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Penktasis džiaugsmas 
Sukaktuvinė lietuvių skautijos stovykla laisvajame pasaulyje

VYR. SKTN. STEPAS KAIRYS

Š. m. liepos 8 d. Lietuvių Skautų Sąjunga iškelia savo Penk
tosios Tautinės Stovyklos vėliavas. Šis dešimtmetinis mūsų tautos 
jaunimo gausios dalies sąskrydis simbolizuoja ne tik lietuviškos 
skautijos gyvybingumą toli nuo tėvynės, bet ir dvasinį ryšį su 
tais broliais ir sesėmis Lietuvoje, kur būti šiandien skautu yra 
nusikaltimas. Ir tai nėra nuostabu, nes skautybės idėjos skleidžia 
meilę Dievui ir Lietuvai, skautybė siekia jauniesiems Įkvėpti ar
timo meilės be rasės, klasės ar tautybės skirtumo vietoje marksis
tinės klasių kovos, kurios kelias — sunaikinimas tų, kurie ne su 
jais. Mes esame gyvieji liudininkai bolševikinės “kultūros”, kai 
okupantas jau pačiomis pirmomis priespaudos dienomis lietuvišką 
skautiją užgniaužė, vėliavas ir spaudą sudegino, turtą išdalino 
komjaunimui ir eilę vadovų- suėmė.

Stovyklavimas i Lietuvos jaunimo tarpą atėjo su Skautų Są
jungos įsikūrimu prieš 50 metų. Pradžioje jis buvo konservaty
vios tautos gan rezervuotai sutiktas, lygiai kaip ir skautiška ber
niukų uniforma. Bet praėjo metai, kiti ir stovyklavimas prigijo 
jaunimo tarpe, buvo visuomenės įvertintas, kaip gera priemonė 
auklėjimui. Gyvenimas miško aplinkoje traukė ypač mokslus 
einantį jaunimą. Kiekvienais metais šimtai skautų ir skaučių bent 
porą savaičių praleisdavo palapinėse prie upių, ežerų ir Baltijos 
pajūrio .pušynuose. Tai buvo graži proga jaunimui pajusti tėvy
nės grožį, susitikti ir pažinti lietuvį žmogų.

Pirmoji Tautinė Stovykla įvyko 1928 m. prie Kauno Pane
munės pušyne. Tai buvo pats pirmasis skautijos sąskrydis, pami
nėjęs pirmąjį veiklos dešimtmeti. Stovykla buvo gražiai visuome
nės įvertinta ir davė didelį postūmį antrojo dešimtmečio veiklai. 
Skautija išėjo plačiu žingsniu į gyvenimą, kaip savita, idealistinė 
ir patrijotinė jaunųjų srovė. — Antroji Tautinė Stovykla įvyko 
1938 m. Panemunės "ir Pažaislio pušynuose. Tai buvo 20 metų 
darbo šventė, išreiškianti .'padėką už didelę paramą visuomenei 
ir valstybės vadovybei. Skautų, Sąjunga, tikinti savo kelio prin
cipais, drąsiai žvelgė netikron ateitin, nes Europos danguje telkėsi 
pasaulinio karo debesys. Sąjunga tuomet jau buvo perleidusi 
per savo eiles apie 100,000 lietuvių berniukų ir mergaičių, pa
siryžusių eiti savo idealų linkme. — Trečioji Tautinė Stovykla 
įvyko 1948 m. Vokietijoje. Dėl sunkių pokarinio laikotarpio fi
nansinių sąlygų Sąjungai teko ruošti dvi lygiagretes stovyklas — 
vieną Bavarijos Alpėse, o kitą — prie Baltijos jūros, ši sto
vykla buvo išeivių stovyklose atsikūrusios lietuvių skautijos trium
fas. Svetimoje aplinkoje, ateičiai esant vėl labai neaiškiai, pakako 
jėgų atkurti vienetams ir pažadinti vilčiai nežinios būklėje. — 
Ketvirtoji T. S. Įvyko 1958 m. prie Detroito, JAV. ši stovykla 
buvo patikrinimas vienetų, kurie vėl iš naujo atsikūrė postovyk- 
liniame laikotarpyje. Virš 1000 visų šakų skautų ir skaučių pražy
giavo darniu žingsniu didžiajame parade jubilėjinę dieną/Ir Lie
tuvos skautybės įkūrėjas — pirmūnas v. s. Petras Jurgėla galėjo 
ištarti: “Aš niekad savo gyvenime tokio dalyko nemačiau!”

Penktoji T. S. susumuoja didelį skaičių stovyklų, kurios buvo 
skautų suruoštos šiame dešimtmetyje laisvame pasaulyje. Tokio 
didelio sąskrydžio pobūdis savo mastu skiriasi nuo eilinių sto
vyklų. Jis ypač pabrėžia, kad skautiškasis stovyklavimas yra neat
skiriama auklėjimo dalis. Pagal seną lietuvišką ir skautišką tradi
ciją, stovyklavimas nėra vasarojimas eilėmis išrikiuotose palapi
nėse, mitimas iš “katilo”, kuriame mamos ar pasamdyti virėjai 
miesčionišką maistą gamina, bastymasis pakampėmis laukiant, 
kad vadovai išlepintą miesčioniuką linksmintų... Toks “stovyk
lavimas” neauklėja. Skautiškoje stovykloje viskas daroma pačių 
stovyklautojų. Kiekvienas turi savo pareigas, kiekviena jauno 
žmogaus minutėlė užimta. Mūsų sąlygose betgi ryškėja tenden
cija ruošti masines stovyklas, kuriose tik prasistumdoma be aiš
kios programos. Lietuviškai skautijai, kuri yra mūsų tautos sto
vyklavimo pijonierė, reikėtų stengtis šią. sąlygų verčiamą, ten
denciją sėkmingai suderinti su senąja tradicija — stovyklauti ma
žais vienetais. Tik nedidelės stovyklos gali būti geros stovyklos, 
nes jaunas žmogus sėkmingai bręsta tik glaudžiame ryšyje su kitu 
žmogumi. Tik nedideliame, šiltame draugų būryje jis gali ugdyti 
savyje meilę, sutarimą ir drausmę.

Tautinės stovyklos sėkmė reikalauja didelių rūpesčių bei pa
stangų iš vadovų ir tėvu-rėmėjų. Bet tie rūpesčiai yra verti pa
kelti, nes jais yra grindžiama mūsų vaikų gerovė. Kiekviena vai
ko praleista valanda lietuviškoje aplinkoje yra laimėjimas. Kiek
vienas vyresnio vadovo jaunajam su meile "tartas žodis ar paro
dytas pavyzdys sminga i širdį, kaip sėkla, ir grįš atgal geru 
darbu, kilnia mintimi ar pasiryžimu. Tai ir bus pats didysis at
pildas tiems, kurie rūpinasi didžiosios lietuviškos šeimos gerove 
bei ateitimi.
KANADOS ĮVYKIAI

JAUNI MINISTERIAI VYRIAUSYBĖJE

Pasaulio įvykiai
TAIKOS PROBLEMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE GALI 

IŠSPRĘSTI posūkis Egipto politikoje. Danijoje viešėjęs užsienio 
reikalų min. M. Riad pareiškė, kad gyvenimas verčia skaitytis su 
realybėmis, kurių viena yra Izraelis. Nelaukta staigmena buvo 
Egipto sutikimas vėl įsileisti į savo teritoriją Jungtinių Tautu 
kariuomenės dalinius Izraelio-Egipto pasieniui saugoti. Nemažiau 
reikšminga yra ir prez. G. A. Nasserio kelionė į Maskvą, kur jis 
turėjo ilgus pasitarimus su Kremliaus vadais. Manoma, jog buvo 
aptarti finansinės paramos ir taikos reikalai. Maskvoje taipgi vie
šėjo ir Jungtinių Tautų specialus pasiuntinys Artimiesiems Rytams 
Gunnar Jaring. Susidaro įspūdis, jog Egiptas yra pasiruošęs per 
Jungtines Tautas siekti taikos su Izraeliu, tačiau šį klausimą kom
plikuoja Izraelio statomas tiesio-•----------------------------------------

Premjeras P. E. Trudeau su
darė naują ministerių kabinetą, 
jų skaičių padidindamas iki 29. 
Pagrindinėse ministerijose pa
likti tie patys asmenys: užsienio 
reikalų — M. Sharp, susisieki
mo — P. Hellyer, finansų — E. 
J. Benson, krašto apsaugos — 
L. Cadieux. Naujai organizuo
jamą ryšių ministeriją perėmė 
E. Kieranš, teisingumo — J. 
Turner, žemės ūkio — H. A. Ol
son, sveikatos ir gerovės — ha- 
miltonietis J. Munro. Numatytos 
reformos turi tikslą nuimti dalį 
naštos nuo didžiųjų ministerijų 
ir sudaryti naujus departamen
tus, kad ministerial turėtų dau
giau laiko pagrindinėms proble
moms. Reformos palies ir augš- 
tuosius valdžios tarnautojus. Vy
riausybės vadu parlamente pa
skirtas D. S. Macdonald, ku
riam tenka nelengvas uždavinys 
rūpintis premjero P. E. Trudeau 
pažadėtomis parlamento refor
momis, o senate — P. Martin.

Kvebeko premjeras D. John- 
sonas planavo vykti Į Prancū
ziją liepos 11 d. ir kartu su 
prez. De Gaulle priimti Bastili
jos Dienos paradą liepos 14 d. 
ši kelionė turėjo aiškų politini 
tikslą, nes Kvebeko vyriausybė 
pasisiūlė didžiųjų kvebekiečiu 
dienraščių atstovams apmokėti 
14 dienų truksiančios išvykos 

išlaidas ir netgi duoti kiekvie
nam po S100 kišenpinigių, šį 
sumanymą griežtai pasmerkė 
dienraščiai “Le Soleil”, “Le De
voir” ir “Montreal Star” kaip 
bandymą papirkti žurnalistus, 
primenantį Goebbelso laikus Vo
kietijoje. Prieš premjero D. 
Johnsono kelionę pasisakė ir 
didieji pramonininkai, pasiruo
šę investuoti didesnes dolerių 
sumas Kvebeko provincijoje. Jų 
nuomone, tokio pobūdžio kelio
nė vėl būtų sukėlusi nerimą Ka
nadoje. priversdama juos at
sisakyti pramonės plėtimo Kve
beke. Klausimą išsprendė ne
tikėta premjero D. Johnsono li
ga. Jis buvo paguldytas Kvebe
ko Lavai ligoninėje ir atšaukė 
kelionės planus.

Montrealio širdies instituto 
ligoninėje dr. Pierre Grondin 
vadovaujami chirurgai atliko 
sėkmingą širdies perkėlimo ope
racija. kuri yra antroji visoje 
Kanadoje. Tris širdies priepuo
lius turėjusiam 49 m. amžiaus 
Gaetan Paris buvo perkelta mo
tociklo nelaimėje žuvusio 23 m. 
amžiaus jaunuolio Yvon Bastien 
širdis. Pirmasis perkeltos širdies 
pacientas Kanadoje A. Murphy 
mirė po dvieju dienų. Atrodo, 
antroji operacija bus sėkmin
gesnė. nes šį kartą perkeltoji 

(Nukelta j 6-tą psl..

Lietuvių liaudies instrumentų orkestro "Sutartinė“ vadovas Pr. Tamošaitis ir jo grupės kanklininkė 
iš Vilniaus koncerto metu Plateau salėje Montrealyje Tony's Photo Studio

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Maskva numato tris Vokietijas
Nuo revoliucijos pradžios bu

vusioje caristinėje Rusijoje 
Kremliaus raudonieji ponai, 
siekdami įvesti komunizmą vi
same pasaulyje, šokdina ne vien 
mažąsias tautas, bet ir didžią-' 
sias, nors nevisos paklauso jų. 
Net kaikurie satelitiniai kraš
tai siekia, kiek tik galima ir kur 
tik galima, elgtis pagal savo iš
monę. Rytų Vokietija daro tai, 
ką Kremlius įsako jai arba pa
taria, bet ji kitaip ir negali. Juk 
Rytų Vokietija valdoma vien ko
munistų partijos, kuri yra sau
goma Maskvos. Jei ne pastaro
ji, gal ir Rytų Vokietijoje at
sirastų kitokios muzikos ir šo
kių, kaip kad atsirado Čekoslo
vakijoj.

Maskva ir Berlynas
Kas kita yra su Vakarų Vo

kietija ir Berlyno vakarine da
limi, kur tvarkomasi demokra
tiškai. Visdėlto ir ši Vokietijos 
dalis negali visiškai išvengti 
Maskvos šokdinimų. V. Vokieti
ja turi paisyti Maskvos, ypač dėl 
Berlyno vakarinės dalies. Krem
liaus raudonieji ponai iškrečia 
visokių nemalonių dalykų. Pvz. 
1948 m. jie buvo šią miesto da
lį užblokavę. Keli milijonai gy
ventojų buvo aprūpinami oro 
keliu. Tai pareikalavo iš vaka
riečių daug išlaidų ir net aukų 
žmonėmis. 1961 m. Berlyno ry
tinė dalis liko atitverta mūro 
siena, o vakarinė miesto dalis 
iš kitų trijų pusiu — spygliuo
tomis vielomis, šis atitvėrimas 
nuolat stiprinamas. Atitverta ir 
likusioji R. Vokietijos dalis nuo 
V. Vokietijos. Įsakyta šaudyti i 
bėgančius iš R. Vokietijos i 
vakarinę dalį, šiemet uždrausta 
V. Vokietijos nacionalistų par
tijos žmonėms ir valdžios asme
nims bei šiaip V. Vokietijos 
augštiems pareigūnams vykti 
per Rytų Vokietija i vakarini 
Berlyną, š.m. birželio mėnesį 
įvedė vizas V. Vokietijos žmo
nėms, vykstantiems į R. Vokie
tiją ar per ją i Berlyno vaka
rinę dalį. Tie patys formalumai 
taikomi ir Berlyno miesto va
karinės dalies gyventojams, 
vykstantiems Į R. Vokietiją ar 
per ją vykstantiems į V. Vokie
tiją. Be to. pastariesiems nepri
pažįstami dabartiniai asmens do
kumentai. Mat, iš jų eina, kad 
šitie gyventojai priklauso V. Vo
kietijai. Už vizas yra nustatyti 
tam tikri mokesčiai.

Be judėjimo suvaržymo as
menims. įvestas suvaržymas ir 
prekių bei kitu gėrybių perga
benimui iš V. Vokietijos į Ber
lyno vakarinę dalį ir atgal. Jų 
pergabenimas turi būti papildo
mai apmokamas.

Kremliaus planai
R. Vokietija teisina šį savo žy

gį ypatingos padėties įstatymo 
priėmimu V. Vokietijoje. Bet. 
žinoma, tai vien pūtimas dūmų

J. KAIRYS

į akis. Tikroji priežastis glūdi 
precedentų jieškojime, kurie 
liudytų, jog ir V. Vokietija pri
pažįsta R. Vokietiją., suverenine 
valstybe.

Berlyno vakarinės dalies nie
kad Maskva nelaikė ir nelaiko 
V. Vokietijos sritimi. Ji kovoja 
už sudarymą jai atskiro statuso. 
Rytų Vokietiją Kremlius nuo 
seno laiko suverenine valsty
be. Kaip tokią ją yra pripažinę 
ne vien komunistų kraštai, bet 
ir kaikurios laisvosios valsty
bės. Suverenine valstybe pripa
žįstama ir V. Vokietija. Todėl 
kaikurioms valstybėms egzistuo
ja dvi suvereninės Vokietijos. 
Maskva, laikydama V. Vokieti
ją atskira valstybe, įsakė R. Vo
kietijai taikyti užsienietiškus ju
dėjimo nuostatus.

Šities suvaržymai yra gera 
priemonė R. Vokietijai ir pasi
pinigauti. Kalbama, kad už vi
zas, už prekių bei kitokių gė
rybių pergabenimą per R. Vo
kietiją pastaroji surinks iš V.

Didžiosios dienos Čikagoj
Tautinių šokių išvakarės • Poetai prabilo aktorės Aldonos Ere- 
taitės ir L. Barausko lūpomis * Šokėjai iš Urugvajaus • Dova
nos tautinių šokių grupių vadovams • Speciali vėliava ant ka- 

pitoliaus Vašingtone
Tautinių šokių šventės proga 

Čikagon suplaukė daug tautie
čių iš įvairių vietovių. Didžio
jo įvykio nuotaika jau buvo jau
čiama penktadienį ir šeštadienį. 
Penktadienio vakarą įvyko iš
kilmė prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę ties Jaunimo 
Centru. Savo kalboje Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
A. Rinkūnas sakė: “Žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklas pri
mena tuos, kurie atiduodami sa
vo gyvybes sudarė sąlygas mūsų 
tautai toliau gyventi. Žūti ir au
kotis tačiau galima ne vien ko
vos lauke, šių dienų pasaulyje 
laisvės kova vedama ir kituose 
frontuose — politiniuose ir kul
tūriniuose. Tautos, kurios nepa
sirodo pakankamai stiprios kul
tūroje, nebegali toliau naudotis 
ir ta laisve, kuri iškovojama 
ginklu. Tai ir sudaro prasmę, 
kuri išreiškiama tuo. kad Tre
čiąją Tautinių Šokių šventę fak
tiškai atidarome nė salėje, bet 
prie žuvusiems pagerbti pamink
lo.” Taip pat kalbėjo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atstovas 
A. Juškevičius. Aukurą uždegė 
tautinių šokių pionierė J. A. 

, Valstybėse O. Ivaškienė, asistuo
jama šventei rengti komiteto 
pirmininko dr. L. Kriaučeliūno, 
J. Jasaitytės ir G. Bielskaus.

Viešnia iš Europos
Tuoj po to sekė viešnios iš 

Europos aktorės A. Eretaitės 
poezijos rečitalis. Pirmą kartą

Vokietijos iki 100 mil. vakarie
tiškų markių kasmet.

Aliarmas Bonnoje
Laisvas judėjimas per R. Vo

kietiją į Berlyno miesto vaka
rinę dalį yra sutartas visų di
džiųjų — Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Britanijos, Prancūzi
jos ir Sovietų Sąjungos. Todėl 
Bonna ir užaliarmavo juos vi
sus. Bet, žinoma, iš tų šiaudų 
greičiausiai nebus grūdų. Neįti
kėtina, kad Maskva sutiktų grą
žinti buvusią padėtį. O jei ir 
grąžintų, tai greičiausiai parei
kalautų* sau kokių nors kompen
sacijų. šiaip Kremlius tesupran
ta pirmoje eilėje fizinės jėgos 
kalbą, bet ne teisę ir pareigą. 
Be to, jis gerai žino, kad dėl 
Berlyno šiuo metu niekas karo 
nekels.

šis šokdinimas nėra paskuti
nis. Jų bus ir daugiau. Dabar, 
atrodo* bene ateis eilė ir oro 
keliui, kurį plačiai naudoja V. 
Vokietija susisiekimui su Berly
no miesto vakarine dalimi.

Amerikoje girdima aktorė, jau 
pagarsėjusi Europos dramos 
teatruose, profesiniu meistriš
kumu perdavė Donelaičio, Gus
taičio, Putino, Brazdžionio ir ki
tų didžiųjų mūsų poetų kūrybą. 
Jos dramatiniam balsui ir gi
liam tautiniam įsijautimui ypač 
tiko patrijotinė poezija, kurios 
taip mielai klausomės ir akto
riaus H. Kačinsko deklamacijo
se. Jos nevienu atveju atrodė 
artimos H. Kačinskui. Poezijos 
pynę taipgi padeklamavo ir či- 
kagiškis aktorius L. Barauskas, 
pasirinkęs naujausius poetus. 
Pagaliau su dideliu ir šiltu en
tuziazmu buvo sutiktas Urug
vajaus lietuvių taut, šokiu gru
pės pasirodymas. Jie pašoko ke
lis mums jau žinomus šokius, 
tačiau gerokai kitokioje inter
pretacijoje — įjungė ramaus 
vaikščiojimo elementus. Turint 
galvoje nedidelį lietuvių skaičių 
tame tolimame Pietų Amerikos 
Montevideo mieste,* pasirody
mas buvo puikus.

Repeticijos ir pobūvis
šeštadienio didžioji dienos 

dalis praėjo darbo ženkle: šokė
jai turėjo net dvi generalines 
repeticijas, vyko BALFo direk
torių posėdis ir PLB seimo no- 
minacinės komisijos pasitarimai, 
iieškant kandidatų į PLB valdy
bą bei kitais seimo reikalais. 
Pagaliau vakare didžiulėje ir la
bai puošnioje užmiesčio salėje 
keli tūkstančiai tautiečių turėjo 

ginių derybų reikalavimas, kuris 
yra nepriimtinas arabų kraš
tams. Didžiausias ginklas prez. 
G. A. Nasserio rankose buvo 
Suezo kanalo uždarymas. Jis ti
kėjo, jog dėl Suezo kanalo Va
karų pasaulis bus priverstas da
ryti diplomatinį spaudimą Izrae
liui. Didieji tanklaiviai išspren
dė Suezo klausimą. Vakarų Eu
ropa. įrodė, kad dvidešimtame 
technikos amžiuje galima išsi- 
versit ir be Suezo kanalo, ku
rio uždarymas neša didelius 
nuostolius tik pačiam Egiptui, 
nes Suezas buvo pagrindinis pa
jamų šaltinis.

Ženevoje posėdžius ruošiasi 
pradėti septyniolikos tautų nu
siginklavimo konferencija. Ka
dangi ji palies ir atominio nusi
ginklavimo reikalus, Jungtinių 
Tautų vardu buvo išsiųstas kvie
timas komunistinei Kinijai, ku
ri atsisakė priimti šią telegra
mą, motyvuodama visiems gerai 
žinomu faktu, jog ji neturi nie
ko bendro su Jungtinėmis Tau
tomis. Tai buvo aiškus diploma
tinis spaudimašJungtinėmsTau- 
toms įsileisti Kiniją Į savo na
rių eiles šį rudenį. JAV ir So
vietų Sąjunga sutarė pradėti 
tiesiogines derybas apriboti ato
minių ginklų ir raketų skaičiui. 
Sovietų premjeras A. Kosyginas 
atsiuntė devynių punktų memo
randumą Ženevos nusiginklavi
mo konferencijos nariams, siū
lantį uždrausti atominių gink
lų naudojimą, sumažinti ir vė
liau visiškai nutraukti jų ga
mybą. Memorandume taipgi kal
bama apie atominių ginklų ir 
raketų sunaikinimą tarptautinės 
komisijos priežiūroje, visišką 
atominių bandymų sustabdymą, 
draudimą amerikiečių bombone
šiams gabenti atomines bombas. 
Ar tokius pasiūlymus bus Įma
noma įgyvendinti, tenka abejo
ti, nes sovietų kompartijos va
das L. Brežnevas Vengrijos 
premjerui J. Kadarui surengta
me priėmime pasakė prieš Ame
riką nukreiptą kalbą, pavadin
damas ją supuvusia tauta, poli
tinių gangsterių kraštu. Tokie 
L. Brežnevo žodžiai nesiderina 
su A. Kosygino išsiuntinėtu me
morandumu.

pobūvi. Susirinkusius pasveiki
no Lietuvos konsulas Čikagoje 
P. Daužvardis; kalbėjo PLB 
pirm. J. Bačiūnas ir baliaus šei
mininkė O. Gradinskienė. Vi
siems šokių grupių vadovams 
buvo įteiktas specialiai pagamin
tas bareljefas su užrašu, o šven
tei rengti komiteto pirm. dr. 
Kriaučeliūnas apdovanotas Įspū
dinga Jūratės ir Kastyčio skulp
tūra. Po to vyko šokiai, susiti
kimai lietuvių iš kelių kontinen
tų. Savotiška atrakcija buvo mo
terų aprangos Įvairumai, prade
dant ilgais sijonais ir baigiant 
trumpiausiais. Jaunimo garbei 
reikia pasakyti, kad visi buvo 
apsirengę gražiai ir skoniningai. 
Jaunuoliai — gražiai apsikirpę, 
išskyrus kelis (berods iš Los An
geles grupės), kurie nesiderino 
prie bendros nuotaikos nei sa
vo nepaprasto ilgumo plaukais, 
nei smailiais kaubojiškais batais. 
Pobūviui sumaniai vadovavo ko
miteto atstovas J. Jasaitis ir po
nia.

Tautinių šokių šventę sekma
dienį atidarė rengėjų komiteto 
pirm. dr. Kriaučeliūnas. Svei
kino Lietuvos atstovas J. Rajec
kas ir Illinois gubernatorius 
Shapiro, kurio motina kilusi iš 
Lietuvos. Tą rytą specialiai lie
tuvių tautinių šokių šventės pro
ga JAV vėliava buvo iškelta ant 
kapitoliaus Vašingtone ir vėliau 
lėktuvu atgabenta į tautinių šo
kių šventės amfiteatrą Čikago
je bei Įteikta dr. Kriaučeliūnui.

Šventė pavyko puikiai. Daly
vavo apie 1500 šokėjų. Iš viso 
amfiteatre buvo apie 10.000 as
menų. Apie pačią šokių šventę 
— sekančiame “Tž” nr. R.

Sovietų naikintuvai Kurilų sa
lose privertė nusileisti ameri
kiečių keleivini lėktuvą, dėl na
vigacijos klaidos pažeidusį So
vietų Sąjungos oro erdvę. Ka
dangi lėktuvu i P. Vietnamą 
skrido 214 amerikiečių karių, 
buvo laukiama tarptautinių kom
plikacijų. Atrodė, jog Sovietų 
Sąjunga* skaitydamas! su gali
ma Kinijos reakcija, juos gali 
internuoti. Šį incidentą betgi už
baigė JAV vyriausybės atsipra
šymo nota. Lėktuvui ir jo įgu
lai buvo leista skristi Japoni- 
jon. Kinija padarė viešą prie
kaištą Sov. Sąjungai. Esą ji pa
deda imperialistams.

Š. Vietnamas paleido tris ame
rikiečių karo lakūnus iš nelais
vės. Atrodo, tai yra propagan
dinis manevras. Saigono prie
miestyje prieš porą savaičių bu
vo suimtas š. Vietnamo pik.* Chi 
Sinh su planais Saigono puoli
mui. Juose buvo numatyta puo
limo metu panaudoti 15.000 vy
rų. šiai operacijai turėjo vado
vauti iš Hanojaus atsiųstas tri
jų žvaigždžių generolas.* Saigono 
apšaudymą susilpnino į ameri
kiečių ir sąjungininkų rankas 
patekęs nemažas skaičius komu
nistų raketų. P. Vietnamo vy
riausybė stengiasi sujungti gau
sias politines partijas į stambes
nius vienetus. Tuo tikslu buvo 
įsteigta Vietnamo Jėga ir ant
roji grupė — Revoliucinė ir So
cialistinė Sąjunga. Kaikurie po
litiniai komentatoriai daro išva
dą, jog prez. N. V. Thieu par
tijų jungtimi ruošia kelią koa
licinei vyriausybei su komunis
tais, nors oficialiai koalicijos 
mintis tebėra griežtai atmetama.

Uppsalos mieste, Švedijoje, 
prasidėjo protestantų ir orto
doksų bendrijų tarybos kongre
sas, kuriame dalyvauja apie 
2.000 atstovų, jų tarpe ir popie
žiaus VI atsiųsti’Katalikų Bend
rijos stebėtojai. Kongresą tu
rėjo atidaryti negrų pastorius 
Martin Luther King* kurio gy
vybės siūlą nutraukė žudiko kul
ka. Atidarymo žodi tarė ceilo- 
nietis dr. D. T. Niles. Popie
žius Paulius VI šio protestantų 
kongreso dalyviams atsiuntė 
sveikinimo telegramą, pabrėž
damas krikščioniškosios vieny
bės būtinumą. Pagrindinėmis 
kongreso temomis numatytos 
žmogaus teisės, Vietnamo ka
ras, generacijų nesutarimas, 
krikščioniškųjų bendrijų vieny
bės klausimas ir neturtingųjų 
pasaulio tautų reikalai.

Ginklų kontrolės problemą J. 
A. V. pabrėžė į sen. R. F. Ken- 
nedžio žudiko broli Saidallah 
Sirnan Pasadenos greitkelyje, 
Kalifornijoje, paleisti du šūviai 
iš pravažiuojančio automobilio. 
Abi kulkos nepataikė. Pasade
nos policija jam pažadėjo savo 
nuolatinę apsaugą. Kongresas 
nėra linkęs įvesti didesnės gink
lų kontrolės, kurios reikalauja 
prez. L. B. Johnsonas. Kad ji 
yra būtina, liudija tragiškas Įvy
kis Niujorko centriniame parke, 
kur pakvaišęs imigrantas iš 
Graikijos nušovė visiškai jam 
nepažįstamą moterį. Jis žuvo su
sišaudyme su policininkais.prieš 
tai spėjęs sužeisti vieną praeivį 
ir du policininkus.

Amerikiečiai sėkmingai išban
dė didžiausią pasaulyje trans
portinį lėktuvą, kuris 500 my
lių greičiu į valandą galės ga
benti net 775 karius. Dešimt to
kių lėktuvų Berlyno blokados 
metu būtų galėję pakeisti net 
300 Berlyno tiekimui naudotų 
lėktuvų. Didieji transporto mil
žinai iš pagrindų pakeis ameri
kiečių strategijos planus, nes 
per 10 dienų šiais lėktuvais bus 
galima nugabenti 5.000 karių su 
visais jų sunkiaisiais ginklais į 
betkurią vietą pasaulyje. Lig šiol 
1 ėk tu va is buvo gaben am i tik ka
riai, o sunkiuosius ginklus per
veždavo greičiu nepasižymintys 
laivai.
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• ★. Kunigų rekolekcijose kai- 
kur vienas vakaras skiriamas iš
pažinčiai. Pirmiausia atskaito
mos atgailos maldos, vyskupas 
ar rekolekcijų vadovas pasako 
pamokslą. Visi kartu sukalba 
gailesčio maldą. Tada keletas 
kunigų eina į klausyklas, o visi 
kiti po vieną atlieka išpažintį. Po 
to duodamas bendras atleidimas 
ir visi kartu kalba atgailos mal
dą. Manoma, kad tokios bendros 
išpažintys galėtų būti praktikuo
jamos parapijose. Kaikurie teo
logai mano, kad daugelis išpa
žinčių yra menkos vertės, nes 
stinga tikro gailesčio. Tuo būdu 
norima pagyvinti išpažintį, pagi
linti gailesti bei pasiryžimą ir 
pabrėžti išpažinties bendruome
niškumą. žmogus nusideda ne 
tik Dievui, bet ir žmonėms.

* Popiežius Paulius VI pasky
rė 12 stebėtojų į pasaulinės 
krikščionių bendrijos tarybos su
važiavimą Švedijoj: kun. T. 
Stranksy, CSP, ir kun. B. Law iš 
JAV; vysk. H. Martensen iš Da
nijos; kun. J. Schutte, kun. P. 
Dupre ir dr. V. Veronese iš Ita
lijos; dr. Eric de Costa iš Indi
jos; kun. E. Lalle iš Prancūzijos; 
G. Medina iš Čilės; vienuolę M. 
Morawska iš Lenkijos, dr. J. Ya- 
koubou iš Ganos; Rosemary Gol
die iš Australijos.

* Australijoj raginama, kad 
katalikai ir protestantai kartu 
skaitytų šv. Raštą ir jį studijuo
tų. Katalikų arkivysk.G. Young 
ir anglikonų arkivysk. F. Woods 
pareiškė: “Jaučiame, kad taip 
vadinamas ekumenizmas nėra 
lengvas dalykas; jis primena at
sakomybę, kryžių, kuris giliai ir 
skaudžiai paliečia mūsų paveldė
tus nusistatymus, istorinius pri
siminimus, keičia gyvenimą ir 
bendravimą”.

* Neapolio, Italijoj, kardino
las C. Ursi pavedė vieną bažny
čių ortodoksams, kuria taipgi ga
li pasinaudoti ir Rytų apeigų ka
talikai.

* Vakarų Vokietija padeda 
Pietų Amerikai. Essen mieste 
įvyko “Adveniat” draugijos su
važiavimas, vadovaujant vyskup. 
Hengsch. ir nutarė skirti P. 
Amerikai 20.000.000 DM — apie 
5 milijonus dolerių. Daugiau
siai teks Argentinai ir Brazilijai, 
ypač jų kunigų seminarijoms.

* Laose komunistai nužudė 
misijonierių kun. Galan, prancū
zą. Pirmiausia žiauriai sumušė, 
tada sušaudė. Kartu su juo nu
žudė vieną studentą, o kitas pa
bėgo.

* Visos katalikų bažnyčios ir 
koplyčios olimpiados zonoje, 
Meksikoje, pavedamos Įvairių 
konfesijų tikintiesiems laikyti 
savas pamaldas. Programoje nu
matyta, pasibaigus olimpiadai, 
bendros pamaldos už pasaulio 
taiką.

* Brazilijoj šv. Pauliaus drau
gija turi galingiausią radijo sto
tį Vera Cruz Sao Paulo mieste. 
Šiam darbui daug padeda Rio 
de Janeiro kardinolas. Brazilijoj 
yra 1300 radijo stočių, nepri
klausomų nuo valdžios, tad turi 
pačios išsilaikyti.

MOHAWK FURNITURE LTU.
Vakaruose — 137 RON C ES V ALLES AVE.—TEL. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444

THE AIR DRY!

Ištrauks iš oro iki 4 galionų vandens 
per dieną, L y. per 24 vai. 97 laipsnių 
karštyje su 90% drėgmės ore.
Ateikite ir pamatykite kaip jis veikia

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

* Naują savaitraštį “Publik” 
išleisdino V. Vokietijos katalikų 
vyskupai. Vyriausiu redakten 
rium pakviestas Alois Schardt, 
40 m. amžiaus, buvęs Bavarijos 
radijo redaktorius. Pirmasis nu
meris, pažymėtas nuliu, jau iš
ėjo ir plačiai paskleistas susipa
žinti.

* Krikščionys Indijoj yra ži
nomi nuo apaštalo šv. Tomo lai
kų. Iš 500.000.000 gyventojų 7. 
000.000 yra katalikai. Naujų mi
sijonierių įvažiavimas yra "val
džios uždraustas. Katalikų Bend
rija išlaiko 60 universitetų, 900 
gimnazijų, 5000 pradžios mo
kyklų. Kraštui tai milžiniškas 
turtas.

* Brazilijoj — įtempta padė
tis tarp Katalikų Bendrijos ir 
valdžios. Kariuomenė užėmė 
vyskupo W. Calheiros rūmus, 
jieškodami sukilėlių. Suimti ke
turi seminaristai už “kiršinančią 
propagandą”. Reikalaujama pa
keisti apaštališkąjį nuncijų arki
vyskupą S. Baggio.

* Korėjos sostinėje Seoule 
įsteigtas katalikų institutas, ku
rio tikslas — skleisti krikščionių 
vienybės mintį. Čia bus knygy
nas ir dokumentų centras. Jieš- 
koma specialistų ekumenizmo 
srityje.

* Nauji kandidatai į šventuo
sius: L. Oliveres, vyskupas sale
zietis, J. Spoletini, kunigas pran
ciškonas, Armida Borelli, treti
ninkė.

* Sesuo domininkone New 
Mexico Newmano universitete, 
mokslo metams pasibaigus, baž
nyčioje pasakė pamokslą, o Mi
šias atnašavo kun. Robertas Goe- 
dert, O.P. Tai bandymas įvesti į 
Bendrijos liturginį darbą pasau
liečius ir seseles vienuoles.

* Katalikų Bendrijos būklė 
Čekoslavakijoj, kad ir šiek tiek 
atleidus komunistinio režimo 
varžtus, tebėra nesutvarkyta. 
Jau seniai pradėti pasitarimai 
su Vatikanu dar nėra baigti. 
Viena iš kliūčių yra vyskupų 
skyrimas ir kardinolo Berano 
sugrįžimas Prahon. Pastarasis 
gyvena Romoje, yra 79 m. am
žiaus. Jo grįžimo laukia visi Če
koslovakijos katalikai, tačiau 
komunistinė valdžia priešinasi. 
Manoma, kad kardinolui bus 
leista grįžti su sąlyga, kad grį
žęs Prahon atsisakytų -arkivys
kupo pareigų.

* Katalikų jaunimo tarptauti
nis kongresas įvyko vakarinia
me Berlyne. Pagrindiniu kalbė
toju buvo pakviestas Dom Hel- 
der, Recife, Brazilijoj, arkivys
kupas. Jis pasižymi socialiniu 
radikalumu. Savo kalbose rei
kalauja skubių reformų, nes, pa
sak jo, P. Amerika gyvena prieš
revoliucinį laikotarpį.

* Beirute įvykusioje konfe
rencijoje kun. A. McCormack, 
demografinių problemų žinovas, 
pareiškė: “Jei nebus dedama 
pastangų, už dvidešimt metų 
prasidės baisus badas, kuris pa
reikalaus daugiau aukų, negu 
atominis karas”. Kasmet priauga 
70.000.000 žmonių, miršta iš 
skurdo — 35.000.000. B. M.

NAUJOVIŠKAS 
DRĖGMĖSIURBIS 

(dehumidifier) 
išpardavimo kaina

Augštųjų mokyklų studentai 
jau seniai turi gan svarbų vaid
menį savo kraštų vidaus politi
koje, bet šių laikų studentų su
judimas visame pasaulyje yra 
lyg ir naujas reiškinys pasau
linėje istorijoje. Studentų sąjū
džiuose visada svarbų vaidmenį 
vaidina jaunystė, jaunuoliška 
bravūra, o ne sveika logika. Vy
rauja šūkis “kova kovai”. Kar
tais vieno krašto studentai se
ka kito krašto studentus, o kar
tais kelių kraštų studentų kovos 
kilmė ir tikslai sutampa ir jų 
sąjūdžiai nelabai skiriasi vienas 
nuo kito. Štai Vakarų Vokieti
joje, Italijoje, Ispanijoje ir Ang
lijoje studentai sukilo prieš pa
senusį universitetų gyvenimą, 
prieš pasenusią jų sistemą, o 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se— prieš politikos nebuvimą 
augštosiose mokyklose, prieš ra
sinę diskriminaciją ir prieš ka
rą Vietname. Japonijoj ir Belgi
joj tautinės problemos buvo stu
dentų maištavimo centre, o Etio- 
pijoj-trumpi mergaičių sijonai.

Kodėl?
Vakarų pasaulio studentijai, 

manoma, nusibodo geras gyve
nimas, persisotino ekonomine 
gerove ir iš nuobodulio ėmė jieš
koti įvairumo revoliucijoje, kad 
ir beprasmiškoje. Studentų 
maištavimas Lenkijoj ir Čeko- 
Slovakijoje duoda jų sąjūdžiui 
kitą aspektą. “Le Monde” 1968. 
III. 8 klausia, ar tame maište 
negimsta naujas socialinis sąjū
dis, panašus į darbininkų sąjū
dį, o “International Herald Tri
bune” mano, kad tame protes
te glūdi lemiama tema: “Stu
dentai nori atsakomybės, susi
pratimo ir galios patiems dary
ti sprendimus, nes juk tame ir 
glūdi ‘auklėjimo tikslas’, ‘lais
vė’, ‘demokratija”. “Vakarų stu
dentai siekė Rytų gyvenimo są
lygų, kai -tuo tarpu Rytų studen
tai panoro Vakarų gyvenimo ga
limybių.” Revoliuciniai studen
tai Vakarų Vokietijoj, Italijoj ir 
Prancūzijoje garbina Maotsetun- 
gą ir kitus marksistinius ideolo
gus bei praktikas, o Lenkijoj 
ir Čekoslovakijoj prisimenami 
tų tautų laisvės kovotojai.

Pradžia
V.. Vokietijoj studentų maiš

tavimo pradžia — po 1967 m.

1 LEON MITKIEWICZ| ----------- -—
| Lenkijos atstovybė Kaune |

Prieš porą mėnesių išėjo iš spau
dos leidinys lenkų kalba “Wspom- 
nienia kowienskie 1938-1939”, para
šytas buvusio Lenkijos karinio at
tache Kaune Leono Mitkiewiz. Jame 
autorius labai pastabiai aprašo to 
meto lietuvių-lenkų santykius, gyve
nimą Lietuvoje, Vilniaus klausimą ir 
t.t. Atpasakajimo ir ištraukų forma 
pateikiame to leidinio būdingesnes 
vietas. Red.

1938 m. kovo 16 d. prie Len
kijos generalinio inspektoriato 
rūmų Varšuvoj įvyko iš anksto 
paruošta didelė demonstracija. 
Mjazdovskių alėja žygiavo minia 
su orkestrais, plakatais, mokyk
lų ir organizacijų vėliavom, dau
gybe transparent su priešlietu- 
viškais šūkiais. Minią sudarė 
daugiausia jaunimas — studen
tai ir vyresniųjų klasių moki
niai. Jų galėjo būti 5000-6000. 
Demonstrantai šaukė: “Mes no
rim Lietuvos! Vade, vesk mus į 
Kauną! Mes norim Lietuvos-Len
kijos Sąjungos” ir pan. Eisena 
sustojo prie pastato, kuriame 
įrengta maršalo Smigly-Rydz 
būstinė. Ir čia kartojosi tie pa
tys šūkiai. Balkone pasirodė pats 
Lenkijos karinis vadas. Nuskam
bėjo Lenkijos himnas ir “Tegy
vuoja maršalas Rydz-Smigly.” 
Visiškoj tyloj prabilo maršalas, 
išreikšdamas savo džiaugsmą, 
kad istorinę valandą lenkiškos 
širdys gali plakti tuo pačiu rit
mu, nes momentas esąs labai 
svarbus. Lenkija turinti būti pa
siruošusi dideliems įvykiams. Jis 
pasveikino minią, laukdamas sa
vo žodžiams reakcijos. Minia gi 
vėl šaukė: “Tegyvuoja mūsų va
das, tegyvuoja...”

* * *
“Susidariau įspūdį, — rašo 

pik. L. Mitkiewicz, — kad visa 
priešlietuviška akcija ir de
monstracija buvo iš anksto su
organizuota užsienio reikalų mi
nisterijos, generalinio štabo ir 
generalinio karinių jėgų inspek
toriato.” Pirmas PAT — Lenki
jos Telegramų Agentūros — 
pranešimas buvo parašytas ir 
atiduotas užsienio reikalų mi
nisterijos įsakymu. Pranešime 
pasakyta, kad Lenkijos vyriau
sybė nutarė imtis priemonių Lie
tuvos bylai sutvarkyti. Tuo tar
pu generaliniame karinių pajė
gų inspektoriate kursuoja tik 
gandai (nieks nieko tikro neži
no), kad visa priešlietuviška ak
cija buvo atlikta susitarus min. 
Beckui ir maršalui Rydz-Smigly. 
Užsienio spauda — vokiečių, 
prancūzų, anglų ir šveicarų — 

birželio 2 d., kai mirė studen
tas Benno Ohnesorg Irano ša
cho Vakarų Berlyne atsilanky
mo proga. JAV Berkeley uni
versiteto studentai vokiečių stu
dentams davė pavyzdį jau 1964 
metų raušėmis. ‘Vokiečių stu
dentų maišto priešakyje stovi 
socialistų studentu sąjunga SDS. 
Juos palaiko vokiečių studentų 
sąjunga VDS ir katalikų studen
tų bendruomenė KSG. Pradžio
je studentai reikalavo geresnio 
maisto valgykloje, teatrų bilie
tų atpiginimo ir t.t. Tų reikala
vimų pagrinde jaučiama revoliu
cinė aistra, bravūra, kairumas, 
nors ir nevisų organizacijų vie
nodas. Reikia stebėtis, kad Troc
kis, Stalino įsakymu ištremtas 
ir nužudytas, susilaukė naujo 
pagerbimo.

Mados šūkiai
Oficialiai Rytų Vokietijoj ma

dos riksmą sudaro antikapita- 
lizmas, o Vakarų Vokietijoj — 
antikomunizmas, bet kai Ken
nedy laikotarpyje JAV-se atsi
rado nauja pažiūra į totalistines 
valstybes, studentų tarpe kilo 
abejonių dėl esamos socialinės 
santvarkos. Ir niekas taip jau
nimo giliai nepaveikė, kaip Viet
namo karas, nors jis vokiečių 
visai neliečia. Vengrų sukilimo 
sutriuškinimas nuėjo į užmarš
tį. Vietnamo karas užtemdė gė
rio ir blogio ribą tarp Rytų ir 
Vakarų, pastatė klaustuką "va
kariečių moralei ir pasidarė po
litiškai ' moralinių sprendimų 
mastu. Jaunoji kairė nusistatė 
prieš savąją visuomenę. Vietna
mas pasidarė pakaitalu “trečia
jai jėgai”, kuri rungiasi su “J. 
A.V. imperializmu ir išnaudoji
mu.” Užsikrėtimas vokiečių so
cialistų studentų sąjungos idė
jomis jaučiamas ir kitose stu
dentų grupėse.

Be amerikinio “imperializmo 
ir išnaudojimo”, kairieji studen
tai smarkiai puola Springer’io 
spaudos koncerną. Springeris 
yra dešinės krypties vyras ir, 
žinoma, nėra palankus studen
tų maištavimams, o studentai 
jam prikiša “viešosios opinijos 
monopolį”, kurį reikia sugriau
ti.

Iš kur idėjos?
Savo dvasios tėvais SDS laiko 

ne tik Marksą, Maotsetungą, H.

praneša apie Lenkijos kariuo
menės koncentraciją prie Lie
tuvos sienos, suminėdama Su
valkų ir Vilniaus rajonus.

Kovo 18 d. Gardine, Vilniuje 
ir Suvalkuose įvyko dideli ka
riuomenės paradai, o į Vilniaus 
aerodromą perkelti orinių pajė
gų daliniai iš Varšuvos ir Poz
nanės apygardų. Daugelis nusi
leidžiančių lėktuvų aerodrome 
buvo ištikti nelaimių.

Kovo 17 d. rytą Varšuvos gat
vėse visiška tyla. Tik vietos 
spauda daug rašo Lietuvos rei
kalais, įtaigodama Lenkijos vy
riausybę pateikti Lietuvai ašt
rius reikalavimus. Tik vėlų ko
vo 18 d. vakarą Lenkijos radi
jas pranešė, kad vyriausybė pa
siuntė Lietuvai ultimatumą, rei
kalaudama priimti sąlygas. Ul
timatumas įteiktas Lietuvos pa
siuntiniui Pr. Dailidei Taline 9 
v.v. Kovo 19 d. rytą Lenkijos 
spauda pranešė ir ultimatumo 
turinį, jo priėmimo laiką, t.y. 
1938 m. kovo 19 d. 9 v.v. Bet 
juk tai a.a. J. Pilsudskio vardo 
diena! Ar toks Lenkijos reika
lavimų primetimas Lietuvai tu
ri reikšti dovaną ir velionies 
pagerbimą? Ar tai nebus bruta
lus išreikalavimas jėga Lietuvos 
sutikimo Lenkijos reikalavi
mams? Jeigu gyventų maršalas 
J. Pilsudskis, tikrai tokiam me
todui niekuomet nepritartų!

Kovo 19 d. Varšuvos gatvėse 
pasirodo ekstra laikraščių lai
dos, pranešdamos apie visų Len
kijos reikalavimų priėmimą. 
Lenkijos sostinės gatves užplūs
ta miesto gyventojai. Lietuva 
visų lūpose, jaučiamas visuoti
nis "pasitenkinimas, kad su Lie
tuva viskas tuo pasibaigė. Spau
da pakeitė priešingą Lietuvai to
ną, rašo tik pačius saldžiausius 
straipsnius. Tačiau Varšuvos ir 
kartu visos Lenkijos visuomenė 
norėtų iššifruoti Lenkijos vy
riausybės pranešimų sakiniuose 
tikrą teisybę, gilesnį tikslą ir 
ko siekia Lenkija, sutvarkyda
ma “manu militari” (karine ran
ka) diplomatinių santykių užmez
gimą su mažu savo kaimynu ir 
tai tik keliom dienom praslin
kus nuo Hitlerio įžygiavimo į 
Austriją...

Jau kelios dienos ruošiamasi 
santykių užmezgimui tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Iš abiejų pu
sių paskirti pasiuntiniai: Lenki
jos vyriausybės Kaunui — F. 
Charvat, ligšiolinis pasiuntinys

Marcuse, bet ir Horkheimerį, 
Adorno, Habermas, Bloch. Iš 
kiekvieno jų yra šis tas paimta 
ir sudarytas mišinys. ‘fMaoiz- 
mas” pasidarė ne vien studen
tų socialistų mada: Mao plaka
tai ir raštai pasidarė pažangu
mo iškabomis. Ueberlingene mo
kiniai kryželius pakeitė Mao pa
veikslais; Muenchene VDS dele
gatai perskaitė (kovo mėn.) Mao 
aforizmus; Bonnoje naujasis AS 
TA pirmininkas prisistatė su ci
tatomis iš Mao raštų. Yra betgi 
ir tokių studentų socialistų, ku
rie Mao raštus vadina “nuodais 
žiurkėms”. Iš Markso teorijos ir
gi neviskas priimama; netikima 
į periodines kapitalizmo krizes 
ir atmetamos “bazės”. Yra ir 
tokių, kurie vadinami “profesi
niais Markso žudytojais”.

Vokiečio įtaka
Marcuse yra vokiečių kilmės 

JAV Berkeley universiteto pro
fesorius, kuris itin domisi vo
kiečių studentija ir jai siūlo 
savo teoriją. Jis moko, kad spau
džiamos visuomenės mažumos 
turi natūralią teisę priešintis. 
Tvarka ir įstatymas visur esą 
tarnauja nusistovėjusiai visuo
menės hierarchijai ir ją saugo. 
Marcuse — tai sumoderninto 
anarchizmo teoretikas. Jis mo
ko maištauti prieš seksualinę ir 
aplamai moralinę, intelektuali
nę, politinę santvarką. Esą rei
kia vadovautis instinktu, kuris 
veda į realybę, į gyvenimą ir 
laimę.

Kaip žinome, studentų maiš
tų vadas Rudi Dutschke buvo 
sunkiai sužeistas antikomunisto 
Bachmano šūviu. Laikraščiai pa
skelbė, kad prof. Herbertas Mar
cuse kviečia Rudi Dutschkę Į 
JAV, bet kuriam tikslui nesą-. 
koma. Poilsiui, studijoms baigti 
ar studentų maištams kurstyti? 
Kitas vokiečių studentų ekstre
mistas Daniel Cohn-Bendit iški
lo Prancūzijoj, liko ištremtas ir 
laikinai apsigyveno Britanijoj. 
Atrodo, kad amerikiniai “hip- 
piai” padarė įtakos vokiečių stu
dentams, kurie leidžia 15Č.0OO 
tiražu žurnalą “Konkret”. To 
žurnalo ideologija pagrįsta su
modernintu socializmu ir seksu.

(Pagal “Herder Korrespon- 
denz” 1968 m. 5 nr.)

J. Gs.

LENKŲ KARINIS ATTACHE g

Rygoj, o Lietuvos — Varšuvai 
gen. štabo pulk. K. Škirpa.

1938 m. kovo 26 d. pulkinin
kui L. Mitkiewicz apie 10.30 v.r. 
paskambino maršalo Rydz-Smig
ly adjutantas maj. Krzeczkovski, 
kviesdamas skubiai atvykti į 
Lenkijos kariuomenės vado ka
binetą. Kariškai atraportavęs, 
jis kelias sekundes stebėjo Len
kijos kariuomenės vadą. Paly
ginti, jaunai jis atrodė — tik 50 
m, amžiaus — neaugšto ūgio, vi
siškai nuskusta galva, ant pailgo 
veido labai dideli tamsūs ant
akiai, didelės, juodos, kaip ang
lis, akys, blizgančios inteligen
cija ir galinčios perveriančiai 
žiūrėti kalbėtojui tiesiai į akis. 
Be jokios įžangos maršalas sako, 
kad pik. L. Mitkievičių jis nu
tarė skirti kariniu atstovu Lie
tuvai. Tai esą jis būtų galėjęs 
atlikti tarnybiniu keliu, tačiau 
norėjęs atsiklausti, ar pulkinin
kas norėtų užimti tą vietą, nes 
to darbo imtis reikią su širdim. 
Atsižvelgiant į santykius su Lie
tuva, tai labai rimtas uždavinys. 
Ten reikalingas karininkas, kaip 
pik. L. M. “Tamsta, — sakė mar
šalas, — galite daug kuo padėti. 
Santykiuose su mažom valsty
bėm, kaip Lietuva, reikia būti 
labai atsargiam, neužgauti jos 
ambicijos, tačiau kartu atstovau
ti ir visos Lenkijos kariuomenės 
galybei.”

— Pone maršale, — atsakė 
pik. L. M., — mano viso gyve
nimo svajonė buvo, kad Lietuva 
gyventų taikoje su Lenkija; pri
žadu maršalo įsakymą atlikti 
kuo geriausiai, juoba, kad ir 
savo kilme esu iš Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos; manyje te
ka truputis lietuviško kraujo.” 
Bet maršalas, bent pradžioje, ne
patarė tai užsiminti Lietuvoj. 
Toliau jis kalbėjo tik apie Lie
tuvą, sakydamas, esą ji turi su
prasti, jeigu nebus Lenkijos, ne
bus ir Lietuvos. Vienintelė tik
ra Lietuvos nepriklausomybės 
garantija gali būti tik nepri
klausoma ir stipri Lenkija. 
Nieks kitas neužtikrins Lietuvai 
nepriklausomybės. Kiti kaimy
nai sieks tik jos padalinimo. Tai 
tvirtinimai, kuriuos lietuviai tu
rį giliai įsidėmėti. (Bus daugiau)

Paruošė K. Baronas

* Vokietijos vyskupai numato 
skirti pasauliečius, stingant ku
nigų ar dijakonų, sekmadieniais 
dalinti Komuniją. §v. Sosto lei
dimas duotas trejiem metam 
kaip bandymas.

Gen. konsulas J. Žmuidzinas dėkoja
Mano amžiaus sukakties pro

ga mane prisiminusiem bei pa- 
sveikinusiem laišku, telegrama, 
gėlėmis ar kitu gestu reiškiu gi
lią bei nuoširdžią padėką, ypač 
Lietuvos Diplomatijos šefui mi- 
nisteriui S. Lozoraičiui ir Poniai 
V. Lozoraitienei, Lietuvos ats
tovui J. Kajeckui ir Poniai O. 
Kajeckienei, gen. konsului dr. P. 
Daužvardžiui ir Poniai J. Dauž- 
vardienei, Charge d’Affaires V. 
Balickui ir Poniai S. Balickienei, 
pasiuntinybės patarėjui min. dr. 
S. Bačkiui ir Poniai O. Bačkie- 
nei, gen. konsului A. Simučiui ir 
Poniai Simutienei, Estijos kon
sului ir Poniai S. Markušienei, 
Latvijos konsului V. Tomsonui, 
o taip pat Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybai", 
itin už jos mostą suruošti viešą 
pagerbimą, nuo kurio šįkart nu
sistačiau atsisakyti, ir J. A. Rin- 
kūnams, KLB Toronto apylin
kės valdybai ir G. G. Balčiū
nams, Hamiltono parapijos kle
bonui mons. dr. J. Tadarauskui, 
Jaunimo Centro direktoriui T. 
dr. Jonui Kubiliui, SJ, šv. Jono 
Kr. par. klebonui kun. P. Ažuba
liui, Prisikėlimo par. klebonui 
Tėvui Placidui, Toronto Lietu
vių Evangelikų klebonui kun. A. 
Žilinskui, St" Catharines par. 
klebonui T. B. Mikalauskui, Tre
čiosios Šokių šventės pirminin
kui dr. L. Kriaučeliūnui, Lietu
vių Skautų Brolijos Vadiįos Ka
nados Rajono vadovam, skautam 
ir vadeivai s. K. Batūrai, KLB 
Hamiltono apylinkės valdybai.

MYKOLUI SLAPŠIUI mirus, jo žmonai VANDAI, 
sūnui MYKOLUI, dukteriai VANDAI PETRAUSKIE
NEI, marčioms, žentui ir anūkams reiškiame nuošir
džią užuojautą —

Angelė ir Sigitas Kazlauskai
Irena ir Edvardas Punkriai

Genė ir Rimas Gaižučiai 
Rūta ir Algis Simanavičiai

VANDAI PETRAUSKIENEI ir šeimai, jos tėve

liui MYKOLUI SLAPŠIUI mirus, reiškiame nuo- 

širdžią užuojautą —

| O. V. Hrajnik'ai G. V. Morkūnai

A + A
MYKOLUI SLAPŠIUI mirus, I

jo žmonai VANDAI, sūnui MYKOLUI, dukrai VAN
DAI PETRAUSKIENEI ir jų šeimoms nuoširdžią užuo
jautą reiškia —

A. P. Ledai K. Taujenienė

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu i “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Maloniai prašau paaiškinti, ką turime daryti su mūsų nauju kai
mynu, kuris kiekvieną dieną nuo 2 v.p.p. iki 8 ar 9 vaL vakaro leidžia 
radijo muziką savo darže? Tas vienodas riksmas, muzika ir reklamos 
baigia mūsų nervus išsemti. Tuo skundžiasi visi aplinkiniai kaimynai.

S. S.
Jūs gyvenate vietovėje (Etobicoke), kuri yra pagarsėjusi savo įvai

riais nuostatais. Vienas jų yra pritaikomas ir šiuo atveju: “Joks asmuo 
negali skambinti varpu, vamzdžiuoti ar daryti betkokj neįprastą triukš
mą, ar garsą, kuris trukdytų kitiem gyventojam.” Savivaldybės nuo
statų priežiūros įstaiga pasiuntė Jūsų kaimynui perspėjimą ir jei jis 
nenustos kėlęs triukšmo savo darže, bus nubaustas iki $300 bauda. Tik
riausiai jis savo radiją perkels į namą.

Aš turiu grupinę sveikatos draudą savo darbovietėje. Greitai per
eisiu į kitą darbovietę ir manau, kad ten bus kita drauda. Mano žmo
na laukia kūdikio spalio mėnesį. Malonėkite paaiškinti, ar mano drauda 
padengs gimdymo išlaidas? Kokios rūšies drauda aš turėčiau apsirū
pinti? P. A.

Draudos bendrovės palankiai sprendžia gimdymo išlaidų klausi
mą. Kadangi Jūsų kūdikis gims spalio mėnesį, gimdymo išlaidos bus 
padengtos senosios grupinės draudos. šiuo atveju skaičiuojama nėš
tumo pradžia ir tuo laiku galiojo ta grupinė drauda. Jei Jūsų naujoji 
darbovietė neturi grupinės sveikatos draudos, patartina apsidrausti 
individualiai.

1964 m. vasario mėnesį turėjau automobilio nelaimę ir teismas 
pripažino, kad kitas vairuotojas buvo kaltas. Kadangi automobilis man 
buvo tuojau reikalingas, aš pats sumokėjau už jo pataisymą virš $100. 
Draudos bendrovė pažadėjo man atlyginti, bet iš jų gavau tik $11. 
Kaip atgauti likusius pinigus? G. A.

Ar Jūs esate tikras, kad tai buvo ne Jūsų kaltė? Kitas vairuo
tojas neturėjo jokios draudę. Tokiais atvejais nekaltiem vairuotojam 
nuostoliai padengiami iš specialaus fondo. Tačiau automobilių fondas 
(Motor Vehicle Claims Fund) pranešė Jūsų draudos bendrovei, kad 
nuostoliai nebus apmokėti. Išeitų, kad Jūs buvote kaltas. Po mūsų pa
siteiravimo, draudos bendrovė nutarė pasiųsti Jums likusius pinigus. 
Mes abejojame, kad jie tai privalėtų daryti.

LŠST įgaliotiniui inž. J. Preik- 
šaičiui, Kanados Lietuvių Kata
likių Moterų Draugijos šv. Jono 
Kr. par. skyriaus valdybai ir na
rėm, Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugijai ir E. Jankutei, Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserim, 
“Nepriklausomos Lietuvos” re
daktoriui Jonui Kardeliui ir 
Lietuvos valst. operos solistei 
Elzbietai Kardelienei, “Tėviškės 
žiburių” redaktoriui kun. dr. P. 
Gaidai, LŠST Toronto Pūtvio 
kuopos šauliam ir jos pirm. S. 
Jokūbaičiui, Kanados Lietuvių

• Veteranų Sąjungos “Ramovė” 
Hamiltono skyriaus valdybai, 
nariam ir pirm. A. Ruzgui, To
ronto Latvių Draugijai “Dauga- 
vas Vanagi”" ir Baltų Veteranų 
Kuopai, Toronto estų Karo Ve
teranų Sąjungai ir jos pirm. kap. 
M. Raudla ir vicepirm. R. Tral- 
la, Pr. Alšėnui, V. ir dr. M. Any- 
sam, A. K. Aperavičiam, Juzei 
Augaitytei, Marijai Aukštaitei, 
S. P. Basčiam, G. V. Balsiam, p. 
Čiurlienei, S. Dabkui, J. Gailiū- 
nienei, O. Gailiūnaitei, E. P. 
Gaučiam, A. S. Grigaliūnam, O. 
Jonaitienei, dr. L. Kuolaitei, M. 
A. Kuolam, H. Lasienei, V. ir dr. 
A. Lukam, A. J. Matulioniam, O. 
Narušienei, p. Ottienei, S. ir dr. 
A. Pacevičiam. J. ir dr. S. Pace- 
vičiam, V. Paliuliui, Tėvui Pau
liui, Tėvui Rafaeliui, O. Rirnke- 
vičienei, G. B. Sakalam, S. F. 
Senkam, V. J. Simanavičiam, 
Smailienei. O. J. Šablauskam, A., 
P. Ščepavičiam, S. šetkam, A. T. 
Valiam, V. ir dr. J. Yčam ir E. 
J. Yurkam.
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VAIZDELIS JAUNIMUI

Ką rinktis - krepšini ar operetę?
Kuo būsiu: krepšinio žvaigžde, kaip ir mano brolis, ar dainininku?

raumenys pasidarė kaip švinas, 
kai jis rymojo ant egzaminų 
lapo, kankino vienintelė mintis: 
“Kaip Balys juos puikiai atlik
davo!”

Laikas ėjo. Jam vis nesisekė. 
Geriausia dienos dalis jam at
rodė tik muzika. Tik tuomet jis 
savo rūpesčius laikinai pamirš
davo. Kai dainavo, lyg ir svei
kesnis pasijusdavo. Kartą pamo
kų gale muzikos mokytoja ji 
sustabdė.

— Jurgi, gal norėtum dainuo
ti mūsų operetėj? Mums esi la
bai reikalingas. Ir dar su tokiu

— Ak, tai tu! Balio Gidžiū
no brolis?

Gimnastikos mokytojo veide 
žaidė šypsena. Jurgio širdy ta
čiau kažkas nuslinko žemyn.

— Tikėsimės iš tavęs gerų re
zultatų!

Jurgis jautė, kad jo ausys pa- 
• raudo.

— Aš nesu taip gabus, kaip 
mano brolis, — jis norėjo pa
aiškinti. — Turėsite nemaža 
vargo su manim. Aš net sviedi
nio gerai nepagaunu ir dar gero 
pažymio nesu gavęs.

Visa tai Jurgis norėjo pasa
kyti naujam mokytojui. Bet gražiu balsu! 
kaip? Balys buvo už jį ketve- ai 
riais metais vyresnis. Kiekvie
nas jį pažinojo, gerbė ir apie 
jį kalbėjo. Jis baigė gimnaziją 
geriausiais pažymiais, buvo kla
sės seniūnu, studentų pirminin
ku, net direktoriaus* patarėju. 
Dabar jau universitete. Net lie
tuviškuose laikraščiuose apie ji 
rašo: “Balys, tai nauja imigraci
jos atžalyno viltis, naujas dai
gas, kuris perims sportinę ir 
kultūrinę tradiciją, atvežtą iš 
Lietuvos.” Jam pagyrų tai tik
rai netrūksta. Kitas brolis Jau
nius dėsto universitete — tik
ras genijus.

Jurgis atsiduso. Kaip jam pa
sistūmėti ir susilyginti bent su 
Balio rezultatais? Gal, jei kiek 
pasistengtų?

Jurgis po pietų žaidė krepši
nį. Buvo sudarytos dvi grupės; 
geresni iš jų, sakė gimnazijos 
direktorius, bus parinkti rung
tynėms prieš kitas mokyklas.

Kaip Jurgis norėjo būti vie
nu iš tų išrinktųjų! Jis jau gir
dėjo žiūrovų klyksmą. Po kiek
vieno krepšio: “Tai Gidžiūnas. 
Lygiai toks pat, kaip jo brolis 
Balys!”

Kai gimnastikos mokytojas 
parinko jį pirmai grupei, Jurgis 
nušvito. Juo pasitiki!

Pirmas sviedinys pasitaikė 
peraugštas, bet kiti trys atėjo 
tiesiog Į rankas ir, nežiūrint jo 
pastangų, išslydo iš rankų. Pir
mas atėjo jam su šviesa i* akis, 
kiti du praslydo pro pirštus. 
Jis pastebėjo susirūpinusį mo
kytojo veidą.

— Kas atsitiko?
— Nežinau! Nepratęs, tur

būt ...
Už kelių minučių, po staigaus 

susidūrimo, kažkas, lyg “tan
kas”, ant jo užgriuvo. Jurgis už
sidengė akis ir taip buvo iš aikš
telės išneštas. Kas dedasi su 
juo, po perkūnais? Kodėl jis 
toks nerangus?

Kitą dieną jam diegė pilvo 
raumenis, bet i pratimus jis vis- 
tiek atėjo. Jis atvyko ten ir 
antrą, ir trečią dieną. Pradėjo 
net geriau žaisti, nors ir kiti 
darė pažangą. Gal net daugiau. 
Taip Jurgis ir liko kaip buvęs 
— paskutinis.

— Tau, rodos, krepšinis gan 
svarbus dalykas? — užklausė 
kartą gimnastikos mokytojas iš 
ryto.

Jurgis mikčiojo ir tik galva 
lingavo.

— Patinka tau žaidimas?
Jurgis paraudo. Kas tai per 

klausimas? Ar tai svarbu? Jis 
turėjo žaisti. Kaip gi jis pasivys 
savo broli Bali?

— Savaime aišku, — jis at
sakė.

Atėjo egzaminų laikas, Jur
gis buvo taip užsiėmęs krepši
niu, kad neliko laiko net į kny
gas dirstelėti. Klasėje pamokas 
jis tik “girdėjo”. Egzaminų me
tu niekaip jos iš galvos lengvai 
“neišeidavo”. Jo pažymiai buvo 
nepergeriausi. Mokytojas ir tė
vai jam vis primindavo: “Stu
dijuok, Jurgi! Būsi kaip Balys!” 
Ko jis nedarė. Balys vis jam 
akyse stovėjo. Nuo krepšinio jo

galva. 
Balys

Virtu-

— Dėkui, — sumurmėjo Jur
gis, — bet kaip su mano krep
šiniu?

— O, aš tai žinau, —.ji šyp
telėjo. — Visi dabar susirūpi
nę tik krepšiniu, o man taip rei
kia solisto. Pagalvok, Jurgi. Ge
rai?

Jurgis tik linktelėjo 
Solistas operetėj! Ką gi 
pasakytų?

Jis atskubėjo i namus, 
vėj motina plovė indus.

— Ar Balys kada nors opere
tėj dainavo? — jis ją paklausė. 
Stengėsi savo entuziazmą neiš
duoti, nors jautė, kad jam ne
siseka.

— Operetėj? — Jurgis ste
bėjo motinos nugarą. — Nieka
dos! — tarė ji ir nusikvatojo.

Jurgis gerklėj pajuto nema
lonų skonį. Gerai, kad jis nieko 
muzikos mokytojai dar nepaža
dėjo.

— Kas gi čia taip juokingo? 
— jis atsargiai ją paklausė.

— Pagalvojau apie Bali, dai
nuojantį operetėj, — juokavo 
motina. — Balys panašus į sa
vo senelį. Puiki figūra, bet be 
klausos; negali net melodijos 
iki galo išdainuoti. .

— Tai ir Balys nemoka dai
nuoti?

— Savaime aišku. Ar girdė
jai ji kada nors dainuojant?

Lėta šypsena šliaužė Į Jurgio 
širdies kampelius.

— Kaip tau atrodo, mama? 
Mane kviečia dainuoti opere- 

— Ak, šit kaip. O, Jurgi, tai 
puiku! Argi iš tiesų?’

Jo motina apsisuko.
— Aš manau dalyvauti, — 

kalbėjo jis. — Muzikos moky
toja mane taip gražiai paprašė. 
Jai reikalingas solistas.

— Jurgi, — tęsė motina su
sijaudinusi. — Tu esi i mano 
šeimos pusę panašus. Į mane. 
Ir i mano seneli. Jis buvo irgi 
dainininkas. Ir dar neblogas —- 
tikra Varėnų klebono pažiba. 
Per Mišias žmonės net atsisuk
davo, kai jo galingas bosas 
griaudė bažnyčios skliautuose.

— Ar jis ir sportą mėgdavo?
— Neprisimenu. Jis mėgdavo 

arklius. Jodinėjo. Su bernais 
lenktyniavo.

Jurgi dar viena mintis kan
kino.

— Ar jis buvo ir geras moki
nys?

Motina susimąstė. — Neži: 
naų, — ji atsakė. — Bet tai 
galų gale ir netaip svarbu. Kiek 
prisimenu, jis atlikdavo gerai 
ten, kur talentą turėjo.

Jurgis kiek lengviau pasiju
to ir galų gale suprato, kad jis

Liepos 1 d. pradėjo veikti vi
sai Kanadai skiriamas medicini
nės draudos planas, Įsijungus į 
ji Saskačevano ir Britų Kolum
bijos provincijoms. Spėjama, 
jog sekančiais metais plano da
lyvių gretas papildys Nova Sco
tia, New Brunswick, Manitoba 
ir Alberta, o 1970 m. priklau- 
sys visos provincijos.

neturi būti kaip Balys. Jisneiun ouu Kaip Balys. Jis ne
privalo tapti ir krepšinio 
“žvaigžde”, kaip jo brolis. Jis 
dainuos, kaip jo senelis kažka
da dainavo.

Svarbiausia, jis neprivalo bū
ti kaip kiti. Jis bus Jurgis. “Jur
gis — operetės solistas” taip 
apie jį gal ir lietuviškuose laik
raščiuose rašys.

Pagal L. B. Cartland 
sulietuvino P. Lapas

ONTARIO
HOSPITAL INSURANCE

NAUJUS PATARNAVIMUS
Nuo 1968 metų liepos I dienos

Ontario Ligoninių Komisija, nuolat siekdama, kur tik galima, Įvesti pagerinimus, praneša, kad nuo 1968 m. liepos 1 
dienos Įveda naujus ligoninių patarnavimus ne ligoninėse besigydantiems asmenims ir taipgi pagrindines pirmosios pagalbos 
(ambulanso) paslaugas. Tais patarnavimais dabar gali pasinaudoti visi gyventojai, kurie turi Ontario Ligoninių Draudą 
(Ontario Hospital Insurance) ir yra reikalingi ligoninės arba pirmosios pagalbos paslaugų.

Priešrinkiminis Įkarštis Jung
tinėse Valstybėse yra gerokai 
palietęs ir lietuvius. Ir mūsų 
tarpe diskutuojama, ginčijamasi 
ir, galutinėje išvadoje, atrodo, 
lietuviai ir vėl neturės tinkamo 
kandidato, prie kurio išrinkimo 
galėtų prisidėti savo balsais.

Mr. Humphrey
Dabartinis vice prezidentas 

Humphrey pereitų rinkimų me
tu dalies mūsų spaudos ir dalies 
mūsų veikėjų buvo apšauktas, jei 
jau ne tikru komunistu, tai bent 
jų simpatiku, mažiausiai, ruža- 
vū. Tokie gandai, nors ir kaip 
viceprezidentui būtų nesvarbūs, 
pasiekė jo aplinką. Paskui, žino
ma, stebėjomės, kodėl jis gali 
nuvykti jau nepirmą kartą Į len
kų, suomių ir dar kitų tautybių 
susirinkimus, tarti jiems žodį, 
bet neranda laiko atvykti Į lie
tuviškuosius kongresus, suvažia
vimus, dainų ar tautinių šokių 
šventes. Atrodo, mūsų kaikurie 
čikagiečiai užmiršta, kad jų pa
čių miesto burmistras turi sva
rų’ balsą demokratų partijos or
ganizacijoje. Burmistro aplinko
je yra užtenkamai stebėtojų, se
kančių Įvairių tautybių veiklą, 
jų nuotaikas, pasisakymus, nuo
mones.

Tiesa, JAV viceprezidentas 
dalies lietuvių akyse tapo “re- 
habilituotas”, kai paaiškėjo, kad 
jis visdėlto nežada Amerikos 
nei atiduoti, nei parduoti sovie
tinių komunistų malonei, kad 
jis, nors ir atstovaudamas savo 
partijos liberaliniam sluogsniui, 
netaip jau prastai nusimano už
sienių politikos reikaluose ir ne
blogai pažįsta tarptautinio ko-

Nauji patarnavimai ne ligoninėse besigydantiems
Be jau turimų ligoninės patarnavimų (nelaimių atvejai, lūžiai, radioterapija, fizioterapija, profesinė terapija, kalbos de

fektai), planas dabar įveda naujus patarnavimus bei gydymą, panaudojant ligoninių įrengimus, jeigu gydytojas tai prirašo. 
Tai reiškia, kad daug ligoninės paslaugų, kurios anksčiau nebuvo draudos apmokamos, dabar bus apmokamos Ontario Ligo
ninių Draudos. Tai apima, pavyzdžiui, panaudojimą operacinės Įrengimų nesudėtingom operacijom arba kitų įrengimų, rei
kalingų ligonio gydymui.

Rentgeno peršvietimai ir laboratoriniai tyrimai, kuriuos apima Ontario sveikatos draudos planas (Ontario Medical Ser
vices Insurance Plan — OMSIP), nebus apmokami naujosios ligoninių draudos. Visdėlto diagnostinės paslaugos bus ir toliau 
apmokamos ryšium su pirmosios pagalbos paslaugomis dvidešimt keturių valandų laikotarpyje nuo nelaimės pradžios arba 
kai ligoninės pagalba reikalinga užbaigti lūžio gydymui.

Naujieji patarnavimai neapima gydytojų arba dantistų profesinių paslaugų ligoninėje, ir jos nebus apmokamos. Taip 
pat nebus apmokamas panaudojimas ligoninės įrengimų reguliarioms vaistų injekcijoms arba dantų taisymui, normaliai 
atliekamam dantisto kabinete.

Pirmosios pagalbos tarnyba
Ontario Ligoninių Drauda dabar taip pat apmokės didžiąją dali pirmosios pagalbos (ambulanso) išlaidų, kai ligoni 

reikia atgabenti ar išgabenti iš ligoninės. Pirmosios pagalbos reikalingumą turi nuspręsti registruotas gydytojas, ambulanso 
centrinė, nurodytos ligoninės pareigūnas arba kuris kitas asmuo, įgaliotas komisijos. Eismo nelaimės atveju ambulansą 
panaudoti gali leisti policijos pareigūnas. Pirmoji pagalba turi būti suteikta pripažintos ambulanso tarnybos asmens (savi
valdybės, ligoninės, patvirtintos' privačios ambulansų tarnybos).

Apdrausto gyventojo išlaidos. Už leisto ambulanso 25 mylių ar trumpesnę kelionę ligonis turės mokėti iki $5.00. Už 
ilgesnę kelionę užmiestyje ligoniui nustatytas papildomas mokestis — 15 centų už kiekvieną mylią virš 25 mylių, bet 
nedaugiau kaip $25.00 už betkurią užmiestinę kelionę. Tuo atveju, kai reikalinga orinė pirmoji pagalba, leista atitinkamo 
pareigūno, būtent, Director of Emergency Health Service of the Ontario Hospital Services Commission arba jo įgalioto 
asmens, — ligonis mokės nedaugiau kaip $100.00, įskaitant betkurį patarnaujantį sausumos ambulansą.

Ligonis moką ligoninei. Už pasinaudojimą pirmąja pagalba ligonis savo dali sumoka ligoninei, kuri ji priima arba 
perkelia jo gyvenvietėn, o ne ambulanso tvarkytojui. ’ ,

(Asmuo, neturįs draudos, turės mokėti pilną pirmosios pagalbos kainą
— $25.00 už užmiestinę 25 mylių ar trumpesnę kelionę, plius 60 centų 
už kiekvieną pridėtinę mylią. Orinį ambulansą teks apmokėti įprastine 
pilna kaina, mokama už tos rūšies patarnavimus.)

Ontario Ligoninių Draudos Komisija (The Ontario Hospital Services Commission) nėra atsakinga už vairavimą ar 
pasiuntimą ambulansų. Tai ir toliau pasilieka ambulansų tvarkytojų atsakomybėje, kaikuriais atvejais — viešųjų ligotnnių.

Naujųjų patarnavimų tikslas yra užpildyti spragą tarp draudos apmokamų ligoninės paslaugų ir tų, kurias apmoka 
OMSIP ir kiti sveikatos draudos planai.

Pirmosios pagalbos lengvatos ne tik palengvins finansinius ligonio Įsipareigojimus, bet ir prisidės prie išplėtimo 
geros pirmosios pagalbos tarnybos visoje provincijoje.

Ir vėl nėra tinkamo kandidato
AL. GIMANTAS

munizmo kėslus. Deja, nese
niai jis ir vėl “sugadino” savo 
vardą lietuviu akyse, vienoje 
kalboje pabrėžęs, kad ręikia ir 
toliau skatinti “tiltų statymo” 
politiką, bandant gerinti ekono
minius ir kultūrinius ryšius su 
Rytų Europos valstybėmis, nes 
esą tokia Vakarų akcija kaip tik 
gali prisidėti nors ir prie dali
nio sovietinamų tautų atsipalai
davimo nuo Kremliaus primes
tos globos.

Mr. McCarthy
Kiti demokratų kandidatai, 

kaip McCarthy, sakoma, iš viso 
neverti lietuvių balsuotojų dė
mesio. Jie esą perminkšti komu
nistams. Be to, jis esąs dar ir 
perdaug palankus juodosios ra
sės amerikiečiams bei jų reika
lavimams, nepriimtinas Vietna
mo karo pabaigos klausimu, nes 
siūlo daryti visa, kad amerikie
čių kariai kuo greičiau grįžtų 
namo, o Vietnamas liktų grei
tai besirutuliuoj ančių Įvykių 
majonei. Dėl to karo tautiečių 
tarpe po truputi ryškėja bene 
dvi nuomonės. Vieni pasisako už 
besąlyginę kovą, kuri turi būti 
tęsiama iki laimėjimo. Čia įsi
terpia mažutė sąlyga: jei ne ma
no sūnus, mano artimas giminai
tis ten kovoja, tai, savaime su
prantama, reikia tęsti kovą ir 
toliau. Bet tie, kurių šeimos na
riai yra aktyvioje karo tarnybo
je, gal jau tiesioginiame karo 
lauke, atstovautų mažiau karin
gai nuomonei. Esą, gal ir būtų 

galima ką pasiekti derybomis. 
Dar kiti nervingai skaičiuoja sa
vo bręstančių sūnų amžių ir 
džiaugiasi, kad dar liko dveje
tas ar trejetas metų iki karinės 
tarnybos.

Mr. Nixon...
Respublikininkų kandidatai 

esą taipgi nelabai imponuoja lie
tuviams rinkėjams. Ir Niksonas 
ir Rockefelleris gal būtų geri, 
bet ir jie esą laiko Sov. Sąjun
gą pirmos rūšies galybe, su ku
ria reikia skaitytis ir tartis vi
sais pasaulio reikalais. Dėlto, 
aišku, mums, kurie netikime ru
siškos meškos galybe, kurie ne
retai (gal ir su pagrindu) sovie
tus tenorime laikyti milžinu mo
linėmis kojomis, respublikinin
kų kandidatai negali patikti. Bu
vęs aktorius, dabar politikas 
Reagan, bent kol nėra oficialus 
kandidatas, kalba drąsiai, ryž
tingai, karingai. Jis siūlo ir šiau
rinio Vietnamo invaziją, ir dras
tišką “Pueblo” laivo atsiėmimą. 
Jis nebijo ir sovietų adresu pa
siųsti ryškesnės tiesos. Reiškia, 
jis jau būtų priimtinas. Nelai
mė ta, kad tie politikai labai 
šauniai ir drąsiai kalba, kol nė
ra tapę oficialiais asmenimis ar 
pareigūnais. Kai būna išrinkti, 
keičia savo kalbų turini ir toną.

Spręstinas klausimas
Pažymėtina ir tai, kad mes 

netikime amerikiečių užsienio 
politikos nuoseklumu. Esą ji 

nesikeičia nuo pat antrojo karo 
pabaigos. Nematyti jokio skir
tumo, ar Baltųjų Rūmų kėdėje 
sėdi demokratas ar respubliki- 
ninkas. Gal šie rinkiminiai me

iliai peržvelgti savuosius įsitiki
nimus, dar kartą klausti, ar lie
tuviams ir Lietuvai mūsiškis ne
sikeičiantis nusistatymas gali 
daugiau padėti ar pakenkti. Tai 
labai svarbus klausimas, kurį 
verta bandyti spręsti nebelau
kiant dar vienų rinkimų. Ar ne
vertėtų pagaliau esamų sąlygų 
ribose bandyti rasti pozityvų 
sprendimą, kuris galėtų bent iŠ 
dalies patenkinti lietuviškuosius 
siekimus ir kartu duoti vietinei 
aplinkai pajusti “lietuviškosios 
jėgos” svorį. Iki šiol, patys ma
tome, mažai kas nori su mumis 
skaitytis, nes mūsų įsijungimas 
į vietinės politikos žaidimų lau
ką yra itin neefektyvus ir ne
reikšmingas. Pavyzdį galėtume 
rasti kitų tautybių veikloje, ku
rios moka rasti kelius ne tik 
prieiti prie ryškesnių pareigūnų, 
bet ir, reikalui esant, užtikrinti 
savosios tautybės vardu kiek- . 
vienam reikalingą rinkiminę pa
galbą. O gal mes ir toliau ten- 
kinsimės labai jau nereikšmin
gomis vietinių valstijų ar miestų 
burmistrų proklamacijomis mū
sų švenčių proga, kurias papras
tai, su labai retomis išimtimis, 
tematome savųjų tarpe.

Tuo tarpu, bent kol kas, rem
tinų kandidatų JAV prezidento 
vietai užimti kaip ir neturime. 
Tad ir tenka dar kartą klausti, 
ar tuo pasitarnaujame bend
riesiems lietuvių reikalams?

Medicinims ir pooperacinis gydymas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo ’*etnviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

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

Ontario Hospital Services Commission
Toronto 7, Ontario

PS.D.R.M.N.PL


® WERGTOJE mElE
SKLANDYTOJŲ IŠVYKA
Lenkijoje viešėjo 25 Lietuvos oro 

sporto meistrai, sklandytuvų konst
ruktoriai, aviacijos sporto federaci
jos atstovai, jų tarpe Jonas Dovydai
tis, Bronius Oškinis, inž. Vyt. Pa- 
karskas ir vilnietis skandytojas A. 
Arbačiauskas. Jie lankėsi Varšuvoje, 
Krokuvoje, kur susipažino su lenkų 
aeroklubais ir sklandytojais. Biala- 
ja Bialos moksliniame sklandymo 
centre lietuviai dalyvavo tarptauti
nės sklandymo technikos organiza
cijos konferencijoje, Lešne stebėjo 
sklandymo varžybų baigminius skri
dimus. o Mirlybušu perkrikštytame 
Soldine padėjo vainiką Dariaus ir 
Girėno 35-toms žuvimo metinėms at
žymėti.

STUDENTIŠKA VASARA — 68
“Tiesos” birželio 15 d. laidos prie

de “Profsąjungų gyvenimas” Zonė 
Maskeliūnaitė pasakoja apie Vilniaus 
universiteto studentų atostogas, ci
tuodama akademinio choro vadovo 
Prano Sližio, komjaunimo sekr. An
tano Skrupskelio, turistų klubo na
rės Aldonos Kalkauskaitės ir studen
tų profsąjungos komiteto pirm. Pet
ro Remeikos pareiškimus. Iš jų pa
aiškėja, kad 1.500 studentų ilsėsis 
darbo ir poilsio stovyklose. Taigi, 
ir šiemet studentams poilsį teks 
jungti su darbu. Viena tokia stovyk
la numatyta Druskininkuose, kur 
vilniečiai su svečiais iš Lenkijos ir 
R. Vokietijos statys kurortinį pa
statą. Vilniečiai studentai, kurie “ge
rai mokosi ir dirba visuomeninį dar
bą”, bus siunčiami į stovyklas Len
kijoje. Čekoslovakijoje ir R. Vokie
tijoje. Visuomeniniu darbu, matyt, 
yra suprantama komjaunuoliška veik
la. Išrinktiesiems taipgi bus sudary
tos sąlygos atostogauti Odesoje, Kry
me, Tamanėje, lankytis Kaukaze, 
Urale, Pamire. Komjaunimo sekr. A. 
Skrupskelis pabrėžia: “žinoma, dau
giausia stovyklų, kaip ir pernai, 
veiks respublikoje. Pasvalio ir Kap
suko rajonuose statysim gyvenamuo
sius namus, įrengsim kolūkio parką, 
Molėtų rajone — fermas, Kretingos 
rajone dirbsim prie žolės miltų per
dirbimo kombainų. Grupė filologų, 
matematikų ir chemikų vasarai liks 
universitete. Vieni dirbs biblioteko
je, kiti padės restauruoti centrinius 
rūmus.” žydiškėse veiksiančioje 
sporto ir sveikatingumo stovykloje 
pamainomis galės ilsėti apie 500 stu
dentų, o kiti 300 — Palangoje, Ry
gos pajūryje ir Juodosios jūros pa
krantėse.

GARGŽDŲ NAFTA
Šiame skyriuje jau buvo rašyta 

apie pirmąjį pramoninės naftos šal
tinį prie Gargždų, pradėjusį trykšti 
š.m. birželio 1 d. Neseniai jį turė
jo progos aplankyti laikraščių kores
pondentai, kuriems buvo pristatytas 
hidrodinaminių tyrimų inž. Alvydas 
Gikys ir naftą suradusi gręžėjų bri
gada — Kazys Budginas, Romas Pa- 
lubeckas, Charlampijus Andrejevas, 
Juozas Naumeckas, Kazys Kinderis, 
Kazys Arlauskas. “Valstiečių Laik
raščio” koresp. L. Grudzinsko pra
nešimu, naftos per parą gaunama 
apie 45 kubinius metrus. Ji nukrei
piama į cisternas ir specialiais sunk
vežimiais gabenama Klaipėdon. Ko
kybė esanti labai gera — nevalytą 
galima naudoti dizeliniams varik
liams. šiuo metu jau esąs pradėtas 
naujas gręžinys, pastatytas gręžimo 
bokštas Nidoje, kur taip pat tikimasi 
rasti naftos. “Gimtojo Krašto” ko
resp. J. Varvuoliui parūpo sužinoti, 
ar naftos radiniai nepadarys nuosto 
lių gražiajam pajūriui. Į šį klausimą 
atsako gamtos apsaugos komiteto 
pirmininko pavaduotojas Kazys Gi- 
niūnas: “Nafta ir mums, reikia pri
pažinti, — naujas dalykas. Bet šį tą 
jau dabar galime pasakyti. Objek
tyvių prielaidų, kad užsiterš naftos 
verslovių aplinka, nėra. Tačiau pa
vojus vis tik nemažas. Savos naftos 
dar neturėjome, o ja užterštų upe
lių ir šiaip vandens telkinių Lietu
voje jau surasime, žinoma, su pa
našiais reiškiniais mes kovosime. 
Mūsų pusėje ir gamtos apsaukos įsta
tymas. Daug kas priklauso nuo žmo
nių, kurie eksploatuos būsimas naf
tos versloves. O kad jie nepamirštų, 
jog nafta ne vien gamtos turtas, bet 

Wellando, Ontario, "Lituanica" klubo surengtame kartūno baliu
je laimėjo premijas už gražiausias sukneles: I — Rūta Skaistytė 
(viduryje), II — Agota Karalienė (dešinėje), III — Meriana Piet- 
relli (kairėje)

ir sudaro tam tikrą pavojų mūsų pa
jūriui, esame mes, gamtos apsaugos 
darbuotojai... Imkime, pavyzdžiui, 
vandenų apsaugos inspektorius. Jie 
jau lankėsi prie Gargždų gręžinio ir, 
pamatę, kad pažeidžiamos gamtos ap
saugos taisyklės, pareikalavo griež
tai laikytis numatytos tvarkos. Tai — 
bendram labui. Panašiai elgsimės ir 
ateityje” (“GK nr. 26). Taigi, Gargž
duose jau buvo pažeistos taisyklės. 
Kas gali garantuoti, kad jos nebus 
pažeistos ir kad nenukentės gamta 
Nidoje, jeigu ten pradedamas gręži
nys būtų užbaigtas trykštančiu naf
tos šaltiniu?

MATEMATIKŲ SUVAŽIAVIMAS

Vilniaus valstybiniame pedagogi
niame institute įvyko dvi dienas tru
kusi IX matematikų konferencija ir 
Matematikų Draugijos suvažiavimas. 
Dalyvavo daugiau kaip 100 augštųjų 
mokyklų dėstytojų, mokslo įstaigų 
specialistų ir vidurinių mokyklų mo
kytojų. Ataskaitinį pranešimą apie 
Matematikų Draugijos valdybos dar
bą padarė pirm. prof. J. Kubilius. 
Suvažiavimo dalyviai išsirinko naują 
valdybą, kurios pirmininku trečią 
kartą bus akademikas prof. J. Kubi
lius.

R. MIZAROS MOKYKLA
Merkinėje buvo užbaigtos JAV ko

munisto Rojaus Mizaros laidotuvių 
apeigos, pavadinant jo vardu vidu
rinę mokyklą. Kompartijos ir augš- 
čiausios tarybos įsaką perskaitė “mi- 
nisterių” tarybos pirm, pavad. A. 
Drobnys, žodį tarė jauniausia šios 
mokyklos mokytoja S. Matusevičiū
tė, metalinę lentą prie sienos pri
tvirtino velionies našlė Jieva Miza- 
rienė. Kultūros namuose, be J. Mi- 
zarienės, kalbėjo komunistinės “Vil
nies” red. L. Jonikas, maskvinės 
“Pravdos” lietuviškosios kopijos 
“Tiesa” vyr. red. G. Zimanas, pareiš
kęs, kad R. Mizaros vardo suteikimu 
Merkinės mokyklai pagerbiamas visų 
“pažangiųjų” Amerikos lietuvių dar
bas.

NETESĖTI PAŽADAI
“Tiesos” redakcija buvo žadėjusi 

praplėsti skyrių “Toli nuo Tėvynės”, 
tačiau pažadai tik ir liko pažadais. 
Birželio 15 d. čia yra trumpas prane
šimas apie adv. Stepanijos Masytės 
vadovaujamą Detroito lietuvių klu
bą ir Almaus Šalčiaus komunistinė
je “Laisvėje” paskelbto rašinio iš
trauka.

VASAROS ŠVENTE
Nemuno ir Neries santakoje įvyko 

kauniečių vasaros šventė, kurios min
tį geriausiai išryškina eiliuoti kvie
timai: “Į Vasaros šventę, į šventę 
Rasos, trumpiausios nakties, ilgiau
sios dienos!” Rasos švente senovės 
lietuviai užbaigdavę pavasario dar
bus, pradėdavę vasaros rūpesčius, 
šventės proga buvo uždegtas auku
ras Kauno pilies bokšte, suliepsnojo 
laužai ant Lentainių, Veršvų, Marvos, 
Jiesios ir Šančių piliakalnių. Kauno 
gatvėmis prie pilies atjojo senovės 
drabužiais apsirengę raiteliai, čia 
skambėjo M. K. Čiurlionio preliu
dai, vaidilučių šokio sūkuryje suko
si ansamblio “Sonata” išraiškos šo
kėjos. Koncertinę programą atliko 
ansamblis “Ink?4ras”, profsąjungos* 
rūmų šokėjų grupė “Suktinis”, pašo
kusi “Trijulę”, “Pakeltkojį” ir 
“Greitpolkį”. Kauniečius linksmino 
Palangos Juzė, ginkluotas didelėmis 
žirklėmis ir klumpėmis. Politechni
kos instituto akademinis choras 
“Jaunystė” užtraukė “Kur bėga Še
šupė” ir “Lietuva brangi”, šventinį 
Įspūdį papildė Nemunu ir Nerimi 
plaukioją laiveliai, papuošti įvairia
spalvėmis šviesomis. Iš šios lietuviš
kos šventės, susietos su istorine pra
eitimi, aštriu disonansu išsiskyrė 
raudonais gvazdikais apkaišytų kom
partijos revoliucionierių choras, pa
sirinkęs sovietines dainas — “Drą
siai, draugai, koja kojon”, “Varšu
vietė” ir “Už tarybų valdžią”. Estra- 
don su deglais rankose buvo suvary
ti ir pijonieriai, padabinti raudonais 
Lenino kaklaraiščiais, šventė užbaig
ta jaunimo šokiais, vainikų mėtymu 
i Neries ir Nemuno vandenis.

V. Kst.

Kun. Barnabas Mikalauskas, OFM, šventina laisvės paminklą St. 
vių pranciškonų vienuolyno

S HAMILTON
ŠALPOS FONDUI 1967 m. vajuje 

aukojo: $20: mons. dr. J. Tadaraus- 
kas; $10: J. Astas, A. Pranckevičius, 
J. Romikaitis, J. Vilimas; $5: L. 
Bacevičius, J. Bajoraitis, Z. Bolskis,
J. Bulionis, S. Dalius, B. Grajauskas,
K. Gudinskas, P. Giedraitis, P. Ka
nopa, L. Klevas, B. Kronas, A. Ky
bartas, D. Kochanka, V. Kazlauskas, 
A. Jankūnas, V. Leparskas, P. Lei- 
lionas, P. Lesevičius, J. Mažulaitis, 
J. Mikšys, K. Mileris, A. Mingėla, V. 
Navickas, V. Narkevičius, A. Obcars- 
kis, V. Orlickas, V. Pilkauskas, A. 
Pilipavičius, Z. Pulianauskas, L. Pliu- 
ra, Pauliukas, J. Petraitis, T. Pal- 
kauskas, J. Stonkus, J. Svilas, D. Sla
vinskas, V. Sakas, A. Šimkevičius, 
Alf. Silinskas, J. Tarvydas, E. Tė
velis, R. Vilkas, dr. O. Valaitis, J. 
Žemaitis; $4: J. Gimžauskas, J. Rep- 
čys; $3: J. Andriukaitis, Antanaitie
nė, P. Breichmanas, K. Butkevičius. 
E. Boguslauskas, St. Bakšys, P. Bul- 
kė, A. Erštikaitis, A. Garkūnas, J. 
Giedraitis, L. Gutauskas, N. Jonikas, 
Jurevičius, V. Januška, 'Kybartas, P. 
Kovelis, Latauskienė, J. Lekutis, P. 
Lukošius, K. Meškauskas, G. Melni
kas, P. Masys, J. Povilauskas, A. 
Pauliukas, A. Prunskus, V. Perkaus- 
kas, P. Pranckevičius, J. Rimkus, 
Šturmaitis, L. Skripkutė, St. Urba
navičius, B. Vidugiris, P. Vaitonis, 
A. Vainauskas, J. Zurlys, P. Žulys.

Mūsų prekybininkai ir organiza
cijos aukojo: Real Estate Valevičius 
$25, Hamiltono Lietuvių Namai $25, 
bankelis “Talka” $15. Skaistys $10. 
Tri Realty LTD. $10, Medžiotojų 
Klubas $10.

Dėl vietos ir laiko stokos aukoju
sieji mažiau neskelbiami.

1967 m. vajuje talkino rinkdami 
aukas: J. Astas, S. Bikinas, J. Bajo
raitis, S. Dalius, A. Erštikaitis, M. 
Garkūnas, N. Gutauskas, O. Kučins
kas, E. Kybartas, P. Kanopa, A. 
Kaušpėdas, A. Kuzmickas, K. Luko
ševičius, V. Pauliukas, Z. Pulianaus
kas F. Rimkus, R. Rimkevičienė, J. 
Romikaitis, VI. Stabingis, Saldžiū- 
nas, J. Tirkšlevičius, F. Urbaitis. 
H. L. B. Šalpos Fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems aukotojams 
ir talkininkams.

1967 m. apyskaita 
Pajamos

Gegužinė $ 162.69
Vėliau gautos aukos už 1966 m 6.00

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm., antr., treč. ir 
ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėn. — 
šeštadieniais uždaryta

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

WELLAND, ONTARIO
SU PASISEKIMU praėjo kartūno 

balius, rengtas medžiotojų ir meš
keriotojų klubo “Lituanica”. Jis su
traukė svečių iš artimų ir tolimų 
vietų — Kanados ir JAV. Dalyvavo 
ir kanadiečių, kuriems lietuvių ren
giamas kartūno balius patinka ir kas 
metai vis daugiau jų atsilanko.

Programą sudarė patys vakaro da
lyviai, ypač ponios ir panelės. Už 
tris gražiausias sukneles buvo skir
tos piniginės premijos, kurias laimė
jo: I — Rūta Skaistytė iš Grimbsby,
II — Agota Karalienė iš Wellando,
III — Meriana Piettrelli iš Port Col- 
borne. $100 premiją loterijoje laimė
jo V. Pivoriūnas iš Port Colborne. 
Vakaro karalaite išrinkta Rūta Bur- 
kūnaitė iš Ročesterio ir princese — 
Rūta Skaistytė iš Grimbsby, Ont

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 88400 ANCASTER, ONT.

Saldo 1968 m. kovo 31 d. 749.30
Asmenų įnašai “Talkon” 13.00
Palūkanos už įnašus 13.60
Metinė rinkliava 887.50

Iš viso $1.832.09
Išlaidos

Ligoniams ir seneliams
V. Vokietijoj $ 500.00

Kanados centro valdybai 250.00
27 siuntiniai į Suvalkų

trikampį 143.75
Vasario 16 gimnazijai 150.00
Šalpai vietoje, kitos išlaidos 311.71

Iš viso $1.355.46
Saldo 1968 m. yra $477.63

Ižd. J. R.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką savo 

giminėms ir draugams už suruoštą 
mums 25 metų vedybines sukaktu
ves: dukrai Birutei, p.p. Vaišvilie
nei, Venckevičienei, Žiobienei ir Sin
kevičienei, kurios rūpinosi šiuo po
būviu. Dėkojame Tėvui Rafaeliui, 
dukrai Birutei, sesei Vaišvilienei, 
Meyeriui už sveikinimus ir linkėji
mus, išreikštus žodžiu: P. Cardasis 
iš Niujorko, O. K. Sinkevičiams už 
gražias gėles: klierikui E. Mickui iš 
Romos už prisiuntimą nuo Šv. Tėvo 
palaiminimo 25 metų sukakties pro
ga. Taip pat dėkojame visiems da
lyvavusiems ir prisidėjusiems prie 
gražios bei brangios dovanos: Tėvui 
Rafaeliui, B. Bildaitei, A. M. Vaiš- 
vilams, F. V. Venckevičiams, O. K. 
Sinkevičiams. K. S. Žioboms. B. V. 
Antanaičiams, E. F. Senkams, R. E. 
Meyeriams, A. Mažlaveskui. L. L. Ru- 
daičiams, G. J. S. Kaknevičiams. Al. 
Garbeniams, O. S. Dačkams, S. K. 
Karaškoms, G. A. Gudeliams, S. A. 
Jankauskams, B.Milašiams, S. J.And- 
ruliams, p. Bartkams, M. J. Samso
nams, V. B. Juškevičiams. K. Kuk- 
lieriui, V. K. Lukoševičiams, J.Liaug- 
minui, B. Aselskiui, V. Bagdonui. E. 
Petrušaičiui. Už prisiųstus raštu svei
kinimus: E. Eidukevičienei, E. K. 
Majauskams, H. V. Andrijauskams. 
Už sveikinimus telegramom iš Lie
tuvos: B. J. Švabams, Ž. O. Švabams. 
Taip pat ačiū R. Vaišvilaitei ir G. 
Vaišvilai už gražią dovanėlę.

Nuoširdžią padėką reiškiame vi
siem —

Teresė ir Alfonsas Bilda

Augšti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

Laimės staliukus, kurie buvo ypa
tingai puikūs ir turtingi, paaukojo: 
p. Radvilai iš Port Colborne, p. Siri- 
kai iš Wellando ir p. Vitauskai iš 
Wellando. Daugumą jų laimėjo lie
tuviai. Kiti savo laimę bandė turtin
goje loterijoje, kuri greičiausiai bu
vo ištuštinta, šokiams grojo V. Ba- 
becko orkestras.

Tikimasi, kad parengimas duos pel
no, kurį klubas panaudoja ne tik 
premijoms, bet ir lietuviškiems kul
tūriniams bei visuomeniniams reika
lams.

Artimoje ateityje klubas ruošiasi 
priziniam žuvavimui — kartu malo
nioje draugystėje praleisti popietę 
gamtoje. Tam susirinkimo įgalioti 
jieško patogios vietos ir datos. J.

Catharines, Ontario, prie lietu-

LONDON, ONT.
BALTIEČIŲ FEDERACIJOS Lon 

dono skyrius ir ukrainiečių bei balt- 
gudžių atstovai buvo pasikvietę į 
bendrą posėdį po vieną į parlamen
tą kandidatuojantį iš kiekvienos par
tijos, būtent, liberalą, konservatorių 
ir nauj. demokratą. Diskutuoti šie 
klausimai: 1. Kodėl pasikeitimui 
spauda tarp Sov. Sąjungos ir Kana
dos netaikomas lygybės principas? 
2. Kodėl nieko nėra daroma dėl di
delių muitų sumažinimo siunti
niams? 3. Kodėl Baltijos kraštų by
la nekeliama Jungtinėse Tautose? 
4. Pareikštas nepasitenkinimas dėl 
naujųjų demokratų siūlomos užsienio 
politikos, numatančios dideles nuo
laidas komunizmui. Rimčiausią dė
mesį parodė liberalų atstovas. Kon
servatorius Jack Irvine, žinomas par
tijos šulas ir Baltiečių Dienos pa
grindinis kalbėtojas, atsiuntė tik 

xsavo atstovą. Jis neskleidė nė rin
kiminės propagandos, nes buvo visai 
tikras dėl savo pergalės, kaip ir vi
si kiti londoniškiai buvo įsitikinę, 
kad jis yra nenugalimas. Didžiausia 
šių rinkimų staigmena ir buvo, kad 
šis konservatorių šulas pirmą sykį 
čia pralaimėjo jaunam liberalui Bu
chanan, šiuose rinkimuose čia išvys
čiusiam pačią didžiausią propagandą.

LLSK “TAURAS” atletė Gražina 
Ignaitytė. 12 m. amžiaus, dalyvavo 
Hamiltone liepos 6 d. pusbaigminė- 
se Ontario atletikos varžybose. Pa
vasarį ji pasižymėjo Windsoro pir
menybėse, kuriose dalyvavo virš 20 
mokyklų. Ji pasiekė naujų to ra
jono rekordų, nubėgdama 100 jardų 
per 11,6 sek ir 220 jardų per 26,6 
sek. Linkime ir toliau tokia pat spar
ta progresuoti. Jos tėvelis — buvęs 
Pabaltijo dailiojo čiuožimo meisteris.

STASĮ ŠVILPĄ, vyr., ištiko dide
lė nelaimė — nukrito nuo stogo ir 
sunkiai susižeidė. Taigi, šio pavasa
rio nelaimės ir dar nesibaigia. St. 
Švilpa retkarčiais ateidavo į talką 
“Baltijos” ansambliui ir sporto klu
bui “Taurui”. Tad ir šie du vienetai 
jungiasi prie kitų londoniškių. lin
kėdami jam greitai pasveikti. Taip
gi linkėjimai ir kiek anksčiau iš li
goninės grįžusiam Pr. Stygai. D. E.

Mėlynosios lapės įsidrąsinusios 
ateina j ieškoti maisto pas Dew 
Line vyrus Kanados šiaurėje.

Nuotrauka — R. Mikalausko

Argentina
SU VYTAUTU JONU LIMBĄ, lai- 

mėjusiu dviratininkų lenktynes, savo 
skaitytojus supažindino Buenos Ai
res dienraštis “La Prensa”. Jauna
sis lietuvis yra žymus dviratininkas 
už pergales gavęs daug taurių.

BUENOS AIRES MIESTE steigia
mi lietuvių senelių namai, kurių sa
vininkas bus Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Taryba. Bu
vo sudarytos dvi komisijos — vi
daus tvarkymo ir planavimo. Nu
pirktas senas namas jau yra atre
montuotas. Narius telkia ir (status 
ruošia planavimo komisija, kuri tu
rės sušaukti Lietuvių Senelių židi
nio Draugijos steigiamąjį susirin
kimą. Narių-rėmėjų jau yra sutelk
ta 58 asmenys, kurie sutiko mokėti 
100 perų mėnesinį nario mokestį. 
Kadangi mokesčiui riba nėra nusta
tyta, keli rėmėjai moka po 500 pezų. 
Ižde yra 151.549 peni ir K. Čibiro
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© LIETUVIAI PASAULYJE
I. A. Valstybės

LIETUVIŲ SKAUTŲ DIENA Mi
čigano valstijoje — liepos 14. Ją pa
skelbė oficialiu raštu valstijos gu
bernatorius George Romney ryšium 
su lietuvių skautų auksine sukakti
mi. Taip pat paminėta, kad 1940 m. 
Sov. Sąjunga okupavo Lietuvą, už
draudė patriotines organizacijas, jų 
tarpe ir skautus. Lietuviai skautai 
laisvajame pasaulyje tęsia savo 
veiklą, siekdami Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Gubernatorius ta 
proga kviečia visus Mičigano gyven
tojus jungtis su lietuviais skautais, 
dirbančiais Lietuvos laisvei, kartu 
pagerbti Lietuvos skautus bei jų va
dus ir padrąsinti juos auklėti gerus 
ateities piliečius. Raštas paskelbtas 
birželio 25 d. Lietuvių skautų de
legacija, su Algiu Zaparacku prie
šakyje, buvo priimti gubernatoriaus 
G. Romney ir Įeit, gubernatoriaus 
Mijliken. Skautai juos apdovanojo 
lietuviškais ženkleliais, leidiniais ir 
skautiškom plokštelėm.

JŪRININKAMS REIKIA LAIVO. 
Kennebunkporto, Me., šv. Antano 
gimnazijoje veikia skautų “Kretin
gos” tuntas, kuriame yra ir jūrų 
skautai, pasivadinę “Gintaro laivu” 
su trimis valtimis: “Jūros narai”, 
‘Mūros vilkai” ir “Baltijos jūra”. 
Laivo vadas yra Andrius Vilutis iš 
Čikagos, adjutantas — Vytautas Mic
kevičius iš Toronto. “Jūros narai” 
yra šie: valt. P. Striūpaitis, vair. J. 
Gudinskas, A. Pasys, M. Misevičius, 
B. Mickevičius, Ch. Tamulionis. “Jū
ros vilkai”: valt. Vyt. Vasiliauskas, 
vair. D. Aleksandravičius, A. Kankus,
J. Leonaitis, J. Žemaitis, J. Mažeika. 
“Baltijos jūra”: valt. A. Supronas, 
vair. R. Gavelis, P. Bičiūnas, J. Mi- 
lavickas, R. Kuzmickas, A. Karalis, 
M. Bielskus. Per skautų suvažiavi
mą atskirame pasitarime buvo nu
tarta paremti jūrų skautus — padėti 
įsigyti burinį laivą praktikuotis, kad 
jie galėtų paskui išplaukti jūron. 
Veikimo sąlygos yra labai patogios, 
tik reikia priemonių — laivo. Komi
tetas kreipiasi į plačiąją visuomenę, 
prašydamas šį reikalą paremti auko
mis. Į tą fondą jau yra įnešęs $25 
provincijolas kun. L. Andriekus, 
OFM, ir $10 J. v. s. Ignas Petniū- 
nas. Tikimasi, kad atsiras ir dau
giau geradarių. J. Bernotas

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
penkiasdešimtmetis bus iškilmingai 
paminėtas liepos 13-14 d.d. tautinė
je stovykloje, kuri Rako stovykla
vietėje, Custer, Mich., yra sutrauku
si didžiausią skautų skaičių

SKUODO LIETUVIŲ GIMANAZI- 
JAI š.m. rugsėjo 1 d. sukanka 50 
metų. Buvęs jos mokytojas Vytau
tas Chainauskas, 1835 So. 49 Ave., 
Cicero, Ill. 60650, USA, prašo atsi
liepti visus buvusius gimnazijos di
rektorius, mokytojus ir mokinius, 
gyvenančius laisvajame pasaulyje. 
Norima sudaryti atitinkamą planą 
šiai reikšmingai sukakčiai atžymėti.

MOTERŲ KLUBŲ TARPTAUTI
NES FEDERACIJOS suvažiavime 
Bostone dalyvavo Lietuvių MK pirm. 
V. Jonuškaitė-Leskaitienė. Lietuviš
kų tautinių dirbinių parodėlę su
rengė LMK Bostono skyriaus pirm. 
A. Daukantienė, programą išpildė 
Onos Ivaškienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė.

LFB CENTRO VALDYBA ir šie
met rengia studijų ir poilsio savai
tę Dainavos jaunimo stovykloje lie
pos 28 — rugpjūčio 4 d. Į stovyklą 
kviečiami visi. Mūsų intelektualai — 
dr. J. Brazaitis, dr. J. Girnius, dr. V. 
Vardys, V. Vaitiekūnas ir kiti nagri
nės aktualią mūsų laikams temą: 
“Mūsų idėjinis turinys laiko tėkmė
je”. Bus meno-Iiteratūros vakaras, 
kuriame dalyvaus soliste Danute 
Stankaitytė ir rašytojas Aloyzas Ba
ronas. Partizanų vakaras, jaunimo 
simpoziumas ir LFB konferencija — 
svarbūs studijų savaitės programos 
punktai. Vakarais bus jaučio kepi
mas, šokiai, laužai ir dainos. Stovyk

los kapelionas — kun. G. Kijauskas, 
SJ, — moderatorius dr. J. Girnius, 
stovyklos komendantas Vladas čy- 
vas. Į stovyklą registruotis: J. Mi- 
konis, 24526 Chardon Rd., Richmond 
HTS, Ohio 44143, USA. Tel. 216 — 
531-2190.

LIETUVAIČIŲ STOVYKLA DAI
NAVOJE, vadovaujama Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų, įvyks lie
pos 14-28 d. Kviečiamos mergaitės 
nuo 7 iki 16 metų amžiaus. Progra
ma pravedama grupėmis, kad visos 
pajėgtų dalyvauti. Yra ir bendrų 
programų. Stovykloje daug užsiėmi
mų: mokomasi apie Lietuvą, dirba
mi rankdarbiai, šokami tautiniai šo
kiai, dainuojama, sportuojama, lei
džiamas laikraštėlis. Įvairios vaka
rinės programos. Stovykloje puiki 
proga mergaitėms susipažinti ir pa
sidžiaugti gražia gamta. Rašyti: Sės. 
M. Igne, Dainava, 15100 Austin Road, 
Manchester, Michigan 48158, USA. 
Tel. (313) 428-8394. Registracijos 
mokestis — $5; savaitinis mokestis 
$30; nuolaida $5 esant daugiau, negu 
vienai dukteriai.

Brazilija
KUN. JONO KIDYKO redaguoja

mas savaitraštis “Mūsų Lietuva” Sao 
Paulo mieste atžymėjo dvidešimtme
tį. Savaitrašti suorganizavo kleb. 
prel. Pijus Ragažinskas, šv. Juozapo 
Brolijos pirm. Juozas Matelionis, Mo
tiejus Tamaliūnas ir spaustuvinin
kas Bronius Sukevičius. Jų dėka bu
vo sutelktas pradinis kapitalas sa

vaitraščiui leisti ir spaustuvei įsi
gyti. Laikraštis verčiasi sunkiai dėl 
palyginti nedidelio prenumeratorių 
skaičiaus ir didelės darbo naštos, nes 
dvidešimtame technikos amžiuje yra 
renkamas rankomis. Šį sunkų užda
vinį atlieka spaustuvininkas Bronius 
šukevičius ir jo talkininkas Algis 
Savickas. Toks spausdinimo būdas, 
savaime suprantama, savaitraščiui 
neleidžia tobulėti, dėl jo taipgi nu
kenčia ir meninė laikraščio išvaiz- 
da. Geresnė išeitis turbūt būtų of
setas, kuris, tenka manyti, parei
kalautų didesnių išlaidų. Atrodo, 
šiam vieninteliam Brazilijos lietu
vių laikraščiui į pagalbą turėtų at
eiti JAV ir Kanados lietuviai. Sa
vaitraščio adersas: “Nossa Lituania”, 
Rua Lituania, 67, Sao Paulo, 13 S. 
P., Brazil. “Mūsų Lietuvos” dvide
šimtmetis buvo atžymėtas Zelinos 
Jaunimo Namuose gegužės 25 d. su
rengtu pobūviu. Sveikiname tolimą
ją sukaktuvininkę

BRAZILIJOS DŽIUNGLĖSE mirė 
lietuvis deimantų jieškoėojas Simas 
Bakšys. Anksčiau jis yra ėjęs Bra
zilijos lietuvių mokyklų inspekto
riaus pareigas, dirbęs Wemag auto
mobilių gamykloje. Atleistas iš dar
bo ir gavęs apie tris milijonus kru- 
zeirų kompensacijos, nusipirko įren
ginius deimantams jieškoti ir kasti, 
šį darbą jis pradėjo Mato Grosso 
džiunglėse, talkinamas vietinių dei
mantų rinkėjų, kurie jį susirgusį ap
vogė ir paliko mirti. Velionis pali
ko Lietuvoje žmoną Mariją, sūnų 
dantų gydytoją Perkūną ir brolį, 
JAV gyvenantį savo giminaitį dr. 
Sutkų. Daugiau žinių apie a. a. S. 
Bakšį ir jo tragišką mirtį gali su
teikti Meldutis Laupinaitis, Caixa 
Postal 2082, Sao Paulo, Brazil.

ELDORADO RADIJAS Sao Paulo 
mieste transliavo Vytauto Klovos 
operą “Pilėnai”, įdainuotą Vilniaus 
operos solistų. Plokšteles radijo sto
čiai paskolino V. Tatarūnas, translia
cijos išlaidas apmokėjo “Antartica” 
bendrovė.

BRAZILIJOS VAKARINĖJE DA 
LYJE, prie Guaporės upės, kaučuko 
ir maniokos augintojų šeimas aptar
nauja lietuvis kun. Petras Bendo- 
caitis, kuris taipgi yra gydytojas ir 
chirurgas. Prie savo gyvenvietės jis 
yra sutelkęs išnykti baigiančius in
dėnus. Jo duomenimis, urudanų 
genties indėnų gyvų tėra likę 80, 
urumbuni — 50, oroatų — 20, urui- 
mų — 20. Anksčiau šios gentys tu
rėjo po kelis šimtus narių. Lietuvio 
kunigo ir gydytojo veiklą aprašė V. 
Vokietijos laikraštis “Sueddeutsche 
Zeįtung”.

Vokietija
BENDRAS BALTIEČIŲ liūdnojo 

birželio minėjimas buvo surengtas 
Kaiserlauterne latvių ev.-liuteronų 
pastoriaus A. Celms ir kun. B. Liu- 
bino iniciatyva. Finansiniais ištek
liais rūpinosi latvių ir lietuvių sar
gybos kuopos. Estus į minėjimą te
ko pasikviesti iš kaimyninės Pirma
sens vietovės. Paskaitą skaitė iš 
Šveicarijos atvykęs prof. dr. J. Ere
tas, meninę programą atliko E. Ta
mošaitienės vadovaujami Vasario 16 
gimnazijos šokėjai ir Freiburge mu
ziką studijuojanti jauna latvių pia
nistė Maija Vinters. Minėjime daly
vavo ir sveikinimo žodį tarė Kai- 
serlauterno burmistras, estų, latvių 
ir lietuvių sargybinių kuopų kari
ninkai.

Britanija
PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAU- 

TŲ KOMITETAS Bradforde, kurį 
sudaro latvių atstovo G. Kronbachs 
vadovaujami gudai, estai, latviai, lie
tuviai, vengrai, lenkai ir ukrainie
čiai, surengė bendrą koncertą išsi
vadavimo iš carinės Rusijos jungo 
penkiasdešimtmečiui atžymėti. Pro
gramoje dalyvavo: ukrainiečių cho
ras “Dibrova”, lenkų parapijos cho
ras, latvių ir estų vyrų chorai, lie
tuvių sekstetas “Sūkurys”, tautinių 
šokių grupė “Atžalynas”, latvių — 
“Sakta”, lenkų — “Polonia”, veng
rė solistė Eva Fodor, sopranas, ir 
estų solistas J. Villard. Kalbą apie 
šių tautų vargus carinėje vergijoje, 
jų laisvo gyvenimo metus ir dabar
tinę sovietų priespaudą pasakė ko
miteto pirm. G. Kronbachs. Koncer
te dalyvavo daug lietuvių iš Mančes
terio, Halifakso, Rochdale, Leeds ir 
Hudersfieldo. Vietinė spauda patei
kė kaikurias G. Kronbachs kalbos iš
traukas, liečiančias žmogaus teisių 
deklaraciją, Britanijos jaunimo ne
rimą, bet sąmoningai nutylėjo so
vietų pavergtų kraštų kančias, jų 
laisvės siekius.

Prancūzija
BERTA GALVANAUSKIENE, ve

lionies Ernesto našlė, sunkiai susir
go ir buvo nugabenta į Aix-Les-Bai- 
nes ligoninę. Kurį laiką jį buvo mai
tinama per venas, bet dabar sveika
ta yra pagerėjusi. Liga jai yra di
delis rūpestis, nes kaip svetimšalė 
negauna socialinės paramos.

St. Catharines, Ont.
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AME- 

RIKOJE 55-tasis seimas įvyko Čika
goje. 278 kuopai atstovavo A. Ali
šauskienė. Gegužės 15 d. mirė mū
sų kuopos narys P. Karvelis. Kana- 
don jis atvyko 1926 m. Liko jo liū
dinti žmona, dukra ir žentas. — Val
dyba birželio 8 d. posėdyje nutarė ir 
šiemet rengti N. Metų sutikimą St 
Denis salėje. Kor.
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“TU ESI MANO ŽEMĖ”
PR. NAUJOKAITIS

Danguolė Sadūnaitė mūsų poe
zijos pasaulyje jau turi vardą ir 
savo veidą. Tai svetimose že
mėse išaugusi poetė, veikta V. 
Europos moderniosios poezijos 
formos, su laisvai tekančiu rit
mu, palaidais posmais, frag
mentiškumu, miglotomis užuo
minomis vietoj pilno išsisaky
mo, asmeniškumu, siauru užda
ru pasauliu.

D. Sadūnaitės pasaulis nedi
delis. Ritmiškai jis keičiasi iš 
nakties i rytą, iš dienos i va
karą, į naktį. Poetė myli ir il
gisi šviesaus pasaulio. Ją džiu
gina rytas, saulės spindėjimas, 
gėlės, medžiai, šviesios jūros 
bangos, baugina tamsa. Jos san
tykis su aplinkuma — poetinis, 
emocinis, keliąs gilesnį susimąs
tymą. Ties gėlių vaza poetė ste
bisi, kad ta menka gėlelė atėjo 
per ilgus amžius iki dabarties 
— gyva, saulę žarstydama, tik
ra nugalėtoja. Aplinkos reiški
niai, kurie dažniausiai yra švie
sūs ir gana nesudėtingi, kartais 
net labai kasdieniški, yra tik 
priemonė poetės vidaus nuotai
kai išsakyti. Tas išsakymas daž
niausiai yra taupus, branginąs 
žodžio vaizdą ir reikšmę. Tame 
sugebėjime mažu vaizdu išsaky
ti didelį vidaus turinį ir yra D. 
Sadūnaitės talento jėga, štai 
“Vakaras”:

Sugerdamas
Dundėjimą saulės.
Artėja
Tamsus atoplūdis nakties —
Ir Įmeta langan
Auksinę gėlę-----------
Ugnį,
Tylųjį šauksmą------ (9 psl.)
Auksinė gėlė, ugnis, tylusis 

šauksmas ir yra tas gilusis eilė
raščio turinys, išsakytas poetine 
forma. Tas ir kiti panašūs išsi
sakymai yra fragmentiški, daž
niausiai kiek migloti, bet suges
tyvūs ir verčią giliau įsijausti, 
susimąstyti. Gamtos motyvai, 
kuriais atausti D. Sadūnaitės ei
lėraščiai, nėra tik poetiniai 
įvaizdžiai. Tai didieji stebuklai, 
kuriais stebisi, džiaugiasi ar 
bauginasi žmogaus širdis. Ilge
sys, nerimas ir susimąstymas 
yra vedamieji motyvai. Tamsos 
baimė yra didelė, bet aplamai 
vyrauja šviesa ir džiaugsmas. 
Jieškojimas, praradimai, nevil
tis yra svetimi D. Sadūnaitei. 
Tas poetinis šviesos pasaulis at
JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

švietimo taryba skelbia konkur
są parašyti jaunimui tinkamiems 
dviejų žanrų kūriniams: apysa
kai ir dramai, šie kūriniai turi 
būti skiriami paauglių amžiaus 
jaunuoliams (teenagers); apysa
ka — ne trumpesnė kaip 150 
mašinėle rašytų puslapių, o dra
ma — 1.30 iki 2 valandų vai
dybai.

Premijoms skiriama $1500. 
Pirmajai premijai numatyta 
$1000, o antrajai — $500. Jei 
neatsirastų tinkamų premijuoti 
veikalų, vertintojų komisija ga
lėtų ir kitaip nuspręsti. Premi
jų mecenatų dar nejieškojome, 
nes manome, kad atsiras sava
norių, žinant, kaip mums trūks
ta tinkamos jaunimui literatū
ros ir kaip mažai iki šiol tuo 
buvo rūpintasi.

Rankraščiams įteikti termi
nas — 1969 m. kovo 15 diena. 
Vertintojų komisija bus pa
skelbta vėliau. Rankraščius, pa
sirašytus slapyvardžiu, ir į at
skirą voką įdėjus savo tikrąją 
pavardę, adresą bei telefoną, 
siųsti šiuo adresu: Juozas Vaiš- 
nys, 2345 W. 56th Street, Chi
cago, Illinois 60636, USA.

Premijuotų kūrinių spausdi
nimu pasirūpins švietimo tary-

Virginijo - Ono - Emilija Vinda- 
šiūtė, baigusi Tillsonburge gim
naziją ir Toronto universitete 
farmaciją bakalauro laipsniu 
(Bachelor of Science in Pharma
cy). Gimusi Švedijoj, su tėvais at
vykusi Kanadon ir čia užaugusi. 
Tėvai, augindami tabaką, iš
mokslino v i s u s keturis vaikus. 
Virginija buvo Lietuvių Studentų 
Sąjungos ir jos valdybos narė. 
Gražiai kalba lietuviškai. Dabar 
kartu su trimis draugėmis auto
mobiliu keliauja po Vakarų Ka

siremia į atvirą ir gilų tikėjimą:
Iš Tavo rankos
išaugo tulpės;
dideli juodi garlaiviai:
Saulės ir salos ...
Ir mūsų mintys
iš Tavo rankos----------- (26 psl.).

Tikėjimas antgamtine tikrove ir 
net tos tikrovės nuolatiniu be
tarpišku veikimu dar tiksliau 
išsakytas šiuose posmuose:

Ir šviesa, kuri krinta 
dienai baigiantis 
iš langų į gatvę,-----------

yra dieviškojo aukso
šviesa.-----------

Ši rytą
buvau trapi ir nepastebima.
Dabar —
net ir jūra manęs

nesutalpintų-----------(38 psl.).
“Tu esi mano žemė” — tik 

45 puslapius teturįs rinkinėlis, 
talpinąs 40 eilėraščių, dažniau
siai trumpučių, fragmentiškų. 
Tas fragmentiškumas nepaten
kins gal senoviško klasikinio ei
lėraščio mylėtojų, bet jis poetei 
atveria plačius horizontus — 
mažu kiekiu priemonių giliau 
save išsakyti. D. Sadūnaitės ei
lėraščio konstrukcijoje papras
tai randame porą gamtos ar ap
linkos motyvų, lyg vienas kitą 
papildančių lygiagretumu ar 
kontrastu. O paskui seka staigiu 
šuoliu, dažniausiai netikėtas, ne
lauktas poetės vidaus atsivėri
mas. Išrašome tokios struktūros 
eilėrašti ištisai:

PAJŪRY
Jau atradau pirmąjį 
purųjį sniegą ant medžių — 
ir jūrą, 
nokstantį vandenį — —-------
atkeldintą visam raiškume

iš vaikystės.
Liaunas, juodas vynuogynų vilnis, 
kopiančias
įkypai prieš saulę-----------

Ir daugiau nežiūrėsiu.-------
Nenoriu sugrįžtančios nakties; 
juodų debesų, virš vandens 
alsuojančių nerimu (6 psl.).

Danguolė Sadūnaitė, TU ESI 
MANO ŽEME. Išleido Juozas 
Kapočius, spaudė Lietuvių En
ciklopedijos spaustuvė, 1968 m., 
46 psl. Kaina $1.50.

ba, o su nepremijuotų, bet 
spausdintinų kūrinių autoriais 
bus tariamasi atskirai, kaip jų 
veikalus išleisti.

JAV LB švietimo taryba

Vyto Liuimaitė šį pavasarį baigė 
Toronto universiteto humanita
riniame fakultete anglų kalba ir 
istoriją bakalauro laipsniu 
(Bachelor of Arts); rudenį studi
juos toliau Ontario mokytojų ko
legijoje

Edmundas Vindošius, baigęs 
gimnaziją Tillsonburge, Ont. ir 
Guelph universitetą humanitari
nių mokslų bakalauro laipsniu. 
Dirbo "Delhi News" laikraščio 
redakcijoje, gražiai aprašydamas 
lietuvius ūkininkus. Žada studi
juoti toliau. Dabar gyvena su tė
vais Delhi, Ont., kalba gražiai 
lietuviškai. Jo motina gieda lie
tuvių parapijos chore ir daug 
kortų buvo L.L.K. Moterų Dr-jos 
Delhi skyriaus valdyboje.

Okupuotos Lietuvos liaudies instrumentų orkestro "Sutartinė" dalyviai-ės ir Vilniaus operos solis
tas Romanas Marijošius priima publikos katutes Montrealio Plateau salėje Tony's Photo Studio

Tėvynės menininkai Montrealyje
zikinio kraičio turtingumą ir 
naujųjų kompozitorių pastan
gas bei laimėjimus, šalia M. K. 
Čiurlionio, J. Gruodžio kūrinių, 
Sondeckio ansamblis atliko ir 
jaunųjų kompozitorių (E. Bal
sio, R. žigaičio ...) kurinius — 
simfonijų dalis, baleto ištrau
kas. (Skaitytoją tenka atsiprašy
ti, kad negalim pateikti pilnų 
pavadinimų. Rengėjai neaprūpi’ 
no spausdintom programom, o 
pranešėjas, gal ir ne naujokas 
šiose pareigose, nesuvokė turįs 
prieš save auditoriją, pirmą 
kartą išgirstančią naujas pavar
des). Džiugu taip pat, kad Son
deckis nepagailėjo įtraukti pro- 
gramon ir vieno estų kompozi
toriaus kūrinio styginiam or
kestrui.

Kiekvienam aišku, kad kame
rinei kapelai pernelyg lengva 
išsitiesti visu ūgiu atliekant kla
sikus — Mocartus bei Vival- 
džius. Sondeckis pasirinko sun
kesnį kelią — fragmentų, “high
lights”, antologijos kelią. Nea
bejotina, kad gražiausi (ir tai 
viso koncerto) momentai buvo 
Sondeckio kapelos atlikta Haen
delio “Passacaglia” ir šostako- 
vičiaus “Romansas”. Taip pat 
neužmirštamai praskambėjo ir 
Čiurlionio “Variacijos lietuvių 
liaudies dainos tema”. Gal dar 
svarbiau, kad daug kas pajuto 
norą geriau pažinti savųjų kom
pozitorių kūrinius.

Muzikos augštumose
Parėję iš koncerto perskaitėm 

gautus prie įėjimo lapelius, su
pažindinančius su Lietuvos Vals
tybinės Filharmonijos Kameri
nio Orkestro laimėjimais ir ci
tuojančius muzikos kritikų at
siliepimus. Po viso to galima 
pasakyti, kad klausantis an
samblio visiškai užsimiršo ap
šiurusi Plateau salė, neefektin
gas apšvietimas, kurį dar gadi
no mėgėjų filmuotojų šviesos ir 
kiti emigrantinės buities daly
kai. Gyvenom muzikos tolimuo
siuose kvadratuose ir aiškiai 
jautėme, kad tokio kalibro vie
netas gali Lietuvai atstovauti vi
sose Place des Arts ir koncertų 
salėse. Tylūs darbuotojai, suda
rą kapelą (kurie, kaip patyrėm, 
užimti ir pedagogine veikla), at
lieka pasigėrėtiną darbą, vertą 
visų pasididžiavimo.

Beveik nesmagu juos šitaip 
“iškelti”. Tarsi būtumėm užmir
šę pernai viešėjusį styginį kvar
tetą, kuriam nebuvo lemta 
duoti tikro koncerto. Gal tei
singiau būtų pasakyti, kad po 
šių dviejų apsilankymų mont- 
realiečiai gali nerausdami žvelg
ti į koncertinių skelbimų len
tą. Vilnius tvirtai stovi muzikos 
centrų žemėlapyje.

“Sutartinės” kolektyvas
Likusią koncerto dalį atliko 

Pr. Tamošaičio vadovaujama 
liaudies instrumentų kapela, so
listai E. Kaniava ir R. Marijo
šius. “Sutartinės” kolektyvas — 
grynai profesinis vienetas. Jo 
nariai — keturios kanklininkės, 
vienas bosinis kanklininkas ir 
6 birbynininkai — virtuoziškai 
valdo po kelis instrumentus, 
žiūrovus nustebino “moterų 
emancipacija”, kai vienu me
tu kanklininkės atsistojo ir už
grojo skudučiais. Auditorija, 
girdėjusi tiek ansamblių, gal ir 
nesitikėjo, kad palyginti siauro- 
koje liaudies instrumentų nau
dojimo srityje būtų galimi nau
ji užkariavimai.

Galima būt skirtingos nuomo
nės, ar verta “Sutartinei” leis
tis į džiazinj stilių. Savaip ap
maudu, kad kruopščiai, kantriai 
atkurti senoviniai instrumentai 
staiga panaudojami pigaus bliz
gesio kompozicijėliu atlikimui. 
Gorbulskiui groti pakaktų seno, 
doro būgno ir misinginių vamz
džių. Užtat mus labiau sužavė

Nelabai įprasta, bent mums, 
kad koncerto programos išpil
dytoj ai atsakytų katutėmis nuo 
scenos į plojimus salėje. Bet 
tai įvyko (atrodė visai natūra
lus, nesurežisuotas, spontaniš
kas dalykas) š.m. birželio 28 d. 
Plateau salėj Montrealyje, pasi
baigus Lietuvos menininkų kon
certui.

Kerėtojai ir klausytojai
Dvi valandas su viršum “ra

ganiai” — S. Sondeckio kameri
nis orkestras, Pr. Tamošaičio 
vadovaujama liaudies instru
mentų kapela, solistai E. Kania
va ir R. Marijošius — laikė už
kerėję auditoriją savo muziki
nės kultūros galia. Publika ne
buvo tokia gausi (ir nervinga), 
kaip pernykštės, pasitikusios 
“Lietuvos” bei “Nemuno” an
samblius, ir todėl ją apkerėti 
buvo neabejotinai sunkiau. 
Montrealį “be prošvaistės ir pa
guodos” kamuoja nesibaigian
tis lietus. Tikras septynių bro
lių miegančių mirkimas, lyg ty
čia padidėjus per savaitgalius.. 
Neabejotina, kad depresinė nuo
taika, išaugusi toje ūkanoje, at
baidė nevieną, pavargusį po sa
vaitės triūso, belstis į poilsio 
neteikiančią Plateau salę. Gal 
būt kaikam ir pati koncerto pro
grama pasirodė ne kažin ką ža
danti. Juk turėjom pasaulinės 
parodos metu ir stygini kvarte
tą, ir birbynininkus, ir operos 
žvaigždes...

Štai šitai irzlokai, skeptiškai 
auditorijai Lietuvos menininkų 
koncertas ir buvo staigmena, 
atskleidusi galbūt du dalykus: 
nevisai pažįstamą dabartinį Lie
tuvos gyvenimą ir nepakanka
mą savęs pažinimą.

Nepataikauta publikai
Didesnę programos dalį atli- ' 

ko Sauliaus Sondeckio styginis 
orkestras, išpildydamas lietuvių 
ir stambiųjų pasaulio kompozi
torių (Mocarto, Haendelio, Šos- 
takovičiaus) kūrinius. Tariamai 
abejinga kamerinei muzikai pu
blika išklausė jų su regimai au
gančiu atidumu bei rimtimi. 
Daugeliui tai buvo savęs pačių 
atradimas.

Džiugu pastebėti, kad pro
grama parinkta, siekiant suteik
ti auditorijai augšto lygio este
tinį išgyvenimą. Iki šiol atvy
kusių ansamblių repertuaruose 
vyravo priešinga linkmė, šį kar
tą aiškiai vengta nuolaidų, jei 
ne pataikavimo, publikos sko
niui; atsisakyta efektingų, “bi- 
sus” iššaukiančių numerių. Vie
nas įvykis koncerto eigoje liu
dija. kad to siekta sąmoninin- 
gai. Kai antroje programos da
lyje “Sutartinės” išpildytas B. 
Gorbulskio pusiau džiazinis da
lykėlis “Bosas kviečia šokti” su
kėlė salėj bruzdesį ir šauksmus 
“kartoti”, kapelos vadovas, nie
ko nelaukęs, pranešė attiksiąs 
kitą kūrinėlį, panašaus stiliaus, 
nemažiau techniškai Įmantrų, 
vykusiai aranžuotą lietuvišką 
“kaimo polką”. Ta pati saiko 
nuovoka buvo jaučiama ir solis
tu pasirinktam repertuare. Gal 
tik prašauta pro šalį, įtraukiant 
proginį dalykėlį, negyva saloni
ne kalba perrašytą emigranto 
“karunką” “Užaugau Pasvaly, 
pas savo tėveliii”. Gal pabūgta 
priekaištų mūsų spaudoj, kad 
ansambliai minkština melancho
liškom dainelėm emigrantinį at
sparumą? Mūsų manymu, ‘ ne! 
Bet kad negirdėta, senovinė me- 
lodiia gali kur gas giliau sujau
dinti, negu “Kur bakūžė sama
nota”, aiškiai buvo jaučiama, 
kai sol. R. Marijošius padaina
vo nuostabų lyrinį tekstą “Oi, 
atsikeiki vartelius”.

Kraičio turtingumas
Aplamai, koncertu siekta (ir 

pasiekta) parodyti Lietuvos mu

jo kanklininkių atliekamų lyri
nių dalykėlių, kaip J. švedo 
“Svajonėlė”, “Ant ežerėlio ry
mojau”, interpretacija. (Tamo
šaičio birbynės solo buvo pasi
gėrėtinas). “Sutartinės” pajėgu
mą, savaime aišku, geriausiai 
rodė koncerto pabaigai skirtas 
efektingas dalykėlis B. Gorbuls
kio “Humoreska”, kurį atlikda
mi kapelos nariai naudojo po 
kelis lumzdelius.

Solistu dainos
Solistas Eduardas Kaniava, 

apdovanotas patrauklia išvaiz
da ir stipriu balsu, atrodo daug 
žadančia operos pajėga. Išėjęs 
gerą vaidybos mokyklą, jis itin 
gerai užsirekomendavo pirmoje 
koncerto dalyje, kurioje atliko 
R. Leoncavallo “Pajacų”, G. 
Rossini “Sevilijos kirpėjo” ir 
(ypač efektingai) G. Meyerbeer 
“Afrikietės” arijas. Palydimas

Vilniaus operos solistas Eduar
das Kaniava koncerto metu 
Montrealyje

■ “Sutartinės”, E. Kaniava padai
navo vėliau eilę harmonizuotų 
liaudies dainų.

Kartą girdėjau V. Noreiką 
interpretuojant lietuvių liaudies 
dainas, darosi sunkiau pripažint 
kitiem solistam kreditų šioje, 
ypatingus reikalavimus daini
ninkui statančioje, srityje. E. 
Kaniavos atliktas “Tų mergelių 
dainavimas” ir ypač “Tamsio
joj naktelėj” rodo rimtą ope
ros solisto pastangą perkąsti šį 
kietą riešutą.

Į Lietuvos menininkų pasi
rodymą savanoriškai įsijungė 
šiuo metu viešįs Kanadoj ope
ros solistas Romanas Marijo
šius. Jo dainavimo stilius estra
dinis. Solistui tenka pripažinti 
įsijautimą į išpildomų dainų tu
rinį ir skoningą naudojimą ma
lonaus tembro balso išteklių. 
Kaip sakėme, jo atliktoji “Oi, 
atsikeiki vartelius” buvo vienas 
gražiausių antrosios dalies mo
mentų. Kita liaudies daina buvo 
atlikta su santūriu paprastumu.

Poeto žodis
Itin įvairų, turtingą koncer

tą užbaigė nuoširdžiu, neegzal- 
tuotu, apgalvotu žodžiu poetas 
dr. H. Nagys, padėkodamas kon
certo dalyviams už dvasinę jung
tį, užsimezgusią Plateau salėje. 
Nemažiau jautrų, tiesų žodį ta
rė salei koncerto atlikėjų var
du S. Sondeckis, išreikšdamas 
patirtą džiaugsmą perteikiant 
toli esantiems tėvynainiams da
lelytę lietuviškos muzikinės kul
tūros. J. A. V.

LIETUVIŲ MOKSLININKŲ SU 
VAŽIAVIMĄ nutarė surengti JAV 
LB centro valdybos pirm, inl Br. 
Nainio iniciatyva Čikagoje sušauk
tas pasitarimas, kuriame dalyvavo 
dr. B. Miniotaitė, prof. dr. A Avi
žienis, dr. J. Anysas ir dr. R. Kriau
čiūnas.
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U BUITIM VEIKIOJI
JURGIO KASAKAIČIO meninių 

nuotraukų paroda atidaryta birželio 
29 d. Balzeko Lietuvių Kultūros Mu- 
zėjuje Čikagoje. Ji truks iki liepos 
31 d. Aplankyti galima kasdien nuo 
1 iki 4.30 v.p.p. J. Kasakaitis yra 
buvęs teisininku Lietuvoje, dabar va
dovauja šio muzėjaus bibliotekai. 
Kaip čikagiečių fotografų draugijos 
narys, yra dalyvavęs mokslo ir pra
monės muzėjuje rengtose amerikie
čių fotografų parodose. Šioje paro
doje lankytojų laukia gražieji India
nos vasarvietės Sand Dunes ir Čika
gos Marquette Parko vaizdai.

ZENONO NOMEIKOS vargonų 
muzikos koncertu Blessed Sacrament 
katedroje Detroito lietuviai atžymėjo 
tragiškuosius birželio įvykius. Įne
šus JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vėliavas, įvadinį žodį tarė iš 
Niujorko atvykęs prel. J. Balkūnas. 
Vargonų virtuozas Z. Nomeika atli
ko C. L. D’Aquin, J. S. Bacho, C. 
Franck, O. Messiaen, L. Soverby, L. 
Vierne kūrinius, jų tarpe ir lietuvio 
kompoz. Jeronimo Kačinsko “Vargo
nų improvizaciją”. Pertraukų metu 
koncerto dalyviai sugiedojo “Šven
tas Dieve” ir “Marija, Marija”.

LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS surengta tradicinė Lie
tuvių Diena šiemet praėjo . iškilaus 
koncerto ženkle. Programą atliko 
bosas-baritonas Arnoldas Voketaitis 
ir kompoz. Br. Budriūno vadovauja-
mas parapijos choras. Koncertą pra
dėjo filmų aktorės Rūtos Lee-Kilmo- 
nytės pristatytas sol. A. Voketaitis 
Verdi ir Mocarto operų arijomis. Po 
to sekė choro su solistais R. Dab- 
šiu ir B. Dabšiene atlikta Br. Bud
riūno kantata Bern. Brazdžionio teks
tu “Lietuvos šviesos keliu”. Sol. A. 
Voketaitis padainavo Dirvinskaitės, 
Banaičio, Aleksio dainų ir Musorgs- 
kio operos “Borisas Godunovas” ari
ją. Koncerto pabaigai choras su sol. 
A. Voketaičiu klausytojus supažindi
no su Br. Budriūno kantatos “Gin
taro šalies baladė” pirmąja dalimi. 
Kantatai tekstą yra sukūrusi prof. 
Elena Tumienė. Virš programos sol. 
A. Voketaitis padainavo Mefistofe
lio ariją iš Ch. Gounod operos “Faus
tas”. Visam koncertui akompanavo 
pianistė Raimonda Apeikytė. Kom
poz. Br. Budriūnųi už kantatos “Gin
taro šalies baladė” sukūrimą buvo 
įteikta $1.000 premiją, kurią suor
ganizavo K. Galiūnas iš Santa Bar
bara miestelio.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDYKLA Bostone ruošiasi išleisti 
Australijoje gyvenančio Pulgio And- 
riušio rinktinių raštų tris tomus. P. 
Andriušis atvyks i PLB seimą ir 
JAV viešės porą mėnesių. Ta proga 
LE leidykla planuoja surengti poka
rio metais V. Vokietijos stovyklose 
gastroliavusios ketveriukės — Pulgio 
Andriušio, Bernardo Brazdžionio. 
Antano Gustaičio ir Stasio Santvaro 
— literatūros vakarus šiose koloni
jose: rugsėjo 27 d. — Filadelfijoje, 
rugsėjo 28 d. — Niujorke, rugsėjo 
29 d. — Bostone, spalio 4 d. — Kle- 
velande, spalio 5 d. po pietų — Ha
miltone, vakare — Toronte, spalio 
6 d.' — Čikagoje ir spalio 19 d. — 
Los Angeles.

JUOZAS GUČIUS, buvęs Kauno 
radiofono vyr. režisierius, gyvenąs 
Adelaidėje, Australijoje, sulaukė 65 
metų amžiaus sukakties. Vaidybos 
meno jis mokėsi A. Sutkaus vado- 
vaujamoj “Tautos teatro” studijoj, 
“Vilkolakio” satyros teatre ir 1929 
m. baigė valstybinio dramos teatro 
vaidybos mokyklą Kaune. 1931 m. 
pradėjo dirbti Kauno radiofone sek- 
retorium-administratorium, nuo 1936 
m. — vyr. režisorium. Pokario me
tais Detmoldo stovykloje, V. Vokie
tijoje, buvo subūręs dainos ir dra
mos menininkus, kurie rengė muzi
kos bei literatūros vakarus ne tik 
lietuviams, bet ir svetimtaučiams. 
Adelaidėje 1951-58 m. rež. J. Gučius 
turėjo suorganizavęs teatrą-studiją, 
kurios mokiniams buvo įteikti akto
rių diplomai. Si veikla vėliau nu
trūko dėl nepalankių sąlygų ir įvai
rių kliūčių.

JONAS GLEMŽA, 7 Bad Cann
statt, Steinhaldenstr. 147, W. Ger
many, ruošia spaudai leidinį “že
mės ūkio gamybinė kooperacija ne
priklausomoje Lietuvoje 1920-40”. 
Jam trūksta apyskaitų ir žinių apie 
šias organizacijas — “Lietuvos Cuk
rus”, “K. S. Linas”, “Lietuvos Bal
tijos Lloydas”, “Lietuvos Muilas”. 
Galintieji padėti prašomi rašyti lei
dinio autoriui.

PATRICIA YOUNG, lietuvių kil
mės žurnalistė ir rašytoja, gyvenan
ti Vankuveryje, pastoviai bendra
darbiavo katalikų savaitraštyje “Our 
Sunday Visitor”. Dabar iš jo pasi
traukė ir siuntinėja savo rašinius 
kas savaitę įvairiem laikraščiam. Jos 
biuletenis pavadintas “Patricia Young 
says”, žurnalistė domisi Lietuvos rei
kalais ir savo rašiniuose kartas nuo 
karto juos prisimena. Apie leidinį 
“Lithuanians in Canada”, kuris jai 
buvo pasiųstas atsiliepia labai palan
kiai.

KOMPOZ. VLADAS JAKUBĖNAS 
instrumentavo mažam simfoniniam 
orkestrui dvi savo dainas — “Ne
jaugi vėl, o Dieve” ir “Mano dei
mantai”. Pirmoji yra sukurta pagal 
St. Santvaro, antroji — J. Tysliavos 
tekstą, šios solo dainos bus atlik
to PLB seimo simfoniniame koncer
te Niujorke. Diriguos Hartfordo kon
servatorijos prof. Vytautas Marijo
šius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VALSTYBINĖ KONSERVATORI

JA Vilniuje išleido į gyvenimą XIX 
muzikų laidą — 23 pianistus, 21 
chorvedį, 19 instrumentalistų, 4 kom
pozitorius ir 12 dramos aktorių. 
Tūkstantasis diplomas buvo įteiktas 
pianistei Jūratei Šniukštaitei-Kuo- 
dienei. Valstybinė konservatorija bu
vo įkurta 1949 m., sujungus Vilniaus 
ir Kauno konservatorijas. Jos pir
mąjį diplomą 1950 m. gavo kompoz. 
Eduardas Balsys, dabartinis Kompo
zitorių Sąjungos pirmininkas ir kon
servatorijos kompozicijos katedros 
vedėjas. Konservatorijos teatrinio fa
kulteto aktoriai diplominiu spektak
liu pasirinko latvių literatūros klasi
ko Janio Rainio dramą “Pūsk, vė
jeli”.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE atidaryta taikomosios-deko
ratyvinės dailės paroda, kurioje da
lyvauja beveik 150 dailininkų su 
2.000 kūrinių. Lankytojai žavisi J. 
Balčikonio batika, M. Kondracky- 
tės kilimais, VI. Daujoto gobelenais 
“Mergaitė”, “Paukščiai”, R. Jasudy- 
tės — “Lietuvaitės”, “Karvutės”, D. 
Kvietkevičiūtės—“Mano broleliai ka- 
reivėliai”, “Oi ūžia ąžuolai”, D. Ak- 
sanjitauskaitės gobelenu-triptiku “Žir
gelį pabalnojau” bei kitų tekstilinin
kų darbais. Metalo plastikai atsto
vauja E. Būdvytienės, V. Tručio, A. 
Toleikio, T. Vaivadienės, D. Tara-
bildienės, L. Virbicko plokštės, pano, 
kalvystės darbai. Gintaro skyriuje 
išsiskiria F. Daukanto, R. Simano- 
nio, L. Vaineikytės ir S. Rimantie
nės dirbiniai, odos, stiklo ir medžio 
skyriuje — A. Pociūtės-Juškevičie- 
nės, V. Grušeckaitės, G. Didžiūnai- 
tės, G. Baginskienės, Š. Šimulyno pa
teikti eksponatai. Vitražų salę domi
nuoja A. Stoškaus ir A. Grabausko 
“Tėvynė”, K. Šatūno “Naujas rytas”, 
sukurtas iš lakštinio stiklo briaunų. 
Monumentaliosios mozaikos žymiau
si atstovai yra M. Mačiukienė, B. 
Klova ir B. Motuzą. Parodos dalyvių 
tarpe yra ir pramonėje dirbantys dai
lininkai.

VILNIAUS ANTAKALNIO karių 
kapinėse atidengtas skulptoriaus G. 
Jokūbonio sukurtas paminklinis ant
kapis 1962 m. mirusiam talentingam 
vaikų literatūros poetui Kostui Ku
bilinskui. žodį tarė Rašytojų Sąjun
gos valdybos sekr. A. Pocius, rašy
tojai — A. Baltakis, A. Jonynas ir R. 
Kašauskas. Rašytojų klube tą pačią 
dieną buvo surengtas literatūros ir 
dainos vakaras velionies gimimo 45- 
tosiom metinėm atžymėti. Prisimini
mų pluoštu pasidalijo poetai A. Jo
nynas, E. Matuzevičius, P. Keidošius, 
A. Skinkys, literatūros kritikas R. 
Pakalniškis ir kt. K. Kubilinsko ei
les deklamavo dramos aktoriai S. 
Nosevičiūtė, S. Jukna, O. Knapkytė. 
Kompoz. V. Paltanavičiaus dainas ve
lionies. poeto tekstais dainavo ope
ros sol. R. Tumalevičiūtė.

FORTEPIJONINĖS MUZIKOS kon
certų trečioji serija pradėta birželio 
23 d. M. K. Čiurlionio namelyje-mu- 
zėjuje Druskininkuose. Paskutinis 
koncertas įvyks rugpjūčio 25 d. M. 
K. Čiurlionio, Bacho, Mocarto ir Šo
peno kūrinius atlieka lietuviai pia
nistai J. Bialobžeckis, E. Elinaitė, 
Aldona ir Halina Radvilaitės, R. 
Kontrimas ir maskvietis G. Chai- 
movskis. Vasariniai koncertai rengia
mi jau trečius metus iš eilės.

KAUNO ŽEMĖS ŪKIO PROJEK
TAVIMO INSTITUTO R. Tamučio 
vadovaujamas liaudies šokių ansamb
lis “Rasa” Maskvoje šoko “Pakelt- 
kojį”, “Lenciūgėlį”. “Jievaro tiltą” 
ir kitus šokius. Šis ansamblis yra 
siunčiamas i festivalį Mildbore, Bri
tanijoje. Jo branduolį sudaro Kauno 
politechnikos instituto liaudies an
samblio “Nemunas” buvusieji na
riai.

PABALTIJO BERNIUKŲ CHORŲ 
III sąskrydis įvyko Vilniuje. Jame 
dalyvavo Rygos ir Talino berniukų 
chorai, Vilniaus “Ąžuoliukas”, Klai
pėdos “Gintarėlis” ir Marijampolės 
“Vyturėlis”. Be atskirų pasirodymų, 
bendromis jėgomis buvo atlikta A. 
Pachmutovos daina “Visada pasiry
žę”, estų liaudies daina “Lee-lo”, lat
vių kompozitoriaus E. Graubinio har
monizuota daina “Statom tiltą per 
Dauguva” ir lietuvio T. Makąčino 
siuita “žėrėk, taikos saulute”. At
skiruose koncertuose skambėjo liau
dies ir klasikinės dainos. Baltiečių 
berniukų chorų sąskrydžiai buvo pra
dėti rengti 1964 m. Rygoje.

LIETUVIŲ LIAUDIES MEISTRŲ 
gintaro, medžio, geležies, akmens dir
binių ir audinių paroda birželio ant
rojoje pusėje buvo surengta Ehr- 
furte, R. Vokietijoje. Atidarymo žo
dį tarė miesto muzėjaus direktorius 
K. Rontler, lietuvių liaudies melo
dijų pagrojo Ehrfurto kamerinis an
samblis.

VILNIAUS TELEVIZIJOS STU
DIJA mažuosius žiūrovus sudomino 
V. Palčinskaitės pjese-pasaka “Pro
fesoriaus Tylenio pokštas”, režisuo
ta B. Talaškos. Spektaklio idėja su
kasi apie Tylenio išradimą — tylą, 
kurią galima nusipirkti už šypseną. 
Pagrindiniai veikėjai buvo suskirsty
ti į tris grupes — tylos kūrėjus ir 
dailintojus, triukšmo kėlėjus ir nuo 
jų nukentėjusius, kurie serga triukš- 
malige.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
poemą “Siena”, į rusų kalbą išvers
tą A. Mežirovo, savo žiūrovams pa
teikė maskvinės televizijos literatū
rinis teatras, kurio laidos skiriamos 
visai Sovietų Sąjungai. V. Kst.



MANN MARTEL
REALTORS

2320 Bloor St. W.
MOTELIS. $40.000 įmokėti. 14 
pilnai apstatytų kambarių (units) 
su kilimais ir televizija. Gražus 
modemus 3 miegamųjų butas sa
vininkui. Tik 15 mylių nuo Toron
to. Atvira 7% skola 14 metų. Gra
ži, vieta, gera apyvarta per visus 
metų sezonus. Lengva priežiūra. 
Reta proga.
SWANSEA. $15.000 įmokėti. Nau
jas 10 kambarių, keturių miega
mųjų, 2 augštų modernus namas 
su privačiu įvažiavimu ir garažu. 
Graži aplinka, 2 balkonai į upės 
pusę. Tuojau galima užimti. 
WENONA DR. — St. CLAIR, $12 
tūkst. įmokėti; 2 atskiri butai po 5 
kambarius (dvibutis - duplex) kiek
vienam. Garažas ir geras įvažiavi
mas. Vandens-alyvos šildymas. Vie
na atvira skola balansui. Geras iš
nuomojimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR,

Tel. RO 2-8255
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiayimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin- 
ks
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, 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 butų galima tuojau 
užimti.

Skautų veikla
e Liepos 6 d. “Šatrijos” ir “Ram- 

byno” tuntai išvyko į V-tąją sukak
tuvinę tautinę stovyklą, Custer, Mich. 
Dalis stovyklautojų, priklausančių 
tautinių šokių grupėms, išvažiavo į 
tautinių šokių šventę ir per Čikagą 
pasiekė tautinę stovyklą. Tautinės 
stovyklos adresas: Camp Rakas, Cus
ter, Mich., 49405, USA.

• Besiruošiant vykti į tautinę sto
vyklą, “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tus moraliai ir materialiai labai rė
mė skautų tėvų komitetas, vadovau
jamas K. Rusino; paskyrė $1.200 ke
lionpinigių, už kuriuos skautai ir 
skautės lieka nuoširdžiai dėkingi. 
Draugovės taip pat prisidėjo pini
gais, organizuojant išvyką į tautinę 
stovyklą.

• Visi maloniai kviečiami aplan
kyti V-tąją tautinę stovyklą, kurio
je stovyklauja 1150 skautų-čių. Lie
pos 13, šeštadienį, bus Tėvynės Die
na, liepos 14, sekmadienį, — Su
kaktuvinė Diena. Tų dienų programa 
bus labiau pritaikyta svečiams. Jie 
laukiami šeštadienį po pietų ligi 
laužo ir sekmadienį nuo ryto ligi po
piečio. Iki pasimatymo visiems! Č.S.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd. TeS. 249-7691
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 
tgaražu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

ISLINGTON - WESTWAY, $32.500 
prašoma kaina, gražus atskiras vie
no augšto namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

BLOOR — ROYAL YORK RD.. 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas ‘arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na
mas.

ST. VAUPSAS
Darbo tel. 249-7691 Namų tel. 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

Kaikurie torontieciai savait
galio proga lankėsi Delhi, Ont. 
Jie turėjo progą pasveikinti E. 
Tuinylienę ir A. Mažeiką, nese
niai susituokusius Delhi bažny
čioje.

sportas
SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus Kibirkšties krepšininkės 

dalyvavo Juodosios jūros taurės var
žybose Rumunijoje ir laimėjo pir
mą vietą. Lemiamose rungtynėse 
jos nugalėjo Rumunijos rinktinę 
54:51.

Lietuvos irkluotojai ir toliau sėk
mingai dalyvauja tarptautinėse lenk
tynėse, kuriose jie atstovauja Sov. 
Sąjungai. Grunau, prie Berlyno, įvy
kusioje regatoje Žalgirio vyru ir 
moterų aštuonvietės laimėjo pirmą
sias vietas.

A. Pietraitis, Kauno Politechnikos 
Instituto studentas, lengv. atletikos 
rungtynėse Čekoslovakijoje pasiekė 
naują Lietuvos rekordą 400 m. bė
gime. Jo laikas 47,8 sek.

Europos jaunių stalo teniso pirme
nybėse Leningrade Asta Giedraity-

Nukelta Į 7-tą pusi.

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt 10-1.30 ir 430-8 
šešt 9-12
Sekm. 9.30-1 i

Moka:
už depozitus-5%
už Šerus -5J6%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286

400 HGWY — AURORA SIDE RD., 20 akrų žemės sklypas, 262 pėdos, 
prie kelio. Gale sklypo teka mažas upelis ir dalis apaugus medžiais. Įmo- 
keti $4.000.
INDIAN GROVE — BLOOR, 8 dideli kambariai. 3 virtuvės. 2 prausyklos, 
garažas. Namas — netoli Bloor gatvės susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
apie $6-—7.000 ir viena skola išmokėjimui.

BLOOR — HAVELOCK, 11 kambarių, 3 virtuvės, 2 prausyklos. Arti par
ko, krautuvių ir susisiekimo. Namas be skolų, įmokėti apie $8.000. 
WINDERMERE — ANNETTE. Gražių plytų 6 kambariai per du augštus. 
Moderni virtuvė, šildymas alyva-vandeniu. Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Įmokėti $8.000.
BLOOR — PRINCE EDWARD DR., naujos statybos vienaaugštis (bun
galow), 6 gražūs kambariai, puošniai įrengtas rūsys, 3 prausyklos dvigu
bas garažas, didelis ir gražus kiemas. Įmokėti $15.000 ir viena skola ba
lansui. __
JANE — WESTON RD., 3-jų butų po 3 miegamuosius, naujas namas.
Įmokėti $20.000. ,

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

MR* ■ .J

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

BLOOR — KEELE, $15,000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambarių, 2 bu
tų pastatas, geroj vietoj, geras, švarus pastatas, 2 garažai; prašo $41.000. 
BLOOR — DUNDAS, Alhambra Ave $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 9 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 garažai, labai švarus ir geras. Namas iš
mokėtas.
RUNNYMEDE — BLOOR, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 miegamųjų 
Vienaaugštis (bungalow), įrengtas rūsys; prašo $34.000.
WINDERMERE — BLOOR, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambariai 
per 2 augštus, privatus įvažiavimas.
BLOOR — KIPLING, $3.000 įmokėti, 4 kambarių vienaaugštis, sklypas 
60x156; prašoma kaina $20.000.
BATHURST — LAWRENCE, $7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 5 kamba
rių vienaaugštis (bungalow), privatus įvažiavimas, garažas, įrengtas rū
sys, gražus sklypas, prašoma $27.000.
ŠIAURĖS VAKARUOSE, $35.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 5 metų se
numo, su balkonais, 12 butų po 2 miegamuosius pastatas, prašoma $160.000 
BATHURST — LAWRENCE, $25.000 įmokėti, gražių plytų, gerai pasta
tytas, su balkonais, po 2 miegamuosius, 8 garažai ir 6 vietos pastatyti 
automobiliams, priv. įvažiavimas, geras išnuomojimas, prašoma $135 000

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psL) 

širdis labiau tinka paciento G. 
Paris organizmui.

Prie federacinio parlamento 
rūmų Otavoje Dominijos Dieną 
generalinis gubernatorius R.Mi- 
chener atidengė skulptoriaus 
Raoul Hunter sukurtą Macken
zie King statulą, žodi tarė bu
vęs premjeras L. B. Pearso- 
nas, primindamas iškilmės daly
viams, kad M. King net 22 me
tus yra buvęs Kanados premje
ru. Jam teko valdyti kraštą II 
D. karo metais, iš eilinės britų 
kolonijos Kanadą padaryti ne- 
priklausoma valstybe. Prieš pa
minklo atidengimą buvo atlai
kytos pamaldos, kuriose dalyva
vo visu religijų dvasininkai, vy
riausybės atstovai ir užsienio 
diplomatai.

JAV vyriausybė įvedė suvar
žymus emigrantams iš Kanados. 
Anksčiau jų buvo Įsileidžiamas 
neribotas skaičius, duodant pir
menybę kvalifikuotiems asme
nims, kurie lengvai gali rasti 
darbą savo profesijose, šis 1965 
m. pradėtas taikyti reikalavi
mas šiek tiek sumažino emigra
ciją iš Kanados: 1965 m. i JAV 
emigravo 38.327 kanadiečiai, o 
1967 m. — tik 34.768. Nuo š.m. 
liepos 1 d. iš abiejų Amerikų vi
sų kraštų i JAV kasmet bus 
Įsileidžiama 120.000 imigrantų, 
kadangi kvota paskiriems kraš
tams nėra nustatyta, atrodo, 
imigrantų skaičiaus sumažini
mas mažiausiai palies kanadie
čius. nes jie dažniausiai turi 
augštesnes darbo kvalifikacijas 
už imigrantus iš P. Amerikos. 
Otava dėl Kanados prestižo ofi
cialiai pasisako prieš suvaržy
mus, bet neoficialiai jiems pri
taria, nes jau seniai buvo skun
džiamasi, kad JAV vilioja spe
cialistus iŠ Kanados. Naujasis 
Įstatymas liečia tik Kanadoje 
gimusius jos piliečius. Visi kiti 
Į JAV imigruoti turi pagal savo 
gimtųjų kraštų kvotas. Prez. L. 
B. Johnsono vyriausybė, siek
dama gerų santykių su Kanada, 
Meksika ir P. Amerikos valsty
bėmis, nepritaria kongreso pri
imtam Įstatymui ir žada dėti 
pastangas, kad imigracijos su
varžymas būtų atšauktas.

Streikų fronte buvo pašalin
tas geležinkeliečių streiko pa
vojus naujai pasirašyta 38-nių 
mėnesių laikotarpiui sutartimi, 
kuri padidino atlyginimus gar
vežių pečkuriams. Unija sutartį 
pasirašė su abiem geleženkelio 
bendrovėm — National ir Paci
fic. Su šv. Lauryno jūrkelio 
streikuojančiais darbininkais ve
damos derybos. Paštininkų strei
kas atidėtas iki liepos 17 d. 
Alaus “sausra” Ontario provin
cijoje gali užtrukti ilgokai, nes 
nei unija, nei daryklų savinin
kai nesiruošia pradėti derybų. 
Daryklų vadovaujantis persona
las buvo paleistas vasaros ato
stogų.

6 TORONTO
Ateitininkų žinios

Ateitininkų stovykla prasideda sek
madienį, liepos 28. Stovyklon pri
imami ir neateitininkai. Laukiama 
daug stovyklautojų ne tik iš Toron
to, bet ir iš kitų Kanados bei JAV 
miestų. Atrodo, atvyks keletas ar ke
liolika iš Čikagos. Neskaitant Toron
to, daugiausia prie stovyklos prisi
deda Hamiltonas — ne tik stovyklau
tojais, bet ir vadovais, šeimininkė
mis bei visokeriopa Hamiltono glo
bėjų ir sendraugių parama. Jau yra 
užsiregistravę stovyklautojų iš Wel- 
lando, Hamiltono, Guelph, Čikagos, 
Racine, Vise. Norėtųsi, kad kuo dau
giausia būtų iš mažesnių kolonijų, 
kur jaunimui maža progų pabend
rauti su kitų kolonijų lietuvišku jau
nimu. — Jaunesniesiems iki 12 m. 
sudaryta atskira vadovybė ir progra
ma. Jiems bus pravesti atskiri pa
šnekesiai, įvairūs darbeliai, žaidi
mai ir sportas. — Vyresniesiems bus 
speciali programa, daugiausia disku
sijų pavidale, kad visi galėtų įsijung
ti. Bus rodomi filmai, nagrinėjamos 
šių dienų jaunimui aktualios temos. 
Bus kreipiamas dėmesys į pačių sto
vyklautojų didesnį pasireiškimą ir 
įsijungimą. — Pirmos savaitės ket
virtadienį bus žygis apie 15-20 my
lių. Stovyklautojai prašomi iš anks
to susirasti rėmėjus (sponsorius), 
kurie atlygintų kiek nors už kiek
vieną nueitą mylią. Suaukoti už my
lias pinigai bus paskirti “Ateities” 
žurnalui. Jaunesniesiems ėjimo nuo
tolis bus sutrumpintas. — Antros sa
vaitės trečiadienį bus ekskursija į 
Stratfordą, kur visi galės pamatyti 
“Midsummer’s Night Dream”. Bilie
tas kainuos $2.50 ir kelionė autobu
sais — $3.50, taip kad iš kiekvieno 
bus renkama po $6 registruojantis į 
stovyklą (atvykus stovyklon). Pagei
daujama, kad už Stratfordą stovyk
lautojai užsimokėtų iš savo santaupų 
ir neprašytų iš tėvų. — Smulkesnė 
stovyklos programa ir vadovybė bus 
paskelbta vėliau. Visi raginami ne
delsiant registruotis, nes reikia žino
ti stovyklaujančių skaičių.

JUBILĖJINĖ ATEITININKŲ STO 
VYKLA. Pirmoji savaitė praėjo ga
na sklandžiai. Po dr. J. Pikūno ap
silankymo sekė dr. Skrupskelytės pa
skaita apie skaitantį jaunuolį: ko
kias knygas jis mėgsta skaityti, ko
kios knygos jam tinka, kokia nauda

iš skaitymo ir t.t. Ta pati diena buvo 
paskelbta “Ateities” diena; savos 
kūrybos vakare stovyklautojai skaitė 
savo parašytus referatus, pasakas, 
eilėraščius.

Susidarė mergaičių choras, kuris 
po kelių repeticijų jautėsi užtenka
mai pasiruošęs pasirodyti sekančios 
dienos programoje. Dainavos mergai
čių chorui vadovauja muzikas Faus
tas Strolia. Paskatinti jų pasiseki
mo, valdybos nariai taip pat pano
ro parodyti savo gabumus ir sekan
čią dieną buvo pasiruošę pasirodyti 
talentų vakare kartu su mergaičių 
choru. Stovykloje pirmą savaitę bu
vo išleisti trys laikraštėliai. Sese
lės Igne ir Jurgita pravedė pašne
kesius su stovyklautojais apie jauni
mo problemas. Kun. St. Yla pradė
jo seriją pašnekesių apie žmogaus 
temperamentus. Ir dabar stovyklau
tojai vaikšto po stovyklą, negalėda
mi apsispręsti — ar jie melancho
likai, sangvinikai ar kas kitas.

Šeštadienio vakarą, atvykus dau
gumai sportininkų iš Cicero “Atei
ties” klubo, įvyko šokiai su progra
ma, kurios metu pasirodė su gitaro
mis Tomas Leparskas, Eugenijus Gir- 
dauskas ir Kęstutis Sušinskas.

Nauja stovyklinė moksleivių vė
liava buvo pašventinta kun. St. Ylos 
šeštadienio rytą. Kūmais buvo Ga
bija Juozapavičiūtė, “Ateities” žur
nalo atstovė Kanadoje iš Hamiltono, 
ir Antanas Razgaitis, MAS centro 
valdybos užsienio reikalų vedėjas iš 
Klevelando. Ši vėliava buvo sukur
ta MAS c. valdybos pirm. Rimo La- 
niausko. Ji keliaus per visas moks
leivių stovyklas šią vasarą.

Sekmadienio svarbiausias įvykis 
buvo rungtynės tarp Cicero “Atei
ties” klubo ir stovyklos rinktinės 
grupės. Rungtynes laimėjo “Ateitis”. 
Vakare surengtas pasilinksminimas.

Antrą savaitę sekė pašnekesių tę
sinys. Vakarinėse programose, dau
giau įsijungdami, dalyvavo stovyk
lautojai: tarptautiniame vakare, li
teratūros vakare, dainų ir šokių lie
tuviškoje pynėje.

Trečiadienį buvo trylikos mylių iš
vyka, kurioje stovyklautojai dalyva
vo su dideliu entuziazmu, nors ir li
jo. Jie pasirodė ryžtingi ir nuėjo 
visą kelią. Grįžo pavargę ir sušalę, 
bet nepraradę geros nuotaikos.

Gabija

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS 
ŠV. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS — 

AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA

šalia Švento Petro karsto bazilikoje, Romoje, jau 
įrengiama. Kasimo darbai baigti, vykdomi sienų ir 
lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų pro
jektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koplyčios 
aukotojų pavardės, kurios bus įdomios ne tik šian
dien, bet ir tolimoje ateityje- Reikėtų, kad lietu
vių pavardžių ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti 
savo, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kan
kinių pavardes, pasiunčiant aukų adresu:

LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND 
2701, W. 68th St. Chicago, II. 60629, USA 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse aukos nurašomos nuok Jungtinėse Amerikos Valstybėse aukos nurašomos nuo *.

C mokesčių (tax deductible). y

I 1968 M VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su To- § 

ronto Muzikų Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo § 
ir “Toronto Daily Star”, praneša sekančią programą: §

Sekmadienį, liepos 14 S

*2.30 v.p.p. High Park — “Queen’s Own Rifles” orkestras - g
2.30 v.p.p. Kew Gardens — Toronto simfoninis orkestras g
2.30 v.p.p. Willowvale Park — EHis McLintock orkestras _
5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v. 
8.00 v.v.

— Vargonų rečitalis su Ronnie Padgett g 
Earlscourt Park — Ellis McLintock orkestras g
Exhibition Park — Populiari simfon. muzika. Dirig. GeorgeŠj 

Crumb.. Svečias solistas — A. Benac.

8.30 v.v.

8.00 v.v.
8.30 v.v.

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

8.30 v.v.

§ 7.30 v.v.

8.00 v.v.

8.30 v.v.

8.30 v.v.

Pirmadieni, liepos 15 g
Ramsden Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestr.g 

Antradieni, liepos 16 §
Allan Gardens — Toronto įgulos karinis orkestras B
Withrow Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras^ 

Trečiadieni, liepos 17 B
Monarch Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras^ 
Dufferin Gr. Prk. — kadriliaus šokiai—Angus McKinnon ork.jjį 
Eglinton Park — Šokiai po mėlynu dangum. g

Bob Minns ir jo orkestras g
Riverdale Prk. — Al Cromwell, Judy Lander ir John R

, Smith, Steve Jorgensen. Klaa Van Graft^
Ketvirtadienį, liepos 18 £

— The Queen City Dixieland džiazo orkest.g 
Phill Antonacci džiazo kvintetas *

— Kontinentinis koncertas —
Community Folk Art Council g

— kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestrasg 
Svečiai sol.: Eva Beans ir R. MarinucciQ

— kadr. šokiai — Al Aylward orkestras -

Rosehill Park

N. Philips Sq.

High Park

Kew Gardens S

§ 2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p.Kew Gardens

Sekmadieni, liepos 21
— Karališkojo pulko karinis orkestras. 

Svečias sol. — Bozha Grahovic
— The Queen’s Own Rifles orkestras. 

Viešnia sol. — Edith Eaton
2.30 v.p.p. Willowvale Prk. — Pat Riccio ir jo orkestras
5.30 v.p.p. High Park — Vargonų rečitalis su Ronnie Padgett
7.30 v.v. Earlscourt Park— David Black ir jo orkestras
8.00 v.v. Exhibition Prk. — Populiari simfonija — 

dir. Samuel Hersenhoren. 
Svečias sol. — Jack Barkin
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

KINGSWAY — BLOOR. Prašoma pilna kaina tik $18.900; vienaaugštis, 
atskiras namas ant gražaus medžiais apaugusio sklypo, privatus įvažiavi
mas, puiki vieta.
ROYAL YORK — BLOOR. Labai jaukus 5 kambarių vienaaugštis; gara
žas su plačiu privačiu įvažiavimu, labai graži rami gatvė, apaugusi didžiu; 
liais medžiais; priedo — pusryčių kambarys prie virtuvės; visai netoli 
krautuvių bei požeminio traukinio stoties.
SWANSEA — BLOOR. Gerai iš lauko atrodantis atskiras 6 kambarių na
mas, šildymas, vandeniu - alyva, garažas; atrodo, reikalingas vidaus da
žymo; apie $10.000 įmokėti, tuoj galima užimti. ?
JANE — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, rupių plytų, kvadratinio 
plano; garažas su plačiu šoniniu įvažiavimu; nemaži kambariai, maždaug 
apie $10.000 įmokėti; pėsčiam galima nueiti iki požeminio traukinio 
stoties.
INDIAN RD. — BLOOR. Didžiulis 11 kambąrių atskiras namas, 3 prau
syklos, garažai su privačiu įvažiavimu, puiki vieta gyventi pačiam ir dar 
gauti pajamų; apie $15.000 įmokėti, 5 kambariai pirmame augšte, didelis 
sklypas,
ROYAL YORK — BLOOR. Gražus 6 didelių kambarių kvadratinio plano 
atskiras namas; naujas vandens - alyva šildymas; garažas su privačiu įva
žiavimu, užbaigtas rūsys, apie $10.000 įmokėti, įdomus sklypas.
ORIGINALUS TRIBUTIS. 3-jų ir 2-jų miegamųjų, tik keliolikos metų se
numo; vandeniu - alyva šildymas, garažai; apie $15.000 įmokėti, High 
Park rajone. _
ORIGINALUS KETURBUTIS. Apie $15.000 įmokėti, Jane — Annete ra
jone, vandeniu - alyva šildomas; mūriniai garažai, labai platus įvažiavi
mas, viskas išnuomota.
ROYAL YORK — KINGSWAY. Puikus 6 kambarių vienaaugštis ant gra
žaus sklypo, garažas su privačiu įvažiavimu, šeimininkas labai nori par
duoti, skolų nėra, upelis teka gale kiemo.
16 BUTŲ APARTAMENTAS, 2-jų ir 1-no miegamųjų, apie $22.500 meti
nių pajamų; garažai ir 100% vieta automobiliams.
RUNNYMEDE — BLOOR. Atskiras 6 kambarių maždaug 8 metų senumo 
namas, užbaigtas rūsys, garažas su šoniniu įvažiavimu, ideali vieta profe
siniam asmeniui.
DVIBUTIS — JANE — BLOOR. Apie $10.000 — $15.000 įmokėti, gara
žai su privačiu įvažiavimu.

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
PR. KERBERIS

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- r> a A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAkA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
5% už depozitus
5Y2 % už šėrus

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nebaugiau $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 penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 mm. 
iki 8 vaL 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

AL. GARBĖMS
REALESTATE

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
MAGNETAWAN, ONT., $8.500 pilna kairia, vandens krantas ir 11 kamba
rių namas, įmokėti apie $3.000; geras vasarinis projektas.
SiMCO EŽERAS, $5.400 pilna kaina; sklypas vasarnamiui prie vandens kran
to, 300 pėdų gylio.
JANE BLOOR, $ 10.000 įmokėti, liuksusinis plytų namas, apšildymas van
deniu, žaidimo kambarys.
GRANADIER — RONCESVALLES, $8.000 įmokėti, pilna kaina $29.500. 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 2 garažai, apšildymas van
deniu, 8 kambariai.
EDNA — BLOOR, $10.000 įmokėti, 10 kambarių, atskiras, gražus namas, 
3 virtuvės, 2 prausyklos, apšildymas vandeniu, garažas.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 įmokėti; balansui vienas atviras mortgi
čius 10 metų; 11 didelių kambarių; 2 prausyklos, 4 virtuvės, garažas, geros 
pajamos.
INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 įmokėti; balansui vienas mortgičius, atski
ros (dvibutis) 12 kambarių, šildymas vandeniu, 2 mūriniai garažai su priva
čiu įvažiavimu.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORK1S
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGU* INVESTAVIMAS

$.3000 ĮMOKĖTI, pusiau atskiras, 5 šviesūs kambariai, šildymas vandeniu, 
garažas, 1 mortgičius balansui iš 8% % 10-čiai m. atdaras, New Toronte- 
$4.500 ĮMOKĖTI, atskiras plytų namas, Lansdowne-Queen rajone, 8 di
deli kambariai per 2 augštus, 2 modernios virtuvėsi, šildymas vandeniu,, 
naujai išdažytas ir išdekoruotas, namas neužimtas.
10 AKRŲ KESWICK APYLINKĖJE lygios žemės prie Don Mills Rd. 700 
pėdų prie kelio, prašoma $10.000, priims geriausią pasiūlymą.
$10.000 ĮMOKĖTI, DVIBUTIS (duplex), plytų, atskiras namas prie Dun- 
das-Rushholme Rd., šildymas vandeniu, 14 kambarių, 4 virtuvės, 1 mort
gičius balansui, garažas, per 2 augštus 3 apartmentai.
VIENAAUGŠTIS (bungalow) vakarinėje miesto dalyje, plytų, atskiras, 
6 kambarių plius 2 kambariai rūsyje, poilsio kambarys su baru, privatus 
įvažiavimas, prašoma $29.900.
$3.000 ĮMOKĖTI Dundas - Dufferin, pusiau atskiras, 6 kambarių, 2 vir
tuvės, įvažiavimas, 1 mortgičius 10-čiai metų iš 8% %. -

1082 BLOOR St W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.
Vyt. Morkis A. Bliudžius Alv. (MieldožukČ) Wistotki
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APDRAUDA (W)
' GYVYBĖS • AUTOMOBILIU • NAMŲ • HtfOTEKŲ • 

VASARVIEČIŲ • BALDŲ ** AG YSCIU .oVERSLO o PER
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMU • MOKSLAPINIGIŲ TAŲPYMAF VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR ET.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814AlM RADfo & TV
Parduodam Ir taigom televizijos ir radijo aparatus. Taisėm 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo maitinas.

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

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 

S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU 

UŽDARYTA VASAROS ATOSTOGOMS 
NUO

LIEPOS 18 IKI RUGPJŪČIO 5 D. 
IŠTISAI.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
4S0 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefono, LE 1 - 3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA
"r-""   ii———

LIETUVIAI staliai
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
— - K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir b a tarė jos. Prityręs'specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami J tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i
D|—A C* ~ — 2:96 brock A VE. (tarp Dun-Dloor Au t orite (ja rage das ir couege). TeL 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. (šoninės durys), TORONTO. TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir-žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius.

Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

Vyrų ir jaunimo modemiška
DRABUŽIŲ KRAUTUVE

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 Sav. A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

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

International 
Driving School 

WALDI
CentriM i»tei9O 691 Alette St., 

Tol. RO 2-2100

Skyrių*:
894 COLLEGE ST. 
T*L LE 2-5461

, Mokome ru standartinėmis, 
| suhwHnbtjii* traiMmiriiomte

Ip VoVkrwagsnek.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ 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. Uc. PH. 136 TeL LE. 2-5191

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

, automatinės transmisijos
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body
Darbas sąžiningas Ir garantuota*.

Lietuvius aptarnauja Jooas Jurėnas 
430 RATHURST ST,

CeL WA 14225 arba WA 4-1061

MOLSON 
EXPORT ALE

MOLSOA/

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SĄV. J, ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

DRAUDIMAI
■*.- <■ - .

231 -2661 23 3-33 23

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

Y

(Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE-

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

" Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (Rugpj. 1—5) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

* Prisitaikymas
— Aš pastebėjau, kad jūs, 

kalbėdamas su įvairiais žmonė
mis, kelis kartus minėjote vis

jūs,

Rūpestis pasibaigė ...
Dukrelė, nešina šukių glėbiu, skirtingą pagautosios žuvies dy- 

ateina pas motiną ir taria:
Mamyte, tu bis bijodavai, 

kad nesudaužyčiau tos brangios 
vazos. Dabar tavo rūpestis jau 
pasibaigė — vaza sudužo...

Kas yra ekspertas?
Kažkieno išaiškinimu, eksper

tas esąs toks žmogus, kuris pa
sako tą pati, ką tu jau žinai, tik 
daug nesuprantamiau.

Iš “Spyglių” poezijos
“Draugo” humoristinio prie

do “Spygliai ir dygliai” pakraš
tyje dedamas Mūzos atsiųstas 
eilėraštis, kurio pirmosios ketu
rios eilutės šitaip skamba:

“Jau ir mano sijonėli
Linksmas viesulas pakėlė.
Ir nuplėšė man jo pusę —
Moderni dama aš būsiu..

Egzaminų metu
. — Kas yra garas?

— Tai, kaip čia pasakius, ga
ras atsiranda tada, kai vanduo 
beprotiškai susimaišo su karš
čiu. Parinko Pr. Al.

GERIAUSIA IR VERTINGIAU
SIA DOVANA — 

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
PILNAI GARANTUOTI 

GREITESNIS PRISTATYMAS 
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
Tai vertingiausia dovana ir 
daug geresnė, negu siuntinukai. 

Jūsų giminės galės tai patvirtinti.
Sekanti kartą, kai planuosite 
siuntinuką, nesiųskite, o vietoj 

užsakykite
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS.

Pamatysite, kaip jūsų giminės 
bus laimingi ir patenkinti.

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
igalins jūsų gimines pirkti 

SPECIALIOSE DOLERIU Vneš- 
posyltorgo krautuvėse puikiau
sios kokybės amerikietiškus, Va
karų Europos ir vietos gaminius. 

Jūsų giminės galės tai patvirtinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti 
SPECIALIAI SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS.
JOKIO MOKESČIO nei siuntė
jui nei gavėjui nereikia mokėti. 

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTR ADE EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street, 

New York, N.Y. 10010 U.S.A.
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ

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

Savininkas V. BAČtNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• paiarnauja atsikviečiant gimines

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be 

atskiro atiyguiifiBO
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

— Taip, aš niekad nesakau 
žmogui daugiau, negu jis galė
tų patikėti.

D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas).

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE 
DR. D. ANDRIULIONYTE 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St. W. (prie Keele) 

Pirm, antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v. 

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 
(Į rytus nuo Dufferin St.)

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST.

(kampts Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira valymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

SPORTAS
(Atkelta iš 6-to psl.) 

tė mišriame dvejete laimėjo antrą 
vietą.

SPORTAS V/SUR
Meksikos olimpiados krepšinio var

žybose dalyvaus 16 komandų: JAV, 
Sov. Sąjunga, Brazilija, Italija, Puer- 
torico ir po dvi kiekvieno žemyno
— Amerikos — Kuba ir Panama; 
Azijos —< Filipinai ir P. Korėja; Af
rikos — Senegalija ir Marokas; Eu
ropos — Jugoslavija ir Bulgarija. 
Prieš pat olimpiadą Meksikoje įvyks 
krepšinio turnyras, kurio dvi pir
mosios vietos irgi galės dalyvauti 
olimpijadoje. Šiame turnyre galės 
dalyvauti visos norinčios komandos.

Priešolimpinis krepšinio turnyras 
įvyko Minske. Dalyvavo JAV, Sov. 
Sąjungos, Jugoslavijos ir Sov. Są
jungos jaunių rinktinės. Pirmą vietą 
laimėjo amerikiečiai įveikę rusus le
miamose rungtynėse 84:78.

Prancūzas Z. Panis šuolyje j tolį 
pasiekė naują Prancūzijos rekordą
— 8.20 m.

VYČ/O Ž/N/OS
Mūsų rėmėjui A. Frenzeliui mirus, 

artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

LSK Vytis
Krepšininkų stovykla, kuri prasi

dės rugpjūčio 17 d. Springhursto Ge
rojo Ganytojo stovyklavietėje, rado 
pritarimo ir kitose lietuviškose vie
tovėse. Joje žada dalyvauti ir Lon
dono krepšininkai. Krepšininkams 
vadovaus mūsų rinktinės žaidėjas P. 
Čekauskas. Stovyklą organizuoja M. 
Duliūnas.

R. Kaknevičius St. Michael’s mo
kykloje buvo išrinktas geriausiu 
krepšininkų jaunučių grupėje.

Krepšinio turnyras jaunių grupė
je įvyks rugpjūčio 3-4 d., ilgo sa
vaitgalio metu, Springhursto vasar
vietėje. Turnyre kviečiami dalyvau
ti Aušros, Hamiltono Kovo, Londo
no Tauro, Detroito Kovo ir Mont- 
realio Tauro krepšininkai. Kadangi 
daugelį klubų šiuo metu yra sunku 
pasiekti, šiuo raštu kviečiame visus 
išvardintus klubus artimiausiu lai
ku registruotis pas M. Duliūną — 
162 Rushholme Rd., Toronto 4, Ont.

Dabar daug kas nešioja 

dirbtinius dantis 
su didesniu malonumu

Jei norite išvengti nemalonumų, kai dantų 
plokštelės išslysta, slinkčioja or atsipalaiduo
ja, — užbarstykite truputi FASTEETH ant 
dantų plokštelių. FASTEETH laikys dirbti
nius dantis .daug tvirčiau. Galėsite valgyti 
geriau ir jaustis daug maloniau. FASTEETH 
yra be rūgščių i. Padės panaikinti plokštelių 
kvapą. Gerai pritaikinti dirbtiniai dantys yra 
būtinybė sveikatai. Eikite pas savo dantistą 
reguliariai. Reikalaukite FASTEETH visose 
vaistinėse.

NOTARAS

A, LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'Jamų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkinio—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
4GS Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 
v.p.p. išskyrus treciodien. ir sekmadienius.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

470 College St. Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
B U28IENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612 
769-4131



9 TORONTO*
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Prasidėjo Gerojo Ganytojo sto
vykla. Jai vadovauja visas būrys 
jaunesniosios kartos vadovų: komen
dantas O. Kušneraitis, kapelionas 
kun, J. Staškevičius, ekonomas stud. 
V, Staškevičius, mergaičių vad. V. 
Kuprevičiūtė; pagalbininkės; G. 
Stankutė, R. Underytė, D. Rama
nauskaitė, E. Simkevičiūtė; šeiminin
kės: p.p. Underienė ir Žukienė. Spor
tui talkina klubas “Vytis”. Stovykla 
veiks 3 savaites — iki liepos 28 d. 
Mokestis: už 1 stovyklautoją 1 sav. 

, $20, 2 sav. $35, 3 sav. $50; už du vie
nos šeimos stovyklautojus 1 sav. $35, 
2 sav. $60, 3 sav. $85; už 3 stovyk
lautojus 1 sav. $40, 2 sav. $75 ir 3 
sav. $105. Stovyklos adresas: Camp 
of the Good Sheperd, R. R. 3, Stay- 
ner, Ont Telefonas 112-705-428-6533. 
Išsukus šiuos numerius, gaunamas 
tiesioginis sujungimas su stovykla. 
Šiuo metu stovykloje dar yra laisvų 
vietų. Nauji stovyklautojai prisista
to vietoje stovyklos vadovybei.

— Užuojauta p.p. Slapšių giminei, 
mirus a.a. Mykolui Slapšiui.

— Lietuvių kapinėse išliejami pa
matai naujiems paminklams.

A.a. Mykolas Slapšys, gimęs 
1901 m. Leliūnuose, Utenos 
apskr., mirė liepos 2 d. Toron
to Western ligoninėje. Velionis 
buvo kūrėjas-savanoris, dalyva
vęs Lietuvos nepriklausomybės 
kovose. Didžiąją gyvenimo dalį 
tėvynėje praleido Tauragėje ir 
jos apskrityje, kur jam yra tekę 
būti Žygaičių vlsč. viršaičiu. Ne
lengvose išeivijos sąlygose To
ronte pagrindinį rūpestį skyrė 
vaikų išmokslinimui, jų švieses
nei ateičiai. 1963 m. rudenį Van
dos ir Mykolo Slapšių šeimą iš
tiko skaudus smūgis — keleivi
nio lėktuvo nelaimėje žuvo sū
nus inž. Algis Slapšys, palikęs 
marčią Apoloniją su keturiais 
anūkais. Liepos 6 d. a.a. M. Slap
šys iš Prisikėlimo parapijos bu
vo palydėtas į šv. Jono kapines 
Port Credit ir palaidotas šalia 
sūnaus Algio. Velionies liūdi 
žmona Vanda, dukra Vanda ir 
žentas Viktoras Petrauskai, sū
nus Mykolas ir marti Rita Slap
stai, marti Apolonija Slapšienė 
ir devyni anūkai.

Kun. J. Staškevičius, gilinąs 
teologijos studijas Romoje, at
vyko vasarai į Torontą talkinti 
šv. Jono Kr. parapijos veikloje, 
šalia studijų Romoje, jis dirba 
ir Vatikano radijo lietuvių sky
riuje. Šiuo metu kapelionauja 
Gerojo Ganytojo stovykloje 
Springhurste.

“Varpo” choras rengiasi gie
doti Dalios Skrinskaitės — A. 
Viskonto jungtuvėse liepos 20 
d. Prisikėlimo bažnyčioje. Val
dyba praneša, kad choro repeti
cija įvyks liepos 15, pirmadie
nį, 7.30 v.v., ir liepos 17, trečia
dienį, 7.30 v.v. Lietuvių Namuo
se. Visi choristai prašomi daly
vauti.

Anglų kalbos kursai naujie
siems ateiviams vyksta Toronte, 
Downsview, ir Hamiltone. Orga
nizuoja Ontario vyriausybė. Jie 
prasidėjo liepos 8 d. ir baigsis 
rugpjūčio 15 d. Pamokos — pir
madieniais, antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7.30 v.v. iki 9.30 v.v. Registraci- 
ji — Central Technical School, 
725 Bathurst St., Toronto; C. B. 
Parsons School, 2999 Dufferin 
St. (Downsview); Central Secon
dary School, 192 Wentworth St. 
North., Hamilton, Ont. Informa
cijų galima teirautis ir telefonu 
Toronte 365-2285, Hamiltone 
527-4553.

Išvyko aplankyti giminių i Su
valkų trikampį: O. Ažubalienė. 
K. Pajaujis, 6. Kiršinienė, I. 
Žiurinskienė. Vikt. Turčinskas. 
Kaikurie jų išbus ten keletą sa
vaičių. Europon “Aleksandro 
Puškino” laivu atostogų proga 
išvyko Irena Kryževičiūtė.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Mykolui Slapšiui, 

Slapšienei, dukrai, sūnui bei visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

— Mišios sekmadieniais bažnyčio
je: 8, 9, 10 ir 11.15 v.; stovyklavie
tėje — 11 vai. šiokiadieniais Mišios 
7 ir 8 v.

— Klebonas T. Placidas jau bai
gia savo atostogas ir šį savaitgalį 
grįžtą į Torontą. Nuo šio trečiadie
nio mūsų parapijoj vieši atostogau
jąs kun. dr. Kornelijus Bučmys. Į 
JAV yra išvykęs porai savaičių T. 
Benediktas.

— Parapija dėkinga J. Matulio
niui už uolią tarnybą bankelyje ir 
linki daug sveikatos, ilgų ir ramių 
metų. J. Beržinskui — ištvermės šio
je nelengvoje tarnyboje.

—. Parapijos “Aušros” stovykla 
prasideda šį šeštadienį, liepos 13. Sto
vyklautojai prašomi atvykti tarp 11 
v. r. ir 4 v. p. p. Stovykla baigsis 
liepos 27 d. 12 v. Pagrindiniai lau
žai bus pirmosios savaitės šeštadie
nį ir antrosios savaitės penktadienį
8.30 v.v. Tėveliai ir svečiai maloniai 
kviečiami atvykti į laužus ir’pasi
džiaugti stovyklautojų pastangų ir 
darbo vaisiais.

— Vykstą į stovyklą pasiima: 3 
šiltas antklodes arba miegmaišį, po
rą paklodžių, pagalvę, keletą apati
nių ir viršutinių baltinių, naktinius . 
baltinius, šiltą megztinį, keletą koji
nių, porą rankšluosčių, sportinius 
batus, maudymosi kostiumą, muilo, 
dantims valyti priemones, rašymo 
priemones, mėgstamo žaidimo ar 
sporto priemones. Kurie groja akor
deonu, smuiku ar gitara, prašomi 
juos pasiimti. Muzikos instrumentai 
bus laikomi vadovybės priežiūroje ir 
išduodami tik pratyboms bei progra
moms atlikti.

— Ateitininkų stovykla liepos 28 
— rugpjūčio 11 d. Tiek Aušros, tiek 
ateitininkų stovyklose dar yra vie
tų: skubėti registruotis.

— Pakrikštyta Vlado ir Mildos 
Malkauskų sūnus Gilius Christopher. 
Sveikinimai!

Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvo reikalų vedėjui J. Ma
tulioniui iš pareigų pasitraukus, 
nauju reikalų vedėju nuo lie
pos 1 d. pakviestas Juozas Ber- 
žirtskas, iki šiol tvarkęs koope
ratyvo buhalteriją. Nežiūrint 
atostogų sezono, judėjimas ir 
apyvarta bankelyje nėra suma
žėję. Už depozitus nuo liepos 1 
d. mokama 5%. Tarp kitų pri
vilegijų paminėtina nemokama 
gyvybės drauda ir teisė naudotis 
čekiais. Palūkanos už pirmuo
sius 1968 m. 6 mėnesius laikan- 
tiem santaupas depozitų sąskai
toje jau prirašytos. Nariai pra
šomi atsinešti knygutes, kad bū
tų galima padaryti Įrašus.

Valdyba
Vakarų Kanados Lietuvių Die

na įvyks rugpjūčio 3-4 dienomis, 
t.y. šeštadienį ir sekmadienį. Pa
ruošta gana įdomi programa, ku
ri yra paskelbta “TŽ” 27 nr. 
Vankuverio tautiečiai laukia ta 
proga torontiečių ir kitų vieto
vių lietuvių. Tai puiki proga pa
matyti gražiąją Br. Kolumbiją. 
Dalyvauti V. K. Lietuvių Die
noje yra pažadėjęs KLB pirm. 
Ant. Rinkūnas.

Ontario Etninės Spaudos Są
junga, talkinama provincijos tu
rizmo ministerijos, surengė eks
kursiją autobusu į rytines On
tario sritis. Ekskursijoje daly
vauja tautinių grupių laikraščių 
atstovai. Juos norima geriau su
pažindinti su lankomų sričių gy
venimu. Numatytas priėmimas 
su vyriausybės atstovais Otavo
je. Ekskursijoje “T. Žiburiams” 
atstovauja Laima švėgždaitė.

Lietuvių maldininkų tradici
nė kelionė į Kanados pirmųjų 
kankinių šventovę Midlande, 
kur Lietuvos kankiniams yra 
pastatytas kryžius, įvyks rugsė
jo 15 d. Pamaldos lietuviams —
12.30 v. kankinių šventovėje.

p.

Tautinių grupių
Toronto miestas dažnai ren

gia “Canadiana Week”, kurioje 
kiekviena vietinė etninė grupė 
turi progos pasirodyti su savo 
menu.

šeštadienį, birželio 29, įvy
ko atidarymas liaudies meno pa
rodos, kuri buvo pavadinta “Le 
Festival Canadien des Arts Po- 
pulaires”. Toronto burmistras 
William Dennison tarė kelis ati
darymo žodžius ir pakvietė su
sirinkusius apžiūrėti išstatytus 
rankdarbius. Savo kalboje bur
mistras kvietė atkreipti dėme
sį į tą neįkainojamą lobį Kana
doje, kurį atvežė kitataučiai. 
Pabrėždamas miesto praturtėji
mą ir išaugimą į didmiestį, jis 
taip pat džiaugėsi, kad Toron
tas gavo kosmopolitinio mies
to vardą. Pati paroda, nors ga-

savaitė Toronte
dūliais, senoviškomis kepimo bei 
virimo priemonėmis, mezginiais, 
įrankiais, škotai, airiai ir ang-

gintų medžiagų pavyzdžius ir 
pučiamuosius muzikos instru
mentus. Danai, švedai, suomiai, 
čekoslovakai daugiausia turėjo 
keramikos, molio ir medžio dir
binių. Kaikurios modernaus sti
liaus figūros, vazos, puodai bu
vo labai įdomiom spalvom ir ryš
kiom linijom išdekoruoti. Kita 
grupė, kuri savo eksponatais la
bai skyrėsi, buvo indėnų. Jų apy
rankės, kojų papuošalai primi
nė laikotarpi, kuriame turtas ir 
skurdas gyveno kartu.

Svečius priėmė, visą parodą 
bei tvarką prižiūrėjo jaunimas, 
apsirengęs tautiniais drabužiais. 
Tarp svečių matėsi ne tik ilgos 

na ribota eksponatų skaičiumi, ir trumpos suknelės, “turtle- 
stengėsi atvaizduoti visų pilie
čių folklorinius bruožus (lietu
vių eksponatų nebuvo).

Japonai ir kiniečiai išstatė pie
šinius bei tautines lėles, mek
sikiečiai, graikai ir eskimai — 
drabužių pavyzdžius — pintų 
batų ir 'kepurių, megztų koji
nių, kaklinių ir odos dirbinių. 
Ukrainiečiai,' lenkai, kroatai, ju
goslavai pasirodė savo* siuvinė
tom staltiesėm, balalaikom, vir-

necks”, minkos ir frakai, bet ir 
daug skirtingu tautinių ženklų 
arba net pilnų tautinių aprangų.

Po parodos sekė kviestinių 
svečių priėmimas naujoje mies
to rotušėje. Kaip skirtingai at
rodo ta pati salė dieną ir naktį! 
Darbo metu patalpos atrodo 
skirtos miesto reikalams, bet va
kare, prie žvakių šviesų, prie or
kestro muzikos, nuotaika labai 
pakili ir šventiška. Kai svečiai

susirinko, burmistras su savo 
palydovais atžygiavo procesijo
je, kurią atlydėjo škotiška mu
zika ir žymesni miesto valdybos 
atstovai.

Atidarymo žodį tarė pats ba
liaus šeimininkas miesto bur
mistras W. Dennison. Jis dėko
jo, kad susirinko toks gausus 
skaičius pažįstamų ir draugų at
žymėti “Canadiana Week” pra
džiai. Pristačius žymiuosius sve
čius, pradėta vakaro programa. 
Susirinkusius linksmino škotų 
tautinių šokių grupė, kuri du 
kartus pasirodė su įvairiais šo
kiais. Programoje taip pat buvo 
torontiškė dainininkė, tik atvy
kusi iš koncerto Montrealyje. Ji 
dažnai publiką linksmino daino
mis.

Tai buvo įžanga į tautinių gru
pių savaitę, kurios programoje 
dalyvavo apie 60 įvairių meno 
vienetų. Laima švėgždaitė

Tautinių šokių grupė “Var
pas”, vadovaujama J. Karasie- 
jaus, dalyvavo Canadiana Week 
programoje, kuri buvo atlieka
ma rotušės aikštėje. Per visą sa
vaitę programoje dalyvavo apie 
60 tautinių grupių meno viene
tų. Pasirodymai buvo gerai su
organizuoti ir parinkti geriausi 
vienetai. Publikos taip pat ne
trūko — kas vakarą programą 
stebėjo apie 2000 asmenų.
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PRIVAČIAI PARDUODAMAS au
tomobilis — 1961 metu Chevrolet 
(Belaire), dviejų durų, 6 cilinderių. 
Kaina $300. Skambinti 769-1233.

MYKOLUI SLAPŠIUI mirus, 
žmonai, dukrai, sūnui, marčioms, žentui ir visiems 
anūkams reiškiame nuoširdžia užuojauta ir drauge 
liūdime —

O. J. Čelkai D. L. Mačikūnai

Geram lietuviui, aktyviam visuomenės veikėjui, bran

giam ir visuomet mielam idėjos ir asmeniškam draugui

AUGUSTUI FRENZELIUI mirus,

jo žmonai ELZBIETAI, dukrai GAILUTEI, žentui DR.

J. V. Sorbara, velionies seseriai bei kitiems gimi

naičiams Lietuvoje ir JAV reiškiame nuoširdžia užuo-

jauta —
J. L. Novogrodskiai ir šeima

skautės, garsėjančios

ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO

BALTIC EXPORTING CO
480 Roncesvalles Ave. Toronto 3, Ont.

vasaros atostogoms bus uždaryta nuo

liepos 18 iki rugpjūčio 5 d. ištisai

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Td. EM 4-5036.

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.PARCELS TO-EUROPE

►

►

►

►

<

<

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

YONGE MEMORIALS LTD
2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

BARONESSA

“TĖVYNĖS PRISIMINIMU”
♦ radijo programos girdimos 

du kartus per savaitę —
Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 

banga 1250, stotis CHW0, 
Oakville, Ont, Kanada; 

Sekmadlenj: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270. stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y.. USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir

►

VASARNAMIAMS
• $1195 pilna kaina
• Nedidelis jmokėjimas - 

lengvos išsimokėjimo 
sąlygos

• 89 mylios
• Saugus, smėlėtas paplū

dimys
• Gražūs medžiai

Brošiūros teiraukitės
tel. 223-6222, Toronto k A A A. A A A X A Jh A X A

<

< 
<
<

►

BEAUTY SALON
2265 BLOOR ST. W.
(kampas Bloor-Durie gatvių).

<

TEL. 762-4252 
Sav. Alytė Kerberienė 
kA.A4.AAAAiAA A A A

4

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 

turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tel. IE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

BRADFORDO MOTELYJE, prie 
11 plento, pusė mylios nuo Brad- 
fordo, išnuomojami kambariai. Te
levizija ir maudymosi baseinas. 
Skambinti rezervacijai 775-6661. Sa
vininkai — Kinderiai.

ĮDOMU lankyti montrealio parodą,
SMAGU POILSIAUTI GRAŽIOJE LAURENTIDŲ KALNŲ VASAR
VIETĖJE PRIE UPĖS IR EŽERO — 50 MYLIŲ NUO MONTREALIO.

ŠEIMOMS BUTAI SU PATOGUMAIS IR ŽIDINIAIS.
UŽSITIKRINSITE UŽSISAKYDAMI IŠ ANKSTO.

GAPUTIS, 
7559 Querbes Ave, Montreal 15, P.Q. Tel. 272-8384

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

YURIS BUSINESS 
MACHINES CO. 

903 Dundas St W. Tel. 364-9922 
Parduodame • taisome • išnuo
mojame. Rašomąsias mašinėles 
su liet šriftu. Skaičiavimo ma
šinėles. Kasos mašinėlės, kalku
liatoriai, preciziniai laikrodžiai.

DOVANŲ SIUNTINIUS i Lie 
tuvą su užtikrintu pristatymu 
galima siųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras) 421 Hackney Rd.. 
London. E. 2, England, SHO 
8734 (sklb.).

^Geriausiai pailsėsit per savo atostogas!
§ lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE €OD viloje <

▲ II rX k. I F" ^ast ®ay Rd., Osterville, 5Al II )R( )Ml Cape Cod., Mass., 02655 USA g
!5 Tel. (Area 617) 428-8425. į
S • Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių S 
* medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. R• Erdvūs KAmbariai, rami ir jauki aplinkuma.

• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).* 
• Geras lietuviškas maistas. $

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos, k 
ir jau dabar priima užsakymus. a

Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale St, Boston, Mass., 02124, USA. 2 
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONĖ — 

Cape Cod Mass., Marija Jansonas.

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

can

B MONTREAL
Šy. Kazimiero par. žinios

— Bažnyčios negalima pradėti da
žyti, kol nebus surinkta bent du treč
daliai reikalingų lėšų. Per porą metų 
buvo surinkta $1382.30, iš kurių 
$1000 paaukojo Šv. Onos Dr-ja. įga
lioti parapijiečiai ateis į namus rink
dami aukas bažnyčios dažymui. Pra
šoma paaukoti kiek kas gali, pasitu
rintieji po $20 — $30 ar daugiau.

— Ligoniai: dar sunkiai serga p. 
Mekšriūnienė — Royal Edward li
goninėje; A. Jurevičienė — Montreal 
General ligoninėje turėjo galvos 
operaciją; P. Mockevičienė turėjo au
sies operaciją — Montreal General 
ligoninėje; M. Koskienė jau šiek tiek 
pagerėjo nuo širdies priepuolio — 
Royal Victoria ligoninėje; F. Sakovi- 
čius pamažu taisosi Royal Victoria 
ligoninėje; p. Morkūnienė paguldyta 
May Fair ligoninėje. Didelė nelaimė 
atsitiko Petronėlei Bandžiuvienei, 90 
m. amžiaus; prieš savaitę aplankė 
dukterį Bostone, sugrįžus į namus iš
vyko į vasarnamį, kur parpuolė ir 
nusilaužė koją; paguldyta Notre Da
me ligoninėje.

— Iš JAV atvyko į Montrealį ap
lankyti savo giminių: M. Gručkūnie- 
nės brolis Juozas iš Niujorko ir M. 
Milienės vyriausias sūnus Andrius.

— Iš Londono, Anglijoj, parašė 
laišką Charles Milius, buvęs parapi
jos komiteto pirmininkas; kelionė 
vyksta sėkmingai.

— Rotatoriumi išspausdinti “Siel
vartingi žmonijos perspėjimai”, ku
riuose aprašomi Dievo Motinos per
spėjimai La Salette prieš 120 metų 
ir Fatimoje prieš 50 metų. Dar ne
didelis kiekis tų spaudinių yra Mont
realyje. Kreiptis: Rev. J. Gaudzė, 
3426 Parthenais St., Montreal 24, 
Que., Canada.

— Pakrikštyta Petro ir Elios Jur- 
gučių dukrelė Silvija-Karolina. Krikš
to tėvai buvo: Jonas Jurgutis ir Ire
na Vaitkutienė. K.J.G.

Montrealio krepšininkams. Š. m. 
rugpjūčio 3-4 d. Springhursto vasar
vietėje LSK Vytis rengia jaunių A 
(1949 m.) krepšinio turnyrą. Kvie
čiami dalyvauti ir Montrealio krep 
šininkai. Kadangi ryšiai su Montrea
lio krepšininkais laikinai yra nutrū
kę, šiuo pakvietimu tikimės juos pa
siekti. Prašome artimiausiu laiku 
apie dalyvavimą pranešti M. Duliū- 
nui, 162 Rushoime Rd., Toronto 4, 
Ont. LSK Vytis

Toronto 
savo kanklių muzika. Jos daly
vavo Baltiečių Savaitės meninėj 
programoj rotušės aikštėje.

Nuotr. P. Baltrūno-M. Rusino

Knyga “Lithuanians in Cana
da” buvo PLB valdybos nutari
mu išsiuntinėta Lietuvos pasiun
tinybėms ir konsulatams. Lietu
vos atstovas Vašingtone J. Ra
jeckas, dėkodamas už knygą ra
šo: “Gėriuos ne vien faktu, kad 
tuo leidiniu įamžinamas lietu
vių vardas Kanadoje, bet taip 
pat leidinio turiniu ir gražiu lie
tuvių prezentavimu svetimtau
čiams. Tai labai geras ir naudin
gas lietuvių tautos bylai kūri
nys. Jūs ir visi leidinio redak
toriai bei Kanados lietuviai ga
lite tuo pagrįstai pasididžiuoti.”

Marius Grinius, kurio tėvai 
gyvena Hamiltone, baigė pir
muosius metus karo mokyklos 
Kingstone. Jis sėkmingai reiš
kiasi įvairiose karo mokyklos 
sporto šakose.

Garsioji knyga “The Chomo- 
vil Papers” jau išėjo iš spaudos. 
Vienas jos egzempliorius gautas 
“TŽ” redakcijoj. Knyga parašy
ta Vyačeslovo Cornovilio, uk
rainiečių žurnalisto, sovietinėje. 
Ukrainoje. Rankraštis buvo 
slaptai pasiųstas užsienin, iš
verstas į anglų kalbą ir išleis
tas atskira knyga McGraw-Hill 
leidyklos, kuri turi savo skyrius 
Toronte ir kituose miestuose. 
Kaina $5.95. Tai vienas naujau
sių šios srities leidinių Jo iš
traukos bei santraukos buvo 
skelbiamos angliškojoj Kanados 
spaudoj. Nekartą apie ją buvo 
rašyta ir “TŽ”. Joje dažnai mi
nima sovietinė Lietuva, Latvija, 
Estija. Knygos autorius tebėra 
Sov. Sąjungos koncentracijos 
stovykloje. Žymusis Londono 
“The Observer” bendradarbis 
E. Crankshaw apie jo knygą ra
šo: “... Tai pats drąsiausias, 
taikliausias ir labiausiai smo
giantis kaltinimas valdžios pikt- 
naudojimo, atėjęs iš Sovietų Są
jungos, parašytas ištikimo leni- 
nisto, komjaunimo sąjungos pa
reigūno, kuris daugiau žino apie 

•Marksą, Leniną ir sovietų teisę 
nei betkuris iš jo kaltintoju.”

“The Canadian Loyalist Mo-

Vilniečiai iš okupuotos Lie
tuvos keliavo dvi savaites “Puš
kino” laivu, bet pasigrožėti 
Montrealiu negalėjo dėl lietin
go oro ir dėl apriboto laiko. 
Montrealio parodai “žmogus ir 
jo pasaulis” tegalėjo pašvęsti 
vos pusantros valandos! — Bir
želio 28 d. vakare jau prieš 7 
vai. skubėjo lietuviai į Plateau 
salę, kad gautų vietą arčiau sce
nos, nes salė nepasižymi gera 
akustika. Prie durų buvo padė
ti su paveikslais lapeliai apie 
Filharmonijos orkestrą ir “Su
tartinės” ansamblį. Informacija 
reikalinga, bloga tik tai, kad 
tie lapeliai dvokia savo dažais. 
Tai visi pastebi, kai ateina kny
gos iš Lietuvos.

Septynios minutės po aštun
tos valandos prasiskleidė sun
ki scenos uždanga ir visų aki
vaizdoje pasirodo 16 stoTnnčių 
smuikininkų, kurių 5 merginos. 
Pranešėjas trumpu žodžiu pri
stato lietuviškai publikai Vil
niaus Valstybinį Filharmonijos 
Kamerini Orkestrą su nusipel
niusiu dirigentu S. Sondeckiu. 
Keistai skamba tas “nusipel
nęs”. Tokiais titulais atžymimos 
ir kolchozų melžėjos ... Meni
ninkai ir be žodžio “nusipelnęs” 
susilaukia gausių plojimų, jei
gu sužavi klausytoją. Scenoje 
pasirodė du kartu kamerinis or
kestras, atlikdamas, be lietuvių 
muzikų kūriniu, ir kitų žymių 
kompozitorių. Baleto ir operos 
solistas E. Kaniava gana stip
riai pasireiškė operų ištrauko
se. Liaudies dainose viso savo

Aušros Lukoševičiūtės — Si* 
gito Baršausko jungtuvės įvyko 
liepos 6 d., 4 v.p.p. Aušros Var
tų bažnyčioje. Apeigas atliko 
kun. V. Martinkus, BALFo 
pirm, iš Providence, R. I. Gie
dojo sol. E. Kardelienė ir sol. 
V. Verikaitis. Iškilmėje dalyva
vo daug žmonių ne tik iš Monį- 
realio, bet ir Toronto, Čikagos, 
Niujorko. Buvo gautas jaunave
džiams šv. Tėvo palaiminimas. 
Vestuvinė puota įvyko Mount 
Royal Hall.

Talka “Baltijos” stovyklavie
tėje numatoma šį šeštadienį, lie
pos 13, ateitininkų stovyklos ati
darymo proga. Tėvai, kurie at- 
vešite savo vaikus stovyklauti, 
esate kviečiami prisidėti prie 
stovyklavietės aptvarkymo dar
bų. Tamstos patys būsite nuste
binti, kaip daug galima padaryti 
būryje kad ir per keletą valan
dų. Turintiems nuosavų įrankių 
patartina pasiimti —kirvį, kas
tuvą ar grėblį bei pirštines.

“Baltijoje” — moksleivių atei
tininkų ruošiamoje stovykloje 
dar yra vietų. Prašome regist
ruotis pas seselę Margaritą tel. 
766-9397 arba raštu — 1450 De 
Seve St., Montreal 20. P.Q. Pri
imami visi lietuviai nuo 7-16 me
tų imtinai. Stovykla prasidės lie
pos 13 ir baigsis 21 d.

Su menininkais iš okupuotos 
Lietuvos Montrealyje lankėsi ir 
sovietinės valdžios atstovai — 
Vytautas Jakelaitis, “kultūros 
ministro” pavaduotojas. /“Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos at
stovas” Maskvoj St. Jaroševičius. 
Su jais buvo kitų tarnybų žmo
nės: rašytojų sąjungos vaidybos 
sekr. Juozas Macevičius, kom- 
poz. Rimvydas Žigaitis. Vilniaus 
universiteto dėstytojas Liongi
nas Pažūsis, buvęs Montrealyje 
pasaulinės parodos metu kaip 
Sov. Sąjungos paviljono tarnau
tojas, Jonas Bielinis, Algirdas 
Brazaitis ir kiti, šias žinias pa
teikia A. Laurinčiukas “Tiesos” 
152 nr. Iš to matyti, kad be 
politinės priežiūros Lietuvos me
nininkams vis dar neleidžiama 
keliauti. Taipgi iš jos paaiški, 
kad lietuviai menininkai atlie
ka programas sovietinio laivo 
keleiviams, kurių būna įvairių 
tautybių. Grįžtant koncertai nu
matyti Londone ir Helsinkyje.

KONCERTAS
balso grožio negalėjo parodyti. 
Antroji koncerto dalis buvo 
“Sutartinės” ansamblio,’ kuris 
susidėjo iš 1 kanklininko, 5 
kanklininkių ir 5 birbynininkų. 
Publika ypač su dėmesiu stebė
jo 5 birbynininkus, kurie įdo
miai atliko porą dalykų, žais
dami linksmomis melodijomis. 
Trejetą liaudies dainų padaina
vo ir Toronte viešintis solistas 
R. Marijošius, kuriam negailė
ta plojimų.

Po Vytauto D. klubo pirmi
ninko J. Skinkio padėkos vi
siems buvo įteiktos dovanėlės 
— rašomosios priemonės.

Koncertas truko virš dvieju 
valandų, bet klausytojai tartum 
buvo pasirengę klausyti kitas 
dvi valandas. Užtat nemaža da
lis, nors buvo arti vidurnakčio, 
nuvyko į Vytauto klubą pasi
matyti su svečiais.

Paskutinė atsisveikinimo pro
ga buvo šeštadienio rytas “Puš
kino” laive. Ten matėsi nema
žai mūsų lietuviško jaunimo, 
kuris artinosi prie jaunųjų me
nininkų. Deja, pastarųjų per- 
mažai buvo. Atrodė, kad mo
mentui visi primiršo svetimas 
žemes ir realią, negailestingą 
būklę. Paskutinę valandą visi 
kalbėjosi patyliau sava lietuviš
ka kalba ir jautėsi širdyje esą 
lietuvių tautos vaikai.

Montrealiečiai laukia atvyks
tant iš okupuotos Lietuvos kito 
ansamblio, kuris turėtų atvež
ti taip pat šokėjus su pernykš
čiais solistais. Kor. iš M.

LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 
Įskaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
DEPOZITUS ______  4.4%
SERUS  .................. 5V<%
TERMIN. INDELLIUS IKI .__.?% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėru ir depozitą 
sumos.

vement” organizacija atspaude 
jau trečia laidą brošiūros “1918- 
1968 Fifty Years From Free
dom to Red Oppression in the 
Baltic States”. Tik 4 psi. bro
šiūra duoda santrauką eigos, 
kaip buvo Sov. Sąjungos oku
puoti Baltijos kraštai. Brošiūra 
labai tinka dalinti savo nažista- 
miems arba siuntinėti paštu. Ją 
uoliai platina ypač kaikurie lat
viai.

IŠNUOMOJAMAS suaugusiems tri
jų miegamąją namas (bungalow) 
Prince Edward — Dundas rajone. 
$225 mėnesiui. Tel. 233-7985.

IŠNUOMOJAMI suaugusiems <lu 
kambariai ir virtuvė arti Prisikėlimo 
bažnyčios. Tel. 233-4774.

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v., 1 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. I

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. g 
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki | 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. I 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. I 
ir per visus ilguosius savaitgalius. |

f—--- --------- ------------------------ ------ --
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