeny
bės, kuriose dalyvauti yra visų lau
ko tenisininkų svajonė, šių metų 
pirmenybės neapsiėjo be staigmenų. 
Mažai žinomas Ch. Pasarell iš Puer
to Rico įveikė praeitų metų laimė
toją ispaną M. Santana.

Italijoje mirė italų garsusis bok
sininkas P. Camera, kuris 1933 m.

MANN&MART EL
REALTORS

Tel. 249-7691
ISLINGTON — THE KINGSWAY, 
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir įva
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.
EAST DR. — SCARLETT RD., 
$25.000, atskiras 1% augšto plytų 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na-' 
mas; savininkas išsikelia.

1928 Weston Rd.
BATHURST — WILSON
$19.000. atskiras, 5 kambariai, ga
ražas, sklypas 42*xl50*. $5.000 Įmo
kėti.
JANE —LAMBTON,
$12.000 pilna kaina, medinis priva
tus įvažiavimas, vieta garažui, skly
pas 30’x90’.
------ CO — ROYAL YORK Rd., 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 įmokėjimu, 8 au
tomobiliams parkinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū 
rinis namas su garažu, dideli 
kambariai, 3 prausyklos, įmokėti 
$5—7.000; didelei šeimai, tinka nuo- 
mojimui.

i.: 1ę i Taupyk ir skolinkis

St. Vaupšas
Darbo teL 84M891 Namų tel 244-3519

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

n DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7% 
MILIJONUS DOLERIŲ.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-L30 ir 430-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 430-7
Penkti 10 -1.30 ir 4.30 • 8 
fiešt.9-12
Sekm. 930 • 1

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

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PASAULIO ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psL) 

litikų visišką nesirūpinimą ba
daujančios Biharo ir kitų pro
vincijų gyventojais liudija* “sto
rų vyrų klubo” New Delhi su
rengta vakarienė, kurioj dalyva
vo 47 parlamento nariai, šie sto
ruliai vienu prisėdimu sukirto 
po du svarus maisto, krūvą vai
sių ir išgėrė litrą pieno. Toks 
maisto kiekis tris kartus prašo
ka eiliniams gyventojams leistą 
normą.

Adolfo von Thaddeno naujų
jų nacių partija Saksonijos rin
kimuose i 149 vietų parlamen
tą pravedė 10 atstovų. Rinkimus 
laimėjo užsienio reikalų min. 
Willy Brandt socialdemokratai, 
gavę 43,1% balsų. Kanclerio K. 
G. Kiesingerio krikščionys de
mokratai turėjo pasitenkinti 
41,7% balsų. A. von Thaddeno 
naciai jau yra ikėlę koją Į šešis 
V. Vokietijos federacinės res
publikos provincinius parlamen-

Pajieškojimai
Lietuviai, gyvenusieji 1945-6 me

tais Arnsberg Ruhr DP stovykloje 
ir pažinojusieji Teodorą Galilionį ir 
Edith Klimavičienę, prašomi atsi
liepti svarbiu informacijos reikalu: 
Stanley Dagilis c/o Tahsis Co. Ltd., 
Fair Harbour, B.C., Canada.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
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.

Tel. 534-9286
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- 
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
kinys.
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.

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

i ■—RI ... „m

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 įmokėti, 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- 
butis-dupleksas, 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
judamą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar-

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE1-1161, namų 783-2105

tus. Saksonijos rinkimuose jie 
išstūmė iš trečios vietos laisvųjų 
demokratų partiją.

Spalio revoliucijos penkiasde
šimtmečio proga sovietų kom
partija ruošiasi paskelbti visuo
tinę amnestiją daugeliui kali
nių. Maskvoje viešėjusiam vie
nam britų rašytojui buvo užtik
rinta, jog bausmės dovanojimo 
susilauks ir Siniavskis su Da
nielių. 1966 m. įvykusiame pro
pagandiniame teisme pirmasis 
buvo nuteistas kalėti 7, antrasis 
5 metus.

Amerikiečių žurnalo “News
week” pranešimu, Š. Vietna
mas ruošiasi sutikti sustiprintus 
JAV aviacijos smūgius. Užsie
nio kraštu ambasados buvo pa
prašytos išsikelti iš sostinės Ha
nojaus. Daugelis jų jau yra už
dariusios savo pastatus Hanoju
je. Amerikiečių naujausias nai
kintuvas F-lll, kuris skrydžio 
metu suglaudžia sparnus, gero
kai padidindamas greitį, sekan
čiu metų pradžioje gali būti pra
dėtas naudoti Vietnamo kare. 
Manoma, kad jo neįstengs pa
sigauti sovietų SAM priešlėktu
vinės raketos. Arabų-žydų karo 
metu į Izraelio rankas pateko 
keletas sovietinės gamybos SA-2 
nriešlėktuviniu raketų. Ameri
kiečių kariniai ekspertai dabar 
turi proga jas išstudijuoti ir 
gautąsias žinias panaudoti savo 
lėktuvų apsaugai š. Vietnamo 
padangėje.

Sovietų Sąjungos žydų sluogs- 
niuose jaučiamas susirūpinimas, 
kad kompartijos šaukiami darbi
ninku ir tarnautoju susirinki
mai Izraeliui pasmerkti gali su
kelti antisemitizmo bangą pa
čioje Sovietu Sąjungoje, kur žy
dų yra anie tris milijonus. 
Kremlius jau sustabdė žydų 
emigracija i Izraelį, o kaikurie 
universitetai yra pašalinę kele
tą žydų kilmės studentu.

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 reifanenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

|—Iome Owners

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės (
• Atliekam visus statybos darbus ir 

remontus

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

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m a A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKAfylA 
KREDITO KOOPERATYVE ______

MOKAME
4% % už depozitus
5M% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valduos 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 nuo 10 vaL iki 3 vai p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L. G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543
HIGH PARK GATVĖ, $27.500 pilna kaina; 8 nepereinami kambariai, 3 vir
tuvės, 2 prausyklos, geras sklypas.
GLENLAKE GATVĖ, $3.000 įmokėti, vienas atviras mortgičius balansui, 6 
gražūs kambariai, garažui vieta.
KENNETH GATVĖ, $2.000 įmokėti, atskiras namas, 7 kambariai, garažui 
vieta; prašoma kaina $24.000.
HEWITT GATVĖ, $45.000 prašoma kaina, 3-jų šeimų didelis namas, 3 vir
tuvės, 4 prausyklos, geras įvažiavimas, dvigubas garažas.
BATHURST - EGLINTON, keturbutis (Fourplex) originalus, gražus pasta
tas po 5 kambarius butai; įmokėti apie $25.000; balansui vienas mortgičius.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Madžeto ir patarnavimo planzLIšsfanokėjiinas penkiems metams ir Ogiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College - Dufferin rajone.
$3.000 ĮMOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 ĮMOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privati įvažiavimas, 
dvigubas garažas.
$3L900, Bloor - Jane, 6 dideli — šviesūs kambariai, nauja krosnis, užbaig
ta rūsy svetainė; atskiras garažas.
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, su 
apartamentu, 50 mylių nuo Toronto, prie didelio plento, 3 metų senumo; 
parduodamas dėl savininko mirties savikaina (apie $62.000). Įmokėti apie 
$10.000; gražioj vietoj. Nuoširdžiai rekomenduotinas jaunai porai ar pen-

10S2 BLOOR St W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių Įvai
riom vietose ir Įvairia kaina. Prefome tik kreiptis pas uam. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkja J. Koikelic A. Bliudžiua Aly. (Mieldežukė) Wiatoaki



7 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. VII. 6 — Nr. 27 (»W) 0 Minom PASISAKOA U) R AŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • N4 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSC 
SONALO B DAIKTŲ (BONDS) • •! 
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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, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO Į Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 mašinos, motociklai, dviračiai, riu- 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI j varnos mašinos, televizijos aparatai, 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO pianinai, automobiliams padangos, 

KATALOGŲ. I foto aparatai ir U.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

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

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
486 RONCESVALLES AVE. 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 vai p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-22*9

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
K. STRIAUPIS

Bes. teL LE 6-5363

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I 8

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-610* 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIŪ8

International 
Driving School 

WALDI
C«rtrM |>»olea 691 Ayotte St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokom* tu tfondorrinOmta, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Yolkswaganais.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt 
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

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

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

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST STn 
teL WA 1-3225 arba WA 4-1M1 
1 -....................— ..... .

LIETUVIO MISIJONIERIAUS 
LAIŠKAS

Visų pinna norėčiau Jums praneš
ti, kad prieš dvi savaites atsidūriau 
naujoj vietoj. Kaip gerai žinote, prieš 
ketverius metus pradėjau rūpintis 
seminarijos statyba. Dėl vienos ki
tos svarbios priežasties darbai vis 
buvo nudelsti. Bet šis kryžius jau 
lengvesnis, nes seminarijos statyba 
pradėta. Taip! Net ir aš nustebau, 
kai viršininkai nutarė ilgiau nedelsti 
ir tuoj pat pradėti darbus. Laukiau 
šios progos, kad mano širdis galėtų 
atsikvėpti. Buvau perėmęs parapiją, 
kurią tvarkiau trejus metus, nežiū
rint kitų labdarybės darbų. Prieš po
rą savaičių įteikiau viršininkams 
prašymą priimt mano rezignaciją ir 
leist įsteigt mažą vienuolynėlį už
miestyje, kur galėčiau laisviau atsi
duoti dangiškų dalykų apmąstymui 
bei dirbti neturtingiausioms šios apy
linkės žmonėms. Nors priešų daug, 
vistiek kažkaip stebuklingai iškovo
jau leidimą, ir štai esu savo “Betlė- 
juje”. Namelis mažutėlis, nėra jokių 
patogumų. Matau, kad reikia įsitai
syt šiek tiek, kad gyvenimas nebū
tų persunkus. Iš ryto pasisemiu van
dens iš šulinio apsipraust. Prausykla 
— bliūdelis, stovįs ant lentos, pri
kaltos prie medžio. Išsiplauti balti
niams užkaičiau bliūdą vandens lau
ke ir, nežiūrint akis graužiančių dū
mų, išsiplaunu kas reikalinga.

Netoli yra senas korėjiečių stiliaus 
namas, kuris naudojamas kaip koply
tėlė sekmadieniais. Ten atlaikau šv. 
Mišias katalikams, kurių skaičius 
maždaug 200. Rūpinuosi ne tiek sa
vimi, kiek jais. Aišku, reikia kuo 
greičiausiai pastatyt bent mažą baž
nytėlę, nes dabartinis namas jau svy
ruoja.

Dėl aukų Mišioms, manau būtų 
geriau aiškiai pasakyt, kad aš ne
noriu jos nustatyti. Man įkyrėjo kal
bėti apie pinigus kartu su augščiau- 
sia Dievo dovana, ty. šv. Mišiomis. 
Auka — didelė ar maža — priklau
so nuo kiekvieno žmogaus išgalės. 
Todėl, brangi ponia, prašyčiau Jus 
paaukoti kiek Jūs širdyje jaučiate 
galima, nenuskriaudžiant savęs. Mano 
didžiausias džiaugsmas yra jausti, 
kad žmogus duoda iš širdies, nežiū
rint ar ta auka didelė ar maža. Kas 
svarbiausia, tai kad būtų auka tikra 
prasme, nes auka negali būti auka 
be kokio nors skausmo. Tiktai šito
kia auka yra vertinga sielų išgany
mui ir tinkama Dievo akivaizdoje. 
Tad vienas centas ar vienas šimtas 
sudaro auką pagal žmogaus išgalę.

Pradėjau šį laiškutį 9 dieną, bet 
jau 12 šio mėnesio! Kasdien po tru
putį, kai laikas leidžia, priduriu vie
ną kitą žodelį. Net ir dabar laukiu 
vieno žmogaus, su kuriuo aplankysiu 
šito rajono krikščionis. Iš tikrųjų gy
venu senovinio kaimiečio gyvenimą 
ir galiu gerai suprasti, kaip mano 
mama gyveno Lietuvoj prieš pen
kiasdešimt metų!

Brangi ponia, tikiu sulaukti Jūsų 
maldų bei paramos sunkiame darbe 
ir prašyčiau perduoti šias žinias ki
tiems savo bičiuliams, kurie gal kar
tais norėtų kokiu nors būdu parem
ti lietuvį pranciškoną misijonierių.

Su pagarba —
Tėv. Liudvikas Vėželis, OFM 

Franciscan Friary 
Mok dong 96 - 3 

Taejon, Korea

YRA LBŠŲ, NBRA RINKĖJŲ
Vargas su ta mūsų lietuviška veik

la. Spauda ir org-jos vos vegetuoja 
ir neturi lėšų pasamdyti žmogaus, 
kuris surinktų pinigus; pinigai ne
ateina, nes jie nerenkami. Ir taip 
susidaro užburtas ratas. O žmogus 
visad turi silpnybių: tai užmiršti, 
tai tuo momentu neturi ar pan. Aš 
stebiuos, kaip ta mūsų veikla dar 
vegetuoja. Matyt, dar vis yra gru
pelė nepataisomų idealistų. Tiesa, de
juojam, kad sunkiai vyksta viskas, 
nes lėšų stoka. Bet ar begali būt 
blogiau suorganizuotas lėšų rinki
mas? Jeigu nori, jeigu atsiminei, tai 
pasiųsk. Jeigu nueisi į susirinkimą, 
tai tavęs dar gali paprašyt, o jei nie
kur neisi, tai niekas tavęs nekrepš- 
tels. O juk paštas čia taip puikiai 
funkcionuoja. Deja, nėra kam tų 
laiškų rašyti. Pripratom prie savano
riško pasisiūlymo. O matematika taip 
paprasta: tegu tam laiškų rašytojui 
ar kolektoriui būtų sumokėta 50% jo 
uždirbamų “ekstra” pajamų, tai vis
tiek nauda org-jai, kai tokio rinkėjo 
neturint iš viso pinigai neateina. Gy
venant kraštuose, kur tokie puikūs 
pavyzdžiai, ko galima pasiekti rek
lama ir nuolatiniu bombardavimu 
laiškais, žiūrint į lietuviškos veik
los merdėjimą dėl lėšų stokos daro
si tiesiog liūdna.

Jonas Kuprionis

“ŽEMBS ŠAUKSMAS”
Pasirodė pirmoji mūsų išeivijoje 

knyga sukaktuviniam 25-rių metų 
birželio trėmimų paminėjimui. Tai 
apysaka “žemės šauksmas”, kuri at

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• telkia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atftiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atslkvfečfant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

769-4612 
769-4131 -

skleidžia lietuvio skausmą ir visos 
tautos tragizmą. Ji verta dėmesio 
tiek už savo idėją, tiek ir už pateik
tą vertingą medžiagą, kuri šaukte 
šaukiasi vertimo į anglų kalbą. Ne 
mums svarbu tuos šiurpius vaizdus 
prisiminti, kuriuos siaubingai patys 
išgyvenome, bet svarbu perskaityti 
tiems, kurie to dar nematė ir ne
sapnavo, kad šitaip žmonijoje ga
lėtų būti.

Reikia sveikinti mūsų rašytoją Alę 
Rūtą už jos posūkį iš ankstyvesnių 
buitinių romanų temų į idėjinės, is
torinės reikšmės kūrinius. Nemažiau 
tenka džiaugtis ir sveikinti kalbamos 
knygos leidėją A. Luką (POB 273, 
Oakville, Ont, Canada) už jo ryžtą 
išleisti “Žemės šauksmą”. Jis ryžo
si ir ištesėjo. Tai vienas mūsų pat- 
rijotinės ugnies nešiotojų, mūsų sa
vanorių, partizanų... tik ne karo 
fronte, bet išeivių merdėjančiame 
gyvenime.

Labai subtiliai dailininkė Jadvy
ga Paukštienė išsprendė savo užduo
tį viršelio vaizde. Ji parodė kančios 
ir nuolankumo vaiko galvelę už spyg
liuotų vielų ant kruvino fono su 
šautuvais ir kareivių kepurėmis. Ne
daug brūkšnelių ir linijų, bet gili 
mintis įkūnyta.

J. Narūne

PINIGŲ SIUNTIMAS LIETUVON
Perskaitęs propagandinius praneši

mus iš įstaigų, kurios- siunčia siun
tinius bei pinigus į Sov. Sąjungą, 
Lietuvą ir kt, pasiunčiau pinigų į 
Lietuvą ir aš. Pagal skelbimus, daik
tų kainos, rodomos Toronto įstaigoj, 
buvo prieinamos ir, atrodė, kad ga
lima sutaupyti, išvengti muitų.

Šiomis dienomis gavau laišką apie 
gautus mano dolerius, kuriuos įstai
ga iš Toronto siuntė be jokio primo- 
kėjimo. Iš Lietuvos rašo: “Tu klau
sei mane dėl tų kuponų. Pirmiausia 
paima muitą: nuo 150 dolerių mui
tas apie 12 dolerių. Be to, kuponais 
atiduoda tik Maskvoj. Aš neturiu ga
limybės ten važiuoti. Nuvažiuoti yra 
brangu, be to, darbo metu niekas 
neišleis. Į mūsų miestą (Vilnių) gali 
atsiųsti tik prekes, kaip seniau man 
atsiuntė skalbiamą mašiną. (Buvau 
užsakęs skalbiamą mašiną per tą pa
čią siuntinių siuntimo įstaigą Toron
te). Už tas prekes ima maždaug dvi
gubai brangiau, negu kainuoja mūsų 
specialiose visiems turistams krau
tuvėse. Sąraše, pridėtame prie pra
nešimo, nėra prekių piešinių, nuo
traukų ar aprašymo. Pavyzdžiui: ba
tai nurodyta tik kaina. Kartais pi
gesni batai geriau atrodo už bran
gesnius. Iš sąrašo jokio pasirinkimo. 
Taigi, šitoks siuntimas labai nepato
gus ir daugiau man pinigais nesiųsk. 
Už 49.67 dol. aš galiu įsigyti tiktai 
tranzistorinį radijo aparatą “Spido- 
la”. Mūsų radijo parduotuvėse jis 
kainuoja 80 rublių, o specialiose tu
ristų krautuvėse Vilniuje tas pats ra
dijo kaštuoja 24-26 doleriai.”

Čia skelbiama, kad už persiunti
mą neima mokesčio, bet muitų forma 
paima ten apie 8%. Nurodytom kai
nom žmogus negali nusipirkti pre
kių ir negali išsirinkti: gaus, kokias 
rusas atsiųs. Kanadoje aiškiai buvo 
pasakyta, kad prekes galės pirkti už 
pilną siunčiamą sumą Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje ar Rygoje. Ten kainos žinomos 
iš šio laiško. Mane apvogė, tad įspė
ju kitus: nesiųskite pinigais į Lie
tuvą. T. Alius

KREPŠININKŲ IŠVYKA
Ryšium su “TŽ” 22 nr. iš “Nau

jienų” pacituota žinute apie čika- 
giečius sportininkus, gautas per Edv. 
Šulaitį iš grupės vadovo Rimanto 
Dirvonio, “Lituanikos” sporto klubo 
pirmininko, šis pareiškimas:

“Nors ši išvyka yra privataus po
būdžio ir planuojama turistiniais pa
grindais, į Lietuvą vykstame organi
zuotai — visi kartu: 10 krepšininkų 
ir 5 palydovai. Išvykos koordinaci
nį komitetą sudaro sporto ir kitų 
studentiškojo jaunimo organizacijų 
veikėjai. Be manęs jame yra: Rytas 
Babickas, Vytautas Germanas, Jonas 
Kaunas, Raimundas Mieželis, dr. To
mas Remeikis, Romas Stakauskas, Jo
nas Račkauskas. Krepšininkai ir pa
lydovai jokioje “okupanto suplanuo
toje 50 metų bolševikų valdžios pa
grobimo sukaktuvinėje šventėje” ne
dalyvaus (tuo metu ten jokios šven
tės nebus). Priešingai — Amerikos 
lietuviai krepšininkai turės tik gry
nai sportinio pobūdžio susitikimų — 
krepšinio rungtynių įvairiuose Lietu
vos miestuose. Lietuvoje mes būsime 
Lietuvos krepšinio federacijos (jos 
pirm, yra buvęs žymusis Lietuvos 
krepšininkas — St. Stonkus) sve
čiais. Jokių pinigų iš komunistų imti 
nenumatome: jau esame susitarę su 
viena turizmo bendrove ir užsakę 
bilietus į abu galus. Išvykos išlaidų 
padengimui turime sudarę platų rė
mėjų komitetą, kurie patys yra pa
žadėję aukų, o taip pat jas renka 
ir iš kitų tautiečių. Kas norėtų prie

išvykos prisidėti, gali siųsti aukas ir 
paštu, rašant “Sporto Išvyka”, P.O. 
Box 183, Oak Lawn, HL 60454. Iš
vykos rengėjai yra gavę leidimą visų 
aukotojų aukas nurašyti nuo pajamų 
mokesčių.” i

NEREMTINA IŠVYKA
Čia minima krepšininkų išvyka pa- 

vergton Lietuvon sudaro įspūdį, kad 
tai nėra privataus pobūdžio kelionė 
asmeniniais reikalais, kaip anksčiau 
buvo pasakojama. Dabar jau ryškėja, 
kad tai organizuoto vieneto sportinė 
išvyka, primenanti panašią kelionę 
Australijon ir P. Amerikon. Tiesa, 
šį kartą nenaudojamas jokios organi
zacijos vardas, bet tai nekeičia daly
ko esmės. Kreipimasis į visuomenę 
lėšų yra kartu prašymas jos pritari
mo išvykai į pavergtą Lietuvą. Pla
tus išeivijos atsiliepimas aukomis 
reikštų netiesioginį pritarimą Lietu
vos pavergimui, kuris šiais metais la
bai pabrėžiamas. Pavergtos Lietuvos 
miestuose rengiamos “liaudies meno 
ir sporto šventės” Spalio revoliucijos 
šlovei. Tokia šventė Vilniuje rengia
ma liepos 1-2 dienomis. Be to, krep
šininkų išvyka organizuojama per so
vietines įstaigas, sueinant į viešus 
santykius su Lietuvos pavergėjo val
džia. Lietuvių visuomenė, pritardama 
tokiai iniciatyvai, sudarys įspūdį 
amerikiečiams, kad pradedamas vie
šas bendradarbiavimas su Lietuvos 
pavergėju ir kad laisvės klausimas 
primirštamas ar nustumiamas į ant
raeilę vietą. Sovietai mokės tai pa
naudoti savajai propagandai.

Stebėtojas

DOVANŲ PIRKIMAS
Daugelis tautiečių stovi nuošaliai 

nuo betkokių lietuviškų reikalų ir 
pasitenkina savo kasdienišku gyveni
mu bei pobūviais mažuose draugų ra
teliuose. Baigdami čia gyventi jau 
antrą dešimtį metų, be vienos kitos 
išimties, esame gerai įsikūrę. Užtat 
nelikime neprisidėję ir prie tų darbų, 
per kuriuos siekiamas mūsų tautinis 
išsilaikymas.

Dažnai užgirstame sakant: ką man 
Lietuva ir lietuviai davė? Jau pačiam 
klausime girdisi atsakymas. Davė,, 
ką kiekviena valstybė duoda savo 
piliečiams ir ką mes patys sugebė
jome pasiimti mokslu, menu, kultū
ra. Dėl lietuviškos tautybės mūsų ne
niekino ir svetimi nei prisegtom rai
dėm, nei kitais ženklais... O dabar 
nevienas esame iš tų, kurie nei pro
centų negrąžiname, kai Tėvynė ne
gali mums nieko duoti. Jeigu mūsų 
kraštas pavergtas, tai ne svetimųjų, 
bet mūsų pareiga dirbti išlaisvinimo 
srityje, nes tauta be savos valstybės 
nesulauks iš kitų užtarimo.

Gyvendami šiame turtingame kraš
te pripratome savo giminėms ir drau
gams įvairiomis . progomis ruošti 
staigmenas, pirkti dovanas ir rengti 
balius. Dažnais savaitgaliais būna pri
vatūs pobūviai ir kai jie sutampa su 
viešais parengimais, daug žmonių nu
traukia, ir organizacijos, kurios ren
gia viešą kultūrinį pobūvį, išeina su 
nuostoliais. Nors vaišingume ir dainoj 
glūdi lietuviškas būdas, bet kad ne
užsibaigtų vien nugėrimais ir tuščiom 
linksmybėm jieškokim ir kultūrinės 
naudos. Būtų daug kilniau vietoj do
vanos pirkimo, šeimą ar asmenį įra
šyti į Kanados ar JAV Lietuvių Fon
dą. Tas labiausiai tiktų gimtadienių, 
vardadienių ar vedybinių sukaktuvių 
progomis. Tai žmones nuteiktų rim
čiau, nei dažnai nevertingos ar nebū
tinos dovanos. Tuo būdu be papildo
mų išlaidų žymiai pakeltume Lietu
vių Fondą, kuris stipriai stovėdamas 
parems lietuvišką veiklą ir besimo
kantį jaunimą paskolų ar stipendijų 
forma. Jeigu kam nepriimtinas Lie
tuvių Fondas, yra daugiau lietuviškų 
institucijų, kuriom reikalinga para
ma: Vasario 16 gimnazija, Šalpos 
Fondas, lietuviška spauda, organiza
cijos. Tuo užsibaigtų dovanų pirkimo 
sunki problema, išnyktų už jas padė
kų ilgiausi sąrašai spaudoje, kurie 
jau net nusibodo, ir išleistas dole
ris atsiektų augštesnį tikslą. ViN.
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PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

__ yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi- 
trankiTnas.

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

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

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

Nemiga
— Kaip ponia pašalinate ne

migą, jeigu ji kartais kankina? 
— klausia gydytojas.

— Miego tabletėm.
— O tos tabletės ar negriau

na jūsų nervų?
— Nesąmonė. — tarė poniu

tė. — Po gerai išmiegotos nak
ties manęs nesujaudintų nei ato
minės bombos sprogimas, o ne
migos metu su malonumu norė
čiau savo vyrą sumalti j kotle
tų mėsą...

ŠYPSENOS
Laiškas “Ponui Dievui”

Provincijos studentas Sov. Są
jungoj pritrūko pinigų ir parašė 
laišką Dievui: “Pone Dieve, la
bai prašau atsiųsti man 100 rub
lių, nes jų esu labai reikalin
gas”. Tai buvo Nikitos laikais. 
Laišką Maskvoje atidarė cenzū
ros pareigūnai ir nunešė Chruš
čiovui parodyti. Nikita, būdamas 
geroje nuotaikoje, tarė: “Pasius
kit jam 50 rublių. Tegu tas asi
las džiaugiasi...” Po kelių sa
vaičių į Maskvą vėl atėjo laiš
kas iš to paties studento, ad
resuotas “Ponui Dievui”. Šį kar
tą jis šitaip rašė: “Pone Dieve, 
labai ačiū už pinigus. Tik būk 
geras, sekantį kartą nesiųsk pi
nigų per Maskvą, nes ten bjau
rybės man pusę jų pavogė..

Valdovų vardai
Sovietų Rusijoj liaudis vi

siems valdovams davė savo var
dus: Ivanas Žiaurusis, Petras Di
dysis ir t.t. Dabar tenai turi var
dus ir raudonieji carai: Vladi
miras Gudrusis, Stalinas Kieta
sis, Georgi Nevykėlis, o Nikita 
Kukurūzininkas.

DRAUDIMAI

231-2661 233-3323

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

NOTARAS

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

(įėjimos S Howard Park Avenao) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus trecladien. ir sekmadienius.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 94029. 
Darbo valandos nno 10 vaL ryte 
nd 6 JO vaL vak. Sežtadieniais nno 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

, Automatinis elektra varymas. Sutai
sąs iširnstas gains ir pradegintus 
kilinms. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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

Patogi pozicija
Miręs Stalinas nuėjo tiesiai j 

pragarą. Po keleto metų lankė
si ten ekskursija ir rado jį ver
dančiame dervos katile. Keista 
buvo ekskursantams, kad Stali
nas atrodę visiškai patenkintas.

— Drauge Staline, kaip čia iš
eina? Tamsta tokioje nepatogio
je padėtyje ir visdėlto nesijau
dinate?

— Man visai patogu. Aš stoviu 
ant Lenino galvos, — atsakė Sta
linas.

Karstų parduotuvėje
Pinkus nusprendė, kad vis

dėlto jau senatvė ir reikia iš 
anksto apsirūpinti karstu. Nuė
jo pas savo bičiulį Nusbaumą, 
kuris vertėsi tokiais dalykais.

— Kaip tau, geram savo drau
gui, štai, geriausio medžio kars
tas su sidabrinėmis rankenomis, 
satina išmuštas, ir visas tas ma
lonumas tik $300.

Pinkus išėjo apsigalvoti, bet 
grįžo piktas.

— Geras tu draugas, nėra ką 
sakyti. — prakiuro jis. — Ten 
toliau toje pačioje gatvėje šlep- 
kinas tokį pat karstą atiduoda 
50 dolerių pigiau.

— Gerai, gerai, — tarė Nus- 
baumas, — pirk tu iš šlepkino. 
Bet aš tau sakau, kad po pusme
čio iš jo karsto išlįs tavo nugara.

Po rungtynių
Futbolo rungtynės pasibaigė 

didelėmis muštynėmis. ligoni
nėje vienas žaidėjas klausia:

— Kokie buvo rezultatai — 
Daktaras atsakė:

— Du nukeliavo į nekrotoriu- 
mą (lavoninę), o trys i ligoninę.

Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 
(^ie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYT1 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Telefonai RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUViENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENA1HER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimų).

Kabineto telefonas LE. 4-44M
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadienlak 

pagal rafHąrfmą,

1082 BLOOR ST. Toronte 
(Į rytu* nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampos Bloor & Batiumt) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus



0 TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Praėjusį sekmadienį pra
dėtas vasaros sezonas Spring- 
hurste. Gerojo Ganytojo stovyk
los patalpose pamaldos įvyko 
10 ir 11 vai. Jose buvo prisimin
ta Kanados šimtmečio sukaktis, 
o 11 vaL pamaldos ta proga 
baigtos Lietuvos himnu. Po vė
lyvųjų pamaldų salėje įvyko 
kuklus pobūvis, kuriuo kasmet 
atžymima vasaros sezono pra
džia. Padėka priklauso vasar
vietės lietuvėms ponioms, ypač 
jų vadovei O. Jonaitienei, už 
rūpestingą vaišių paruošimą.

— Šis penktadienis — mėne
sio pirmasis. Rytinės pamaldos 
bus 8 vai., o vakare — 7.30 vai. 
Po rytinių pamaldų lankomi li
goniai.

— Praėjusį sekmadienį Mi
šias laikė svečiai iš Romos: kun. 
J. Staškevičius ir kun. R. Kas- 
ponis.

— Ateinantį sekmadienį 10 
vai. pamaldose prisimenamas 
a.a. Antanas šuminskas, buv. 
Punsko par. klebonas. Mišias 
užprašė iš Punsko ir jo apylin
kių kilusios ir Toronte dabar 
gyvenančios jo parapijietės. 11 
vai. pamaldose prisimenamas a. 
a. Silvestras Nalivaika.

Kun. J. Staškevičius, gilinęs 
studijas Romoje, praėjusį sek
madienį grįžo į Torontą praleis
ti vasaros atostogų. Prasidėjus 
Gerojo Ganytojo stovyklai, jis 
vyks į ją kapeliono pareigoms.

Lietuvių kapinėse nuo liepos 
1 d. nebus leidžiama ant kapo 
dėti rėmų, nes jie trukdo ir ap
sunkina darbus kapinėse. Jie 
sudaro nemažų sunkumų, kai 
reikia, atgabenti cementines lai
dojimo dėžes, paminklus ir iš
vežti iškastas žemes. Atsilankę 
kapinių administravimo civiliai 
pareigūnai patarė kapinių vado
vybei visą plotą, neišskiriant nė 
kapų, apsėti pjaunama žole. Gė
lės ar dekoratyviniai medeliai 
galės būti prie pat paminklo. 
Visi iki šiol padėti kapų rėmai 
paliekami. Kapai, kurie iki lie
pos 15 d. nebus sutvarkyti ar 
papuošti, po šios datos bus su
lyginti ir užsėti žole. Septyne- 
rių metų patirtis parodė, kad 
apie trečdalis kapų yra apleisti, 
niekeno neprižiūrimi.

Kapinių administracija
Virginijos T. E. Pusvaškytės 

sutuoktuvės su Robert J. Le 
Roy — liepos 22, šeštadienį, 5 
v. p.p., Šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos bažnyčioje. Vestuvinės 
vaišės įvyks parapijos salėje.

A.a. Elena Lackuvienė-Janu- 
šienė, 65 m. amžiaus, praėjusį 
šeštadienį iš Šv. Jono Kr. baž
nyčios buvo palydėta ir iškil
mingai palaidota lietuvių kapi
nėse. Velionė Kanadoje išgyve
no virš 40 m. — pradžioje ūky
je prie Winnipego, o vėliau To
ronte. Su pirmuoju vyru Janu
žiu išaugino gražų būrį vaikų, 
kurie visi jau yra sukūrę šeimas. 
Velionė buvo gero būdo, links
ma, mokėjo labai daug senųjų 
lietuvių liaudies dainų. Gaila, 
kad jos nebuvo įrašytos juoston. 
Laidotuvėse dalyvavo daug tau
tiečių: plati giminė, bičiuliai, 
kurių keletas buvo atvykę net 
iš Winnipego. Kapinėse gražų 
žodį tarė Paulius Liaukevičius. 
velionės bičiulis iš Winnipego 
laikų. Po laidotuvių pietūs jų 
dalyviams buvo surengti Šv. Jo
no Kr. parapijos salėje.

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

Seštadienj: 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.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtu
vė dviem suaugusiem. TeL 533-3985.

SPRINGHURSTE IŠNUOMOJAMAS 
vasarnamis su visais patogumais nuo 
rugpjūčio 12-27 d. Teirautis dienos 
metu teL: 233-6367, vakare 279-5076.

BLOOR-DUNDAS RAJONE išnuo- 
mojamas 3 arba 2 kambarių ir vir
tuvės butas. Galima užimti nuo lie
pos 3 d. TeL 531-6005.

SPRINGHURSTE lietuvių rajone 
išnuomojamas vasarnamis. Šiltas ir 
šaltas vanduo. TeL LE 4-8154. .

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

JL ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

Prisikėlimo par. žinios
— Praeitą šeštadienį savo ku

nigystės sidabrinį jubilėjų šven
tė kun. L. Kemėšis, Monitou- 
wadge, Ont. Nuoširdūs sveikini
mai ir linkėjimai geros sveika
tos ir sėkmingo darbo.

— Šis penktadienis yra mė
nesio pirmasis. Mišios: 7 ir 8 vai. 
ryto, vakare — 7.30 vai.

— Aušros stovykla prasidės 
sekantį šeštadienį, liepos 8 d. 
Po jos tuoj seks ateitininkų sto
vykla — liepos 23 d. Mišios mū
sų stovyklavietėje bus laikomos, 
pradedant sekančiu sekmadie
niu, 11 vai. kiekvieną sekma
dienį.

— Šią savaitę grįš T. Placi
das iš Kanados šiaurės, kur jis 
praleido savo metines atosto
gas.

— Praeitą šeštadienį mūsų 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
sakramentą Regina Danisevičiū- 
tė ir M. Pawlyschyn. Jiems lin
kime laimingo ir gražaus gyve
nimo.

— Mišios už a.a. Izabelę Ma
tusevičiūtę bus laikomos sekan
tį sekmadienį 11.15 vai.; užpr. 
J. O. Gataveckai.

— Mišios už a.a. kun. A. šu- 
minską bus laikomos šį šešta
dienį 8.30 vai.; užprašė buvusios 
punskietės.

Kun. Petro Rukšio primicijos, 
kaip jau buvo skelbta pr. “Tž” 
nr., įvyks liepos 23, sekmadie
nį, 11.15 vai. Prisikėlimo par. 
bažnyčioje. Vaišės — 1 vai. ten 
pat, didžiojoje salėje. Norintie
ji gauti pakvietimus į vaišes, 
prašomi kreiptis į K. Rukšienę, 
233 Delaware Ave., Toronto 4, 
arba skambinti tel. LE 6-3307.

Julė ir Paulius Liaukevičiai iš 
Portage La Prairie, prie Winni
pego, vasaros atostogų proga 
lankėsi pasaulinėje parodoje 
Montrealyje, o iš ten atvyko 
Torontan aplankyti savo senų 
pažįstamų p. Lackų ir, deja, pa
taikė į a.a. E. Lackuvienės lai
dotuvės. P. Liaukevičius, taręs 
gražų atsisveikinimo žodį, ap
žiūrėjo kapines ir pasidžiaugė 
jų gražiu sutvarkymu. J. Liau- 
kėvičienė neseniai su ekskursi
ja lankėsi Lietuvoje. Jos teigi
mu, gyvenimas ten yra pagerė
jęs, bet ji taipgi pridūrė, kad iš 
Lietuvos ji buvo išvykusi labai 
seniai. Jai nėra tekę matyti ne
priklausomybės paskutiniaisiais 
metais padarytos pažangos. Ke
lioms dienoms buvo nuvykusi į 
tėviškę, bet tai ji padariusi savo 
rizika, nes vietiniai pareigūnai 
leidimą kelionei vis atidėlioda
vę “kitai dienai”...

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man suruoš

tą staigmeną (shower) ir už bran
gias dovanas: p.p. Aukštakalnienei, 
Jokūbaitienei, Ginčauskienei, Dilkie- 
nei, Bacevičienei, Dvilaitienei, Va
nagienei, Marcinkevičienei, Kniukš- 
tienei, Derliūnienei, Dobilienei, Ba- 
liūnienei, Ažubalienei, Matušaitie- 
nei, Dirmantienei, Rickevičienei, 
Daukšienei, Žakevičienei, Liutkienei, 
Genčienei, Prakapienei Kiršinienei, 
Vilkienei, Baleišienei, Pečiulytei, 
Sutkaitienei.

Dar kartą visoms nuoširdus ačiū —
Julytė Bacevičienė

LIETUVIAI TURISTAI, lankan
tieji Niagaros krioklį ir apylin
kes labai patogiai gali apsistoti 
motelyje “SHADY MOTOR 
COURT” 2194 Niagara Falls 
Bld., Tondawanda, N. Y., USA. 
Tik 15 min. nuo Niagaros krioklio.

Pirkite naujausios mados vyriškus, 
moteriškus ir vaikų drabužius. 

Prašykite mūsų kainoraščio: 
FAMILY USED CLOTHING 

1337 Dundas St. West. 
Toronto 3. Ontario.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkžti baldai ir ap
traukiami reni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji marinėlė 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, 
1178Ų USA

Arbo Toronte — RO 7-9088

SPALIS IR OKUPUOTA LIETUVA
Oro paštu užsienin siuntinėja

mas SSSR draugystės draugijų 
ir ryšių savaitraštis “Moscow 
News” birželio 17 d. laidoje pa
skyrė du puslapius okup. Lietu
vai. šalia iliustracijų ir smul
kesnių žinių išspausdinti du il
gi A. Sniečkaus ir rašyt. Just. 
Marcinkevičiaus straipsniai.

Ta medžiaga pritaikyta Sovie
tų Sąjungos 50-čio minėjimui, 
nors iš tikrųjų Lietuvos 
atvejis nedaug jam gali patar
nauti. Juk visi žino, kad Lietu
va tik 1944 m: pateko sovietinėn 
orbiton, o didesnę savo istorinio 
kelio dalį nuėjo savarankiška ir 
nepriklausoma nuo rusiškosios 
Spalio revoliucijos. Galbūt kaip 
tik dėl to A. Sniečkus savo 
straipsnyje kalba apie didžiulę 
tos revoliucijos “idėjinę” reikš
mę, bet ir toks teigimas gali ap
gauti nebent tik tuos, kurie vi
siškai nepažįsta Lietuvos istori
jos. Sniečkui nepatinka, jog 
1940 m. įvykiai Lietuvoje buvo 
padiktuoti išorinės prievartos, 
nes jis norėtų tai aiškinti kažko
kiomis “vidaus revoliucijos tra
dicijomis”. Tiesa, revoliucijų 
naujausioje mūsų istorijoje ne
trūksta, bet jos visos buvo nu
kreiptos prieš vieną ir tą patį 
išorinį priešą — Rusiją. Įdomu, 
kad Sniečkus nepraėjo tylomis 
pro užsienio lietuvių milijoną. 
Tačiau ir šiuo atveju jis mėgi
na sudaryti klaidingą įspūdį, ta
rytum užsienio lietuvių rūpes

KLB Toronto apylinkės val
dyba, kaip žinome, yra paskel
busi paminklo konkursą Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo penkiasdešimtmečiui atžy
mėti. Paminklas bus pastatytas 
Toronto lietuvių kapinėse. Pro
jektai iki liepos mėn. pabai
gos turi būti prisiųsti apyl. val
dybos pirm. adv. G. Balčiūnui, 
280 Roncesvalles Avė., Toronto 
3, Ont.

Liūdesio valandoje ONUTĘ ČESNĮ ENĘ, jos vyrą VLA
DĄ ir dukrą ONUTĘ, per trumpą laiką tėvui ir motinai 
PREIKŠAIČIAMS Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame —

Leokadija ir Pranas Norušiai

EXPO 67 NAKVYNĖS
Erdvios patalpos (dvibutis) iki 6 asmenų grupei ir pavieniams Mont

realyje arba prie Montrealio vasarnamyje.

Rašyti J. Blauzdziūnas, 7360 N. Gandais, Ville St. Leonard, I 

Montreal 35, Que. TeL 254-4678 1

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 parodą aplankyti, žemos kainos.

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

Vykstantiems į pasaulinę parodą
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

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

335 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis

Įvairios savo pastate rūkytos dairos ir misos, lietuvifici sūriai, paršukai 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dairos ir kt.

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Geriausiai pailsesit per savo atostogas 
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE GOD viloje 

A I IFNn/Sk ir* 87 East Bay RA, OsterviDe, A I II JKl JlXJr cape Cod., Mass., 02655 USA /vK-f L'lX'o'1 TeL (Area 617) 428-8425.

• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom), 
o Geras lietuviškas maistas. ■ ' . .....

Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale St., Boston, Mas&, 62124, USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai j vilą AUDRONĖ — 
Cape Cod, Marija Jansonas.
isi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir didžiausią CAPE

EXPO 67 NAKVYNĖS
Rezidenciniame Montrealio rajone, prie Decarie Expressway, 15 min. 
nuo Expo, atskiri kambariai vien parodos svečiams rezervu o tą m e 
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.

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

Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (liepos 1—7 d.) atidaryta visą 

parą — 24 valandas.

tis savo tėvyne reikštų dabarti
nės okupacijos pripažinimą Pa
sak jo, tie, kurie priešingi so
vietiniam režimui, visi yra nuo 
“liaudies keršto” pabėgę nusi
kaltėliai.

Rašytojo Just. Marcinkevi
čiaus straipsnis apie lietuvišką
jį indėlį pasaulio kultūrai labiau 
dalykiškas. Jame netgi pabrėžti
nai iškeliamas senosios lietuvių 
inteligentijos vaidmuo dabarti
niams kultūriniams laimėj!- 
mams Lietuvoje.

Trumpose žinelėse “Moscow 
News” palygino Lietuvą su Ai
rija. Tai lietė gyventojų skai
čių. Nusimanantiems abiejų tau
tų istorijoje toks palyginimas 
nejučiomis iššaukia kitą bendrą 
bruožą, būtent, abiejų katalikiš
kųjų tautų karštą laisvės meilę 
ir atkaklų kovingumą. Galima 
pridėti ir “žaliosios armijos” he- 
rojizmą.

Galop “M. N.” nubrėžtame 
Lietuvos žemėlapyje tarp pažy
mėtųjų didesniųjų miestų figū
ruoja ir. Marijampolė. Taip, tik
roji nesuklastota Marijampolė! 
Dabar belieka tik laukti, kada 
pagaliau Vilniuje bus suprastas 
šitas Maskvos mostas ir pasi
stengta pašalinti “asmens kulto” 
likutį Lietuvos miestų vardyne, 
šiaip* ar taip Kapsuko vardas — 
ne pakaitalas Marijampolei. Tai 
tokia paskutinė naujiena iš 
Maskvos. Daugiau tokių! A. L.

“Tž” redakcijoj lankėsi iš 
Waukegan, JAV, architektas Ed
vardas Skalisius su Ponia Elena 
ir jos tėveliais 'Stefanija ir Vla
du Akavicku. P. Skalisiai yra gi
mę Lietuvoje, bet ją paliko tu
rėdami 13-15 m. amžiaus. Abu
du labai gražiai kalba lietuviš
kai, nors mokslus yra baigę 
JAV. Jiedu domėjosi Kanados 
lietuviu gyvenimu ir užsisakė 
“TŽ”. *

Gerojo Ganytojo stovykla, tu
rėjusi prasidėti liepos 8, šį šeš
tadienį, dėl liūčių ir drėgmės 
bus atidaryta savaitę vėliau, t. 
y. liepos 15 d.

Stovyklos vadovybė
“Tėvynės prisiminimų” radi

jo programų vedėjas J. R. Si
manavičius praneša hamiltonie- 
čiams ir visiems kitiems klau
sytojams, kad programa iš Ha
miltono radijo stoties yra su
stabdyta. Hamiltoniečius jis ra
gina klausytis programos iš Oak- 
villės stoties CHWO banga 1250. 
Ji duodama kiekvieną šeštadie
nį 3.30—4.30 v. p.p. Sekmadie
ninė programa 2-2.30 v. p.p. iš 
Niagara Falls, N. Y., stoties 
WHLD bg. 1270 veiks ir toliau.

Jurgis Strazdas, tris savaites 
viešėjęs Lietuvoje, jau grįžo į 
Torontą. Jis aplankė žmoną ir 
sūnų, kuris neseniai baigė in
žinerijos studijas. Be Vilniaus, 
J. Strazdui buvo leista lankytis 
Kaune, kur gyvena jo šeima.

Kenneth Peacock, valstybinio 
muzėjaus atstovas iš Otavos, 
lankėsi pas muz. D. Rautinš, ku
ri rūpinasi senovinių lietuvių 
dainų ir kitos tautosakos rinkit 
mu. Pagal D. Rautinš paruoštą 
planą K. Peacock aplankė visą 
eilę lietuvių ir įregistravo mag
netofono juoston apie 70 liau
dies dainų. Bet tai tik darbo pra
džia. Muzėjaus atstovas staiga 
susirgo ir grįžo Otavon. Jis ti
kisi tęsti savo pradėtą darbą po 
vasaros poilsio.

Kontrolierius Herbert Orlife, 
62 m. amžiaus, mirė ištiktas šir
dies priepuolio. Velionis 21 me
tus buvo praleidęs švietimo va
dyboje ir miesto savivaldybėje. 
Kandidatais į jo vietą dabar mi
nimi: Ontario provincinio par
lamento narys George Ben, at
stovaująs Bracondale rinkimi
nei apylinkei, aldermanas Fre
derick Beavis, buvęs burmist
ras Philip Givens ir buvęs kont
rolierius William Archer.

Birželio mėnesio rekordiniai 
lietūs padarė daug žalos ūkinin
kams netoli Toronto esančioje 
Holland Marsh vietovėje, kuri 
daržovėmis aprūpina torontie- 
čius. šiuos derlinguosius dar
žus yra užliejęs vanduo. Apie 
40% daržovių teks nurašyti į 
nuostolius.

Keleiviniais “Go” traukiniais, 
kurie gegužės 23 d. pradėjo kur
suoti tarp Hamiltono ir Picke
ring, per mėnesį laiko pasinau
dojo 123.817 keleivių. Šių trau
kinių tikslas yra parūpinti grei
tą susisiekimą į darbą vykstan
tiems asmeninis, kurie seniau 
automobiliais užkimšdavo visus 
pagrindinius plentus. Keleivių 
skaičius 15% buvo didesnis nei 
tikėtasi — vidurkis kasdien sie
kė apie 6.190. Praėjusį pirma
dienį traukinių skaičius buvo 
padidintas iki 45.

Ontario provincijos policinin
kams metinės algos buvo padi
dintos tūkstančiu dolerių. Lie
pos 1 d. jie jau gavo papildomą 
$800 sumą, o kitus $200 gaus 
sekančių metų sausio 1 d. Onta
rio provincijos policininko me
tinė alga bus $7.300, kai tuo tar
pu Toronto miesto policininkai 
veda derybas ir nori gauti 
$7.000. Spėjama, jog jie dabar 
pareikalaus tokio pat dydžio al
gos. Prieš dvejus metus Toron
to policininkai gavo $1.100 di
desnę algą už Ontario provinci
jos policininkus.

Barrie televizijos stotis CK 
VR gavo leidimą persikelti į 
Palgrove vietovę, kuri yra 25 
mylių atstume nuo Toronto, ir 
savo anteną paaugštinti iki 1.267 
pėdų. Jos transliacijos tada bus 
matomos Toronto mieste, šį te
levizijos ir radijo gubernatorių 
nutarimą turi patvirtinti fede
racinė Kanados vyriausybė. Par
lamente pasigirdo protesto bal
sų, nes CKVR III kanalas gali 
trukdyti Buffalo stočių pri
ėmimą Toronto mieste. CFRB 
radijo stotis prašo leidimo ati
daryti ketvirtam televizijos siųs
tuvui Toronte. Transliacijas jis 
duotų XIII kanalu, bet tokiu at
veju CBLT turėtų pereiti į V 
kanalą, o Kitchener ir Ročeste- 
rio televizijos stotys — į VI ka
nalą. Barrie CKVR stoties vado
vai transliacijas Torontui tiki
si pradėti sekančių metų sausio 
ar kovo mėnesiais.

Svarstant pilietybės akto pa
keitimus ir papildymus, konser
vatorių atstovas federaciniame 
parlamente R. G. L. Fairweather 
pareikalavo, kad komunistams 
nebūtų daroma sunkumų tapti 
Kanados piliečiais. Pasak jo, ne
tikslu yra taikyti varžtus paski
riems komunistams, kai nėra 
varžoma pačios kompartijos 
veikla.

Kanados paštas pakėlė kainas 
registruotiems laiškams ir tiems, 
kurie specialių išvežiotojų tuo
jau pat pristatomi adresatui. Re
gistruotų laiškų persiuntimas 
pabrango nuo 35 iki 50 centų, 
o specialaus pristatymo laiškų 
šoktelėjo nuo 25 iki 40 centų. 
§.m. spalio 1 d. planuojama pa
branginti siuntinių ir trečios kla
sės pašto siuntu tarifą.
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IBMOftlTREAIs™
Karalienė Elzbieta ir princas 

Pilypas pirmadienį aplankė 
Montrealio pasaulinę parodą. 
Karališką j am vizitui šį kartą 
gerokai kenkė lietus ir perdide- 
lės apsaugos priemonės. Kvebe
ko separatistų grasinimas įsisi- 
veržti į “Britanijos” jachtą ne
liko be atgarsio. Karo laivyno 
narai jau Cornwall uoste patik
rino jachtos dugną ir siaures
nes Šv. Lauryno jūrkelio vie
tas. Jachtą į Montreal} atlydėjo 
5 RCMP motorlaiviai. Karališ
kąją porą krantinėje sutiko 
premjeras L. B. Pearsonas, pre
kybos min. R. Winters, komisa
ras valstybinių svečių reika
lams L. Chevrier ir parodos ge
neralinis komisaras Pierre Du
puy. Iš jachtos į krantą juos iš
lydėjo Kvebeko gubernatorius 
Huges Laponte. Parodoje ka
ralienė Elzbieta su palyda pir
miausia aplankė Britanijos pa
viljoną, paskui užsuko į Kvebe
ko paviljoną, kur ją* sutiko 
premjeras D. Johnsonas. Iš čia 
ji buvo palydėta į Ontario 
paviljoną, kuriame jos laukė 
premjeras J. Robarts. Priešpie
čius Kanados paviljone karalie
nei Elzbietai ir jos palydovams 
surengė premjeras L. B. Pear
sonas restorane “La Toundra”. 
Trumpame pareiškime ji džiau
gėsi, kad paroda yra gyvas sim
bolis, įrodąs, jog skirtingi žmo
nės gali kartu gyventi ir kurti, 
čia ji, atrodo, turėjo galvoje 
prancūzų ir anglų kilmės kana
diečius. Saugumo pareigūnai, 
bijodami Kvebeko separatistų 
galimų išsišokimų, neleido pa
rodos lankytojų į tas vietas, kur 
tuo metu lankėsi karalienė. 
Montrealis karalienės apsaugai 
buvo sutelkęs 750 policininkų. 
Popiečių valandomis apsauga 
buvo šiek tiek sumažinta — ka
ralienė Elzbieta turėjo progos 
pasivažinėti iškeltuoju trauki
nuku.
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Margos įvairybės

EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES :

• Toronto miesto savivaldybė • čekoslovakė Milena Majo- 
kontroversinę britų skulptoriaus rova parašė etiketo knygą 
Henry Moore statulą, kuri buvo komunistams “ ž m o gus tarp 
pastatyta prieš naująją rotušę, išleistiU’ komunistiniuo. 
apdraudė $125.000 sumai. Ap- se kraštuose. Savo veikale M. 
rauda miestui atseis $1.000 kas Majorova moko kompartijos 
treji metai ir padengs skulptūros persisotinusius narius: “Jeigu 
pavogimą ar jos sužalojimą. Pa- persivalgei, neatsisegiok kelnių 
sirašytoji sutartis neatsako už viršutinių sagų. Moterys neture- 
nuostolius statulai, padarytus ka- tų atleisti sunknelių uztrauktu- 
ro, invazijos, revoliucijos, atomi- • • • žmones, pasak M. 
nių bombų radiacijos. Savivaldy- Majorovos, nėra ledjuno haltie- 
bės vadai, matyt, netiki, kad ku- P lokiai, pasitenkiną tik ėdalu 
ri nors valstybė dėl keliu tonu ir .m?*er?šMją lytimi. Kiti jos 
vario gabalo paskelbtų karą Ka- patarimai: “Didžiausias netaktiš- 
nadai, bet jie prisibijo pačių to- kūmas — sekretores akivaizdo- 
rontiečių, kurių didelė dalis at- įe nusiauti batus... Neziovauk, 
virai šaiposi iš šio kūrinio ir iš ^ai t>una nuobodu klausytis kito 
skulptoriaus Henry Moore suge- asmens kalbos, bet pnsipazmk 
bėjimo varį parduoti už $100.000, ĮaiP’ J“d ^ma tau yra svetima 
kai jo perteklius yra Kanadoje. ka^ tu jos

• Teismas Stuttgarte turėjo 
išspręsti sunkų klausimą — ar 
dvokia rauginti kopūstai? Sis 
daržovių gaminys yra labai po
puliarus Vokietijoje. Tuos gar
siuosius “sauerkrautus” galima 
būtų laikyti tautiniu vokiečių 
patiekalu. Klausimą iškėlė mo
dernaus apartamento savinin
kas, kai viena senutė nuominin
kė rūsyje užraugė 22 svarus ko
pūstų ir kai kiti nuomininkai 
ėmė skųstis, kad jų kvapas 
drumsčia apartamento atmosfe
rą. Senutė teisėjui pareiškė: 
“Mano kopūstai yra geriausi vi
soje Baden-Wuertembergo pro
vincijoje!” Teisėjas, pauostęs 
ant teismo stalo padėtus kopūs
tus, pritarė senutei ir panaikino 
bylą.

Montrealio pasaulinėje paro
doje oficiali Kanados Diena tu
rėjo būti liepos 1, šeštadienį. Ji 
betgi nebuvo atžymėta jokiomis 
ypatingomis iškilmėmis, išsky
rus etninių grupių surengtą tau
tinių šokių festivalį Place des 
Nations, sutraukusį rekordinį 
žiūrovų skaičių. Programą atli
ko 25 etninių grupių šokėjai, 
pasipuošę tautiniais drabužiais. 
Į šį parengimą buvo kviestas 
premjeras L. B. Pearsonas, J. 
Diefenbakeris, Kvebeko prem
jeras D. Johnsonas, J. Lesage 
ir Montrealio burmistras J. Dra
peau. Nė vienas jų nesiteikė at
vykti, o apgailestavimą, kad ne
galės dalyvauti, pareiškė tik 
Kvebeko liberalų vadas Jean Le
sage. Vakare Place des Nations 
įvykusiame kanadiškos muzikos 
koncerte dalyvavo du federaci
nio kabineto ministerial — pre
kybos min. R. Winters, darbo 
jėgos ir imigracijos min. J. Mar
chand.

Montrealio teisėjas G. Tou- 
rangeau atidėjo Toronto esto 
Eerik Heine bylą iki liepos 28 
d. Jis buvo suimtas Montrealio 
pasaulinėje parodoje gegužės 6 
d., kai ant sovietų kūjo ir pjau
tuvo emblemos raudonais dažais 
užrašė: “Freedom for Estonia, 
Latvia, Lithuania”. Likusius da
žus išpylė ant kūjo ir pjautuvo. 
Kaltinamąjį gynęs adv. Jean R. 
Salois paprašė teismą įrodyti, 
kad ši skulptūra priklauso sovie
tams ir kad jie kaltinamajam 
nebuvo leidę jos perdažyti. Teis
me sovietų atstovai nedalyvavo. 
Montrealiečio policininko teigi
mu, sovietai kūjį ir pjautuvą 
valė dvi valandas, kol buvo grą
žinta originali spalva. Teisėjas 
patenkino gynėjo reikalavimą ir 
įsakė kaltintojui parūpinti pa
pildomos kaltinamosios medžia
gos. Jeigu sovietų atstovai ne
dalyvaus teismo posėdyje liepos 
28 d., Eerik Heine gali būti iš
teisintas.

Ji taipgi nepataria paplūdimyje 
sutiktą draugą pasveikinti tradi
ciniu šūkiu: “Pagarba darbui!” 
Sako, draugas, ko gero, gali pa
galvoti, kad iš jo nori pasijuok
ti. Sveikinantis su moterimi, M. 
Majorova siūlo pabučiuoti ran
ką ir pokalbį pradėti ne “drau
ge”, bet “ponia”. Namuose ko
munistinio etiketo specialistė 
pataria nežagsėti, kad toks el
gesys ... nedrumstų kaimynų 
ramybės. O jeigu viešoje vietoje 
netyčia atsiraugėtum, nesiaiš- 
kink, kodėl atsiraugėjai, bet at
siprašyk. M. Majorova nenori, 
kad darbininkai, dėvėdami ne
švarius darbo drabužius, naudo
tųsi viešo susisiekimo priemo
nėmis, nes jie, girdi, gali su
tepti švariai apsirengusius ko
munistus. _




