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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
Vieno centro siekiant
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas įvyksta 

š.m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 d. Iki šiol spaudoje ir visuome
nėje tuo klausimu neperdaugiausia buvo rašoma, nes kiti dideli 
sukaktuvinių metų įvykiai buvo dėmesio centre. Kai kitos šven
tės yra jau praeityje, pats laikas susikaupti ties paskutiniu 
didžiuoju šių metų įvykiu — PLB seimu. Vieno straipsnio rė
muose, žinoma, neįmanoma visų problemų paliesti, tad šiuo tarpu 
sustosime ties viena jų — PLB konstitucija. Tai klausimas, į kurį 
iki šiol beveik niekas neatkreipė dėmesio ir kuris net neįrašytas 
į seimo darbotvarkę.

★ ★ ★
Tebegalioja pirmoji PLB konstitucija, surašyta PLB kūri

mosi pradžioje, priimta prieš 10 metų įvykusiame pirmajame 
PLB seime Niujorke ir tik labai nežymiai pataisyta antrajame 
seime Toronte. Teoriškai imant, šios konstitucijos pagrindai yra 
tvarkoje: Lietuvių Bendruomenei priklauso visi lietuviai, išskyrus 
tuos, kurie kenkia lietuvių tautos reikalams; demokratiškai išrenka 
kraštų ir pasaulio bendruomenių valdybas. Logiškai imant, PLB 
valdyba turėtų būti vyriausias ir vienintelis visų pasaulio lietuvių 
organas, kalbantis ne tik išeivijos, bet ir Lietuvoje gyvenančių 
tautiečių vardu, kurie dėl okupacijos varžtų savo atstovų į PLB 
seimą atsiųsti negali.

Teorija gera, bet dešimties metų praktika įrodė, kad dauge
liu atveju tai ir tėra tik teorija. Pradėkime pirmiausia nuo Lie
tuvoje gyvenančių tautiečių atstovavimo laisvajame pasaulyje. 
Pastarųjų dešimties metų laikotarpyje PLB valdybos mandatas 
jiems atstovauti yra tik moralinis, teorinis. Įsakmų mandatą oku
puotos Lietuvos lietuviams atstovauti turi iš tikrųjų ne -PLB 
valdyba, bet Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kuriam 
šis mandatas buvo asmenišku žodžiu ir raštu suteiktas į Vakarus 
prasimušusių Lietuvos partizanų atstovų, kurie vėliau į Lietuvą 
kovos keliais grįžo ir ten žuvo. Tai augščiausias galimas man
datas, už kurį daugelis geriausių lietuvių tautos sūnų ir dukterų 
atidavė savo gyvybes. Su tokiu* mandatu nesiskaityti negalima* 
Be to, pats VLIKas yra įsisteigęs Lietuvoje.

Bet ir šioje geležinės uždangos pusėje esančių lietuvių visuo
tinio atstovavimo mandatas PLB valdybai yra taip pat iš dalies 
teorinis, nes yra net keletas kitų veiksnių, norinčių kalbėti ir 
kalbančių visų lietuvių vardu. Jau* minėjome VLIKą, sudarytą iš

4 Lietuvoje buvusių politinių partijų atstovų. Toliau eina ALTa, 
apjungianti didelę dalį JAV lietuvių organizacijų. Yra dar kiti
savarankiškai veikią sąjūdžiai, kaip Lietuvos Laisvės Komitetas, DPAhJFšlMAS /č ZVFhlirrt 
BATUNas, Rezoliucijoms Remti Komitetas... Pagaliau turime JEcuijw
eilę labai plataus pobūdžio organizacijų, kaip skautus, ateitininkus, , 
šaulius, Lietuvių Fondą, Susivienijimą Lietuvių Amerikoje, A. L.
R. Katalikų Susivienijimą, A. L. Katalikų Federaciją ir kt. Visos 
šios organizacijos yra įtakingos arba savo narių skaičiumi, arba 
turi milijonines nuosavybes. Tai įgalina ir jas tam tikrais atvejais 
kalbėti daugelio vardu, šioje sąrangoje PLB valdyba, kūip visų 
lietuvių reprezentantas, lieka tarytum stipriai apipešiotas paukš
tis, neturintis gerų sparnų nei pajėgumo (turiu galvoje pinigus) 
virš visų skraidyti.* *

Sveikiname Vakaru Kanados
Lietuviu Dieną, įvykstančią š. 
m. rugpjūčio 3-4 Vankuvery ir 
linkime sulaukti daug dalyviu

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA

Urugvajaus lietuvių jaunimo tautinių šokių grupė, dalyvavusi Čikagoje tautinių šokių šventėje
Nuotr. A. I. Gutbinsko

Baltiečiai pasauliniame suvažiavime

Pasaulio įvykiai
PRANCŪZIJOS PREZ. DE GAULLE ATLEIDO IŠ PAREIGŲ 

PREMJERĄ Georges Pompidou ir naujuoju ministeriu pirmininku 
paskyrė buvusį užsienio reikalų ir finansų ministerį Maurice Couve 
de Murville. Rinkimus laimėjęs G. Pompidou įteikė prezidentui at
sistatydinimo raštą, kuris buvo tik konstitucijos reikalaujamas 
formalumas. Prez. De Gaulle betgi atsistatytiinĮmo raštą priėmė 
už tikrą pinigą. G. Pompidou pašalinimas jo didžiausio politinio 
triumfo valandą dar kartą parodė pasauliui tikrąjį prez. De Gaulle 
veidą. Atrodė, jog 77 m. amžiaus prezidentas pradeda galvoti apie 
Prancūzijos ateitį ir savo įpėdiniu yra pasirinkęs gaulhštų partijos 
— Respublikos Demokratų Sąjungos — vadą G. Pompidou. Jo pa
šalinimas iš premjero pareigų tokios nuomonės nepatvirtino. Nau

Vienas pagrindinių trečiojo PLB seimo klausimų turėtų būti 
šis: kokią poziciją užims PLB valdyba ir visa Bendruomenės 
organizacija sekančiame penkerių metų laikotarpyje? JAV-se dau
gelis mano, kad Bendruomenė yra tik grynai kultūrinė orga
nizacija, neturinti maišytis į politiką ir reprezentaciją, tačiau 
daugelyje kitų kraštų Bendruomenė yra viskas. Šie kraštai mano, 
kad JAV-se yra perdaug veiksnių, kurie, nevisada sutardami, visi 
kartu nepadaro tiek, kiek galėtu padalyti vienas gerai organi
zuotas, visų pripažintas, iš pajėgiausių asmenų sudarytas finan
siškai stiprus centras

Vienos lietuvių vadovybės idėja nėra nauja. Ji buvo kelta 
abiejuose buvusiuose PLB seimuose, tačiau palikta be praktiškų 
išvadų kaip tolima ir neįgyvendinama idėja. Staigių stebuklų ne
padarys ir trečiasis seimas, tačiau šiuo metu būtų galima atlikti 
kelis praktiškus paruošiamuosius žingsnius.

★ * *
Pirmiausia galima realiai pasižiūrėti į esamus veiksnius ir 

nustatyti, kuris jų turi stipriausią tęstinumo ir ilgiausią išlikimo 
galimybę kaip visuotinis reprezentantas. Šioje šviesoje pirmiausia 
atpultų įvairios organizacijos ir sąjūdžiai, kaip įsikūrę specifi
niams tikslams ir neapimą visų lietuviškojo gyvenimo sričių. 
Liktų tik VLIKas, ALTa ir Bendruomenė. ALTa negali būtų visų 
pasaulio lietuvių atstovybė, nes tai yra tik JAV-bių lietuvių'orga
nizacijų atstovybė. VLIKo pagrindinė korta yra jo tęstinumas ir 
įgaliojimai iš Lietuvos, tačiau partijomis paremta jo struktūra 
savaime apriboja prieauglį, kelia abejonių dėl ilgo tęstinumo 
Ilgiausiai galinti išsilaikyti, gajausia ir jauniausa organizacija yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Į ją jau nuo šių sukaktuvinių 
metų tenka ir kreipti pagrindinį dėmesį, visur praplečiant jos 
veiklą ir į politinę, šalpos bei kitas sritis.

Konstatavus išskirtinę Bendruomenės padėtį, jau su šiuo 
seimu reikia pradėti Bendruomenę stiprinti, įjungiant į jos vado
vybę pajėgiausius tautiečius. Taip pat reikia rasti formulę, pagal 
kurią kiti esamieji veiksniai Bendruomenei padėtų savo intelek
tualinėmis pajėgomis, turimomis įtakomis ir finansais. Praktš- 
kausias būdas tam pasiekti būtų šis: jau ateinančiame seime pa
keisti Bendruomenės konstituciją, įvedant naują organą — PLB 
tarybą. Tai-būtu nuolatinis didžiąsias pasaulio lietuvių problemas 
sprendžiantis organas, pakeičiantis šiuo metu gana pripuolamai 
vykdomas veiksnių konferencijas. Nuolatiniais PLB tarybos na
riais būtų pakviesti VLIKo, ALTos, didžiųjų organizacijų ir są
jūdžių pirmininkai. Kitą PLB tarybos narių dalį, sutartoje propor
cijoje, išrinktų PLB seimas. PLB valdyba būtų PLB tarybos vyk
domasis organas.

Tokis PLB konstitucijos pakeitimas, jį iš anksto paruošus, 
būtų pirmas realus žingsnis į visų veiksnių apjungimą. Tai labai 
sustiprintų PLB veiklą ir kartu paliktų toliau dirbti visus esa
mus veiksnius, kol jie patys to norės. A. Rinkūnas
KANADOS ĮVYKIAI

STREIKAI - VIENAS PO KITO 
čio 1 d. — 7%, nuo 1969 m. 
sausio 1 d. — 6,5% ir nuo 1970 
m. sausio 1 d. — 5,5%.

Alaus daryklų savininkų ir 
darbininkų streikas, atrodo, ar
tėja prie" pabaigos. Unijos ir 
daryklų atstovai baigia sutarti 
dėl atlyginimo pakėlimo, bet 
juos dar skiria nesutarimai dėl 
pensijų. Daryklos norėtų bend
ro pensijų plano visiems darbi
ninkams, o unija nori palikti 
kiekvienoje darykloje veikian
čius atskirus planus.

Liūdniausi reikalai yra su paš
tininkais. kurie streiką žada pra- 

Nuketta J 7-tą poslapį.

Šv. Lauryno jūrkelio 1.200 
darbininku streikas, trukęs 24 
dienas, užbaigtas naujai pasira
šyta sutartimi trejiem metam. 
Prieš prasidedant streikui, jie 
reikalavo padidinti atlyginimą 
15% dvejų metų laikotarpyje. 
Jūrkelio vadovybė pasiūlė 12%, 
o jai rikiminiame vajuje pri
tarė premjeras P. E. Trudeau, 
pareiškęs, kad toks algų padidi
nimas esąs pakankamas. Po 24 
dienų streiko, kuris darbinin
kams ir visai Kanadai kasdien 
davė po $600.000 nuostolio, at
lyginimai buvo padidinti 19% 
Ša tvarka: nuo 1967 m. lapkri-

Liepos 4 d. Uppsalos protes- tik todėl UppsalOję ortodoksų 
tantų • katedroje, dalyvaujant 'kunigus pasitiko jauni baltiečių 
Švedijos karaliui, Zambijos pre
zidentui ir tūkstantinei delega
tų ir tikinčiųjų miniai, prasidė
jo IV Pasaulio Bendrijų Tary
bos — World Council of Chur
ches suvažiavimas, kuris posė
džiaus iki liepos 19. Tai stambus 
pasaulinės reikšmės įvykis, kurį 
stebi šimtinės laikraštininkų, at
vykusių iš visų žemės rutulio 
kampų.* Tai, kas katalikams bu
vo II Vatikano santaryba, tas 
maždaug 300 milijonų kitų 
krikščionių yra šis suvažiavi
mas. Tiesa, panašumas čia tik 
labai paviršutiniškas: Vatikano 
santaryba, kurioje su pertrau
komis ketverius metus posėdžia
vo apie 3.000 vyskupų, veikė 
kaip vienos Bendrijos sprendžia
masis organas, tuo tarpu Uppsa
los suvažiavimas, kuriame da
lyvauja virš 700 delegatų iš 232 
Bendrijų, posėdžiaus tik *16 die
nų ir tėra vyriausias organas 
tarybos, turinčios tiktai pata
riamąją galią ją sudarančioms 
Bendrijoms: protestantų, orto
doksų, anglikonų ir senkatali- 
kių.

Estai ir latviai
Katalikai, kaip žinoma, ligi 

šiol šiame ekumeniniame sąjū
dyje nedalyvavo, bet pastaruo
ju metu pastebimi suartėjimo 
ženklai. Uppsalon atvyko 15 
Vatikano delegatų-stebėtojų. Ka
talikų esama ir suvažiavimo pa
tarėjų tarpe. Jau pirmomis die
nomis labai šiltai pasveikintas 
buvo “Civilta cattolica” redak
torius jėzuitas Tucci. Gana gau
sūs ortodoksų atstovai, jų tarpe 
ir iš SSSR. Baltijos kraštams at
stovauja Tallino liuteronų arkiv. 
Tooming, Rygos liuteronų atsto
vas Ozolinš ir estų liuteronų 
konsistorijos tarėjas kun. Kool- 
meister. Iš Toronto atvykęs lat
vių liuteronų arkivyskupas A. 
Lūsis dalyvių sąrašuose pažy
mėtas tik “svečio” teisėmis. Nei 
delegatų, nei svečių tarpe ne
matyti lietuvių. Iš to reikia 
spręsti, kad jokia lietuvių pro
testantų ar kitų krikščionių 
Bendrija tiek okupuotoje Lietu- 

( voje, tiek išeivijoje su Taryba 
nepalaiko ryšių arba yra kliudo- 

. ma juos palaikyti.
Baltiečių atsišaukimas
Švedijos baltiečių tarpe jau

čiamas tam tikras nepasitenkini
mas ta itaka, kuri spėjamai su- 

[ sidaro iš gausios SSSR delega
cijos pusės. Dėlto, esą, atsiran
da sunkumai tremtiniams kal
bėti pavergtųjų vardu, o pasau
lio nuomonei sudaromas įspū
dis, tarsi anapus geležinės už
dangos religinio gyvenimo są
lygos būtų jau sunormalėjusios 
ir nebekeliančios rūpesčio. Kaip

ir švedų demonstrantai su už
rašais: “KGB jums davė palai
minimą!” Norint labiau atsverti 
nepageidaujamą sovietinę Įtaką, 
Įsteigtas baltiečių spaudos cent
ras, kuris stengiasi suvažiavimo 
delegatus ir susirinkusius laik
raštininkus painformuoti apie 
esamą padėti anapus. Išplatin
tas dviejų puslapių kreipimasis 
“Kai vienas narys kenčia”, ku
rį pasirašė baltiečių evangelikų 
liuteronų tremtyje atstovai: 
arkiv. Lauri, arkiv. Lūsis ir sen j. 
kun. Keleris. Ten tarp kitko sa
koma: “Mes viliamės, kad ši
to PBT suvažiavimo dalyviai 
drąsiai ir tvirtai pripažins bū
tinybę atstatyti laisvas ir nepri
klausomas Estiją, Latviją Lietu
vą ir reikalaus, kad Sov.' Sąjun
ga nutrauktų savo antireliginę 
propagandą bei liautųsi perse
kiojusi krikščionis”.

Nieko apie Lietuvą
Čia nėra vietos atpasakoti tai 

medžiagai, kuri baltiečių spau
dos centro pateikta apie religi
ni gyvenimą Estijoje ir Latvi
joje. Galima tik apgailestauti, 
kad nepateikta panašios medžia
gos apie Lietuvą. Pervėlai buvo 
susigriebta atkreipti dėmesį Į J. 
Savojo leidinį “Kova prieš Die
vą Lietuvoje”, kurio duomenys, 
ypač sukrečiančios kankinių 
vyskupų ir išniekintų šventovių

nuotraukos, pasirodo, čia buvo 
visiškai nežinomos. Ta“proga te
ko išgirsti nuomonę, kad lietu
viai turi svarbios medžiagos, bet 
nesistengia jos pristatyti viešu
mai. Perduodu tuo pačiu baltie
čių komiteto Stockholme pagei
davimą, kad jam būtų siunčiami 
lietuvių išleidžiami informaci
niai leidiniai svetimomis kalbo
mis, nes tik tokiu būdu galima 
pridengti tą nuolat jaučiamą 
spragą (adresas: The Baltic 
Committee in Sweden, Box 
16042, Stockholm 16).

Kosygino vizitas
Dar didesnis užsienio spau

dos atstovų antplūdis buvo 
Stockholme liepos 11-14 dieno
mis, kai čia lankėsi sovietų 
premjeras Kosyginas. Baltiečių 
komitetas su savo inspiruojamu 
vadinamu “Birželiniu komite
tu” buvo tinkamai pasiruošęs 
šį įvykį paminėti, šūkiu “Laisvė 
prie laisvos jūros” sudaryta pla
ti veiklos programa. Oficialieji 
švedų sluogsniai, vengdami ne
malonumų, kad atsvertų “birže- 
lininkų” pasiruošimus, pavedė 
Švedijos-SSSR draugijai surinkti 
500 parašų po sveikinimu, kuris 
turėjo būti išsiųstas dar prieš 
Kosygino atvykimą. “Kontra”- 
akcijai vadovavo tarptautinio 
garso prof. Gunnar Myrdal, savo 
metu buvęs baltiečių išdavimo 
sovietams šalininkas. Nuoseklu.

jojo premjero M. Couve de Mur-® 
ville ministeriu kabinete su ne
žymiais pakeitimais palikti tie 
patys ministerial, kuriuos turė
jo ir G. Pompidou.-Oficialiame 
rašte prez. De Gaulle padėkojo 
G. Pompidou ir pabrėžė, kad jis 
vėl galės būti pašauktas atsakin
goms pareigoms, bet toks paža
das, atrodo, neturi jokios dides
nės reikšmės, nes apie M. Couve 
de Murville paskyrimą premjen 
ru G. Pompidou sužinojo ne iš 
prezidento De Gaulle, bet iš pa
ryžiečio laikraštininko, paskam
binusio jam telefonu. Šis netak
tas įtaigoja, kad G. Pompidou 
yra visiškai praradęs preziden
to De Gaulle malonę.

Maskva pareikalavo sušaukti 
Varšuvoje specialią Sovietų Są
jungos ir jos satelitų konferen
ciją Čekoslovakijos reformų 
klausimu. Iš karto čekoslovakų 
kompartijos vadas A. Dubčekas 
atmetė konferencijos mintį, bet 
paskui pakeitė nuomonę ir pa
siūlė kompromisą, pakviesdamas 
į Prahą Sovietų Sąjungos, R. 
Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos 
ir Bulgarijos kompartijų vadus 
atskiriems pasitarimams. Sovie
tų rašytojų oficiozas “Literatur- 
naja Gazeta” dabartinius įyy-, 
kius Čekoslovakijoje pavadino 
kova tarp sovietams draugiškų 
socialistų ir antisocialisti- 
nių kontrrevoliucininkų. -Pasta
rasis pavadinimas 1956 m. buvo 
taikomas Vengrijos sukilėliams. 
Įtampą tarp Prahos ir Maskvos 
sustiprino po Varšuvos Sąjun
gos manevrų priedanga čekoslo- 
vakijon įvesti sovietų kariuome
nės daliniai. Manevrai baigėsi 
birželio 30 d., o kariuomenė 
tebėra Čekoslovakijoje, nors 
Maskva yra pasižadėjusi savo 
karius grąžinti Lenkijon. Sovie
tinio bloko vadai posėdžiavo 
Varšuvoje, kur tarėsi čekoslo-

Didžiosios dienos Čikagoj 
Netilpo žmonės šventovėse * Pritrūko bilietų amfiteatre * 
Svečių tarpe buvusio viceprezidento Niksono dukros ir buv. 
prezidento Eisenhovrerio anūkas * Sklandžiai atlikta programa 

• Šventės leidinys
kad bilietų nebėra, prasidėjo jų 
perpirkimas, mokant už $2.50 
bilietą net iki $10. Pagaliau atė
jo ir lauktoji valanda — į sausa
kimšą salę rikiuotėmis įžygiavo 
šokėjų grupės, kurias pristatė 
repertuaro komisijos vyr. vado
vė J. Matulaitienė. Orkestras, 
diriguojamas J. Zdaniaus, gro
jo B. Budriūno maršą “Ei, jau
nieji”. Kažkodėl vėliavos buvo 
įneštos paskutinės — iki šiol ne
praktikuota tvarka tokiais atve
jais. Po JAV-bių himno, kurį su
giedojo sol. A." Brazis, atidaro
mąjį žodį tarė šventei rengti 
k-to pirm. dr. L. Kriaučeliūnas. 
Sveikino Lietuvos atstovas Va
šingtone J. Rajeckas ir Illinois 
valstijos gubernatorius S. H. 
Shapiro. Daug plojimų susilau
kė ir savo tėvui, kandidatui į 
JAV prezidentus, R. Niksonui 
atstovavusios jo dukros. Viena 
jų ištekėjusi už buvusio prezi
dento D. Eisenhowerio anūko. 
Tuo ypač domėjosi vietinė spau-

Sekmadienį, liepos 7, nors šu
tino drėgnas karštis ir daugelis 
buvo mažai miegoję po pereitos 
nakties pokylio, dešimtos valan
dos pamaldos trijose lietuvių 
bažnyčiose netalpino žmonių, 
šv. Kryžiaus bažnyčioje Mišias 
atnašavo tos parapijos klebonas 
kun. Ed. Abromaitis, pamokslą 
sakė Tėvų jėzuitų provincijolas 
kun. G. Kijauskas* giedojo “Dai
navos” ansamblis, diriguojamas 
P. Armono. šv. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje Mišias 
laikė vysk. V. Brizgys, pamoks
lą sakė kun. St. Yla, giedojo 
parapijos choras, dirig^V. Balt
rušaičio. Evar 
parapijoje p 
ir pamokslą pasakė senj. kun. 
A. Trakis, parapijos klebonas.

Nors šventė Čikagos didžia
jame amfiteatre turėjo prasidėti 
3 v.p.p., tačiau jau gerokai prieš 
2 v. prie didžiųjų durų laukė 
žmonių spūstis. Pasklidus gan
dui, kuris vėliau pasitvirtino.

&ės” 
laikė

da ir rašė taipgi apie taut, šo
kių šventę. Vakaro programą 
pranešinėjo aktorė A. Eretaitė, 
specialiai atvykusi iš V. Vokie
tijos. Grojo simfoninis orkest
ras, pritariant taut, šokių šven
tės moterų chorui ir Marijos 
Augšt. mokyklos chorui. Diri
gavo muz. J. Zdanius, solo gie
dojo A. Brazis.

Pirmoje dalyje, šalia jau tra
diciniais tapusių šusto, Linelių 
ir Audėjėlės, buvo pašokta keli 
nauji šokiai: Jievaro tiltas, Suk
čius, Landytinis ir Aštuonytis. 
Pasigėrėtinai šoko vyresniųjų 
šokėjų grupės. Nors šokėjai bu
vo suvažiavę iš visų JAV ir Ka
nados kampų ir net Urugvajaus, 
tačiau šokiai pasižymėjo gražiu 
darnumu, o masinės rikiuotės 
dalys savo žavingumu susilaukė 
ovacinių plojimų. Pusantro tūks
tančio šokėjų nebetalpino erd
vi amfiteatro aikštė, todėl kai- 
kuriems šokiams teko vieną kitą 
grupę įleisti pakaitomis.

Po pertraukos aikštę užėmė 
vaikai ir jaunesnieji šokėjai. 
Gerai parinktus tinkamus šo
kius — Suktinį, Pas močiutę, 
Žvejų polką — jie gražiai ir la
bai rūpestingai atliko. Jeigu iš 
vyresniųjų šokėjų veidų tryško 
žaismas ir džiaugsmas, tai vai
kų veidai rodė susirūpinimą ir 
nepaprasto jų gyvenime momen
to pajutimą bei įvertinimą. Ber
niukai labai gražiai atliko Ože
lį, Saipjau dažniausiai vyres
niųjų šokamą.

Trečioje dalyje ėjo “didieji” 
mūsų šokiai. Malūnas, Kepuri
nė, Blezdingėlė, Gyvataras ir 
Subatėlė buvo perredaguoti, įne- 
šant naujų elementų masinėms 
scenoms, kurios, kaip ir pirmo
je dalyje, buvo žavingiausia 
šventės dalis. Buvo taip pat ir 
du nauji šokiai: mišrus Ketvir
tainis ir vyrų Pakeltkojis. Pasta
rasis žavingai atrodė šokėjams 
išsirikiavus į dvi ilgas eiles.

Dvi su puse valandos prabė
go kaip sapnas. Atsisveikinimui 
išsirikiavo tūkstantinė šokėjų 
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vakijos reikalais. Čekoslovakijos 
kompartijos vadas A. Dubček 
nedalyvavo.

Sovietų premjeras A. Kosygi
nas tris dienas viešėjo Švedijo
je. Oficialaus priėmimo metu pa
sakytoje kalboje jis pagrindinį 
dėmesį skyrė įtampai Artimui 
siuose Rytuose ir Vietnamo ka
rui. A. Kosyginas apkaltino Iz
raelį svetimų žemių grobimu. Jo 
nuomone, Izraelis nė negalvoja 
grąžinti arabams okupuotų sri
čių. Taiką gali užtikrinti tik šių 
žemių sugrąžinimas arabų kraš
tams. Vietnamo kare, pasak A. 
Kosygino, reikia daugiau pastan
gų JAV agresijai sustabdyti. 
Švediją jis pagyrė už neutralu
mą, kuris padeda stabilizuoti 
dabartinę būklę Europoje.

Egipto prez. G. A. Nasseris, 
grįždamas iš beveik savaitę tru
kusios viešnagės Maskvoje, ap
lankė Jugoslavijos prez. Tito. 
Maskvoje G. A. Nasseris tikė
josi išsiderėti daugiau ginklų ir 
gauti moralinės paspirties. Vieš
nagės pratęsimas įtaigoja, kad 
Kremliaus vadai tiesioginiais po
kalbiais bandė sušvelninti G. A. 
Nasseri ir jo karo prieš Izraelį 
liniją. Toronto dienraščio “The 
Telegram” korespondento A. 
Einfranko pranešimu iš Mask- 
vos, sovietams jau yra nusibo
dęs ginklų tiekimas Egiptui, ku
ris pralaimi kiekvieną karą. 
Nors oficialiai Maskva remia 
Egiptą, bet ji nenori naujo karo 
ir didesnės Įtampos Artimuo
siuose Rytuose. Geriausia išeiti
mi Kremliaus vadai laikytų 
kompromisinį sprendimą — I& 
raelio pasitraukimą iš užimtų 
arabų sričių ir taiką Jungtinių 
Tautų priežiūroje.

Pasaulio sąžinę sukrėtė lig 
šiol visų užmirštas karas Afri
kos žemyne tarp Nigerijos ir 
1967 m. gegužės 30 d. nuo jos 
atsiskyrusios ibiečių Biafros res
publikos. Suvaryti į kasdien ma
žėjančią teritoriją,* 11 milijonų 
ibiečių žiūri bado šmėklai į akis. 
Nigerijos kariuomenei užėmus 
derlingiausias Biafros sritis ir 
jos vienintelį uostą, kasdien 
miršta badu apie 3.000 ibiečių. 
Karas yra tęsiamas, nes ibiečiai 
bijo masinių skerdynių. Pasau
liniu mastu nutarta organizuoti 
maisto tiekimą badaujantiems 
ibiečiams, tačiau problemą sun
kina Biafros atskyrimas nuo pa
saulio. Lėktuvais nebūtų įmano
ma pristatyti pakankamą maisto 
kiekį. Nigerijos vyriausybė su
tiko maisto siuntas praleisti sau
sumos keliais, bet šią mintį at
meta Biafros vyriausybė. Jos 
teigimu, nigeriečiai tada užnuo
dytų maistą. Dėl genčių abipu
sės neapykantos miršta tūkstan
čiai žmonių, nors Nigerija yra 
pakankamai didelis kraštas, ku
ris galėtų leisti egzistuoti ir ne
priklausomai Biafros respubli
kai. Centrinei Nigerijos vyriau
sybei, matyt, rūpi Biafros teri
torijoje esantys naftos šaltiniai.

Kariuomenės kontroliujama 
Graikijos vyriausybė paskelbė 
seniai žadėtą naujos konstituci
jos projektą. Oficialiai Graikija 
bus vadinama karališka demok
ratija, tačiau karalius neturės 
teisės skirti ar atleisti premje
rų: juos skirs parlamento rin
kimus laimėjusi partija. Visas 
krašto valdymas bus patikimas 
ministeriu kabinetui bei jo po
tvarkiams, o parlamentui bus 
palikti tik nereikšmingi daly
kai. Referendumas naujosios 
konstitucijos klausimu bus pra
vestas š.m. rugsėjo 1 d. Atro
do, dėl naujosios konstitucijos 
nesutaria sukilimo keliu valdžią 
pasigrobę karininkai. Atėnuose 
buvo suimtas gen. G. Perides, 
kuris vadovavo trečiajai armijai, 
kai karalius Konstantinas per
nai bandė susigrąžinti valdžią. 
Jis buvo pažadėjęs paramą ka
raliui. Lig šiol iš kariuomenės 
jau yra pašalinti 56 augšto laips
nio karininkai, in tarpe 17 ge
nerolų ir 39 pulkininkai.
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Darbininkų streikus ir stu-

DIDŽIOSIOS DIENOS ČIKAGOJ
(Atkelta iš 1-ro psL) 

minia, sustojo dešimtūkstanti- 
nė publika, ir iš gilumos širdies 
nuskambėjo aktorės A. Eretaitės 
žodžiai: “Apsaugok Augščiausias 
tą mylimą šalį” ir B. Brazdžio
nio “Lietuva dar nemirė”. Taip, 
jeigu šiandien, po dvidešimt as
tuonių vergijos ir okupacijos 
metų tolimame užjūrių didmies
tyje susirenka lietuviškajai šven
tei 1500 vien programos daly
vių, kurių beveik visi Lietuvos 
nematę, kaikurių net tėvai Lie
tuvos neatsimena, tai lietuvių 
tauta ir Lietuva tebėra stipriai 
ir realiai gyva. Aplamai visa 
šventė buvo entuziastingas išei
vijos mostas Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo penkiasde
šimtmečio proga.

Šventės proga buvo išleistas 
dailus 112 puslapių leidinys, re
daguotas V. Radžiaus ir meniš
kai apipavidalintas dail. T. Va
liaus. Jame atspausti sveikini
mai: JAV viceprezidento H. H. 
Humphrey, atstovų rūmų pirmi-

v

ninko J. W. McCormick, Illinois 
gubernatoriaus S. H. Shapiro, 
Čikagos miesto burmistro R. J. 
Daley, vysk. V. Brizgio, min. St. 
Lozoraičio, Lietuvos atstovo Va
šingtone J. Kajecko, Lietuvos 
gen. konsulo Čikagoje dr. P. 
Daužvardžio, Lietuvos gen. kon
sulo Kanadoje J. Žmuidzino, 
PLB pirmininko J. Bačiūno, 
ALT pirm. E. A. Bartkaus, JAV 
LB centro valdybos pirm. B. 
Nainio ir Kanados LB pirm. A. 
Rinkūno. Toliau eina du veda
mieji: angliškai J. J. Daužvar- 
dienės ir lietuviškai A. Rinkū
no. Programoje randame malo
nią staigmeną — kiekvieno šo
kio istorinę apžvalgą. Didžiąją 
leidinio dali užima atskirų šo
kių grupių aprašymai ir nuo
traukos. Po vieną puslapį skir
ta kiekvienos grupės istorinei 
apžvalgai. Leidinys baigiamas 
trumpa istorine tautinių šokių 
švenčių apžvalga, pradedant nuo 
lietuvių šokėjų pasirodymo Lon
done 1938 metais. R.

GYVATARO” IŠVYKA PRANCUZIJON
Iš Kanados krašto apsaugos 

min. Cadieux gautas laiškas, 
kuriame pranešama, kad veda
mas susirašinėjimas su Kanados 
kariuomenės daliniais Vokieti
joj — norima sudaryti “Gyva- 
tarui” sąlygas pasirodyti kana
diečiams kariams su šio krašto 
ir mūsų tautiniais šokiais. Ha- 
miltoniečiai į Paryžių numato 
išskristi liepos 31 d. ir iš ten 
su kariuomenės pagalba pasiek
ti dalinius V. Vokietijoj.

Išvykai aukojo:
$100: B. Kronas, Hamiltonas; $25: 

Labatts Ontario Breweries Ltd., A. 
Zabulionis, J. Inkratas, visi iš Ha
miltono; $20: V. Miniauskas, Sault 
St. Marie, Z. Pulianauskas, V. Sau
lis, abu iš Hamiltono; $15: dr. J. 
Sakalauskas, Survey-Centre, B.C., S. 
L. A. 72 kp. Hamiltono skyr.; $10: 
Hamiltono ateitininkų sendraugių 
kuopa, A. Kaušpėdas, F. Rimkus, R. 
Prunskus, S. Burdinavičius, P. Ka
nopa, K Norkus F. Krivinskas, D.

Stukas, E. Antanaitienė, K Tamo
šiūnas, visi iš Hamiltono, Z. Rudai
tis, Čikaga; B. Pauža, Torontas, dr. 
S. Kazlauskas, M. Krivickas abu iš 
Oakvillės, V. Badenas, Brampton, J. 
šarapnickas, St. Catharines; $5: V. 
žiurauskas, Sault St Marie, D. Dau
ginas, St. Catharines kun. A. Sa
bas, M. Riauka, A. Balčiūnas, J. 
Skardis, I. Girdzevičius, V. Gold- 
bergas, visi Sault St. Marie, V. Bag
donas, E. Prunskus, J. Steigvilas, P. 
Juodelė, S. Cooke, J. Karalėnas, D. 
Kochanka, J. Kontenis, V. Beniušis, 
K. Butkus, J. Petraitis, M. Sniuolis, 
E. Gudis, R. Pajarskas, L. Bacevi
čius, V. Navickas, R. Kairys, E. Ma- 
žulaitis, A. Bartkus, J. Rudaitis, K. 
Čeliauskas, S. Kačinskas, L. Skrip- 
kutė, J. Kšivickas, A. Obcarskis, J. 
Asmenavičius, V. Kunkulis, visi iš 
Hamiltono; $3: Z. Girdvainis, J. Gas- 
peras, abu iš Sault St. Marie, N. Ki- 
siūnas, M. Juodis, J. Kažemėkas, O. 
Ščiukienė, A. Jusys, visi iš Hamil-
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Laimėjo, bet ne laurus
prez. De Gaulle labai negausiais 
ir vis dar netobulais atominiais 
ginklais, o Maskva pokalbio sie
kia su Vašingtonu. Paryžius 
Kremliaus vadams vis dar tebė
ra nepriimtinas į didžiąją Mask
vos ir Vašingtono atominių ga
lybių lygą.

Tautinis ir asmeninis presti
žas prezidentą De Gaulle paska
tino padaryti išsišokimų, kaip tas pačias teises 
pvz. j*o šūkis “Vive le Quebec niai turės minei 

šie prekybiniai mainai sujau
kia visą prezidento De Gaulle 
pajamų mokesčių sistemą, kuri 
lig šiol pinigus už padidėjusias 
įmonių išlaidas atsiimdavo iš 
vartotojų kainų pakėlimu.

Dideli mokesčiai
Didžiausia mokesčių našta 

Prancūzijoje yra užgulusi darbi
ninkus, kurie valstybei moka už 
gaunamas algas ir dargi primo
ka, pirkdami savo pačių paga
mintus gaminius. Turtingesnieji 
sugeba apeiti įstatymą ir savo 
pajamų mokesčius sumažinti iki 
juokingai žemo lygio, nors jų 
uždarbiai yra didesni nei kituo
se Bendrosios Rinkos kraštuo
se. Kiekvienam prancūzui per 
metus tenka apie $468 valsty
binių mokesčių, kai tuo tarpu 
olandas temoka $358. Dėl šios 
nelygybės kalta nevykusi sis
tema, kuri 1967 m. net 58% vi
sų valstybės iždo pajamų surin
ko iš vartotojų gaminiams už
krautais mokesčiais.

įsijungs į buržuazinę visuomenę 
ir užmirš revoliuciją.

pranešimu, dar griežčiau prieš 
studentus rinkiminiame vajuje 
pasisakė prancūzų kompartijos 
vadas Waldeck Rochet: “Stu
dentų vadai yra nuotykių jieš- 
kotojai, anarchistai, maoistai, 
trockistai! Vienintelė tikrųjų 
revoliucininkų jungtis tėra ko
munistų partija!” ši kalba buvo 
pasakyta Paryžiaus priemiesčio 
kino teatre “Secretan”, specia
lioje lentoje ant sienos ženkli
nant į kompartiją įstojančius 
narius. Per vieną savaitę kom
partija Paryžiuje padidėjo 3880 
narių. Jos vadai buvo tikri, kad 
rinkimuose prez. De Gaulle 
partija susilauks visiško pralai
mėjimo, kad komunistai su kai
riojo sparno federacija sudarys 
koalicinę krašto vyriausybę ir 
kad toliau bus lengvas kelias į 
kompartijos diktatūrą. Kortas 
sumaišė netikėtai stipri prezi
dento De Gaulle pergalė. Atro
do, prancūzų tauta didžiųjų kri
zių metu įprato žiūrėti į prezi
dentą De Gaulle kaip į vienin
telį išsigelbėjimą, nors jam jau 
yra 77 metai amžiaus.

Didybė ir realybė
Tenka sutikti, prez. De Gaulle 

Prancūzijai yra padaręs daug 
gero, įvesdamas veiksmingą 
konstituciją, užbaigdamas karą 
Alžerijoje, palaukdamas kariuo
menės kišimąsi į politinius rei
kalus, atstatydamas normalius 
santykius su didžiausiu priešu 
— V. Vokietija. Be abejonės, 
tai yra dideli jo, kaip preziden
to, laimėjimai, tačiau žalos 
Prancūzijai atnešė jo polinkis į 
tautinę garbę, keisti ėjimai už
sienio politikoje, vidaus prob
lemų nustūmimas į šalį. Jo sva
jonė apie Europą nuo Uralo iki 
Atlanto, kurios tikroji priežastis 
yra noras padaryti Prancūziją 
vakarinės Europos vadove, tik ir 
liko svajone, nes tokiai minčiai 
įgyvendinti reikėtų sovietų pri
tarimo. Prezidentui De Gaulle 
pavyko išstumti JAV iš Pran
cūzijos ir tuo būdu pasitarnauti 
Maskvai, bet Atlanto Sąjunga 
dėl to nesugriuvo. Vakarų Euro
pa ir toliau apsaugos jieško po 
JAV sparnu, nepasitikėdama

pvz. jo sukis “Vive le Quebec 
libre!” Montrealyje ar bandy
mas aukso telkimu pakirsti pa
saulio pasitikėjimą amerikietiš
ku doleriu. Per savo valdžios 
dešimtmetį prez. De Gaulle su
kaupė aukso už $6.000.000.000 
ir jį “įšaldė” centriniame Pran
cūzijos Banke, užuot plėtęs pra
monę, tobulinęs švietimo siste
mą, gerinęs socialinį prancūzų 
tautos aprūpinimą. Iš svajų pa
saulio į dabartinio gyvenimo 
realybę prezidentą De Gaulle 
grąžino studentų maištavimas ir 
darbininkų masinis streikas.

Darbininkų atlyginimai
Prancūzijos švietimo sistema 

jau 200 metų nėra turėjusi di: 
dėsnių reformų, nors gyvenimas 
ir studentų poreikiai nestovi 
vietoje, ypač šiais neramiais 
laikais, kai mokslus einantis 
jaunimas ima kelti vis didesnius 
reikalavimus. Nedaug geresni 
yra ir Prancūzijos darbininkų 
reikalai. Remiantis Bendrosios 
Rinkos komisijos paskelbta sta
tistika, už prancūzų darbinin
kus augštesnius atlyginimus gau
na liuksemburgiečiai, vokiečiai, 
belgai ir olandai. Iš visų Bend
rajai Rinkai priklausančių kraš
tų tik italai darbininkai yra 
skurdesnėje būklėje už pran
cūzus. šią klaidą turi atitaisyti 
premjero G. Pompidou pažadas 
padidinti minimalinį atlygini
mą 38%, o visiem kitiem algas 
pakelti 16%. Plano įgyvendini
mas pareikalaus didelių papil
domų išlaidų, kurias bus neleng- 
va pakelti Prancūzijos ekono
mijai. Valstybės iždo aukso ir 
užsienio valiutos atsargas strei
kas sumažino iki penkių bilijo
nų dolerių. Tai vis dar yra pa
lyginti labai didelė suma, ta
čiau dėl streiko šiemetinis pre
kybinis balansas Prancūzijai ga
li duoti apie du bilijonus dole
rių nuostolio. Liepos 1 d. Bend-

rosios Rinkos kraštai, prisitai
kydami prie velionies prez. J. 
F. Kennedžio pasaulinės preky
bos plano, savo gaminiams pa
naikino muito užtvaras. Tai reiš
kia, kad Prancūzija savo terito
rijoje lygiomis kortomis turės 
varžytis su Liuksemburgu, Bel
gija, Olandija, V. Vokietija ir 
Italija. Savaime suprantama, 
.----- pranCūzų gami-

tuose kraštuose.

Didžioji dalis Prancūrijos pra
monės įmonių turi labai ribotą 
kapitalą, nepakankamą algoms 
didinti ir gamybai plėsti. Su
stabdžius nuolatinį kainų kėli
mą, joms gresia bankrotas. Vie
nintelė išeitis būtų mažesniųjų 
gamyklų susijungimas j stam
besnius vienetus arba valstybės 
finansinė parama, kurios reika
lauja ir mažažemiai ūkininkai 
Kadangi valstybės iždas taip 
pat turi ribas, problemai is- 
spręsti yra būtina mokesčių re
forma, didesnis kapitalo inves
tavimas į pramonę, mažų žemės 
ūkių likvidavimas, jų savinin
kams parūpinimas darbo fabri
kuose.

Ar ištesės?
Prezidento De Gaulle rinki

minis triumfas labai lengvai ga
li tapti didžiausia jo politinės 
karjeros tragedija, jeigu laiku 
nebus pravestos esminės refor
mos, sustabdytas bedarbių skai
čiaus augimas, suvaldyti stu
dentai ir grąžintas tarptautinių 
bankų pasitikėjimas prancūziš
ku franku, kuriam gresia nu
vertinimo pavojus. Didžiulė per
galė rinkimuose prezidentui De 
Gaulle neleis teisintis, kad dėl 
visų ateities nesėkmių yra kalti 
jo priešai. Prancūzų tauta davė 
laisvas rankas prezidentui De 
Gaulle didžiausia parlamento at
stovų persvara visoje Prancūzi
jos respublikų istorijoje. Už to
kį didelį pasitikėjimą ji, be abe-, 
jonės, lauks didelių darbų iš sa
vo senojo prezidento. V. Kst.

Tragiškai žuvus sūnui A. A. ROMUI,

A. ir P. GARKEVIČIAMS reiškiame nuoširdžią užuojauta —

K. ir S. GaldikaiA. ir A. Panumiai

368-
6813

KIAUSK/TE
PATARS/M-PADEMM

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAHTS

LIEPOS PRADŽIA buvo gyva, amfiteatre paminėjo 12,000”. Keista, 
Įvyko kelių organizacijų seimai, iš jog visa amerikiečių spauda (net ar
kinių ypatingai išsiskyrė Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje seimas ir 
-tautinių šokių šventė bei su ja su
sieti kiti parengimai. Tai buvo ne
eiliniai įvykiai. Pati didžiausia šven
tė buvo Tarptautiniame Amfiteatre,- 
kur sugužėjo apie 8.000 publikos. 
Visi bilietai buvo išparduoti. To nė
ra pasitaikę per ankstesnes panašias 
šventes. Ir šokėjų skaičiumi ši šven
tė viršijo praėjusias. Bendras įspū
dis geras. Kalbėtojams pasireikšti 
buvo surengtas šventės išvakarėse 
balins Arlington© arklių lenktynių 
patalpose. Ten išsikalbėti buvo gali
ma leisti ir keliem kitiem, nes šven
tės metu Amfiteatre kalbinė progra
ma dar irgi buvo truputį perilga. 
Malonus paįvairinimas buvo choro 
ir solisto palyda šokėjams. Taip pat 
ir naujų šokių įvedimas programon 
buvo sveikintinas dalykas. Kadangi 
oras šį kartą nebuvo karštas, tai ir 
žiūrovai labiau galėjo koncentruotis 
bei sekti programą.

Smagu šventėje buvo matyti Urug
vajaus lietuvius šokėjus, kuriems 
buvo leista dar atskirai pasirodyti 
per akt Aldonos Eretaitės ir Leono 
Barausko dailiojo žodžio programą 
Jaunimo Centre. Urugvajaus jaunie
ji, kurie jau yra gimę svetimame 
krašte, buvo karštai publikos priimti. 
Čikagoje Urugvajaus konsulu yra lie
tuvis Stungevičius, kuris kalbėjo per 
tautinių šokių šventės balių. Urugva
jaus šokėjai liepos 8 d. buvo priimti 
Čikagos miesto burmistro Richard 
Daley jo įstaigoje. Svečiai burmist
rui įteikė Montevideo miesto bur
mistro įduotą herbą ir laišką. Atsi
dėkodamas Čikagos miesto burmist
ras taip pat įteikė dovaną ir laišką.

Apie šią lietuvių šventę rašė ir 
Čikagos spauda. Plačiausiai paminė
jo “Chicagos Tribune”, iškeldamas 
garbės svečių — kandidato į JAV 
prezidentus Niksono dukterų apsilan
kymą šventėje. Tik “Chicago Sun- 
Times” įdėjo 3 nuotraukas (kaiku- 
riose laidose buvo tik dvi), liečian
čias pačią programą, o ne politiką. 
“Chicago Tribune” atspaustas raši
nys buvo užvardintas — “Lietuvos 
nepriklausomybės 5* matų sukaktį

tima demokratų partijai) nepaminė
jo Illinois gubernatoriaus S. Shapi
ro dalyvavimo. 
• • •

GANA DAUG ŽMONIŲ sutraukė 
SLA 55 seimas, įvykęs liepos 1-3 
dienomis. Buvo suvažiavę apie 120 
atstovų ne tik iš JAV, bet ir iš 
Kanados, jų tarpe vienas didžiausių 
šios organizacijos Kanadoje veikė
jų — Stasys Jokūbaitis. Pirmos die
nos kelios valandos buvo skirtos Lie
tuvos nepriklausomybės 50 m. sukak
čiai paminėti, čia buvo konsulo dr. 
P. Daužvardžio žodis ir deklamaci
jų. Ypač netrūko sveikinimų. P. Dar- 
gis prie mikrofono kvietė kalbėti 
žmones, kurie daugiau yra pasidar
bavę SLA labui. Tokių kalbėjusių 
buvo kelios dešimtys ir daug kam 
tie sveikinimai nusibodo. Svečiams 
iš dalies buvo įdomu susipažinti su 
ilgamečiais šios organizacijos veikė
jais, kurie yra pasireiškę ir bendra
me lietuviškame veikime. Kalbėtojų 
tarpe buvo dr. Grigaitis, S. Mlchel- 
sonas, Vera Olienė, K. Karpius, S. 
Balzekas ir kt — šis seimas nieko 
ypatingo nesprendė. Kadangi visi 
pranešimai buvo atspausdinti knyge
lėje, kuri prieš seimą išsiuntinėta 
atstovams, tai pranešimų nebuvo. 
Buvo svarstomi kaikurie narių pa
siūlymai, tačiau nebuvo daug dėme
sio vertų. Kadangi organizacija pir
moje eilėje yra skirta apdraudai, 
tai ją varžo visokie įstatymai, o lie
tuviški reikalai ir lietuvių kultūros 
palaikymas jai tebėra šalutiniai da
lykai. Nors organizacija yra turtinga 
(jos turtas siekia arti 4 miL dole
rių), tačiau lietuviškiems reikalams 
nedaug iš to nubyra. Ji gal vertin
giausia tik todėl, jog buria lietuvius 
į krūvą ir sudaro progą susitikti, 
išsikalbėti, pabendrauti. Ir šis sei
mas buvo baigtas banketu, į kurį 
bilietas kainavo $12.50.• • •

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZEJUJE, kuriame šiuo me
tu vyksta Jurgio Kasakaičio foto pa
roda (iki liepos 31 d.) liepos 14 d. 
atidaryta kita paroda, skirta Dariaus- 
Girėno prisiminimai, šią parodą ar-

užbaigė prez. De Gaulle neįti
kėtinai didelė pergalė parlamen
to rinkimuose. Balsuotojų dau
guma pabūgo revoliucijos ir ko
munistų diktatūros grėsmės, ku
rią savo priešrinkiminėse kal
bose pabrėžė prez. De Gaulle. 
Antroji šio laimėjimo priežastis 
yra prancūzų kompartijos laiky
sena. Ją mums atskleidžia vo
kiečių žurnalo “Stern” red. R. 
Braumanno prieš rinkimus tu
rėtas pokalbis su komunistinės 
Darbo Federacijos vadu Georges 
Seguy. Jo žinioje yra beveik du 
milijonai prancūzų darbininkų. 
Šios didžiausios darbininkų uni
jos vadas pasisakė už rinkimus 
į parlamentą, užsitraukdamas 
Sorbonos universiteto maištau
jančių studentų nemalonę. Vo
kiečių laikraštininkui G. Seguy 
aiškino, kad jo unija siekia pa
gerinti darbininkų būklę, bet ne
nori sunaikinti viso krašto ge
rovės. Jo teigimu, didžiausias 
laimėjimas buvo premjero G. 
.Pompidou pažadas padidinti mi- 
nimalinį valandinį atlyginimą 
38%, kai tuo tarpu lig šiol jis 
kasmet padidėdavo tik 5%. Ma
žiausiai uždirbančių darbininkų 
mėnesinės algos iš karto pakilo 
nuo 450 iki 600 frankų. Atlygi
nimų padidinimą daugiau uždir
bantiems darbininkams, 40 dar
bo valandų savaitę, didesnį bal
są darbovietėse ir pensijas, su
laukusiems 60 metų amžiaus, 
komunistinės unijos vadas G. 
Seguy tikėjosi iškovoti po rin
kimų, į kuriuos komunistai ruo
šėsi eiti su pergalės šūkiu: “Už
tenka dešimt gaullizmo metų! 
Mes norime socialiniu atžvilgiu 
pažangios vyriausybės!”

Studentai — “buržujų vaikai”
Sorbonos universiteto studen

tai apkaltino G. Seguy re
voliucijos išdavimu, sužinoję, 
kad jis remia rinkimus ir kad 
streiko metu septyniems specia
listams Renault automobilių ga
mykloje LeMans mieste yra lei
dęs tęsti naujo traktoriaus 
konstrukciją, turėdamas galvo
je rinkos varžybas su V. Vokie
tija. Į studentų kaltinimus G. 
Seguy atsikirto komunistiniu 
žargonu: jie yra buržujų vaikai, 
kuriems nerūpi tikrieji darbo 
klasės reikalai. Baigę studijas,

| LEON MITKIEWICZ LENKŲ KARINIS ATTACHE |

| Lenkijos atstovybė Kaune Į

(Tęsinys iš, praeit o numerio)

Naujai paskirtam kariniam at
stovui pranešta, kad pasiunti
nys Charvat išvyksta į Lietuvą 
dar prieš balandžio 1 d., o su 
juo turi vykti ir jis. Mar
šalas, užbaigdamas pasikalbėji
mą, dar kartą priminė, kad pul
kininkas neužgautų lietuviškos 
ambicijos-savigarbos. Į pulkinin
ko pastabą dėl nemokėjimo lie
tuvių kalbos maršalas atsakė, 
kad mokėdamas prancūzų ir ru
sų kalbas daug sunkumų Lie
tuvoj neturės.

Kovo 28 d. L. M. prisistatė 
pulkininkui T. Pelczynski, ku
ris faktiškai buvo visų Lenki
jos karinių atstovų šefas. Jis 
dar kartą priminė, kad lenkams 
labai svarbu įrodyti Lietuvai, 
vyresniems vadams ir štabui, 
kad Lenkija visiškai nesikėsina 
į Lietuvos nepriklausomybę, pil
nai gerbia Lietuvos valstybingu
mą ir nepriklausomybę, kad su 
Lietuva norima palaikyti kuo ge
riausius santykius. Lietuva gali 
išlaikyti savo nepriklausomybę 
tik atsirėmusi į Lenkiją.

Prie svarbesnių pulkininko L. 
M. uždavinių priskiriamas gerų 
santykių užmezgimas su augš- 
tesniais Lietuvos karininkais. 
Taip pat prie pirmųjų žingsnių 
priklauso išlyginimas blogo Įspū
džio, padaryto lietuviams ir Lie
tuvos kariuomenei ultimatumu. 
Žvalgybos uždaviniai nepriklau
sė prie pik. L. M. kompetenci
jai. Priešingai, jis turėjo paro
dyti, kad Lenkijos kariuomenės 
atstovas visiškai nesidomi Lie
tuvos kariuomene. Santykiuose 
su kitų valstybių kariniais atsto
vais nurodyta būti draugišku su 
Estijos pulkininku Saarsen ir 
juo pasitikėti, su prancūzu at
stovu būti mandagiu, tačiau at
sargiu ir šaltu, nes Prancūzija

ganizavo Kazys Baltrlmaitis, Edmun
das Jasiūnas ir Liudas Kairys. Joje 
išstatyta daug eksponatą, liečiančiu 
šią lakūną gyvenimą bei ją skri
dimą į Lietuvą. Pats S. Balzekas, 
kurio patalpose yra įsikūręs murė
jus, nemažai turimą eksponatą išsta
tė Čikagos spaudos, radijo bei tele
vizijos darbuotoją Klube — “Chica
go Press Club”. Ten iki liepos 22 d. 
galima pamatyti apie šimtinę ekspo
natą — dailės kūrintą, lietuvišką 
pašto ženklą, lietuviškos spaudos, 
gintaro ir kt. Šią patalpą lanko keli 
šimtai žmonių, kuriems yra gera pro
ga susipažinti su lietuviais ir ją kū-

(Nukelta į 3 pusi.)

įvykiuose su lietuviais padarė 
lenkams “kiaulystę” (taip išsi
reiškė Lenkijos karo atstovų še
fas pik. Pelczynski), sekti ruso 
ir vokiečio laikyseną.* * *

Busimasis Lenkijos karo atta
che taip pat aplankė užsienio 
reikalų min. Becką, kuris apie 
Lietuvą taip kalbėjo: “Aktyvi ir 
reali Lenkijos politika davė pir
muosius vaisius; sutvarkytas Lie
tuvos reikalas. Esu nusistatęs, 
atsižvelgiant į dabartinę Euro
pos situaciją, dar labiau suak
tyvinti Lenkijos politiką. 48-nių 
valandų ultimatume Lietuvai ga^ 
Įima buvo pateikti tik tokius 
reikalavimus, kokius tuo metu 
mes galėjom įvykdyti. Užmez
gus normalius santykius, reikės 
siekti su Lietuva tokio bendra
darbiavimo, kad ir visi Pabaltijo 
kraštai bendradarbiautų su Len
kija. Nėra reikalo skubėti. Tu
rime veikti pamažu ir atsargiai, 
pagrindu imdami ne praeitį, ku
ri jau nesugrįš, bet dabartį, eg
zistuojančią Lietuvos valstybę, 
šiandieninę lietuvių tautą. O 
šiandieninė Lietuvos visuomenė
— tai jauni nacionalistai, išauk
lėti naujoj, nepriklausomoj vals
tybėj. ši tikrovė turi būti Len
kijos valstybės pripažinta ir ger
biama. Didelę klaidą padalytu
me remdamiesi lenkiška bend
ruomene Lietuvoj, žinoma, ir ją 
reikia imti dėmesin mūsų planų 
vykdyme, tačiau primenant jos 
gyvenimą Lietuvos valstybės ri
bose.

Maršalas Pilsudskis, — to
liau kalbėjo min. Beckas, — ne
žiūrint didelių sentimentų Lie
tuvos lenkams, apie juos taip iš
sireiškė: tai yra tik beždžionės. 
Didesnė dalis tenykščių lenkų
— oportunistai, kuriems pir
miausiai rūpi dvarų išlaikymas. 
Tuo remiasi jų visa politinė pro
grama. Gal geriau būtų remtis 
neturtingais lenkais, o ypač nau
ja Lietuvos lenkų atžala.

Nusprendžiau, — kalbėjo Bec
kas, — jieškoti kalbos su la
biausiai Lenkijai nepalankiu 
elementu, t.y. jaunais tautinin
kais. Gal pavyks juos įtikinti, 
kad Lietuva, jos pačios gerovei, 
savo likimą turi surišti su Len
kija, o ne su Vokietija ar Rusi
ja. Nestinga iš tautininkų pusės 
karštų bendradarbiavimo šali
ninkų su Lenkija, tačiau trūks
ta 'grupės, kuri norėtų kartu ei
ti su Lenkija. Galėtume Lietu
vą užimti ginklu, ją aneksuoti. 
Bet toks žingsnis būtų labai ža
lingas, nes du milijonai lietu
vių sudarytų Lenkijai daug rū-

pėsčių jautrioje Pabaltijo srity
je ir dar tokioj tarptautinėj 
būklėj, kada yra susitelkusi di
delė jėga (Vokietija), o įvykių 
raida labai greita. Savo politi
koj santykiuose su Lietuva nu
tariau taikyti tezę: lygus su ly
giais — laisvas su laisvais.”

* * *
Min. Beckas perspėjo karinį 

atstovą, kad Charvat yra labai 
sunkus žmogus, tačiau Baltijos 
reikalų ir santykių žinovas, bu
vęs 15 metų pasiuntinio parei
gose Suomijoj, Estijoj ir pasku
tiniu metu Latvijoj.

Su ypatingu dėmesiu išklau
sė pik. L. Mitkiewicz ministerio 
kalbą, nes joje pirmą kartą bu
vo atskleisti paslaptingi min. 
Becko politiniai užkulisiai.

Pik. L. M. pilnai sutiko su mi
nisterio politinėm pažiūrom į 
Lietuvą, tačiau nesuprato ulti
matumo tikslo vien tik santy
kiam užmegzti. Juk Lietuva ne
labai svarbus elementas, nagri
nėjant Lenkijos politinius-stra- 
teginius klausimus. Kam tad rei
kalinga buvo jėga santykiams 
užmegzti? Taip pat nereikalin
gas buvo grasinimas karine jė
ga prijungti Lietuvą. Teisinga 
betgi buvo ministerio Becko pa
žiūra į naują ir jauną Lietuvą, 
į jaunus jos nacionalistus-tauti- 
ninkus.

❖ * ♦
Tą pačią dieną pik. L. M. ap

lankė ir gen. štabo viršininką 
gen. W. Stachiewicz. Jo kalba 
taip pat lietė Lietuvos santykių 
klausimą. Jis siūlė pik. L. M‘. 
taktiniuose ėjimuose Lietuvos 
nepažeminti. Nesvarbu, kad ji 
turi tris kariuomenės divizijas, 
o Lenkija 30. Pas lietuvius rei
kia eiti pagarbiai ir mandagiai. 
Svarbiausia, atkreipti dėmesį į 
Lietuvos santykius su Vokietija 
ir Rusija. Lietuvos geografinė 
padėtis ir jos pozicija, Lenki
jos konflikto atveju su Vokieti
ja ir Rusija, yra mums labai 
reikšminga. Beveik tikra, kad 
vokiečiai pasipriešins lenkų įta
kai Lietuvoje, jausdami grėsmę 
Rytprūsiams. Taikingas lietuvių- 
lenkų sugyvenimas — tai Ryt
prūsių apsupimas. Tad ir reikia 
ištirti, kaip visi tie reikalai at
rodo, į kurią pusę linksta lie
tuviai — Vokietijos ar Rusijos. 
Po Lenkijos ultimatumo Lietu
vai gen. štabo viršininkas susi-

tęs. Apie Charvatą gen. Stachie- 
wicz išsireiškė, kad tai sunkus 
ir nelabai malonus žmogus.
(Bus daugiau) Paruošė K. Baronas

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

Man atrodo, jog “TŽ” straipsnyje “Senatvės pensija nuo 66” yra 
įsibrovęs netikslumas — jame nėra paminėta svarbiausioji sąlyga 
pensijai gauti: asmuo turi būti išgyvenęs Kanadoje mažiausiai 10 
metų. Be tos pastabos straipsnis daugelį gali suklaidinti. D. P.

Teisingai pastebėjote, kad senatvės pensijai gauti reikia išgy
venti Kanadoje 10 metų. Senatvės pensijai gauti yra iš viso tik dvi 
sąlygos: nustatytas amžius (67 šiais metais, 66 sekančiais metais ir 
65 nuo 1970 m.) ir išgyvenimas Kanadoje 10 metų. Jūsų minimo 
straipsnelio, kuris buvo atspaustas “TŽ” 26 nr. antrašte “Senatvės 
pensija nuo 66”, tikslas nebuvo duoti pilną informaciją apie senat
vės pensijas, o tik atkreipti dėmesį, kad gimusieji 1902 metais turė
tų dabar paduoti pareiškimus. Plačiau apie senatvės pensijas buvo 
anksčiau kelis kartus rašyta. Gavimo sąlygos buvo pakartotos šiose 
skiltyse š.m. vasario 1 d. 5 nr. Tarp kitko, minima informacija 
buvo paruošta spaudos agentūros “Canadian Scene”.

Prašau paaiškinti, ar gaunant senatvės pensiją ir toliau reikia 
mokėti už ligoninės apdraudą — Ontario Hospital Insurance Services, 
kuri sergančiam duoda vietą ligoninėje, ar reikia ir toliau priklau
syti OMSIP — Ontario Medical Services Insurance Plan? Ada

Gaunant senatvės pensiją, reikia ir toliau mokėti už minėtas 
draudas. Tačiau jei pensininkas neturi kitų pajamų ir nepajėgia už 
tas draudas mokėti, vyriausybė stengiasi tokiems pensininkams pa
dėti. Dėl ligoninės draudos įmokų sumažinimo bei panaikinimo reikia 
rašyti šiuo adresu: Director of Family Benefits, Dept, of Family and 
Social Services, Queen’s Park, Toronto, Ont Norint gauti OMSIP 
įmokų sumažinimą ar panaikinimą, reikia užpildyti pareiškimo ant
rąją pusę. Tai yra tie patys pareiškimai, kurie yra užpildomi norint 
įstoti į OMSIP. Pareiškimai gaunami bankuose.

Esu gimusi 1902 m. sausio mėnesį. Dabar gaunu pašalpa iš De
partment of Social and Family Services. Ar aš turiu paduoti pareiš
kimą, ar automatiškai pereisiu į senatvės pensijos planą? K-na

Automatiškai senatvės pensijos negausite. Reikia užpildyti pa
reiškimą, pridėti gimimo arba krikšto metriką. Jos neturint, reikia 
paaiškinti, kodėl šių dokumentų negalima pristatyti. Tada senatvės 
pensijų įstaigos pareigūnai padės rasti kitus amžiaus įrodymus. Pa
reiškimai su paaiškinimų knygele gaunami pašto įstaigose. — Kaip 
anksčiau buvo minėta “TŽ” informaciniame straipsnelyje “Senatvės 
pensijos nuo 66”, gimusieji 1902 metais turėtų jau dabar tuos pa
reiškimus paduoti.

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

Ištrauks iš oro Dd 4 galionų vandens 
per dieną, t y. per 24 vai. 91 laipsnių 
karštyje su 90% drėgmės ore.
Ateikite ir pamatykite kaip jis veikla

Krautuvės otidarytM nve 9 voL ryto iki 9 vai. vakaro.

NAUJOVIŠKAS 
DRĖGMĖSIURBIS 

(dehumidifier) 
išpardavimo kaina



Lietuvos bylą į Jungtines Tautas
Specialus komitetas su L- Valiuku priešakyje • Aštuoneri dar
bo metai • Laimėjimai JAV kongrese • Kelias į Lietuvos lais
vę — per Vašingtoną

AL. GIMANTAS

Mūsų spaudoje Leonardo Va
liuko pavardė linksniuojama ga
na dažnai, o kartais ir nuotrau
ka švysteli. Neseniai Southfiel- 
de, Mich., malonioje dr. V. Ma
jausko namų aplinkoje, turėjau 
progą keletą valandų pabend
rauti su iš Los Angeles atvyku
siu entuziastu. Jis vis nerimsta, 
skuba, stengiasi pasiekti kiek 
galint daugiau tautiečių, pasi
kalbėti su jais, išgirsti nuomo
nes rūpimais klausimais, paaiš
kinti savo ir viso rezoliucijų ko
miteto darbą, siekius, veiklos 
metodus. Tegu tai ir nevisai 
nauja, gal ir girdėta, bet L. Va
liukas visada turi šį bei tą ir vi
sai naujo pabrėžti. Jis vis nelei
džia užmigti nei savo, nei kitų 
entuziazmui.

Naujas veiksnys?
Per aštuonetą veiklos metų 

dalis tautiečių, taipgi vėliau įsi
jungusių latvių ir estų, pavar
go, pasitraukė, bet, laimei, jų 
vieton ateina nauji veidai. Žino
ma, jei būtų daugiau pinigo, jei 
atsirastų dar daugiau norinčių 
talkinti neeilinio pobūdžio veik
loje, aišku, visiems dirbantie
siems būtų lengviau, o ir patys 
rezultatai šiandien būtų dau
giau apčiuopiami. Bet L.* Valiu
kas nesiskundžia, nieko nebara, 
niekam nepriekaištauja. Tas 
darbas esąs grynai savanoriš
kas, niekam iš šalies negalimas 
primesti, čia kiekvieno laisvas 
pasirinkimas pagal savo supra
timą.

L. Valiukas pabrėžia, kad. jo 
vadovaujamas komitetas jokiu 
būdu nelaiko savęs veiksniu, nie
kad nesikėsino ir ateity nesi
kėsins į betkurias vadovaujan
čias institucijas. Komitetas tik 
bando atlikti tai, ko jokie veiks
niai šiandien dar nedirba ar 
net ir nenumato toje srityje ką 
nors konkretesnio atlikti. Tarp 
komiteto, VLIKo ir ALToš jo
kių nesutarimų nesama, nors, 
kita vertus, nesulaukiama ir pa
ramos. Kai vasario mėn. Los An
geles lankėsi VLIKo pirminin
kas, privačiai komiteto nariams 
ir sekančią dieną Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo metu 
salėje viešai pastebėjo, kad L. 
Valiuko vadovaujamas komite
tas, atsiekęs rezoliucijų priėmi
mo Lietuvos laisvinimo reikalu 
JAV kongreso abiejuose rūmuo
se, tikrai gali didžiuotis nuosta
biu laimėjimu!

Kada gi bus laikas?
Yra mūsų tarpe nemažai skep

tikų (Įskaitant ir šių žodžių ra- 
šėją), * manančių, kad Lietuvos 
reikalu nėra ko tikėtis iš Jung
tinių Tautų, kuriose svarų bal
są turi sovietai. Be to, ir pa
čioms Jungtinėms Valstybėms 
esą nevisada pasiseka tinkamai 
apginti savo interesus. Bet ir į 
told teigimą L. Valiukas turi 
savo atsaką. Girdi, žiūrėkite i 
Raud. Kiniją. Kiekvienais me
tais ją vis stengiamasi pravesti 
i JT, bet nesėkmingai. Praeis 
dar keli metai, ir galime būti 
tikri, ji bus įsileista pilnateisiu 
nariu. Gi šiuo metu, ypač Jung
tinėms Tautoms posėdžiaujant, 
Raud. Kinija gauna labai daug 
reklamos ir dėmesio, tiek iš 
amerikinės, tiek ir iš visu kitu

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
(Atkelta iš 2-ro psl.)

PIRMASIS NUMERIS naujai pra
dėto leisti laikraščio “Akiračiai” iš
ėjo liepos 7 d. Jis buvo platinamas 
šokių šventės metu Amfiteatre, šis 
16 psl. leidinys save vadina “atviro 
žodžio mėnraščiu”. Redaktoriais pa
sirašo: D. Bielskus, K. Drunga, R. 
Mieželis, dr. T. Remeikis, dr. Z. Re
kašius, dr. R. šliažas. Leidinyje ne
mažai autorių pasirašo slapyvar
džiais, nors rašoma, jog slapyvar
džiais pasirašyti straipsniai nepagei
daujami. Yra duodama žinių apie tau
tinių šokių šventės rengimo užkuli
sius, apie lietuviškas mokyklas iš
eivijoje, recenzuojama VI. Vaitiekų-

Ateities" žurnalo redaktorius A. Sabalis kalba stovyklaujantiems ateitininkams
Nuotr. J. Tamulaičio
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ŠIMTINĖ MERGAIČIŲ STOVYKLAUJA
Birželio 30 dieną susirinko seselių 

sodybon Putname apie 120 stovyklau
tojų iš visų Amerikos kampų. Po re
gistracijos sekė stovyklos atidarymas, 
per kurį buvo pristatyta stovyklos 
vadovybė: kun. Zakaras — kapelio
nas, sės. M. Viktorija — vedėja, sės. 
M. Monika — padėjėja ir siuvinėji
mo mokytoja, sės. M. Bernadeta — 
iždininkė ir padėjėja giesmių pamo
kose, postulentė Eglė Motiejūnaitė — 
lietuvių kalbos mokytoja nemokan
čioms vyresniųjų grupėje, post. Jo
nė Šaltenytė — lietuvių kalbos mo
kytoja nemokančiomis vidutiniųjų 
grupėje, Ona Adomaitienė iš 
North Dakota — mažųjų mokyto
ja, Konstancija Valiuškienė iš 
Portlando, Maine, — korespondentė, 
meno bei literatūros mokytoja vidu
tinei grupei, Gabija Juozapavičiūtė 
iš Hamiltono, Kanados, — literatūros 
mokytoja vienai vidutinei grupei, 
laikraštėlio darbuotoja ir korespon
dentė. Antrą savaitę iš Čikagos atva
žiuoja Bernardas Prapuolenis — dai
nų mokytojas. Jūratė Bielskutė yra 
vandens sargė ir sporto instruktorė, 
Jūratė Jasaitytė — literatūros dėsty
toja vyresnei grupei, dramos būrelio 
vedėja ir laikraštėlio darbuotoja. Li-

lė Klizaitė iš Toronto, Kanados, pa
deda prie siuvinėjimo ir meno pamo
kų, Rūta Urbonaitė iš Toronto padeda 
mažųjų sporte ir užsiėmimuose. Eu
genijus Girdauskas iš Toronto — 
sporto vadovas. Pagalbininkės: Aida 
Palytė, seniūnė, iš Niujorko, jos pa
vaduotoja Ramunė Sakalaitė iš To
ronto, Jūratė Tautvilaitė iš Indianos 
ir Rūta Juzukonytė iš Toronto. Šiais 
metais stovykloje bus atžymėti keturi 
jubilėjai: 50 metų Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, 50 metų Ne
kaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
seserų vienuolyno įsteigimo, 50 me
tų skautijos įsteigimo ir 25 metų — 
stovyklos įsteigimo.

Stovykla įėjo į savo normalią tvar
ką pirmadienį su visomis literatūros 
pamokomis, dainavimu, sportu ir už
siėmimais. Pirmosios savaitės tema 
yra senovės Lietuva. Taip pat per 
pamokas aiškinama, kad vaikai įsisą
monintų, kas jie yra, iš kur kilę. 
Stovyklautojos supažindinamos su 
tautosaka — dainomis, pasakomis ir 
mįslėmis. Antradienio vakarą visos 
talentinogs mergaitės pasirodė Ma
tulaičio poilsio namuose talentų va
kare su gitaromis, dainomis ir šo
kiais. Gabija

kraštų spaudos, radijo, televizi
jos. Todėl net pačiu blogiausiu 
atveju, t.y. jei Lietuvos byla 
JT negalėtų būti apginta, būtų 
gauta tos mums visiems taip rei
kalingos “publicity”, kurios ki
tu atveju ir už milijoną dolerių 
nebūtų galima gauti. Skeptikai 
vis sako, kad dar nelaikąs, bet 
kada gi ateis tas laikas Lietuvos 
klausimui iškelti JT? Ar lauk
sime dar 25 metus? Ar ir tada 
gal bus netinkamas metas? Toks 
žymus amerikietis senatorius, 
kaip Hruska, mano, kad kaip 
tik geriau anksčiau kelti Pabal
tijo tautų nepriklausomybės 
grąžinimo reikalą toje pasauli
nėje organizacijoje.

Pasiekti laimėjimai
Baltieji Rūmai, Valstybės De

partamentas nebuvo ir nėra pa
lankūs klausimo kėlimui JT. Tik 
mūsų visų bendra veikla, nuola
tinė akcija, pastangos, spaudi
mas galėtų priversti juos pakeis
ti savo nuomonę. Nežiūrint val
džios nepalankumo, visdėlto pa
sisekė pravesti pageidaujamas 
rezoliucijas tiek senate, tiek ir 
atstovų rūmuose. Buvo juk ir 
mūsų tarpe pesimistų, netikėju
sių, kad tai galėtų būti įvykdyta. 
Šiuo metu rezoliucijų komitetas 
stengiasi į savo eiles įtraukti 
kiek galint daugiau ryškesnių 
amerikinio politinio, kultūrinio^ 
ekonominio gyvenimo asmeny
bių. Jų žodis, jų balsas, laiškas, 
telegrama ar pareiškimas jau 
gali turėti kur kas daugiau svo
rio tiek Valstybės Departamen
te, tiek ir prezidentūroje. Anks
čiau ar vėliau tai gali nulemti 
ten esančių nuomonių pasikeiti
mą mums norima linkme.

Tik per Vašingtoną
Taigi, darbas turi būti tęsia

mas. Ypač, kaip jau minėta, ten
ka koncentruotis jieškant naujų 
ir. Įtakingų draugų Pabaltijo 
laisvės bylai. Nebūtų, esą, tiks
lu, kad Jungtinėse Tautose bylą 
keltų kitos valstybės (nuolat gir
dima ir tokių nuomonių). Rei
kėtų pasikliauti Amerika, kuri, 
jei tik panorės, gebės surasti 
pritariančių ir kitų draugiškų 
valstybių tarpe. JAV dar turi 
pakankamai Įtakos ir draugų 
Jungtinėse Tautose. Kai joms 
tenka susižvejoti reikiamų bal
sų, amerikiečių delegacija Jung
tinėse Tautose randa būdus ir 
priemones užsitikrinti reikiamą 
balsų skaičių. Todėl, esą, nėra __  _____________ ,

priekaištas, kad siekiant linksmesnis. O didžiausias jo 
Tm , rūpestis stovykloje — 500 su

viršum Brolijos narių stovyk
lautojų. čia bėginėja ir skautų 
stovyklos komendantas s. P. Bal
sas iš Niagaros, 

sj: ❖ ❖
Plačioje brolijos stovykloje 

pusračiais, kvadratais, eilėmis 
sustatytos šakų ir rajonų pala
pinės, kiekviena pastovyklė su 
savo skirtingu charakteriu, savo 
herbais, vėliavomis, vartais ir 
kitokiomis įrangomis. Ant kal
no, kur dailus baltas švyturys 
žybčioja, Įsikūrę jūrų skautai, 
kuriems vadovauja j.s. Br. Juo
delis iš Čikagos. Torontiečius 
globoja ps. P. Gorys. Pakalnė
je Kanados rajono sausumos 
skautai dviem pusračiais išsi
dėstę iš Toronto, Hamiltono, 
Niagaros ir Montrealio. čia su
tinkame rajono vadeivą s. K. 
Batūrą, ps. B. Pošką, ps" V. še- 
tiką. Čia “skudučių akademijai” 
vadovauja v.s. Stp. Kairys, čia 
visuose rajono ir brolijos pro
graminiuose reikaluose dalyvau
ja v.s. č. Senkevičius, čia bė
gioja sumanymų ir idėjų pilnas 
s. J. Dambaras. Kitoje kelio pu
sėje įsikūrę oro skautai su ori
ginaliais įrenginiais. Ypač įdo
mi partizanų slėptuvė (bunke
ris). Ją mielai visiems svečiams 
aprodo oro skautų pastovyklės 
vadovas brolis Šiaučiūnas, entu
ziastingas stovyklautojas iš Či
kagos. Torontiečiams oro skau
tams vadovauja

JAV intervencijos JT, tesiekia
mas tik vienas amerikiečių bal
sas. Taip nėra, nes praktika ro
do, kad reikalui esant, ameri
kiečiai moka suorganizuoti sau 
reikiamus balsus, kaikuriais at
vejais net ir be didesnių pa
stangų.

Rezoliucijų komiteto tolimes
niu taikiniu ir toliau liks JAV 
vyriausybė, nežiūrint, ar ji bus 
demokratų ar respublikininkų. 
Beje, L. Valiuko nuomone, bai- 
tiečiams būtų parankiausias Nik- 
sono išrinkimas, po to jau sektų 
dabartinis viceprezidentas; būtų 
visai negerai, jei Baltuosiuose 
Rūmuose įsikurtų Rockefelleris. 
Pietietis Wallace Vašingtone bū
tų negeistinas nesusipratimas.

no brošiūra apie bendravimą su Lie
tuva ir kt. Daugiausia medžiagos 
skiriama okup. Lietuvos gyvenimo 
nušvietimui.

New Brunswick kaimelio Cen
treville gyventojai užtvenkė iš 
Maine valstijos i New Brunswick 
tekančią Presque Isle upę, ku
rios vandenis yra užteršusios 
amerikiečių gamyklos Eastone. 
šis nelegalus veiksmas susilau
kė greitos Maine gubernatoriaus 
K. Curtis reakcijos — imtasi 
priemonių nešvariam įmonių 
vandeniui nukreipti į dirbtinius 
ežerus.

"Sveiki atvykę į.
Pasivaikščiojimas skautų stovykloje • Trylika šimtų stovyklautojų • Palapinių miestas • Visi 
gražiai įsirengę • Senovės lietuvių pilis • Lietuvos žemėlapis ant odos * Sargybos bokštas

Savo 500 mylių bendrakelei- Ant smėlėtos kalvos, aplinkui rajono prie posūkio vandentie- 
vius atvežiau, kad visi pamaty- r '—----- —, - j.,..

tautine stovykloj

nutryptą aikštę savo nuolatinė- kio centrinė uždaryta ir dėko
tume penktąją sukaktuvinę Liė- je vietoje išsidėstę Čikagos skau- 
tuvių Skautų Sąjungos tautinę tai. Atskiromis grupėmis čia su- 
stovykią, įsikūrusią istorinėse sibūrę Bostono, Niujorko, Wa- 
Custer, Mich., apylinkėse, čika- terburio, Worcesterio, Hartfor- 
giečių skautų-čių tvarkomoje Ra- do, Ročesterio, Klevelando, Det- 
ko stovyklavietėje.

Sustojame prie stovyklavietės 
vartų. “Sveiki atvykę į penktą
ją tautinę stovyklą” — skaito
me didžiulį menišką užrašą su 
iškeltais trimis skautiško pasi
sveikinimo pirštais virš raidžių. 
Čia pat abiejose kelio pusėse 
aikštelės. Kairėje augštai išmū
rytas Rako paminklas. (Gerada
ris -vaistininkas Rakas maždaug 
prieš dešimtmetį 80 akrų ąžuo
lyną padovanojo Čikagos lietu
viams skautams). Dešinėje pa
liekami eilėmis gausių svečių 
automobiliai. Priekyje prie ke
lio sargybiniai ir didžiulis sun
kių rąstų sargybų bokštas, su
ręstas kaip miniatiūrinė seno
vės Lietuvos pilis. Apačioje 
tvirtai ištempta, sakykime, 
stumbro oda, kurioje spalvingai 
išpieštas Vytauto Didžioj oa lai
kų Lietuvos žemėlapis. Smagu 
dairytis, smagu eiti vingiuotu 
smėlio keliuku gilyn i mišką. 
Kryžkelėje pasukame kairiuoju 
keliu. Einame palei Vaidilų slė
ni — centrinę laužavietę ir kiek 
tolėliau prieš akis iškyla “Li
tuanikos pastatas. Tai stovyk
laujančios LS Brolijos centras 
su raštine, garsiakalbiais, tele
fonais, virtuve ir valgykla. Čia 
sutinkame visada nuotaikingą ir 
linksmą Brolijos vyriausią skau
tininką v. s. VI. Vijeikį. Juo dau
giau rūpesčių ir darbo, juo jis

stovyklą, įsikūrusią istorinėse

roito ir kitų vietovių skautai.
❖ ❖

Leidžiamės žemyn. Pasiekia
me dešinįjį keliuką, kuriuo pir
ma nėjome. Kairėje — Šarūno 
slėnis. Prieš akis dar vienas pa
statas. Tai vyriausios stovyklos 
būstinė, iš kur LSS Tarybos pir- 
mijos pirm. v.s. A. Saulaitis, tal
kinamas nedidelio, bet energin
go bendradarbių būrelio, vado
vauja visai stovyklai, čia aplin
kui bendrasis rajonas, kuriame 
apsistoję skautybės veteranai, 
svečiai, tėvai, kapelionai. Prie 
kelio — krautuvėlė — s. č. Ki
liulio rūpestis. Čia sustoji ir 
perki tautinės stovyklos proga 
išleistų gairelių, ženklų, vokų, 
atvirukų, laiškams popieriaus, 
uniforminių reikmenų. Pilnas 
stovyklos aprūpinimas būtinais 
dalykais. Čia ir paštas. Jau pa
čią pirmąją stovyklos dieną bu
vo iš čia išsiųsta 800 atvirukų ir 
laiškų!

❖ =5=
Vingiuotu keliuku eidami to

lyn, užlipame ant kalvelės. 
Krykštauja pačios jauniausios 
sąjungos narės, jaun. skautės, 
vadovaujamos ps. R. Vaitkevi
čienės. Mažosios užėmusios Auš
ros Vartų pastatus, bet gyvena 
palapinėse. Daugiausia jų iš Či
kagos. Torontietės dvi. (Mažie
siems Torontas organizuoja at
skirą stovyklą Romuvoje nuo 
liepos 27 d.) Už jaun. skaučių

ruota lietuviška svirtimi. Ir pa
galvoji, kaip didelis dalykas 
stovyklos vadovybėje turėti dai
lininką ... Kopdami augštyn, 
išvystame milžinišką palapinių 
miestą. Tai seserija. Apie 800 
jaunų mergaičių skaučių. Net 
buvusio torontiečio s. J. Matu
laičio Aušrelė visų draugių di
džiausiam džiaugsmui iš Los 
Angeles atskrido čia. Vienodo
mis tamsiai mėlynomis darbo 
uniformomis skautės labai pa
vyzdingai atrodo. Vadovauja 
joms patyrusi stovyklautoja ir 
vadovė v.s. M. Barniškaitė. Su
tinkame linksmas Kanados ra
jono skaučių vadoves s. D. Gu- 
tauskienę, ps. L. Gvildienę, s. 
D. Keršienę. Jūrų skautės su 
savo vadove ps. A. Biškevičiene 
ne kiek atokiau įsikūrusios ir 
labai pasiilgusios Romuvos eže
ro ...

Pašnekesys su sesele Jurgita Dainavoje moksleivių ateitininkų sto
vykloje Nuotr. K. Razgaičio

© SMTTTOJAI PASISAKO* * *
Perėję stovyklą, pasigrožėję 

papuošimais, įsirengimais, pa
matę mažąją Lietuvą su gau
siais istoriniais bruožais, sėda
mės koplyčios šešėlyje poilsio. 
Yra ko ir pamąstyti. Kas sutrau
kė tiek daug jaunimo į šį miš
ką? Ar užtenka idealizmo iš tė
vų ir vaikų pusės, ar užtenka 
meilės Lietuvai, kad tai įvyktų? 
Taip. Bet yra ir kita pusė. Yra 
lietuvio skauto ir lietuvaitės 
skautės tradicija, maloniai vi
sus įpareigojanti. Per 50 metų 
ji išaugo, tapo galinga ir nuo
stabi. Tradicija — būti su sesė
mis ir broliais vieno tikslo ir tos 
pačios minties stovykloje, būti koms. 
kartu, dirbti išvien. C. S.

“DĖL MŪSŲ SOSTINĖS”
Mane labai stebina V. Trumpos 

samprotavimai, lyg jam nebūtų ži
nomi ar girdėti vilniečių pasisaky
mai bei gausūs straipsniai apie len
kų šovinizmą, klastą bei žiaurumus 
savo tariamiems priešininkams. Vie
nodai lenkus . apibūdina lietuviai 
punskiečiai ir ukrainiečiai.

Labai nuoširdžiai siūlyčiau p. 
Trumpai perskaityti Jono Kmito 
“Vytis ir Erelis” ir Jono Miškinio 
“Manoji Dzūkija”. Jų autoriai labai 
kultūringai ir ramiai aprašo įvykių 
raida, nevartodami jokių karčių epi
tetų bei neparodydami vienašališku
mo, kurį V. Trumpa prikiša Biržiš-

ps. P. Regina.

M

Mokslo metu užbaigimas Čikagos Kristijono Donelaičio mokykloje — II-ji ougštesniosios šeštadie
ninės mokyklos abiturientų laida. Iš kairės: mokyklos vedėjas mokyt. Julius Sirko; už jo — mo
kytojo Janina Jonulevičienė, VIII klasės auklėtoja; Saulius Bagdonas, Juodviršytė Lydi ja, Mažeika 
Arūnas, Woris Aldas, Smulkaitis Juozas, mokyt. Olga Paulikienė, buvusi VIII klasės auklėtoja, 
Troškoitė Marija, Valiulis Šarūnas, Vindašiūtė Gražina ir mokyt. Birutė Vindošienė

Medicinini ir pooperacinis gydymas

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo ^etuviška klinika. 
Įvairus spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

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

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

Palikime vilniečių skundus, kurie 
mums labai gerai žinomi, ir stabtel
kim prie punskiečių. Pastarųjų at
siliepimai apie lenkus yra nema
žiau kartūs kaip pirmųjų. Punskie- 
tės papasakojo savo patirtas nuo
skaudas ir užbaigė sakydamos, kad 
dabar jau nesą taip žiauru, kaip anks
čiau; dabar jei lietuvis skriaudžia
mas, diskriminuojamas, jis turi tei
sę pasiskųsti. To anksčiau nebūda
vę. Paskutiniuoju laiku man teko

dabar paduokite prašymę

SENATVĖS PENSIJAI GAUTI
Padavę prašymą dabar, pirmąjį mokėjimą 

gausite 1969 m. sausio mėnesį, jei tuomet būsite sulaukę 
66 metų amžiaus ir turėsite teisę senatvės pensijai gauti.

Jei esate gimę 1903
... siųskite prašymus senatvės pensijai gauti 

šešis mėnesius prieš 66-tąji gimtadienį.
Prašymų blankai senatvės pensijai gauti yra gaunami jūsų vietos pašto įstaigoje. 

Taip pat galite prašyti: The Regional Director of Old Age Security savo provincijos 
sostinės mieste.

Su prašymų blanku kartu gausite ir brošiūrą, kurioje rasite pilnas informacijas apie 
senatvės pensijų programą.

GARANTUOTŲ PAJAMŲ PAPILDAS
Kai jūsų senatvės pensija bus pripažinta, jums bus atsiųsta informacija apie garan

tuotų pajamų papildą ir kartu prašymo blankas.
Jūs galbūt turite teisę gauti papildus kartu su senatvės pensija, kuri jums garan

tuos mėnesines pajamas — mažiausiai $107.10.

PRANEŠA JOHN C. MUNRO,
SVEIKATOS IR SOCIALINĖS GEROVĖS MINISTERS

siuntinėlių reikalais susirašinėti net 
su 18 punskiečių. Pastebėjau, kad 
visi laiškuose pasirašo lietuviškai, o 
ant vokų pavardės, jei ne lenkiškos, 
tai sulenkintos. Pasiteiravus, ar jie 
lietuviai, ar lenkai, nes pavardės ne
lietuviškos, — atsakymas visų kaip 
vieno buvo toks: “mums taip įsa
kyta; gyvenate Lenkijoje, esate len
kai ir pavardės turi būti lenkiškos”.

Mes, Kanadoje gyvendami, galime 
garsiai melstis savo gimtąja kalba, 
kai tuo tarpu Punsko lietuviams ne
pavyksta gauti lietuvio kunigo, kuris 
aptarnautų jų dvasinius reikalus, 
žinome, kad lietuvių komisija buvo 
nuvykusi net pas lenkų primą-kar- 
dinolą Višinskį kalbamu reikalu, bet 
atsakymas buvo: “O kuo negeras 
jums lenkas kunigas?”

Pastaruoju laiku mus pasiekia 
punskiečių laiškai su skundais, esą 
kai miršta lietuvis tai lenkų kunigai 
nelydi jo į kapines, kaip ten yra 
įprasta, nors lietuviai siūlo net di
desnį honorarą. Tuo tarpu mirusie
ji lenkai esą laidojami kuo iškilmin
giausiai. Lietuviams tai skaudu.

Man teko daugelį kartų išsikal
bėti su vilniečiais,. punskiečiais ir 
ukrainiečiais, kuriem teko ragauti 
lenkiško jungo. Taipgi teko daug 
apie tai skaityti. Man lenkų elgesys 
yra nesuprantamas. Lengviau yra su
prantami ir pateisinami rusai, nes 
tai barbarai, o iš barbarų tikimės 
barbariškų veiksmų. Bet kaip patei
sinti tokią krikščionišką, berods 
90% katalikišką, tautą — lenkus? 
Argi galima ramiai žiūrėti į jų ne
žmoniškumą, neteisingumą savo ma
žumų atžvilgiu?

Regina Kutka

ŽYMIEJJI FUTBOLININKAI
S. m. 26 nr. “Tėviškės žiburių” 

straipsnyje “Trys žymieji futboli
ninkai” yra įsibrovusių klaidų — iš
kreiptos pavardės asmenų, kurie pa
dėjo '“Jujai” pasiekti tokią augštą 
klasę futbole. Turėjo būti: Antanas 
Bulzgys ir Boleslovas Abaravičius, 
vadinamas futbolininkų ir žiūrovų 
“Abariuku” arba “Bolka”. Stasys Sa
baliauskas — Sobolis buvo pabaisa 
ne tik Pabaltijo, bet ir Europos fut
bolininkų, su kuriais jam tekdavo 
žaisti. Buvo vienas iškiliausių mūsų 
žaidėjų. 1926 m. rudenį S. Sabaliaus
kas, su keliais kitais sportininkais 
grįždamas iš kažkokio parengimo, už
suko į “šv. Zitos” Dr-jos kiemą, ku
riame buvo rąstų-medžių gabalų. Jie 
pradėjo rodyti savo jėgas. Kaune ši 
draugija buvo Lukšio g-vėj. Kažkas 
paskambino policijai, kad įsibrovė va
gys. Policija pavartojo ginklus ir bu
vo peršautas mirtinai S. Sabaliaus
kas, vienas iškiliausių ir gabiausių 
mūsų futbolininkų. Jo pakeisti nie
kas nebegalėjo.

Tuo pačiu laiku ir aš lankiau gim
naziją “Kauno Augštesniąją Komer
cijos Mokyklą”, kuri, vadovaujant 
prof. M. Biržiškai, buvo prijungta 
prie “Aušros” gimnazijos. Nors ir 
buvau žemesnėse klasėse, bet pirmu
tinis mano futbolo mokytojas buvo 
S. Sabaliauskas. — Dar norėčiau pri
dėti pastabą ir dėl V. Adomavičiaus 
— “Jujos”. Jis buvo geriausias žai
dėjas ne tik stovyklų komandose, 
bet ir vokiečių klubuose Wiesbadene 
ir Kasselyje. Be to, 1947 m. Frank
furte a. M. lietuviai futbolininkai 
įveikė 4:1 vietinę Offenbacher ko
mandą. Be Jojos, dar pasižymėjo A.



© TOHWEMEJE
MIRE KUN. VL. PĖSTININKAS

A-a. kun. Vladas Pėstininkas mi
rė 1968 gegušės 27 d. Pilviškiuose. 
Palaidotas gegužės 30 d. Pilviškių 
bažnyčios šventoriuje, ydalyvaujant 
kunigams ir gausiam būriui tikin
čiųjų. Nepriklausomoj Lietuvoj ve
lionis kurį laiką buvo Vilkaviškio 
kunigų seminarijoj muzikos profeso
rium, kunigavo Pilviškiuose. Iš Si
biro grįžo 1956 m. — suvargęs, ligo
tas.

NAUJAS FAKULTETAS
Sekančiais mokslo metais Kauno 

politechnikos institute pradės darbą 
dešimtasis šios mokslo institucijos 
fakultetas — inžerinės ekonomikos. 
Inžinieriai-ekonomistai jau anksčiau 
buvo ruošiami institute, tačiau per 
penkerius metus jų išleista tik 150. 
Inžinerinės - ekonomikos fakulteto 
tikslas — praplėsti šios srities spe
cialistų paruošimą. Jo studentai ša
lia inžinerinių-ekonominių disciplinų 
bus supažindinti su matematinio pro
gramavimo, matematinio planavimo 
ir valdymo metodais, naujausia skai
čiavimo technika, moksliniu darbo 
organizavimu, darbo psichologija ir 
sociologija.

VASARA PALANGOJE
“Tiesos” birželio 19 <L laidoje V. 

Miniotas džiaugiasi, kad poilsiauto
jus Palangoje svetingai priima “Ban
gos”, “Jūratės”, “žuvėdros” sanato
rijos, “Gintaro” ir “Neringos” poil
sio namai. Prekybos centro statyba 
jau esanti pradėta, įmūrytos pirmos 
dengtos koncertų estrados plytos, 
audros sugriautą tiltą tikimasi atsta
tyti iki liepos pradžios. Valgyklose 
ir restoranuose vienu metu už stalų 
galės sėsti 4.320 vasarotojų, 10 ve
žimėlių pardavinės karštus pyragai
čius, 20 pardavėjų užkąsti siūlys pa
plūdimyje, 56-šiose vietose bus par
davinėjamas kefyras, pienas ir grie
tinėlė. Pirmą kartą šiemet Palango
je bus daromos spalvotos nuotrau
kos. Ar poilsiautojai bus patenkin
ti, tenka abejoti, nes V. Miniotas pra- 
sitaria: “Klaipėdos mėsos kombina
to vadovai atsisako pateikti Palangai 
kiek reikiant veršienos, paukštienos, 
avienos, pusiau rūkytų dešrų. Daug 
alaus teks vežti iš Šiaulių (Klaipė
doje maži pajėgumai), šviežios žu
vies vasarą Palangoje nesurasi. Iš 
kurorto išvažiuosite be suvenyrų, ku
rie jums primintų Palangą, jos įžy
mias ir gražias vietas. Čia jau ak
muo į Klaipėdos dailės kombinato 
daržą. Prekybos darbuotojai pataria 
atsivežti savo pliazinę avalynę, di
desnio išmatavimo maudymosi kos
tiumus, glaudes. Girdi, Prekybos mi
nisterija tik pusiau patenkina pa
langiečių prašymus...”

MELŽĖJŲ KONKURSAS
Mechanizuoto melžimo trečiasis 

konkursas įvyko Raudondvario že
mės ūkio mechanizavimo ir elektrifi
kavimo instituto eksperimentiniame 
ūkyje. Pirmoji vieta, krištolinė taurė 
ir piniginė premija teko šio ūkio 
melžėjai Jadvygai Marcinkevičiūtei, 
n vieta — Kauno rajono atstovėms 
St. Oržekauskienei, M. Šaulienei, 
radviliškietei P. Apyvaitei. Praėju
sių dviejų konkursų laimėtojas P. 
Nakrys iš K. Požėlos kolchozo Kre
tingos rajone šį kartą turėjo pasi
tenkinti treciąja vieta. Jauniausiųjų 
melžėjų grupėje pirmavo šakių rajo
no ‘Didžiojo Spalio” kolchozo aštuo
niolikmetė atstovė Angelė Kuncytė, 
gavusi piniginę premiją ir komjau
nimo prizą. Vertintojų komisija ste
bėjo, kaip pasiruošiama melžti, kaip 
naudojamasi aparatais, kaip užbaigia
mas melžimas ir kokio švarumo yra 
pienas. Konkurso laimėtojai varžysis 
su visos Sovietų Sąjungos melžėjais 
Maskvos liaudies ūkio parodoje.

RUSŲ KALBA
Ilgame specialiųjų mokyklų sąra

še rusams taikomomis lengvatomis 
išsiskiria Vilniaus geležinkelių trans
porto technikumas, kurio pramoni
nes ir civilinės statybos skyriuje bū
simiems technikams-statybininkams 
viskas dėstoma tik rusų kalba. Gele
žinkelių eksploatacijos, automatikos

Dalia - Aleksandra Paulaitytė - 
Pietak gegužės 25 d. Kingstono 
Queens universitete baigė medi
ciną daktarės laipsniu. Gimė Lie
tuvoje, pradžios mokyklą ir gim
naziją baigė Hamiltone, Ont. Vi
sur buvo pirmųjų mokinių tarpe 
ir turėjo stipendijas. Medicinos 
fakultetą baigė aukso medaliu ir 
gavo Edgar Forrester ir Plunkett 
premijas. Praktiką atlieka 
Kingstono General ligoninėj. Tė
vai V. S. PaulaiČioi gyvena neto
li Hamiltono ir džiaugiasi gro
žiais dukros laimėjimais K. B. 

ir telemechanikos skyriuose dėsto
ma lietuvių ir rusų kalbomis. Čia 
ruošiami stočių budėtojai, viršinin
kai, komerciniai darbuotojai, trauki
nių tvarkdariai ir manevruotojai, ge
ležinkelių automatikos ir telemecha
nikos įrengimų elektromechanikai, 
technikai, konstruktoriai.

JAUNIMO DIENA
Iš Maskvos atkeliavusi Sovietinio 

Jaunimo Diena liepsnojančiais lau
žais ir koncertais buvo atžymėta Vil
niuje, Vilkijoje, Šalčininkų šile ir 
kitose Lietuvos vietovėse. Ta proga 
“Komjaunimo Tiesa” liepos 2 d. pa
skelbė trumpą pranešimą: “Daugiau 
kaip 400 mūsų respublikos aukštųjų 
mokyklų ir technikumų studentų 
praėjusį sekmadienį, Tarybinio jau
nimo dieną, išvažiavo į Kazachstaną. 
Lietuvos komjaunuoliai ir jaunimas 
Ruzajavo rajone (Kokčetavo sritis) 
statys gyvenamuosius namus, mokyk
las, vaikų darželius ir lopšelius, ūki
nius pastatus.” Sovietinę šventę lie
tuviškasis jaunimas turi atžymėti ne 
tik dainomis ir šokiais prie laužo, 
bet ir “savanorišku” darbu tolimaja
me Kazachstane.

MOKYTOJŲ PALYDOVAI
Kremliaus suvažiavimų rūmuose 

liepos 2-5 d.d. įvyko Sovietų Sąjun
gos mokytojų suvažiavimas, kuriame 
buvo aptartas darbo gerinimas bend
rojo lavinimo mokyklose. Jame daly
vavo apie 50 lietuvių pedagogų, 
Maskvon nuvažiavusių traukiniu 
“Lietuva”. Juos lydėjo “pedagogai” 
— kompartijos centrinio komiteto 
sekr. A. Barkauskas, užsienio rei
kalų “ministerė” is “ministerių ta
rybos” pirmininko pavaduotoja L. 
Dirzinskaitė, švietimo “ministeris” 
M. Gedvilas ir jo pavaduotojas J. 
Kavaliauskas.

ELEKTRENŲ JĖGAINĖ
Paleidus į darbą šeštąjį 300.000 

kilovatų galingumo generatorių, 
Elektrėnų šiluminė elektros jėgainė 
pasiekė projektini pajėgumą — 
1.200.000 kilovatų. Direktoriaus P. 
Noreikos teigimu, montavimo darbai 
buvo baigti trim mėnesiais anks
čiau nei planuota, nes montuotojai 
buvo įsigiję didesnį patyrimą. Elekt
rinėje dirba lietuviai inžinieriai Ani
cetas Mikužis, Mykolas Valiušis, An
tanas Daniūnas ir kt. Montavimo 
darbams vadovauja rusai Genrikas 
Chotekovskis, Vladimiras černavskis, 
Vikentijus Urbonovičius, Vladimiras 
Šmarga, Borisas Kudriavcevas. Nau
jojo generatoriaus pamainos virši
ninkas yra Saulius šeštokas. Per še
šerius metus Elektrėnuose jau pa
gaminta daugiau kaip 13 bilijonų ki
lovatvalandžių elektros energijos. 
Kadangi Elektrėnai srovę tiekia ne 
vien tik Lietuvai, bet ir už jos ribų 
esantiems šiaurės vakarų rajonams, 
nutarta jėgainę praplėsti ir pastaty
ti dar du generatorius po 300.000 
kilovatų pajėgumo. Elektrėnai su 
1.800.000 kilovatų bendruoju pajėgu
mu tada bus galingiausia šiluminė 
jėgainė šiaurės vakarų energetikos 
sistemoje.

TEPALŲ VAIVORYKŠTES
Kad naftos gaminių netrūksta Lie

tuvos upėse bei ežeruose, liudija 
gausūs pranešimai spaudos pusla
piuose. J. Levickas apie Kapsuko 
(Marijampolės) rajono vandenis pa
sakoja “Tiesos” gegužės 30 d. lai
doje: “Užkabintas ant kabliuko, slie
kas piktai raivėsi. Šešupe plaukė 
įvairiausiomis spalvomis nutviekstos 
riebalų — kuro ir tepalo dėmės. Už
tat slieko nepajudino jokia žuvis. 
Gal todėl, kad pro tas vaivorykštes 
jo čia nepastebėjo, o gal todėl, kad 
visas upės pakraštys dvelkė mazutu 
ir jokia žuvis nedrįso priartėti... 
Kas teršia Šešupę ir kitus vandens 
telkinius tepalais ir kuro atliekomis, 
atsakyt nesunku. Vien Kapsuko ra
jone yra daugiau kaip 8000 automa- 
šinų ir motociklų. O kiekvienas vai
ruotojas stengiasi transporto priemo
nę nuvalyti, nuplauti, patepti. Ka
dangi rajone nėra jokios plovyklos, 
tai kiekvienas savo mašiną plauna 
ten, kur jam patogiau... Teršia jie 
Šešupę, teršia jie Laikštės, Sasnos, 
Dovinės ir kitų upelių vandenis, nai
kina čia žuvis ir vėžius. Orijos eže
ras — viena gražiausių ir labiausiai 
kapsukiečių mėgiamų poilsiaviečių, 
čia žmonės ilsisi, maudosi. O nere
tai taip išsimaudo, kad iš vandens 
išlipa juodesni, negu lipdami į eže
rą...” V. KsL

jis patinka
ištisoms minioms!

Inž. Alfonsas Stanevičius, bai
gęs Katedros gimnaziją Hamil
tone, šį pavasari baigė Windso- 
ro universitetą b a k a I a ur o 
(Bachelor of Applied Science, 
Honors) laipsniu. Dabar dirba 
geležies * bendrovėje (Steko) 
kaip inžinierius.

g HAMILTON®
CHORO VEIKLA. Po gedulingų 

birželio išvežtiesiems pamaldų Auš
ros Vartų parapijos choras užsklei
dė savo giesmyną iki sekančio ru
dens. šeimyniškam užbaigtuvių po
būviui savo jaukią pastogę suteikė 
p.p. Tribinevičiai, kuri sutraukė visą 
choro giminę, išskyrus mažą išimtį 
— tą vakarą dirbusius. Karšta die
na, kurią sekė tvankus vakaras, ne
sutrukdė ir mons. dr. J. Tadaraus- 
kui praleisti porą valandų savo cho
ristų tarpe, pasidalinant su jais ne 
tik choro aktualijom, bet ir savo as
meniškais ateities planais. Choro di
rigentas p. Paulionis visos grupės 
vardu išreiškė monsinjorui padėką 
už jautrumą ir dėmesį lietuviškai 
dainai, kuri jo rūpesčio ir globos 
dėka jau 20 metų skamba ne tik 
Hamiltone, bet ir apylinkės liet, ko
lonijose. Galutiniai šių metų choro 
darbo rezultatai bus pasiekti rude
nį bendru “Gyvataro” ir “Aukuro” 
ruošiamu G. Veličkos “šienapjūtės” 
pastatymu. Ryšium su tuo choras, 
nors oficialiai paleistas atostogų, 
bet dar mėgina suklijuoti bent ke
letą repeticijų, kol neužpuolė didie
ji karščiai ir kol dar choristai neiš- 
važinėjo atostogų. Grįžus “Gyvata- 
rui” iš Prancūzijos, repeticijos jau

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 Ave, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS {DEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

Kai ateina jūsų eilė 
pavaišinti svečius, 
pasirinkite šviesų, 
skaidrų alų, lager 
Molson Canadian...

MOLSON — NEPRIKLAUSOMA ALAUS DARYKLA NUO 1786

bus daromos bendrai, šiuo metu vyk
doma rinkliava “Gyvataro” kelionės 
išlaidoms padengti. Reikia manyti, 
kad choristai, prisiminę Hamiltono 
kolonijos paramą jiems vykstant į 
pas. parodą Niujorke ir dainų šven
tę Čikagoje, nebus šiai rinkliavai 
abejingi. Geriausios sėkmės “Gyva- 
tarui!” Choro seniūnė

PADĖKA
Paskaidrinusiems mano skaudžias 

ir ilgas valandas ligoninėje po ope
racijos savo maloniu atsilankymu 
reiškiu gilią padėką: gerb. mons. dr. 
J. Tadarauskui, Tautos Fondo Ha
miltono skyriaus atstovams, Aušros 
Vartų parapijos choristams, savo 
bendradarbiams bei draugams —

Aldona Matulienė

DR. ANSELMAS GAILIUS, 
gydytojas,

21 Kenilworth Ave. S., 
Hamilton, Ont.

Atidarau kabinetų.
Pagal susitarimą.

Tel. 545-8038

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

Vankuverio lietuvių žvejų ir 
meškeriotofų klubo valdyba. Sė
di iš kairės: Henrikas Tumaitis, 
Leonarda Beržinskienė, Jonas 
Macijauskas; stovi: Liudas Čės- 
naitis ir Vincas Skabeikis
VANCOUVER, B.C.
VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ 

DIENAI rugpjūčio 3 ir 4 visi ruo
šiasi. Sudaryta graži, stipri progra
ma. Joje dalyvaus sol. St Baras, 
muz. A. Kučiūnas, sol. Šmitienė. Pa
maldas laikys vysk. V. Brizgys. Lau
kiama daug svečiu iš JAV ir Kana
dos. Rengėjai kviečia ta proga ap
lankyti gražiąją Br. Kolumbiją.

MEDŽIOTOJAI IR MEŠKERIOTO
JAI. Britų Kolumbijoje veikia Lietu
vių Medžiotojų ir Meškeriotojų Klu
bas. Br. Kolumbijoje yra geriausios 
sąlygos sugauti didžiąją “lašišą” (sal
mon) arba sumedžioti dideli briedį. 
Gražiai buvo suruoštas pirmas “Mar
gučių balius”. Jau seniai nematėme 
tokių dailių margučių. Už tai dėkoja
me klubo narei Teresei česnaitienei 
ir Algiui Buniui. — Be to, buvo su
ruoštas nariams varžybinis žvejoji
mas. Šį kartą didelio pasisekimo ne
buvo dėl blogo oro. Tikimės, kad 
kitą kartą būsime laimingesni. Pir
mą kartą Vankuveryje buvo suruoš
tas Joninių laužas. Beveik visi klubo 
nariai atsilankė su savo šeimomis, 
draugais ir pažįstamais. Su dideliu 
malonumu žiūrėjome, kaip mūsų jau
nimas poromis šoko per liepsnojantį 
laužą. Sulaukę 12-tos vai. nakties, vi
si jieškojome paparčio žiedo. Visiems 
esant geroj nuotaikoj, skambėjo lie
tuviškos dainos, Baliui Vileitai pri
tariant akordeonu. Valdyba
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O LIETUVIAI PASAULYJE
I. A. Valstybės

LIE T U V O S EV. REFORMATŲ 
BENDRIJOS XXI sinodas įvyko bir- 
želio 22-23 d.d. Čikagoje. Sinodo di
rektorium buvo išrinktas kuratorius 
torontietis skulptorius J. Dagys, cen
zorium — kun. P. Dilys, sekretoriato 
nariais — kuratoriai Petras Bružas 
ir dr. Daina Variakojytė-Fricke. Po 
gausių sveikinimų buvo išklausytos 
dvi paskaitos: kolegijos prez. M. Ta- 
mulėno iš Racine, Wise., — apie re
formatų įnašą į Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, lietuvių tautos 
istorijoje pripažinimo susilaukusius 
šios bendrijos asmenis, kun. P. Di
lio — apie Uppsalos mieste, Šve
dijoje, vykstantį IV Pasaulio Bend
rijų Tarybos suvažiavimą, bendravi
mą su katalikais. Sinodas naujais ku
ratoriais išrinko jūrų kpt. K. Burbu
lį ir P. Ramutėną, kandidatu — mo
kyt. Eriką Dilytę. Suvažiavimas buvo 
užbaigtas, iškilmingomis pamaldomis, 
prof. A. C. Cochrone pamokslu ir 
Moterų Draugijos surengtomis vai
šėmis.

JAV KARO LAIVYNO garsiąją 
akademiją Annapolyje baigė Algi
mantas Vasiliauskas ir buvo paskir
tas į laivyno bazę San Diego, Kali
fornijoje. Į Annapolio akademiją jis 
buvo priimtas su kongreso atstovo 
Eugene Keough rekomendacija, nes 
ši akademija, kaip ir West Point 
karo mokykla, priima tik rinktinius 
vyrus, duodama jiems augščiausią 
profesinį karininko paruošimą. Jau
nasis laivyno karininkas yra Kauno 
dramos teatro buvusio aktoriaus Ka
zio ir Vandos Vasiliauskų sūnus, gi
męs Vokietijoje.

Į SKAUTŲ V TAUTINĘ STO
VYKLĄ atvyko si. Petras Veršelis, 
Vasario 16 gimnazijos VIII kl. mo
kinys, Vytauto Didžiojo skautų drau
govės vadovas, veiklus lietuvių skau
tų organizatorius V. Vokietijoje. Ke
lionės išlaidas finansavo Klevelando 
skautų ilgametis vadovas sk. Vincas 
Kizlaitis.

PROF. DR. VANDAI SRUOGIE
NEI, Auroros kolegijoje 10 metų dės
čiusiai rusų ir prancūzų kalbas, Ru
sijos istorijos ir kultūros kursą, bu
vo surengtos pagerbtuvės, kai ji nu
tarė pasitraukti iš pareigų, kad dau
giau laiko galėtų skirti Lietuvos is
torijai ir savo vyro velionies Balio 
Sruogos raštų tvarkymui. Sekančiais 
metais kolegijoje ji dirbs tik vieną 
vakarą Į savaitę. Padėkos kalbas pa
sakė kolegijos direktorius ir fakul
teto dekanas. Dovanų buvo Įteikta 
kristalinė vaza. Didžiausia dovana 
turbūt buvo moksleivių metraščio 75- 
ji jubilėjinė laida, jai dedikuota, su 
jos nuotrauka, biografija ir nuošir
džiais linkėjimais. Pagerbtuvių vaka
rienėje dalyvavo profesoriai, vyres
niųjų kursų studentai ir žymieji Au
roros svečiai.

BALTIJOS KRAŠTŲ nepriklauso
mybės atkūrimo penkiasdešimtmečio 
proga Seattle baltiečiai liepos 21 d. 
7 v.v. puošniame Playhouse teatro 
pastate rengia dainų ir tautinių šo
kių festivalį. Programoje dalyvaus ir 
lietuviai — KLB Vankuverio apylin
kės choras ir tautinių šokių grupė 
“Atžalynas”. Tame pačiame pastate 
5 v. p.p. bus atidaryta baltiečių dai
lės parodėlė. Festivalin kviečiami vi
si Seattle lietuviai ir tautiečiai iš 
kitų vietovių.

JUOZAS STEMPUŽIS, “Tėvynės 
Garsų” ir “Baltijos Aidų” radijo pro
gramų vedėjas Klevelande, Ohio gu
bernatoriui J. Rhodes rekomendavus, 
prez. L. B. Johnsono buvo paskirtas 
į naujokų ėmimo komisijos Cuyaho- 
gos apskrities 32-ro distrikto tarybą, 
kur jam teks svarstyti naujokų ėmi
mo komisijos bylas.

Vokietija
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SA- 

VAITEJE, kuri šiemet rengiama 
rugpjūčio 4-17 d.d. Vasario 16 gim
nazijoje, paskaitas skaitys prof. dr.

Sault. St. Marie, Ont.
RINKLIAVA “GYVATARUI”. Te

ko iš apylinkės pirm. I. Girdzevičiaus 
sužinoti, kad jau iki pradžios birželio 
mėnesio buvo surinkta virš $100 ir 
rinkliava dar buvo nevisai baigta. 
Pridėjus dar $100, kuriuos tiesiogiai 
pasiuntė mūsų apylinkės statybų 
rangovas Viktoras Staškūnas, susida
ro virš $200 suma. Taigi, atrodo, kad 
ši kolonija savo pareigą lietuvybės 
reprezentacijai atliko pilnai.

LIŪDNOJO BIRŽELIO įvykiai bu
vo paminėti bendrai visų trijų Pabal
tijo tautų per CJIC radijo stotį. Bir
želio 14 d. Programą iš lietuvių pusės 
paruošė apylinkės valdyba, vadovau
jant kun. Augustinui Sabui. Ją įkal
bėjo gražia lietuvių ir anglų kalba 

Sudbury, Ont.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS val

dyba ir “Geležinis vilkas” — me
džiotojų ir meškeriotojų klubas ruo
šia bendra gegužinę liepos mėn. 
21 d. Petro Jutelio “Baravykas” va
sarvietėje prie French River kran
tų. Ruošiama įdomi programa; bus 
sportas, maudymasis, kepamas “par
šiukas” ir kt Visus mielus tautie
čius, taip pat ir svečius, kviečiame 
dalyvauti, pasigrožėti gražia gamta, 
pasimaudyti skaidriame upės vande
nyje, pabendrauti lietuviškame pobū
vyje. Vasara trumpa, todėl naudoki- 

<mės proga išsiveržti iš padūmavusio 
Imiesto ir atsigaivinti grynu puši

mis kvepiančiu oru ir lietuviška nuo
taika. Laukiame. LB valdyba ir 

“Geležinio vilko” klubas

Z. Ivinskis iš Bonuos, R. Spalis iš 
Britanijos, kun, prof. dr. P. Rabi
kauskas iš Romos, R- Bačkis iš Pa
ryžiaus, dr. J. Grinius iš Miuncheno, 
inž. J. Vilčinskas iŠ Londono, S. Lo
zoraitis, jaun., iš Romos, dr. J. K. 
Čeginskas iš Švedijos, kun. A. Ru- 
bikas iš Arnsdorfo ir ev.-liut. kun.
A. Keleris iš Bremeno. Simpoziumui 
“Veiklos formos ir būdai Lietuvai 
laisvinti” vadovaus V. Banaitis. Kon- 
certinėn programon yra įtrauktas 
Kiel teatro aktorės Aldonos Eretaitės 
poezijos rečitalis “Nuo Maironio iki 
Brazdžionio” ir Mannheimo teatro 
styginio kvarteto atliekami E. Bal
sio, M. K. Čiurlionio, J. Naujalio 
kūriniai.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE bir
želio 23 d. buvo paminėtas 1941 m. 
sukilimas, kurio dėka vokiečių-sovie- 
tų karo pirmosiomis dienomis buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklausomybė 
ir sudaryta laikinoji vyriausybė. Šias 
pastangas užgniaužė vokiečių okupa
cija. Paskaitą apie sukilimo priežas
tis, eigą ir pasekmes skaitė dr. J. 
Grinius. Meninę programą atliko 
gimnazijos mokiniai ir choras.

FRANKFURTO UNIVERSITETO 
indogermanistikos seminaro du pro
fesoriai ir devyni studentai lankėsi 
Vasario 16 gimnazijoje, dalyvavo lie
tuvių kalbos pamokose ir bandė su 
mokiniais kalbėti lietuviškai. Prof.
B. Schlerath vyresniųjų klasių mo
kiniams skaitė paskaitą apie lietuvių 
kalbos reikšmę lyginamajai kalbo
tyrai.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS Stutt- 
garte birželio 30 d. buvo pradėtas 
evangelikų ir katalikų pamaldomis. 
Paskaitą skaitė ir diskusijoms vado
vavo dr. Jonas Norkaitis. Programą 
atliko Memmingeno tautinių šokiu 
grupė, dainininkai ir deklamatoriai. 
Sąskrydis užbaigtas bendru šokių va
karu, kuriame dalyvavo ir vokiečių 
jaunimas.

Australija
JUBILE JINIUS LIETUVIŲ SKAU

TUOS metus Australijoje ruošiama
si atžymėti papildomąja V tautine 
stovykla, kuri bus surengta 1969 m. 
sausio 3-13 d.d. šios stovyklos orga
nizaciniam komitetui vadovauja ra
jono vadas v.s. V. Neverauskas. Sto
vyklavietės suradimu, palapinių įsi
gijimų ir stovyklautojų priėmimu rū
pinasi speciali ūkio komisija. Finan
sinius reikalus tvarko rajono ižd. ps. 
č. Dubinskas.

MOTERŲ DIENOS gegužės 18-19 
Melburne buvo pradėtos moterų sek
lyčios pašventinimu Lietuvių Namuo
se, dailės ir rankdarbių parodos ati
darymu. Sekančią dieną buvo sureng
tas koncertas, kurio programą atli
ko moterys — Geelongo choras, E. 
šeikienės suorganizuotas melburnie- 
čių oktetas, H. Statkuvienės sudary
ta moterų tautinių šokių grupė, pa
šokusi Malūną, Kubilą, Subatėlę ir 
Lenciūgėlį. Literačių pasirodymu rū
pinosi A. Karazijienė ir M. Mala- 
kūnienė.

ADELAIDES TEATRAS “VAIDI
LA” su Antano Rūko komedijos “Bu- 
bulis ir Dundulis” spektakliu, reži
suotu J. Neverausko, aplankė už 
500 mylių esančius Adelaidės lietu
vius. Birželio 9 d. ši komedija žiūro
vus linksmino Adelaidės Lietuvių Na
muose.

KUN. L. KEMEŠIUI, Pertho lietu- 
vių kapelionui, St. John of God li
goninėje antrą karta padaryta ran
kos operacija. Prieš porą metų ran
ka buvo sužeista automobilio nelai
mėje.
- PREL. JONAS BULAITIS, ketve
rius metus dirbęs Vatikano atsto
vybėje P. Korėjoje, buvo paskirtas 
į Vatikano nunciatūrą Čilėje. Vykda
mas į naują paskyrimo vietą, jis bu
vo užsukęs Australijon, kur aplankė 
Sidnėjaus, Melburno, Pertho, Ade
laidės dėtuvių kolonijas, susitiko su 
lietuviais kunigais.

Danutė Poškutė. Programą pradėjo 
pirmieji lietuviai, pateikdami žinių 
apie politinę padėtį ir paminėdami 
Sovietų Sąjungos padarytą skriaudą 
mūsų tautai. Po to sekė latvių ir es
tų kalbos. Taipgi buvo transliuojama 
įvairi lietuviška, latviška ir estiška 
plokštelių muzika.

MŪSŲ LIGONIAI. Ligoninėje gy
dėsi P. Motūzas, A. Gustainis, Jonas 
Sendžikas ir p. švilpienė. Visi jau 
grįžo iš ligoninės. Namuose serga A. 
Kazakauskienė. Linkime visiems ligo
niams greitai pasveikti.

SVEČIAI. Pas J. E. Skardžius lan
kėsi iš Hamiltono p.p. Sakalai ir pas 
A. A. Kantautus iš Wavos p.p. Vins- 
lovai. V. S.

EDMONTON, ALTA
PRANEŠU EdmoĮjtono ir apylin

kės lietuviams, kad š. m. rugpjūčio 
mėnesio sekmadieniais — 11, 18 ir 
25 lietuviams pamaldų nebus. Su J. 
Zabiela ir kitais ekskursantais iš To
ronto išskrendame j Pietų Amerika, 
kur lankysime šias valstybes: Peru, 
Čilę, Argentina, Brazilija, Kolumbija. 
Bogotoje dalyvausime 39 tarptauti
niame eucharistiniame kongrese. H 
ten dar lankysime Meksika ir per To
rontą sugrįšime atgal į Edmontona. 
Man grįžus iš kelionės, pamaldos vėl 
prasidės rugsėjo 1, sekmadienį, 11 
vai. Reikalui esant prašau kreiptis į 
vietines parapijas.

Pamaldos bus laikomos Lietuvių 
Namuose.

Km. L Grigaitis



Allentown

Vilnious "Sutartinės" birbynininkai ir kanklininkės koncertuoja Montrealio Plateau salėje Tony's Photo Studio

PETRAS LAPAS

Prieš antrą veiksmą 
Krito uždanga. 
Žmonės kalba, 
Jau judina veidus. 
Salė verda. Tylus 
Lūpų judesys 
Ir dantų baltis 
Scenos prieblandoj. 
Aut į/uosnių kaklų 
Snaigės deimantinės 
Ir skliautai augšti 
Blykšta nuo 
Šviesų aušrinės. 
Dar nepasibaigė! 
Bus dar kiti veiksmai! 
Bet pertraukų metu 
Be grimo. 
Lyg bičių avilyne. 
Kiti Vaizbūnai, Juokdariai 
Dar be kaukių salėj 
Skėry čiuos.

Aktorė Aldona E re ta i tė skaito 
lietuvių autorių poezija Čikagoje 
Jaunimo Centre. Ji taipgi buvo 
tautinių šokių šventės pranešėja 

Nuotr. A. I. Gulbinsko

Elena Bradūnaitė pranešinėja 
programų aktorės Aldonos Ere- 
toitės rečitalyje Čikagoje

Nuotr. A. I. Gulbinsko

Sunkiausia liga, kuria serga mūsų 
laikai, ir vaisingiausia versmė visų 
blogybių, kuriomis kiekvienas išmin
tingas nusiskundžia, tai lengvabūdiš
kumas ir neapsigalvojimas, kuris iš
mušė žmones iš tiesaus kelio.

PIJUS XI
Jau antrą kartą perskaičiau 

Br. Zumerio, Australijoj gyve
nančio, knygą “Dabarties sute
mose". Ji yra Tėvų marijonų 
vienuolijos premijuota. Vertin
tojų komisiją sudarė: kun. prof. 
St. Yla, kun. J. Duoba, MIC, 
kun. A. Nockūnas, MIC. Savais 
pinigais knygą išleido prel. M. 
Urbonas. Spausdino “Draugo" 
spaustuvė 1967 m. Įvado žodį pa
rašė rašytojas Aloyzas Baronas, 
iliustravo P. Jurkus. Savo pra
tarmėje autorius byloja šiais žo
džiais:

Ir šiais laikais yra daug meilės, 
širdies, maldos, pasišventimo bei 
aukos. Tik vienas Dievas težino, 
kiek prie dangaus vartų susirenka 
mūsų laikų kankinių ir šventųjų.

Autorius savo knygoje svars
to mūsų laikotarpio daugiavar- 
džius skaudulius, kurie pasireiš
kia įvairiomis blogio apraiško
mis. Ji paskirstyta į šiuos sky
rius: I. Likimo kelyje, II. Po 
civilizacijos apsiaustu, III. Kai 
tikintieji snūduriuoja, IV. Be
dugnės pakraščiu, V. Laisvės 
šešėliuose, VI. Savo darbo kil
piniuose, VII. Prie nubrėžtos 
linijos. Be to, tie didieji skyriai 
suskirstyti į 50 mažų poskyrių.

Šią knygą skaitytojai sutiko 
įvairiai. Kaikas bandė nepagrįs
tai kritikuoti. P. An. “Europos 
Lietuvyje” š.m. balandžio 23 d. 
numeryje pašaipiai klausia:

“Kur eina mūsų šitas visaip 
pasileidęs pasaulis, o su juo kar
tu ir beveik visi lietuviai?” (Au
torius net panašaus klausimo 
nestatė! V. Mg.) Toliau “Euro
pos Lietuvio” recenzentas pats 
atsako: “Į tokius klausimus pa
prastai stengiasi atsakyti filoso
fai moralistai ir visada palinkę 
šaukti atgailoti religininkai. 
Taip yra tur būt buvę nuo Ado
mo ir Ievos laikų ir taip, tur 
būt, bus iki pasaulio pabaigos, 
kada, kaip sakoma, visi kelsis, 
ims savo karstus ir eis į pasku
tinįjį teismą, jeigu iki* to dar 
nežinomo laiko politikų įsaky
mais nebūtume moderniais gink
lais suskaldyti į smulkiausias da
lelytes. kurias gal jau sunku 
būtų surinkti. Su tuo baigtųsi 
visi paklydimai ir paleistuvys
tės ir žmogų taisytis šaukianti 
literatūra.” Tai tik recenzijos 
įžanga. Bet ir jos pakanka, kad 
galėtume suprasti įvyniotą pa- . , - , , .-.
šaipą, kurios autorius neužsitar- P^ien0 fabriko
nauja. Jis dėsto savo mintis pa- darbinmKas. 
grįstai, nuosekliai, rimtai, leng
vai. Kad jis apeliuoja į žmogaus 
susimąstymą dabartinių proble
mų akivaizdoje, visai natūralu ir 
logiška, štai kad ir ši ištrauka:

VL. MINGĖLA

... misterijos akivaizdoje visi žmo
gaus sukurti mokslai ir laimėjimai 
atrodo, kaip kūdikio žaismas pajūrio 
smiltyse. Bet žmogus turi žaisti, nes 
tai jo būtis. Jis yra pasmerktas žais
ti ši žaismą nuo rojaus vartų. Se
novės graikai tikėjo, kad žemė plau
kia ant vandens, o saulė sukasi ap
linkui žemę. Viduramžių' žmogus ti
kėjo, kad žvaigždės yra skylutės dan
guje. šiandien mes šypsomės iš ano 
mokslo ir laikome jį žaismu, kaip 
ateities žmogus, gal būt, stebėsis mū
sų žaismo įrankiais: satelitais, tele
vizijomis, atomais. Tačiau Kūrėjas 
nepaliko žmogaus visiškoje nežinio
je ir aklų jėgų sauvalei. Jis davė 
Apreiškimą. Tikslus, uždavinius ir 
pareigas paliko šv. Evangelijoje. Bi
lijonuose knygų nesukaupta nei ma
ža dalelė jos išminties. Tūkstantme
čiais skamba žodžiai — visada tie 
patys ir visada nauji. Semk iš šal
tinio vandenį, — kuo giliau, tuo jis

Važiuojant iš Hamiltono į To
rontą beveik pusiaukelėj, tik 
kiek toliau nuo didžiojo kelio, 
yra įsikūrus nauja lietuvių ko
lonija — Port Credit (kapinės). 
Nemaža ta kolonija — kaip 
Uchtės ar Oldenburgo buvusios 
mūsų stovyklos Vokietijoj. Į ši
tą stovyklą įvažiuojant nepasi
tinka dabar tavęs, kaip anais 
laikais, su raiščiais ant ranko
vių vartų sargybiniai, nesimato 
ant stiebų plevėsuojančių vėlia
vų. Tiesą sakant, nesimato čia 
nė vienos gyvos dvasios. Tai — 
begarsė lietuvių stovykla. Nie
kas neišeina ir nestebi naujai 
pasirodžiusio žmogaus. Net ir 
sparnuotieji angelai, nutūpę ant 
paminklų, nepakelia į žemę 
Įbestų savo akių. Saulės spin
dėjime tik tviska juodas mar
muras ir baigia sutrupėti žydė
jimą ir spalvą praradusios vai
nikų gėlės. O kiek jūsų čia daug 
ir visi tik ženklais atžymėti! Tai 
jūs čia jau visam laikui apsi- 
gyvenot ir nebežadat su mu
mis grįžti į tėvynę? Visi išsiri
kiavę eilutėse — per tokį il
gą tremtinio gyvenimą prie to 
pripratę, čia pačiam nesupran
tamu užrašu pasiženklinęs 40 
hektarų Suvalkijos ūkininkas, 
ten buvęs labai geros širdies 
valsčiaus miestelio vaistininkas, 
kitas — nepriklausomos mūsų 
valstybės departamento direkto^ 
rius, truputį iš eilės išlindęs 
dviejų žvaigždžių karininkas, vi
sokie * švietėjai, fakultetų žmo
nės ir... paskutinę naktinę pa-

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-

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 nuo

— Tai ko taip nubildėjai į pa
kalnę, Vladai? čia, viršuje, sau
siau ir toks švarus smėlis? Tu ir 
čia vis dar tebeužleidinėji ge
resnes vietas kitiems, visada be- 
jieškantis salės gale sau pasku
tinės kėdės.

Kietmedžio kryžius apdažytas 
permatoma spalva, a t a, tavo 
vardas ir Nukryžiuotojo negyvai 
nusvirusi galva.

— Išskėtęs rankas Tu, visų 
litanijų, Dovydo šauksmo ir ty
lios lūpų maldos karalijų Vieš
patie, priimi čia visus, kurie gy
venime kitų buvo atmesti dėl ne
gražaus kūno, dėl negalėjimo su 
kitais susilyginti žemiškomis gė
rybėmis, nemokėjimo užslėp
ti veidmainystės ir melo. Bet 
jau seniai nustojo griaudęs per
kūnas ir nurimo drebėjusi žemė, 
jau seniai po devynių... Tad 
kur Juozapas iš Arimatėjos, kur 
Nikodemas su aliejaus ir kvepa
lų mišiniu, kur šventosios mote
rys Kleopą ir Magdalena, kad 
neateina nuimti nuo kryžiaus 
mirtimi paženklinto kūno?...

— Ar žinai, Vladai, kad jau 
pavasaris pačiame savo žydėji
me? Ten toliau šakomis išsiskė
tusios obelys yra visos apsipy- 
lusios žiedais ir bičių dūzgesiu.

skaidresnis, bet niekada nepajėgsi iš
semti. Tegul visus mokslus ir visą 
žmonijos gyvenimą tos knygos švie
sa peršviečia ir įprasmina! Tai la
bai sunkus uždavinys. Tačiau užda
vinio sunkumas nugalimas. Mes jo 
nusigąstame todėl, kad dar nesukau
piame jėgų tai atlikti. Bet tik šita
me Damasko kelyje, o ne kuriame 
kitame bus palaimintas tas didysis 
žaismas. Visi žmogaus bandymai, žy
giai ir mokslai, jeigu jie bus atjung
ti nuo šv. Evangelijos ir nebus per
šviesti jos dvasia nuo nuo viršaus iki 
apačios, bus ne laimės ir džiaugsmo 
žaismas, bet Įrankiai brolžudžio Kai
no, kuris, nužudęs brolį, išėjo ties
ti pamatų, ant kurių mes dar ir 
šiandien stovime.

Br. Zumerio “Dabarties sute
mose" dvelkia religine dvasia, 
susimąstymu ties dabartimi. Pa
rašyta lengvu stiliumi, suskirs
tyta į trumpus skyrelius, pilna 
gaivių minčių. Ji verta visųgaivių minčių. Ji verta 
rimto dėmesio.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI. 
JOS 1967 m. grožinės literatūros 
$1.000 premija po $500 paskirta Jur- 
giui Jankui už dramą “Peilio ašme
nimis” ir Juozui Švaistui už bele
tristinių atsiminimų knygą “Dangus 
debesyse”. Los Angeles sudaryta 
LRD vertintojų komisija — pirm. 
Br. Raila, sekr. Alė Rūta, nariai 
Bern. Brazdžionis, J. Tininis ir Mil- 
tonas Starkus — nutarė premiją pa
dalinti į dvi dalis, nes nerado nė 
vieno ypatingai išsiskiriančio veika
lo. Abi premijos bus įteiktos rugpjū
čio 30 — rugsėjo 2 d.d. Niujorke 
įvyksiančio PLB seimo metu.

RŪTA LEEKILMONYTE filmų ir 
televizijos aktorė, birželio 22-28 d.d. 
atliko vieną pagrindinių vaidmenų 
populiarioje operetėje “The Unsin
kable Molly Brown” Kennebunkpor- 
to teatre, Maine. Rugpjūčio 12 d. 
šios operetės savaitę truksiančios 
gastrolės pradedamos
teatre, Pennsyįvanijoje. Spaudos at
stovams yra prasitarusi, jog jai bū
tų labai malonu, jeigu į spektaklius 
ateitų ir arčiau gyvenantys lietuviai. 
Kiek laikas leidžia, su jais ji norė
tų susitikti ir pasišnekėti, čia ten
ka pabrėžti, jog Rūta yra bene vie
nintelė filmų aktorė, mielai dalyvau
janti lietuvių parengimuose.

KUNIGŲ VIENYBĖS CENTRO 
VALDYBA Čikagoje nutarė atgai
vinti “Lux Christi” žurnalą, kurio 
angliškąją dalį redaguos kun. P. Ci
nikas, MIC, lietuviškąją — kun. dr. 
A. Juška. Žurnalui paliekamas sena
sis formatas, bet įvedamas naujas 
skyrius — pokalbiai su žymiaisiais 
lietuviais. Straipsnių pažadėjo vysk. 
V. Brizgys, mons. V. Balčiūnas, kun. 
V. Bagdonavičius, MIC, ir kt. Lie
tuviškosios dalies redaktoriaus adre
sas: Rev. A. Juška, 1515 S. 50 Avė., 
Cicero, III. 60650, USA.

BROŠIŪRĄ “LITHUANIAN CA
THOLIC WOMEN” išleido Lietuvių 
Katalikių Moterų Organizacijų Pa
saulinė Sąjunga, minėdama savo 
veiklos 60 metų sukaktį ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo penkias
dešimtmetį. Skaitytojai supažindina
mi su Lietuvos istoriniais duomeni
mis. vokiečių ir sovietų okupacijo
mis, katalikių moterų organizacijo
mis nepriklausomoje Lietuvoje ir iš
eivijoje. Katalikų Bendrijos būklę 
sovietinėje priespaudoje nušviečia 
vysk V. Brizgys. Ši 32 psl. brošiū
ra nelietuviams siuntinėjama neinu-

LIETUVIU KOLONIJA
KAZYS MILERIS

Girdisi kažkokių paukščių čirp- 
senimas ir žmonės jau vaikščioja 
nuo karštos saulės įgavę bron
zinę spalvą. Ar gali čia pailsė
ti, kai padangėje tiek daug lėk
tuvų ūžesio ir nuo sunkios sta
tybinės mašinos smūgių taip so
pulingai dūsauja žeme? Pagu
lėsi čia ištiestas ir nebejausi sa
vo nugaros skausmo nei skaudė- 
jusios dešiniosios rankos. Atro
do, kad didysis fabrikas nepa
stebėjo tavo išėjimo. Augštieji 
dūmtraukiai ligi paraudonavimo 
vis tebepučia juodų dūmų ka
muolius, virš galvų tebedarde- 
na kranų ambulansinis riksmas, 
trinama žviegia geležis ir spjau
dosi žiežirbomis. .Dabar jau ne
bedirbame daugiau viršvalan
džių, ir aš džiaugiuosi galėda
mas* greičiau ištrūkti iš tos ap
linkos. Nugriovė ir tą pašiūrę, 
kur mudu visada valgydavom sa
vo pavakarius. Kažkur dingo te 
blizgančiom akim pelytė, kuri 
mums valgant vis ateidavo atsi
imti savo maisto davinio. Ji taip, 
kaip ir tas dviejų raidžių poka
rinis imigrantas,* kuris gyvena 
čia, bet nieko nesisavina ir bai
mingai traukiasi nuo visko. Ma
no darbo diena dabar pasidarė 
tuščia ir nyki. Pasijutau, kad 
esu palikęs vienas tarp nesu
prantamų žmonių. Per laisva
laikį valgau sau vienas iš gerų 
miltų keptą baltą pyragą. Ne
bėra tavęs, kuris pasakotų man, 
kaip ten kartą jūs šeši vyrai ap
sikasę prie Barstyčių su auto
matiniais šautuvais laukėte ru
sų tryliktosios šarvuočių divizi
jos, nebegirdžiu jautraus tavo 
pasakojimo apie moteris, kurios 
tave mylėjo ir kurios dabar yra 
pasidariusios geros žmonos kitų 
vyrų.

— Taip, Vladai, mes dar te- 
berenkam visokias valdybas ir 
mums dar tebekalba apie grįži
mą į namus.

Nepamirštu tavo išvedžiojimų 
apie rusų revoliucijos pabėgi 
liūs Prancūzijoj, kai ten caro 
generolai visą savo likusį am
žių išvaikščiojo raudonose kario 
uniformose, vis tikėdamiesi 
greito sugrįžimo į jų vadinamą 
"motiną Rusiją". Užkasė juos 
svetimoje žemėje su blizgančiais 
antpečiais ir su gyvu laisvės ti
kėjimu. Tu nesutikai su pa
mokslininko pasakymu, kad 
mes netekę savo namų dėl Die
vo bausmės.

— Už ką? — girdžiu tavo bal
są. — Ar už tai, kad kruvinais 
keliais išvaikščiojom Kalvarijas, 
kad su juodos duonos pluta ki
šenėje tamsoje bridom per pur
vynus, skubėdami į ankstyvas 
rarotas? Ar už tai, kad gegužės 
vakarais po kryžiais suklupusios

smūtkeliais savo sodybas ir vi
sas kryžkeles...

Nesutikai ir su tuo pasaky
mu, kad kartais Dievas iš mei
lės žmonėms kryželį siunčia.

— Kaip galėjo Gailestingu
mo Viešpats ramų Lietuvos ar
toją padaryti amžinu tremtiniu, 
nekaltus kūdikius Sibiro kanki
niais ir tą, kuris tik mylėjo sa
vo tėvynę, leisti negyvai būti 
užspardytam kalėjimo rūsy.

Ar žinai, kad dabar Pajavo- 
nys jau ruošiasi šienapjūtei? 
šiuo laiku moterys paklojusios 
pievose baltina saulėje per žie-

karnai, o iš lietuvių prašoma mažos 
aukos turėtoms išlaidoms padengti. 
Kreiptis šiuo adresu: Lithuanian Ca
tholic Women, 84-16 110th St., Rich
mond HUI, N. Y. 11418, USA.

DR. RIMVYDO SILBAJORIO stu
diją “Russian Versification: The 
Theories of Trediakovskij, Lomono
sov and Kantemir” išleido Kolum
bijos universitetas, N. Y. Leidinio 
kaina $7.50.

PROF. K. PAKŠTO MONOGRAFI
JĄ ruošia Šveicarijoje gyvenantis 
prof. J. Eretas, kuris ją tikisi užbaig
ti šių metų pabaigoje. Visais mono
grafijos reikalais rūpinasi ir lėšas 
telkia inž. J. Mikaila, 16870 Stoepel 
Ave., Detroit, Mich. 48221, USA. 
Monografiją planuojama išleisti 
1969 m.

PROF. DR. JURGIO KRIKŠČIŪNO 
monografiją ruqpiasi išleisti Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gos centro komitetas. Redaktorium 
pakvietas Juozas Audėnas, 109 War
wick St., Brooklyn 7, N.Y., USA. 
Medžiagą monografijai pradėjo rink
ti velionys Matas Krikščiūnas ir Ona 
Krikščiūnienė, straipsnių yra para
šę A. T. Antanaitis, agr. A. Indrei- 
ka, prof. dr. V. Manelis ir kt.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS Či
kagoje. pasinaudodamas mecenatų 
parama, pradeda leisti lietuvių dai
lininkų kūrybos skaidres. Pirmąjį 
rinkini sudarys seselės Mercedes 
darbų 40 skaidrių su kelių puslapių 
atitinkamais komentarais, apibūdi
nančiais skaidrėse užfiksuotus kūri
nius ir dailininkės kūrybą. Ant kiek
vienos skaidrės rėmelio bus atspaus
dintas dailininkės vardas, kūrinio pa
vadinimas ir leidėjas — Lithuanian 
Photo Library. Rinkinį jau dabar ga
lima užsisakyti už $12 šiuo adresu: 
Lietuvių Foto Archyvas, 2345 W. 
56th St., Chicago, Ill. 60636, USA. 
Ateityje tokiu pačiu būdu bus po
puliarinami ir kitų dailininkų kūri
niai. Skaidrės yra puiki prienfcnė su
pažindinti Su dailininkų darbais pla
tesnius meno mėgėjų sluogsnius.

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS 
nutarė pagerbti prieš 15 metų mi
rusį korporacijos Vytis garbės narį 
Vydūną jam skirtu “Mūsų Vyčio” 
numeriu. Redaktorium pakviestas Br. 
Kviklys, bendradarbiais — kun. dr. 
J. Kubilius, SJ. Ant. Krausas, Erd- 
monas Simonaitis, Vyt. Mikūnas ir 
kt. Numerio išleidimą sutiko finan
suoti Dr. Vydūno šalpos fondas. Be 
kitos medžiagos, jame bus dar nie
kur neskelbtų Vydūno raštų ir nuo
traukų.

RŪPINTIS SKAITINIAIS lietuviš
kajam jaunimui prie Čikagos L. 
Bendruomenės sudaryta speciali ko
misija: kun. J. Vaišnys, SJ, A. Ba
ronas, D. Bindokienė, N. Jankutė, 
V. Aleknavičienė ir V. Ruibytė.

Atsiųsta paminėti
The Most Reverend Vincent Briz

gys, Exiled Auxiliary Bishop of Kau
nas, Lithuania, RELIGIOUS CON
DITIONS IN LITHUANIA UNDER 
SOVIET RUSSIAN OCCUPATION. 
40 psl. brošiūra apie Lietuvos Kata
likų Bendrijos būklę sovietinėje 

_ okupacijoje. Leidėjas nepažymėtas,
mą išaustas drobes, O vyrai žvali- Spausdino Lithuanian Catholic Press, 

4545 63 St., Chicago, Ill 60629, USA.
Algirdas Martin Budreckis, THE 

LITHUANIAN N A T I O N A L RE
VOLT OF 1941. Printed by the Li
thuanian Encyclopedia Press. Publi
shed by Juozas Kapočius, 361 West 
Broadway, South Boston, Mass. 
02127, USA. Kaina $4.00, 147 psl.

Laimutis Švalkus, DIENŲ SŪKU
RIUOS. Antras eilėraščių rinkinys. 
Išleido žurnalas “Šaltinis”, Notting- 
hame, England, 1968 m., 62 psl., kai
na 6 šilingai arba 1 doleris. Leidi
nys apima autoriaus naujuosius ir 
nuo 1945 metų periodikoje išsklai
dytus eilėraščius. Jų dalis yra skir
ta mažiesiems. Rinkinys gaunamas: 
“Šaltinis”, 16 Hound Road, West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, 
England.

Kazimieras Barėnas, ATSITIKTI
NIAI SUSITIKIMAI. Nida Press, 1 
Ladbroke Gds London W. 11 Great 
Britain. Atspausta 400 egz. autoriaus 
lėšomis. Londonas 1968, 216 psl. Kai
na $2.50.

Pranas Imsrys, TĖVIŠKĖLĘ AŠ 
REGIU. Eilėraščiai jauniesiems skai
tytojams. Iliustravo Aida Vektarytė. 
40 psl. Kaina — $1. Spaudė 1968 m. 
“Vilties” spaustuvė, 6907 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio 44103, USA.

gina ir plaka dalges. Tu dar ti
kėjaisi kada išgirsti Lietuvos 
laukų vieversėlio koloratūrinį 
dainavimą, akimis nulydėti dul-

arkliais pralekia: 
karais, kvapą p:

vezimą; va
ikius, pasi

klausyti, kaip’ ūž pievų Lanke
liškiuos iš laukų grįžta dainuo
janti talka, stebėti ant Kapinai
čių kalno Joninių vakarą jaz
minais apsikaišiusi, krykštaujan
ti ir dainuojanti jaunimą...

Taip, kaip tu sakydavai, kad 
mes čia vis dar kažko tikimės 
ir laukiame. Viltis ir laukimas 
dar duoda gyvenimui tėkmę. Ir 
iriamės mes toje supilkėjusių, 
viena nuo kitos nesiskiriančių 
dienų jūroje, kiekvienas artėda
mas į savo paskirties uostą.

— Bet žiūrėk, Vladai, aš jau 
nustojau yręsis, nes patekau į 
neramius vandenis, pasimečiau 
ir nebežinau, kur man reikia iš
plaukti. Gyvenimas kažkaip su
stojo vietoje. Jei dabar ko ir be
laukti, tai gal tik skaudesnės 
migrenos, didesnio sąnariuose 
sopulio ir pirmojo širdies prie
puolio. Tu netikėsi, bičiuli, kad 
aš taip jau pavargau begyven
damas ir norėčiau pailsėti...

Bronius Zumeris, buvęs "Tėviškės Aidų" redaktorius Australijoj 
autorius premijuotos knygos "Dabarties sutemose"

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ESTRADINES MUZIKOS KO 

CERTĄ Vilniuje surengė Mindaugo 
Tamošiūno vadovaujamas orkestras 
“Oktava”, kurį pastaruoju metu pa
pildė naujas muzikinis vienetas — 
berniukų vokalinis - instrumentinis 
kvintetas “Gintarėliai”, sekąs britų 
“bytnikų” pėdomis. Jų repertuare 
yra lietuvio kompoz. T. Makačino 
daina “Grįžkite, paukščiai”. Orkest
ras “Oktava” bando pereiti į džiazą, 
nors jam tai yra neįprasta sritis. 
Instrumentalistams talkina daininin
kai — sol. R. Kamaitis ir konkurso 
“Vilniaus bokštai — 68” laureatė J. 
Miščiukaitė. Pirmasis dainuoja aklo
jo negrų dainininko R. Charles dai. 
nas “Pastatysiu sau namelį”, “Palik 
mane”, V. Bliūšiaus “Vieną kartą”, 
antroji — orkestro vadovo M. Tamo
šiūno “Pasivaikščiojimą”, B. ’ Gor- 
bulskio “Šiandien viskas džiugina”, 
“Vakarykštis vaikinas”. Liepos pra
džioje “Oktava” laivu “Litva” pra
dėjo koncertinę kelionę į Vidurže
mio jūros kraštų uostus.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ 
TEATRAS P. Mančevo “Zuikių mo
kyklos” premjera atšventė pirmąjį 
veiklos dešimtmetį, šio teatro idėja 
gimė dramos aktorių Valerijos ir 
Stasio Ratkevičių bute Marijampolė
je. 1958 m. pavasarį dramos teatre 
buvo suvaidinta St. Ratkevičiaus re
žisuota G. Matvejevo “Užburta klum
pė”, kuriai scenovaizdžius sukūrė 
dail. R. Lukšas. Sekanti premjera 
buvo A. Gernet “Stebuklingas Ala
dino žibintas”. Darbas pilnąja žodžio 
prasme buvo pradėtas Kaune gauto
se nuolatinėse patalpose. 1962 m. 
Maskvoje įvykusiame lėlių teatru fes
tivalyje vyr. rež. St. Ratkevičiaus va
dovaujamas entuziastų kolektyvas ga
vo antro laipsnio diplomą už V. Mi
liūno pjesės “Mūsų nuotykiai Mėnu
lyje” ir V. Danilenkos “Kiodino” 
pastatymus. Vyr. rež. St. Ratkevi
čius buvo išrinktas tarptautinės lė
lių teatrų organizacijos sovietinės 
sekcijos prezidiumo nariu. Per de
šimtmetį Kauno lėlių teatras yra da
ręs 24 premjeras. Jo eilėse dirba 
Jau veteranų - vardo susilaukę akto
riai — R. čeponienė, V. Sodaitis, 
A. Ignatavičienė, O. Stankevičienė, 
Alg. Stankevičius, Alb. Stankevi
čius, R. Kabelkaitė, V. Ratkevičie
nė, jaunųjų aktorių pamaina — Al
gis ir Ignas Balčiūnai, E. Žekienė, 
O. Dautartaitė, M. Dailidienė, A. Lu
koševičius, E. čivienė ir kt. Nuola
tiniu teatro dailininku pradėjo dirb
ti Vitalijus Mozūras. Kaune ir toli
miausiuos Lietuvos kampeliuos teat
ras yra suvaidinęs daugiau kaip 4.000 
spektaklių.

KAUNO PROFSĄJUNGŲ KULTŪ
ROS RŪMŲ išraiškos šokių kolekty
vo “Sonata” vadovė K. Daujotaitė ir 
grupė šokėjų dalyvavo tarptautiniuo
se šokių kursuose Drezdene, R. Vo
kietijoje. Paskaitas skaitė garsiosios 
Drezdeno šokių mokyklos profesorė 
Paluka, Maskvos didžiojo teatro ba
leto veteranė G. Ulanova, baletmeis
teriai iš Čilės ir Vengrijos. Lietu
vaitės šokėjos R. Vokietijoje viešė
jo dvi savaites.

ALFONSO BIELIAUSKO “Kauno 
romaną” 30.000 egz. tiražu Rygoje 
išleido latvių leidykla “Liesina”. 
Knygą į latvių'kalbą išvertė lietu
vių literatūros bičiulis Alfonsas Su- 
kovskis. Anksčiau latviai jau yra .iš
leidę A. Bieliausko romanus “Rožės 
žydi raudonai” ir “Mes dar susitik
sim, Vilma!”

GARBĖS DIPLOMU antrojoje 
tarptautinėje plakatų parodoje, ku
ri rengiama Varšuvoje kas antri me
tai, buvo atžymėtas lietuvio dailinin
ko Jono Gudmonio plakatas “Kame
rinės muzikos festivalis”.

DRUSKININKŲ “DAINAVOS” 
SANATORIJOJE savo kūrinių paro
dą surengė grafikas Petras Rau- 
duvė.

“LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO” 
VIII tomas jau atiduotas spaudai, 
rengiami IX ir X tomai, žodyno at
sakingojo red. Juozo Kruopo prane
šimu, iš spaudos išėjo I tomas, ku
ris buvo paruoštas nepriklausomo
je Lietuvoje ir kurio laida jau buvo 
išparduota, šis tomas yra papildytas 
naujais žodžiais, iliustraciniais pa
vyzdžiais ir gausia frazeologija, nes 
nuo 1941 m. žodyno kartoteka yra 
padidėjusi pusantro milijono korte
lių. Pagrindu buvo imtas senasis 
tekstas, bet kitu principu perreda
guoti priešdėliniai veiksmažodžiai. 
Naujojoje laidoje yra daugiau kaip 
27.000 žodžių su iliustraciniais sa
kiniais, posakiais, frazeologizmais 
pagal sovietinį stilių, šiuo metu 
perredaguojamas ir papildomas II 
tomas, kuris taip pat buvo Kleistas 
nepriklausomoje Lietuvoje.

AKTORIAUS JUOZO SIPARIO 
monografiją, paruoštą A. Guobio, iš
leido Lietuvos Teatro Draugija Vil
niuje. Knyga priklauso ciklui “Sce
nos meistrai”, kurį ateityje papildys
L. Motiejūnaitės parašyta balerinos
M. Juozapaitytės monografija ir St. 
Ylos studija, skirta operos sol. J. 
Mažeikai. J. Sipario monografiją A. 
Guobys padalijo į keturis skyrius: 
I — supažindina skaitytoją su J. Si
pario geriausiai atliktu Vingio vaid
meniu žemaitės “Marčios” insceni
zacijoje, II — su jo darbu “Vilkola
kio” ir “Tautos teatre”, m — su 
pasiektais laimėjimais valstybiniame 
Kauno dramos teatre, IV — su po
kario metais sukurtais vaidmenimis. 
Leidinio papildas — gausios iliust
racijos ir J. Sipario sukurtų vaid
menų sąrašas. Monografija kruopš
čiai paruošta, bet jai trūksta kaiku- 
rių įdomesnių J. Sipario gyvenimo 
duomenų, kurie šią studiją butų pa
gyvinę.



MANN MARTEL TORONTO"
REAL

2320 Bloor St. W.
MOTELIS. $40000 įmokėti. 14 
pilnai apstatytų kambarių (units) 
su kilimais ir televizija. Gražus 
modernus 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 nanžas su 
gąražu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.

iu t ą

TORS
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 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TORAS 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 butą galima tuojau 
užimti.

'AUŠRA" STOVYKLAUJA

Jau dvylikti metai Toronto Pri
sikėlimo parapijos stovyklavietėje 
susirenka mūsų jaunimas vasaros 
poilsiui. Stovykla atidaryta liepos 13 
d. ir truks dvi savaites. Stovyklau
tojų susirinko arti 120, bet dar kai- 
kurie nesuspėjo atvykti. Stovyklos 
komendantas — T. Paulius, berniu
kų vadovai — Br. Vrublevičius, V. 
Strimaitis ir L. Baziliauskas; mergai
čių vadovės: I. Žemaitienė, R- Stri- 
maitytė, L. Gustainytė; tautinio auk
lėjimo vadovas — V. Matulaitis, tau
tinių šokių vadovė — D. Prunskutė, 
sporto vadovė — N. Kėkštaitė, plau
kimo instruktorė — A. Kučinskaitė, 
rankdarbių mokytoja — J. Vinge- 
lienė, gailestingoji sesuo — D. Ru
činskienė, akordeonistė — R. Du- 
binskaitė, stovyklos užvaizdą — A. 
Baltrušaitis, ūkvedys — S, Plučas, 
kapelionas — T. Rafaelis; šeiminin
kės: M. Jurėnienė, A. Dubinskienė, 
A Kryžanauskienė, K. Plučienė, B.

B.
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,
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo- 
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola ft 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 augšte namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

Tel. 249-7691
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. VAUPŠAS
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

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

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 $1000
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 susiriekimo. 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

Žurnalo “Moteris” š.m. gegu
žės-birželio numeris išėjo iš 
spaudos. Gausiai iliustruotas, 
įvairūs skyriai. Redaguoja Z. 
Daugvainienė ir N. Kulpavičie- 
nė. Administracijos adresas: 
1011 College St., Toronto 4, Ont. 
Metinė prenumerata $5.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Pasibaigė daugiadienės dviračių 

lenktynės, kuriose Lietuvos rinktinė 
laimėjo II vietą. I vieta atiteko Sov. 
Sąjungos olimpinei rinktinei. Lenk
tynėse dar dalyvavo Pabaltijo ir 
Lenkijos dviratininkai. Lenktynės 
buvo pradėtos Vilniuje ir užbaigtos 
Lenkijos mieste Košaline.

Daugiakovių pirmenybės Sov. Są
jungos ir R. Vokietijos komandų 
įvyko Kieve. Gerai pasirodė vilnie
tis A. Čiurlinskas: dešimtkovės var
žybose jis pasiekė naują Lietuvos re
kordą, surinkęs 7326 taškus. Sov. Są
jungos eilėse jis buvo šeštas.

SPORTAS VISUR
Olimpinis čempijonas anglas L. 

Davis šuolyje į tolį nušoko 8,23 m. 
Tai naujas Anglijos rekordas ir ge
riausia šio sezono pasekmė.

Antrąjį krepšinio turnyrą, kuris 
įvyko Maskvoje, laimėjo Sov. Sąjun
gos rinktinė, baigmėje įveikusi JAV 
91:80. Pirmąjį turnyrą Minske lai
mėjo amerikiečiai.

Fausto Coppi, prieš 10 metų kara
liavęs dviračių sporte, pagaliau su
silaukė tinkamo pakaito. Tai daug 
žadantis ir jaunas 22 m. amžiaus 
belgas E. Merckx. Belgai jį labai 
taupo ir nevisose rungtynėse jam 
leidžia dalyvauti. Todėl nenuostabu, 
kad dabar vykstančiose garsiose 
Tour de France lenktynėse pirmau
ja kitas belgas G. Vandenberghe. 
Paskutinį kartą belgai šias varžybas 
yra laimėję prieš 29 metus.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkų stovyklai, kuri prasi

dės Springhursto vasarvietėje rug
pjūčio 17 d., jau parinktas perso
nalas. Krepšinio treneriu bus mūsų 
rinktinės iškilusis žaidėjas, Austra
lijos išvykos dalyvis P. čekauskas. 
Jis yra profesijonalas stovyklauto
jas, rengiąs net savo stovyklas. Sto
vyklos dalyvių skaičius ribotas — 
tik 25. Registracijos mokestis $25 
savaitei, šiuo momentu dar yra ke
letas laisvų vietų. Ką stovyklon pa
siimti, bus pranešta vėliau. Stovyk
lon registruotis pas M. Duliūną, 162 
Rusholme Rd., Toronto 4, Ont.

Dvidešimtmečio jaunių krepšinio 
turnyrui Springhurste registruotis 
irgi pas M. Duliūną. Turnyras įvyks 
rugpjūčio 3-4 d. Klubai prašomi pa
siskubinti su registracija. A. S.

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 S34.000.
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.
SIAURAS 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

"GYVATARO" IŠVYKA 
'PRANCŪZIJON 
(Atkelta iš 2-ro psl.)

tono; $2.50: P. Latauskas, Hamil
tonas; $2: F. Puteikis. A. Gustainis, 
F. Meškys, St Grigelaitis, H. Mati- 
jošaitis, A. Skardžius, A. žemaitis,
J. Žebraitis, St. Druskis, Puteikienė, 
N. Arštikaitis, E. Chinienė, A. Kan
tautas, J. Kuoščiauskas J. Valas, J. 
Duoba, J. Liudavičius, J. Genys, V. 
Skaržinskas, visi iš Sault St. Marie,
K. Gudinskas, K. Karaška, P. La- 
buckas, A. Vindašius, J. Sadauskas, 
P. Lukavičius, J. Povilauskas, J. 
Klypas, A. Gureckas, J. Astas, M. 
Rejeris, P. Enskaitis, S. ževuckas, A. 
Žemaitis, J. Kazickas, V. Stabingis, 
S. Bakšys, A. Kamaitis, E. Sudikas, 
A. Bugailiškis, M. Kėžinaitytė, V. 
Grikietis, K. Jurgelis, P. Zubas, J. 
Endriukaitis, V. Adamonis, M. Trum- 
pickas, K. Mileris, J. Stankus, A 
Gedrimas, M. Pike, L Varnas, St 
Pilipavičius, visi iŠ Hamiltono. (Vi
sa eilė asmenų aukojo po mažiau, 
Red.).

Atitaisymas. Buvo skelbta spaudo
je, kad aukojo $10 A Lenkūnas iš 
Hamiltono; turi būti A. Jankūnas. 
Už klaidą atsiprašome.

Visiems nuoširdus ačiū. Iki š.m. 
liepos 1 d. surinkta $1588.57.

“Gyvataro” Išvykos Komitetas 
ISLEISTUVES “GYVATARUT ren

giamos liepos 26, penktadienį, 8 v.vn 
Hamiltono Jaunimo Centre. Bus 
trumpa meninė dalis, bufetas ir ki
tos staigmenos. Išvykos komitetas 
kviečia visus dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas.

Požemienė, E. Raab, M. Radžiūnie- 
nė ir O. Teseckienė. Oras pasitaikė 
gražus. Teko pastebėti, kad tarp sto
vyklautojų yra darbštaus jaunimo, 
kurie, net vyresniųjų neprašyti, šluo
ja savo kambarį bei mielai pagelbs
ti savo draugams. Antrą stovyklos 
dieną teko pastebėti, kad mergaitės 
ar berniukai, kurie nedalyvauja jo
kioje lietuviškoje jaunimo organiza
cijoje, sunkiau susiranda žaidimo 
draugus, žinoma, jie prisitaikys ir 
suras sau draugų, bet reiktų atkreip
ti tėvų dėmesį ir sekančiais mokslo 
metais įjungti savo sūnus bei duk
ras į lietuviško jaunimo betkurios 
organizacijos narių eiles.

Geras maistas, saulėtos dienos 
smėlėtoje ežero pakrantėje su mie
lais vadovais, dainomis, laužais ir 
kitomis pramogomis daro malonią 
šią vasaros lietuvišką stovyklą. Dau
gelis vyresniųjų paskiria vieną ar 
dvi savaites savo atostogų, kad mū
sų jaunimas turėtų malonias ato
stogas. V. Pušinis

A.a. W. Padolskis, senosios 
kartos ateivis, ilgą laiką sirgęs 
Ontario Hospital, mirė liepos 11 
d., palaidotas liepos 13 d. Holy 
Cross kapinėse. Apeigas atliko 
kun. Rafaelis Šakalys, OFM, Pri
sikėlimo bažnyčioje.

WINDSOR, ONT.
SOFIJA GARBUS -GARBUSIENE 

mirė birželio 11 d. Velionė buvo 
gimusi 1914 m. ukrainiečių (John 
Matsalla) šeimoje. 1939 m. ištekėjo 
už Kazio Garbaus ir nuo 1942 m. 
gyveno Windsore. Kalbėjo gerai lie
tuviškai ir su savo vyru dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. Priklausė lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijai ir 
Windsoro Lietuvių Bendruomenei 
(vyras buvo apyl. revizijos komisi
joje). Birželio 13 d., po gedulingų 
Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, pa
laidota Heavenly Rest kapinėse. Pa
liko nuliūdusį vyrą Kazį, sūnus Gil
bert, Gerald ir Elton, seseris Louis
— Stockholm, Sask., Oną — Saska
toon, Sask., Jean — Humboldt, Sask., 
Mary — Edmonton, Alta, Michaliną
— Calgary, Alta. P.J.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Windsoro LB 
valdybai už gėles mano žmonos So
fijos laidotuvėms ir aukojusiems per

Ateitininkų žinios
Stovykla prasideda sekmadienį, lie

pos 28. Oficialus atidarymas — apie 
1 v. Prašome neatvežti stovyklauto
jų šeštadienį. Vietų dar yra ir kvie
čiame registruotis kiek galint grei
čiau. Stovyklautojai bus suskirsty
ti į 2 grupes: iki 12 m. ir nuo 13 
iki 18 m. Abiem grupėm bus atski
ros programos. Pagrindinė šių me
tų stovyklos tema: “įsijungimas” (In
volvement). Bus pabrėžiamas įsijun
gimas: stovykloje, šeimoje, organi
zacijose, lietuviškame gyvenime ir 
religiniame atsinaujinime. Pasyvaus 
jaunimo yra perdaug, bet trūksta 
pozityviai įsijungusių į gyvenimą. 
Viskas bus pravesta pašnekesiais (ne 
paskaitom), filmais ir kitom priemo
nėm, įsijungiant pačiam jaunimui.

Nepamirškite susirasti rėmėjų žy
giui. Būtų gera, kad kiekvienas sto
vyklautojas turėtų susirinkęs bent 
po keliolika centų už kiekvieną my
lią, kurią jis žygio metu nueis. Žy
gis bus tikrai smagus. Taip pat pa- 
taupykit Stratfordo kelionei.

Bus dvi smagios savaitės. Laukia
me daug stovyklautojų iš kitų miestų.

Skautų veikla
• šeštoji Romuvos stovykla pra

sidės liepos 27, baigsis rugpjūčio 5 d. 
Svarbu, kad tėvai laiku savo vaikus 
į ją užregistruotų. Registracijos lapai 
išsiuntinėti vienetų vadovams. Jų ga
lima gauti ir pas “Rambyno” tunto 
adjutantą ps. J. Karasiejų. Stovyk
lon vykstančių vadovų pasitarimas 
buvo liepos 16 d. Nustatytas stovyk
lavimo kalendorius ir priimta pro
grama. Stovyklai vadovaus “Ramby
no” tunto tunt. ps. dr. A. Dailydė.

• Tautinėje stovykloje stovyklau
ja šie “Rambyno” tunto vadovai: s. 
J. Dambaras, ps. P. Gorys, ps. B. 
Poška, v.s. S. Kairys ir v.s. C. Sen
kevičius.

• Pereitą savaitgalį tautinėje sto
vykloje tėvynės ir sukaktuvinės die
nų proga lankėsi daug Toronto skau
tų vadovų, vadovių ir tėvų. č. S.

Bendruomenės valdybą gėlėms: V, 
ir E. Barisams, B. ir L. Balaišiams, 
V. ir A. čiuprinskams, p. Šarkiams, 
Pr. ir M. Dumčiams, P. ir B. Januš
koms, A. Juškauskui, J. ir O. Gied- 
riūnams, dr. C. ir J. Kurams, A. ir 
B. Kozuliams, D. Kraniauskienei, Pr. 
ir E. Kairiams, inž. S. ir dr. D. Nai- 
kauskams, S. ir E. Pakauskams, A. 
ir O. Rudokams, Pr. Rudokui, p. 
Svabauskams, Alb. ir V. Tautkevi- 
čiams, Ant. ir M, Tautkevičiams, E. 
ir S. Zatorskiams ir Br. ir E. Ba
risams. Kazys Garbus

PRANEŠIMAS
The Department’ of Correctional Services įstatymo pro

jektas, kuris vyriausybės buvo pasiūlytas Ontario parlamen
tui 1968 m. gegužės mėnesį, tapo įstatymu nuo liepos 1 

dienos.

Remdamasis daugumos, jeigu ne visų, priimta teisine 

praktika Vakarų pasaulyje, šis įstatymas pakeitė minis
terijos vardą iš Department of Reform Institutions į 
DEPARTMENT OF CORRECTIONAL SERVICES (Pataisos 

Tarnybų Departamentas).-
Taip pat tas įstatymas įgalina šį departamentą perimti 

naujus įsipareigojimus ryšium su Ontario provincijos suri
kimu apmokėti visas teisminių tarnybų administravimo iš-/ 
laidas ir tuo. būdu palengvinti savivaldybių mokesčių mokė
tojų naštą.
HON. ALLAN GROSSMAN LEO HACKL,

Minister's Ministers pavaduotojas

S 1968 M-VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE g
Toronto miesto taryba per parku ir pramogų skyrių, drauge su To- & 

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

Sekmadieni, liepos 21 &
2.30 v.p.p. High Park — Karališkojo pulko orkestras. &

Svečias sol. Bozha Grahovic g
2.30 v.p.p. Kew Gardens — The Queen’s Own Rifles orkestras. g 

Viešnia sol. Edith Eaton &I 2.30 v.p.p. Willowvale Park — Pat Riccio ir jo orkestras
5.30 -------- ---
7.30 v.v.
8.00 v.v.

ft
§
ft

12.15

8.30

7.30

v.p.p. High Park — Vargonų rečitalis su Ronnie Padgett 
Earlscourt Park .— David Black ir jo orkestras 
Exhibition Park — Populiari simfonija — dir. Samuel 

. Hersenhoren. Sveč. sol. Jack Barkin

Pirmadieni, liepos 22
Ramsden Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras8.30 v.v.

7.15 v.v.
8.00 v.v.
8.30 v.v.

v.v.8.30
8.30 v.v.
8.30

5
v.v.

v.v.

Antradienį, liepos 23 a
Oakmount Park — Vaikų teatras “Cinderella” J
Allan Gardens — Allan Gardens H.M.C.S. York orkestras g 
Withrow Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras^

Trečiadieni, liepos 24 S
v.p.p. N. Philips sq. — Liaudies dainos — Don Crawford, Rick§ 

Fielding, Renee Grenberg, Klaase Van ft 
Graft £

Monarch Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras” 
Dufferin Gr. Prk. — kadriliaus šokiai—Angus McKinnon ork.ft 
Eglinton Park — šokiai po mėlynu dangum — S'

Murray Ginsberg ir jo orkestras S
Riverdale Prk. — Klaas Van Graft. Winston and Mary ft 

Jane Young, Peter and Sonny

Ketvirtadieni, liepos 25 K
— Fred Stone ir jo moderni džiazo grupė.» 

Jim McHarg ir The Metro Stompers. 8
N. Philips Sq. — Johny Lombardi koncertų serija.
High Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras; 
Kew Gardens — kadr. šokiai — Al Aylward orkestras

Sekmadienį, liepos 28
— Toronto įgulos artilerijos orkestras 

Viešnia sol. Edith Eaton.
— The Originals klubo orkestras. 

Svečias sol. Bozha Grahovic.
— Johny Lombardi koncertų serija.
— Benny Louis ir jo orkestras.
— Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
— Populiari simfonija — dir. Boris Brott. 

Svečias sol. Dennis Brott

v.v. Rosehill Park

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

2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p.Kew Gardens

2.30 v.p.p. Willowvale Prk.
7.30 v.v. Earlscourt Park
5.30 v.p.p. High Park
8.00 v.v. Exhibition Prk.

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

Tel. RO 7-5454

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- n a A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
5% už depozitus
5Pi% 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 vai iki 3 vai p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBERS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. 

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

Vakarais — HU. 9-1543
MAGNETAWAN, ONT., $8.500 pilna kaina, vandens krantas ir 11 kamba
rių namas, įmokėti apie $3.000; geras vasarinis projektas.
S1MCO 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, pilno 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
ras (dvibutis) 12 kambarių, šildymas vandeniu, 2 mūriniai garažai su priva
čiu įvažiavimu.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGUHNVESTAVIMAS

$.3000 ĮMOKĖTI, pusiau atskiras, 5 šviesūs kambariai, šildymas vandeniu, 
garažas, 1 mortgičius balansui iš 8% % 10-čiai m. atdaras, New Torpnte- 
$4.500 ĮMOKĖTI, atskiras plytų namas, Lansdowne-Queen rajone, 8 di
deli kambariai per 2 augštus, 2 modernios virtuvės, 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 4-84S9

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome cik kreiptis pas inn*. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortglčių.
Vyt. Morkis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) Wistoskl

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

24 vaL veikianti greita kro«niq taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

fttadtteto tr patarnavfan* planai. HMmnkėlfmas penkiems metams Ir flgln 
B^rte atat C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakspw 
teL RO 7-9088 kiekvienu metu

r
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KANADOS ĮVYKIAI

TAI NE TA
APIE KURIA
GALVOJI.

Tai degtinė. Baltoji degtinė

Pilnai nusistovėjusi ąžuolinėse statinėse
keturis kartus valyta, tris kartus filtruota

Nepapastai švelni ir žavinčiai skaidri

Taip maloni, kad mes ję vadiname

užkandžių degtine. Tai puikus gaminys

Pamėginkite. Patirsite jos lengvu mę

McGuinness Distillers Limited

Owners

vo pasiūlyta pagerinti darbo są
lygas, o algų padidinimo klau
simu dar tariamasi. Unija rei
kalauja sekančių 14 mėnesių 
laikotarpyje algas padidinti 75

“McGuinness White Canadian Whisky”

Bii

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171

• {vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės

• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

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

Bloor Autorite Garage 5Ka^je^reLjBi5Ss

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.

Vyrų ir jaunimo modernHka
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė, Toronto 3

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

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

Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (Rugpj. 1—5) atidaryta visą 

parą — 24 valandas.

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

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVI.

LE. 5-9130

Prieš pirkdami vartotas automo-

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
ATSTOVAUJAMOS KANADOS. J.A.V-BIŲ

Otavoje buvo susirinkę pasi
tarti apie 50 Kanados universi
tetų rektorių. Pagrindinė pokal- 
biųtema — studentų nerimas ir 
maištavimas, ypač Simon Fraser 
universitete Vankuveryje, kur 
buvo atleistas iš pareigų univer
siteto rektorius P. McTaggart- 
Cowan. Rektoriai baiminasi, kad 
panašūs Įvykiai gali paliesti ir 
kitus universitetus.

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be

feL.WA 1-3225 arba WA 4-1*1

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 
Uetavfas aptarnauja Jonas Jurtoms

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI Ir radijo aparataL Pardnodamoc 

lempos ir batarejos. Prityręs7 specialistas su ilga praktika. 

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

L-Juca=

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST e TEL. LE 2-2209
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 

K. STRIAUPIS
■ Rea. 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

Sav. R. Stasiulis 1

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4 -1463 
30 Dewson SL, Toronto, Ont.

Visų rūšių automobilių Išorės (be 
dy) taisymas, mechaniniai darbai fa

1613 Dnndas St W.

Buvęs konservatorių vadas ir 
Kanados premjeras J. Diefen- 
bakeris su žmona vieši Škotijo
je, savo protėvių žemėje. Škotų 
Rogart kaimelyje, Sutherlande, 
jis atidengė paminklą Kanados 
pirmajam ministeriui pirminin
kui Sir John A. Macdonald, o 
Kildone vietovėje — memoria
linę lentą savo proseneliui Geor
ge Bannerman.

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai irki 

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

nams ir vaikus turinčioms šei
moms.

Premjeras P. E. Trudeau po 
pirmo ministerių kabineto po
sėdžio pareiškė žurnalistams, 
kad jis yra įspėjęs visus kabine
to narius laikyti griežtoje pa
slaptyje tai, apie ką šnekama 
posėdžių metu. Už pirmąjį ku
rio nors ministerio neatsargų 
prasitarimą jis yra linkęs dova
noti, bet antrasis nusižengimas 

pareiškimas susilaukė seno po
litikos vilko J. Diefenbakerio 
aštrios kritikos. Jo nuomone, 
slaptis ir visiškas solidarumas 
yra būtini ministeriams, tačiau* 
toks viešas įspėjimas juos nu- . 
žemina iki pradžios mokyklos 
mokinukų lygio.

Newfoundlando premjeras J. 
Smallwood žada pasitraukti iš 
provincijos liberalų vado parei
gų. Suvažiavimas naujam vadui 
išrinkti bus sušauktas sekančiais 
metais. Žymiausi kandidatai į jo 
vietą yra dėl nesutarimo iš 
kabineto pasitraukęs sveikatos 
min. Donald Crosbie, federaci
nis karinės gamybos min. Do
nald Jamieson ir Newfoundlan
do teisingumo min. Alex Hick
man. J. Smallwood vyriausybės 
leidžiamas biuletenis paskelbė 
planus Newfoundlando ir Lab
radoro ateičiai. Per trejus me
tus socialiniams ir ekonomi
niams reikalams nuomatoma iš
leisti $750.000.000. Šiemet 
$200.000.000 ekonominis planas 
bus Įgyvendintas vakariniame 
Newfoundlande ir pietiniame 
Labradore, 1969 m. — visoje Ii- ‘ 
kusioje provincijos dalyje, 1970 
m. — visame Labradore. Planai I 
yra paruošti ir lėšos telkiamos 
kartu su federacine vyriausybe.

Canadian Press žinių agentū
ros duomenimis, amerikiečių 
centrinė žvalgybos įstaiga ČIA 
renka žinias apie Kvebeko se
paratistų veiklą. Pagrindinis dė
mesys skiriamas studentams, 
ypač Montrealio universitete, 
kur jiems mokama už raštu 
padarytus pranešimus ČIA agen
tams. Amerikiečiams rūpi Kve
beko atsiskyrimo klausimas ir jo 
galima įtaka JAV politikai. Jau 
1966 m. Vašingtonas norėjo su
sipažinti su Kvebeko separatiz
mu. Pentagonas buvo paruošęs 
planą “Operation Camelot”, ap
imantį visus nerimo centrus pa
saulyje, tačiau premjero L. B. 
Pearsono vyriausybė Kvebeko 
separatistų studijoms nedavė 
oficialaus sutikimo. Atrodo, jos 
dabar yra vykdomos neoficialiu 
keliu. Spėjama, kad amerikie
čiai per CLA agentus yra surin
kę daugiau žinių apie separa
tistus ir turi išsamesnį jų veik
los vaizdą nei federacinė vy
riausybė Otavoje.

Muitą įvežamiems gaminiams 
sumažino 18 pasaulio valstybių, 
o Bendrosios Rinkos kraštai jį 
visiškai panaikino tarpusavio 
prekyboje. Vienintelė išimtis 
yra Prancūzija, kurią streikų 
padaryti nuostoliai privertė su
varžyti importą. Bendrosios Rin
kos kraštai taipgi suvienodino 
muitą iš kitų valstybių įveža
miems gaminiams. Muito suma
žinimas pasauliniu mastu buvo 
velionies prez. J. F. Kennedy 
idėja, turėjusi tikslą palengvin
ti ir paskatinti prekybą laisva
jame pasaulyje.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visu svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Blo-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.
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APDRA ŪDA
QYVmS • AUTOMOBHJV • NAMŲ e SEPOTEKŲ e 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER. 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) e N3ELAIMINGŲ ATSIT1- 
K7JSU • MOKSLAPJNIGIŲ TAUPYMĄ** VAIKAMS e MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel 277-0814

‘- ‘-“ALFA RADIO & TV
Pacduodam ir taisėm televMjos ir radijo aperatos. Taisėm 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo maitinas.

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

{VAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir

S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

UŽDARYTA VASAROS ATOSTOGOMS 
NUO I 

LIEPOS 18 IKI RUGPJŪČIO 5 D.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

231 -2661 Ls-ssss

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

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2*4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

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. MEILUVIENE 
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 
(I rytos nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampa* Blow & Bathant) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IK (VAIRIUS kilimus.

Automatinis eteuira valymas. Sutai
sau Iširusius gains ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.. _____ _ *

d a xn. <1. x mol a. i
N AMŲ, AUTO MOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

769-4612
769-4131

NOTARAS

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

(Įėjimos H Howord. Porte Avanso) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 VJ5 Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nvo 6-Svjp. 
v.p.p. išskyrus toeciodien. W 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.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Perk Avė.) Kabineto telefonas 
LE 1-425L Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po

Vėlesniu ar kita laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

470 College St Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu



"Tėviškės Žiburių”
sekančios savaitės numeris, kuris turėtų išeiti liepos 25, ketvirta
dienio data, dėl vasaros atostogų ir pašto tarnautojų streiko neiš
eis. Leidėjai tikisi, kad poatostoginis numeris galės išeiti normalia 
tvarka rugpjūčio 1 dienos data, jeigu pašto tarnautojų streikas ne
sukliudys

V TORONTE
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Jau antra savaitė veikia Gerojo 
Ganytojo stovykla. Susirinko gražus 
būrelis stovyklautojų, globojamų pa
tyrusių vadovų. Gražus oras, įdomios 
programos: laužai, iškylos prie van
dens, sportas ir įvairūs užsiėmimai. 
Stovykla veiks iki liepos 28 d. Nau
ji stovyklautojai priimami vietoje.

— Šeštadienį iš par. bažnyčios 
liet, kapinėse palaidotas a.a. Petras 
Misevičius. *

— Mirus a.a. ats. maj. Nikodemui 
Zabulįoniui, jo žmonai ir artimie
siems nuoširdi užuojauta. Velionis 
palaidotas lietuvių kapinėse.

— Pakrikštyta: Dovydas Jonas Bil
lings ir Douglas Ričardas Billings.

Lietuvių kapinėse naujiems 
paminklams išlieti pamatai: Ru
činskienei, Meldažienei, Lioren- 
tui, Stabčinskui, Šimkoniui ir 
Lesniauskams.

Inž. Vytauto Liuimos inicia
tyva' būrelis lietuvių liepos 10 
d. turėjo progos aplankyti ką 
tik baigtą statyti moderniausią 
maudymosi baseiną ir poilsio 
centrą — New Recreation Cent
re Toronte (47 Thorncliffe Park 
Drive). Iškilmėje dalyvavo dau
gybė Įvairių pareigūnų, versli
ninkų ir šiaip kviestinių svečių. 
Visi sveikino statybos firmos sa
vininką Goldlist ir vyriausiąjį 
statybos inžinierių V. Liuimą. 
Pastarasis lietuvių būreliui ap
rodė moderniuosius baseino ir

— Mirus a.a. Petrui Misevičiui ir 
William Padolskiui, velionių artimuo
sius giliai užjaučiame.

— Sį penktad., 8 v. — Mišios už 
a.a. J. Graibų, užpr. p. Graibuvie- 
nės; šeštad., 8 v. — už a.a. V. Nar- 
gelą, užpr. p. Danisevičiaus; sekmad., 
10 v. — už a.a. U. Grinskienę, užpr. 
šeimos prietelių.

— T. Paulius ir T. Rafaelis — 
Aušros stovykloje, T. Benediktas — 
atostogauja; parapijoje yra likę T. 
Placidas ir T. Ambrozijus.

— Didžiai dėkojame Toronte ato
stogavusiam T. Kornelijui, OFM, už 
talką parapijos darbuose.

— Sekmadieniais Mišios stovyk
lavietėje — 11 vai. Jose gali daly
vauti ir aplink vasaroją.

Žinia apie tragišką a.a. kun. 
Broniaus Dagilio mirtį Detroite 
pasiekė liepos 9 d. vakare. To
ronte velionis turėjo nemažai 
pažįstamų. Jis žuvo liepos 9 d., 
1.30 v.p.p., ant greitkelio, kur 
susidūrė su skystojo kuro sunk
vežimiu. Važiavo lankyti kun. 
Kriščiūnevičiaus į ligoninę, kur 
jam buvo padaryta operacija. 
Detroito spauda, radijas ir tele
vizija visą popietę skelbė tą šiur
pų įvykį. Velionis palaidotas lie
pos 13 d. Detroito Holy Sepulch
re kapinėse. Gedulo pamaldos 
anglų kalba atlaikytos Dievo Ap
vaizdos šventovėje. Iš Kanados 
laidotuvėse dalyvavo kun. dr. J. 
Gutauskas ir kun. B. Pacevičius.

Lietuvos generalinis konsulas Kanadoje J. Žmuidzinas kalba prie laisvės paminklo St. Cathari
nes, Ontario, šventinimo proga. Dešinėje — kun. Mikalauskus, OFM, Niagaros pusiasalio lietuvių 
klebonas
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dangoraižių įrengimus. Prieš 10 
metų šioje Vietovėje tebuvo lau
kas ir krūmai; nebuvo nė kelio. 
Dabar čia jau įsikūręs lyg ir at
skiras miestas, kuriame domi
nuoja penki apartamentiniai 
dangoraižiai, pastatyti vadovau
jant inž. V. Liuimai. Per tą lai
ką jis įrengė 5000 butų. Netru
kus numatytas statyti naujas 
dangoraižis už 15 mil. dolerių. 
Inž. V. Liuimos vadovybėje dir
ba daugybė darbininkų, jų tar
pe visa eilė lietuvių — M.* Pet
rulis, St. Telšinskas, J. Morkū
nas, Atkočiūnas, Bernotas ir kt. 
Kaikurie jų turi atsakingas pa
reigas. Pažymėtina, kad dango
raižių statybos firmos savinin
kas Goldlist yra ateivis iš Len
kijos. Kanadon atvyko jis su tė
vais bene 10—12 metų amžiaus. 
Be vyr. inž. V. Liuimos, taipgi 
ateivio, dirba atsakingose parei
gose ir keletas kitų imigrantų. 
Jų darbais turėjo progos pasi
gėrėti šie tautiečiai: Z. Mažonas, 
P. Tarvydas. K. Rusinas ir kun. 
Pr. Gaida. Jie palinkėjo inž. V. 
Liuimai ir kitiems ten dirban-. 
tiems tautiečiams geriausios sėk
mės.

Velionies liūdi brolis Antanas, 
giminės Lietuvoje — sesuo Emi
lija, brolis Juozas bei kiti gi
minės, ateitininkai, kuriems jis 
daug dirbo, ypač steigiant ir 
tvarkant Dainavos stovyklavietę.

Braziliškos Joninės. Sekma
dienį, šv. Jono išvakarėse, susi
rinko Toronto brazilų klubo na
riai pas brazilų garbės konsulę 
Ibis Bengston, kuri maloniai už
leido savo puikiosios rezidenci
jos didžiulį sodą. Joninės prasi
dėjo 5 v. v. žaidimais-rungtynė- 
mis. Klubo nariai buvo apsiren
gę kaimietiškais drabužiais su 
tradicinėmis šiaudinėmis skry
bėlėmis. Visi stengėsi kalbėti 
tarmiškai. Uždegus Joninių lau
žą, vaikai nuo jo neatsitraukė. 
Ant stalelio buvo išdėstyti bra
ziliški skanėstai, ir mažieji ga
lėjo atsigaivinti vaisių sunka. 
Atrodė, kad esame tikroje “fa
zendoje”. Bėgime maišuose ne
rangiausi pasirodė vyrai;’ ge
riausiai sekėsi vaikams. Bėgime 
įsikandus dantyse šaukštą su 
bulve moterų grupėje I premiją 
laimėjo Regina Kutka. Vaiku
čiams buvo paslėptos dovanėlės 
sode — kas jas rado, tas laimė-

Gen. konsulas J. Žmuidzinas 
10 dienų atostogas praleido Ca
pe Cod “Audronės” vasarnamy
je, kurio savininkai yra p. Jon- 
sonai; liepos 13 d. grįžo į To
rontą.

Ateitininkų stovyklon, kuri 
prasidės liepos 28 d. ir truks 
iki rugpjūčio 10 d. priimami ir 
neateitini-nkai. Prašome užsire
gistruoti iš anksto. Pageidauja
ma daugiau gimnazistiško jauni
mo, nors bus atskira grupė ir 
jaunesniem, iki 12 m. amžiaus.

Pik. N. Zabulionis mirė liepos 
13 d. Hamiltone; laidojamas tre
čiadienį, liepos 17, lietuvių ka
pinėse Port Credit, Ont.

Eleonora ir Rymantas Galiai- 
Galiauskai susilaukė pirmagimio 
sūnaus Kristupo Edmundo.

Sol. Vincė Jonuškaitė-Leskai- 
tienė viešėjo Torontejpas p. Jur- 

. kus; aplankė savo pažįstamus iš 
Voronežo ir nepriklausomos Lie
tuvos laikų. Užėjusi į “TŽ” re
dakciją papasakojo apie sėkmin
gą baltiečių moterų veiklą ir bu
simojo PLB seimo kultūrinius 
parengimus Niujorke, ypač kon
certą Linkolno centre, į kurį ji 
kviečia visus torontiečius ir ap
lamai kanadiečius. Seimas įvyks 
rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 die
nomis. Literatūros vakaras ren
giamas rugpjūčio 30, o didysis 
koncertas — rugsėjo 1 d.

SKUBIAI PARDUODAMAS 3 skly
pų žemės plotas Staynery. Nuo pra
šomos kainos lietuviams $1.000 nuo
laida. Skambinti tel. 112-705-428-2743.

"Tėv. Žiburiams” 
aukojo:

$12.75 — S. V. Vaitkus; $10
— A. Šilinskis; rėmėjo prenu
meratas po $10 — V. Vaškelis, 
dr. J. Mališka, D. Bodnar, E.

. Sakas, W. S. Kuzmas, kun. dr.
P. Ragažinskas, V. Lapaitienė,
J. Timmerman, D. Slavinskas,
K. Dalinda, A. Kaunas, V. Bal
tutis; $5 — Zuzana Girnius; $4
— L. Vyšniauskas; $3 — A. 
Rūkštelė, S. Jaseliūnas, J. Rin
kevičius, E. Tuinyla, kun. K. 
Žemaitis, I. Kriaučiūnas, S. Ra- 
mančiauskas; $2 — A. Bernato
nis, J. Mikonis, V. Rugienius, A. 
Visockienė, S. Beržinis, J: Pet
ronis, K. žiobienė, V. Jonkie- 
nė, L.Blyskis, J. Rimkus, V. Prū
saitis; $1 — L. Sagys, V. žmui
dzinas, D. Žaldokas, J. Kviecins-
kas, S. Rukšėnas, E. Valiukonie- 
nė, kun. J. Marčiulionis, St.

AUGUSTUI FRENZELIUI mirus, 

jo žmonai ELZBIETAI ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojauta —

Angelė ir Vytautas Šimkai

■ 
I

I LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVE

PARKSIDE m^ket
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis 
s

{vairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sū

riai, paršiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai.

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.
JAUNIMO KELIONĖMS 1968 

metais Kanados vyriausybė pa
skyrė $467.100. Ši suma paskirs
tyta 79 organizacijoms, kurios 
prašė paramos kelionėms po 
Kanadą. Tas keliones pradėjo 
organizuoti Kanados šimtmečio 
komisija, o dabar tą reikalą tvar
ko valstybės departamentas. 
Ten yra “Program for Volun
tary Agencies”, kurios referen
tė yra Mrs. D. Timmerman. 
Spaudai išsiuntinėtame sąraše 
yra įvairių tautybių jaunimo or
ganizacijų* bet nėra lietuvių. 
Be minėtos programos, yra 
“Young Voyageur Program”, 
skirta moksleivių kelionėms 
remti. Trečioji programa “The 
International Travel and Ex
change Program” teikia paramą 
jaunimo grupėms, keliaujan
čioms į užsienius. Parama duo
dama tik toms grupėms, kurios 
kreipiasi ir atitinka nustatytas 
sąlygas. Vyriausybės tikslas — 
skatinti savo krašto ir žmonių 
pažinimą. Galimas dalykas, kad 
ir lietuviai galėtų pasinaudoti 
teikiama parama ir ta proga ap
lankyti savo tautiečius tolimose 
Kanados vietovėse.

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

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

jo. Temstant buvo suvaidintos 
kaimiškos vestuvės, kurios su
kėlė daug juoko.

Adelė Norkienė, buvusi Ka- 
raliūnaitė, gimusi Toronte, čia 
užaugusi ir išmokusi lietuviškai, 
dabar su šeima gyvena Los An
geles mieste. Atostogų proga ji 
aplankė savo bičiulius p. Baltrū
nus (Ona Baltrūnienė yra buvu
si žižytė) ir kitus pažįstamus. 
Lankydamasi su p. Baltrūnais. 
Šv. Jono Kr. parapijos kleboni
joj, ji domėjosi “T. žiburiais”, 
mokykla ir dabartiniu lietuvių 
gyvenimu. Seniau su O. Baltrū- 
niene A. Norkienė dalyvavo 
“Aušros” chore ir aplamai lie
tuviškoje veikloje. Pasak jų, lie- 
tuviams daug padėjęs airiskun. 
McGivney, kuris tais laikais bu
vo vienintelės lietuvių parapijos 
klebonu. Vasaros atostogų me
tu jis oakviesdaves iš JAV dvi 
vienuoles lietuvaites pranciškie- 
tes ir jas apgyvendindavęs Gra
ce gatvėje išnuomotame name. 
Ten jos mokydavo lietuvių vai
kus jų tėvų kalbos. Sezono pa
baigoje jie surengdavę vakarą su 
dainomis ir deklamacijomis. Abi 
senosios kartos veikėjos — A. 
Norkienė ir O. Baltrūnienė gra
žiai kalba lietuviškai, skaito “T. 
Ž.” ir įsigijo po knygą “Lithua
nians in Canada”. A. Norkienė 
šiuo metu yra aktwi Los Ange
les lietuvių parapijos narė. Jos

i

►
►
► Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą

Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Te!. 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, 

PARCELS TO EUROPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.►

<
<
<
<

<

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

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
LE 4-1274.

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

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tot LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengime darbus

dėka parapija buvo pakviesta 
pasirodyti televizijos programo
je.
Įp- * *...........................

► SKLYPAI
; VASARNAMIAMS !
. • $1195 pilna kaina <
► • Nedidelis {mokėjimas -
► lengvos iisimokėjimo
’ sąlygos ■
* • 89 mylios ,
* • Saugus, smėlėtas paplū- ,
„ dimys «
, • Gražūs medžiai 1
► Brošiūros teiraukitės

tel. 223-6222, Toronto

I YURIS BUSINESS 
MACHINES CO.

903 Dundas St W. Tel. 364-9922 
H Parduodame • taisome - išnuo

mojame. Rašomąsias mašinėles 
su liet šriftu. Skaičiavimo ma
šinėles. Kasos mašinėlės, kalku-

I liatoriai, predriniai laikrodžiai.

►

►
►

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Dansville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

BARONESSA
BEAUTY SALON

TEL. 762-4252 
Sav. Alytė Kerberienė

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

A A A AAA A .a
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Cape Cod Mass., Marija Jansonas.

f Geriausiai pailsėsit per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE €OD viloje

Ali k. I East Bay Rd., Osterville,
Al I JkC )Nr Cape Cod., Mass., 02655 USA /vVJLX|\V>'l Mi- TeL (Area 6!7) 428 • 8425.

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

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos. ;

Paškauskas, A. Budrys, M. Jo
nikas.

Toronto universiteto stipen
dijas pirmiesiems studijų me
tams gavo daugybė šiemet gim
nazijas baigusių mokinių. Pa
skelbtame sąraše lietuvių pavar
džių beveik nėra, išskyrus Vir
giniją Macevičiūtę, kuri gavo 
“The Sir Bertram Windle” sti
pendiją studijuoti anglų, vokie
čių ir prancūzų kalboms. Yra są
raše ir kitų pavardžių, kurios 
galėtų būti lietuviškos* bet ne
atrodo, kad lietuvių pavardės.

Torontiškis Pranas Imsrys pa
rašė ir išleisdino eilėraščių rin
kinį jauniesiems skaitytojams 
“Tėviškėlę aš regiu”. Leidinys 
iliustruotas Aidos Vektarytės, 
atspaustas “Vilties” spaustuvės 
Klevelande. Tikroji autoriaus 
pavardė — Pranas Bastys. Anks
čiau yra išleisdinęs eilėraščių 
rinkinius vaikams: “Tra-lia-lia” 
1932, “Vilkas meškeriotojas” 
1946, “Gimtaisiais takeliais” 
1953. Pr. Bastys, nors baigęs 
pedagoginius mokslus, domisi 
daugiau visuomenine veikla ir 
rašinėja periodinėje spaudoje.

A.a. Petras Misevičius, 42 m. 
amžiaus, atsiskyrė su šiuo pasau
liu Toronte liepos 9 d., 11.15 v. 
r. Palaidotas liepos 13 d. lietu
vių kapinėse Port Credit, Ont. 
Apeigas atliko kun. P. Ažubalis 
ir kun. Ambrozijus Prakapas, 
OFM. Laidojimo įstaigos išlai
das padengė Toronto miesto lab
daros skyrius, o likusias išlaidas 
— abi Toronto lietuvių katali
kų parapijos. Pažymėtina, kad 
apie velionį rašė vietinė didžio
ji spauda, pranešdama apie jo 
pasikorimą policijos daboklė
je. Esą jis buvo suimtas gatvė
je kaip neblaivus. Pernai poli
cijos daboklėse pasikorė 10 as
menų, nors suimtieji tikrinami 
kas 10 minučių. A.a. P. Mise
vičius neturėjo nei pastovaus ad
reso, nei pastovaus darbo. Pa
staruoju laiku dirbo pas vieną 
lietuvį. Tuo tarpu nei apie jį, 
nei apie jo artimuosius daugiau 
žinių neturima. Žinantieji prašo
mi atsiliepti vienoje ar kitoje 
parapijos klebonijoje.

Italai Toronte pastaraisiais 
metais nepaprastai pagausėjo. 
Dabar jų esama apie 300.000. 
Tai gausiausia tautinė grupė To
ronte. šiuo metu planuojamas 
italams dienraštis italų ir ang
lų kalbomis. Šio plano priešaky
je yra Dan lanuzzi, leidėjas 
“Corriere Canadese” ir dauge
lio kitų italų laikraščių š. Ame
rikoje. Pagal “Stimulus” žurna
lo apskaičiavimą, 60.000 Toron
to italų šeimų kas savaite už
dirba po $125. Taipgi 75% jų 
turi savo namus; 97% turi šal
dytuvus, 80% skalbiamąsias ma
šinas. Neseniai vienas sklypų par
davėjas per 3 mėnesius pardavė 
italams priemiesčiuose žemės už 
$6.000.000. Daugiausia italai dir
ba statyboje; 45% — kaip spe
cialistai, 36% — kaip darbinin
kai.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Mirė Antanina Mekšriūnienė, 

vos sulaukusi 50 metų amžiaus. Pa
laidota iš šv. Kazimiero bažnyčios 
liepos 12 d., Cote dės Neiges kapinė
se.

— Atvykęs iš Mote video, Urugva
jaus, kun. Petras Daugintis, SJ, po
rai savaičių apsistojo pas Tėvus jėzu
itus Aušros Vartų parapijoje. Vos 
atvykęs į Montreal), sekančią dieną 
dalyvavo iškilmingose A. Mekšriū- 
nienės laidotuvėse. Ta pačia proga 
susipažino ir su Šv. Kazimiero para
pija.

— Ronaldas Baršauskas įteikė pra
šymą St. Joseph College — mokytojų 
seminarijai, kur numato ruoštis mo
kytojo profesijai.

— Liepos 13 d. buvo šv. Mišios su 
Libera už Pranciškų Dubauską, de
šimtųjų mirties metinių proga. Jo 
duktė Marian, atsidėkodama dalyva
vusiems šv. Mišiose ir Rožinio mal
dose, suruošė pusryčius.

— Šv. Kazimiero parapijoje lankėsi 
iš' Los Angeles inžinierius J. Puško- 
rius su šeima.

— Petronėlė Bendžiuvienė tebesi- 
gydo Notre Dame ligoninėje.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava $111.18, praėjusio — $114.74.

K. J. G.
Ateitininkų moksleivių sto

vykla “Baltijos” stovyklavietėje 
prasidėjo liepos 13 d. Stovyklos 
vadovas — kun. Ged. Kijauskas, 
SJ, iš Čikagos. Programoms bei 
užsiėmimams vadovauja sesuo 
Margarita, A. Morkūnienė, J. 
Adamonienė, sesuo Cecilija iš 
Putnamo, Linas Giriūnas, Pau
lius Kolyčius iŠ Toronto. Stovyk
los ūkvedis — p. Styra, šeimi
ninkės — p. Žitkienė ir p. Gir- 
džiuvienė.

“Lito” balansas 1968 m. bir
želio 30 d. buvo $2,248,001.96. 
Taigi, iki šiemet užplanuotų pa
siekti dviejų ir vieno ketvirčio 
milijono dolerių betrūko tik 
$2,000. Atrodo, kad metiniame 
susirinkime kaikurių narių bai
mė, kad 1968 metai bus liesi, 
kad reikia “užšaldyti” praeitų 
metų sąmatą ir pan., nepasitvir
tins.* šiemet “Litas” auga žymiai 
sparčiau, kaip praeitais metais.

TORONTO
A. a. Juozas Norvaiša, 51 m. 

amžiaus, staiga mirė liepos 15 d., 
betaisydamas savo automobilį. 
Pašarvotas Turner a. Porter lai
dotuvių namuose Roncesvalles 
gt. Laidojamas liepos 18, ketvir
tadienį, 9 v. r., iš Šv. Jono Kr. 
bažnyčios lietuvių kapinėse.

Juozas Bubelis, seniau gyve
nęs Toronte, o dabar Filadelfi
joj, atostogų proga aplankė-sa
vo artimuosius Toronte; neuž
miršo ir “TŽ”, kuriuos jis re
mia nuo seno lėšomis ir raši
niais. Be to, įsigijo leidinį “Li
thuanians in Canada”. Jis taip
gi uoliai bendradarbiauja JAV 
lietuvių spaudoje.
Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti A. Zaremba 767-7084.

PRIVAČIAI PARDUODAMAS au
tomobilis — 1961 metu Chevrolet 
(Belaire), dviejų durų, 6 cilinderių. 
Kaina $300. Skambinti 769-1233.

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

— Svarbesnės pozicijos aktyve: 
kasa banke $66,845, paskolos 
$2,053,345, vertybiniai popie
riai $92,692, centrinėje kasoje 
$21,617; pasyve: terminuoti in
dėliai $150,200 (praeitą mėnesį 
buvo $88,500), šėrai $1,414,082, 
depozitai $582,919, atsargos fon
dai $36,920, šių metų pelnas 
$48,841. Sparčiausiai auganti 
“Lito” santaupų pozicija yra 
terminuoti indėliai, kurių bend
ra suma per praeitą mėnesį be
veik padvigubėjo. Taip pat spar
čiai auga depozitų apyvarta, ka
dangi vis daugiau* narių, o ypa
tingai prekybininkų, pradeda 
naudotis “Lito” čekiais. Pr. R.

Lietuvių vasarvietės
Stebint lietuvių gyvenimą vasaros 

metu, krinta į akis vasarvietės. Kas 
rašys lietuvių išeivijos istoriją, ne
galės šio socialinio fakto užmiršti. 
Ne tik darbas, bet ir laisvalaikis pri
klauso prie žmogaus istorijos; ne tik 
veikla, bet ir poilsis parodo žmogaus 
pėdsakus žemėje. Dėlto lietuvių va
sarinis gyvenimas irgi priklauso prie 
išeivijos istorijos.

Montrealyje turime įvairias imi
gracijos bangas. Vasarvietė senesnė
je išeivijoje buvo retenybė. Jų sun
kus ekonominis kūrimasis buvo na
tūrali priežastis. Depresijos laikai 
daug ką pastūmėjo iš miesto į ūkius. 
Prieš pastarąjį karą ir ypač po karo, 
kai Kanados ekonominis gyvenimas 
sustiprėjo, prasidėjo ir senosios iš
eivijos vasarnamių statyba. Nevienam 
nusipirkta nuosavybė prie upės ar 
ežero dar ir yra vieta praleisti pen
sijos amžiaus dienoms. Jiems poil
sio sąvoka yra “retirement”. Kitiems, 
nors jų yra mažuma, nuosavybė gam
toje tarnauja kaip vasarvietė.

Naujoji išeivija po pastarojo ka
ro buvo judresnė. Ji buvo taip pat 
laimingesnė, nes pasinaudojo geres
nėmis ekonominėmis sąlygomis. Šios 
išeivijos žmonių įsteigtos net trys 
vasarvietės. Beveik tuo pačiu laiku 
kūrėsi Dainava ir Palanga. Vėliau 
įsikūrė Baltija prie Lac Sylvere. čia, 
be naujos išeivijos, įsikūrė taip pat 
dalis senosios. Tai yra trys stam
besnės vietos Laurentidų kalnuose. 
Visos trys yra tuo įdomios, kad jose 
vasarojančios žmonių grupės savo 
mentalitetu yra skirtingos. Kurie 
mieste būrėsi, tie telkėsi taip pat 
šiose vietovėse. Dainava šiuo atžvil
giu yra tipiška vieta. Palangos vie
tovės populiarumą nulėmė ne tiek 
žmonių draugystės, kiek malonus pu
šynas. Šioje vietoje vasaroja tiek se
nieji, tiek naujieji ateiviai. Paskuti
nioji vasarvietės banga atėjo su Bal
tija. Šios vietos kūrimasis atvedė 
lietuvius pirmą kartą prie geresnio 
ežero. Čia įsikūrė ir Baltijos stovyk
lavietė. Gaila, kad šioje vietoje Lau
rentidų kalnų musių periodas užsi
tęsia perilgai.

Negalima užmiršti ir Eastern 
Townships — į Amerikos pusę. Šio
se vietose senoji išeivija yra gau
siausia. Vieni gyvena ūkiuose, kiti 
turi vasarvietes. Gamta yra įvairi ir 
įdomi.

Negalima užmiršti taip pat žmo
nių, kurie kitaip apsisprendė. Jiems 
atostogos ir vasarvietės atrodo ki
taip. “Važiuosim ten, kur norėsime”,
— galvoja šie žmonės. Ir iš tikrųjų, 
ar milžiniškas darbas, kurį lietuviai 
šiose vietose įdeda, įskaitant taip 
pat finansinę investaciją, nepateisi
na jų apsisprendimo? Tai galbūt 
kiekvieno tautiečio nusistatymo ir 
pomėgio dalykas, apsprendžiamas ne 
vien finansinių investacijų. K.
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
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P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355
S-tos "Lite" nr. 752D

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

DUODA PASKOLAS I§ 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  ........  .5%%
TERMIN. INDELLIUS IKI__ 7%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrų ir depozitų 
sumos.

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

inktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
1907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

Vakarais trečiadieniais ir

A. NORKELIONAS

IŠNUOMOJAMA KABINA Stayner 
vietovėje; $191 savaitę; aegaHatiems 
užsimokėti — nemokamai. Skambin
ti tel. 112.795428-2743.
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