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Okupuota istorija

Kai užeina svetima kariuomenė, okupuoja kraštą, įveda karinę
valdžią, suvaržo normalų žmonių gyvenimą, bet neokupuoja nei
krašto kultūros, nei jo praeities/Visiems juk aišku, kad ir galin
giausia kariuomenė negali pakeisti istorijos faktų, nei karine jėga
įvesti savo kultūros. Deja, tai nebuvo aišku Hitleriui ir jo pradi
niam sąjungininkui Stalinui. Jų. okupacija nebuvo tiktai karinė —
siekė daug giliau, būtent, krašto kultūros bei istorijos okupacijos.
Dėlto jų užimtuose kraštuose turėjo būti peržiūrėta istorija, pa
lenkta okupacinei valiai kultūra. Hitlerio okupacija sudužo, o Sta
lino įpėdinių — tebesilaiko. Štai labai akivaizdi iliustracija. “Tž”
redakciją pasiekė istorijos vadovėlis, vartojamas okupuotos Lie
tuvos vidurinėse mokyklose, ir vidurinių mokyklų istorijos pro
gramos. Tai dokumentiniai įrodymai rusiškosios okupacijos, kuri
pavergė Lietuvą ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Štai kaip skamba
pirmasis “TSRS Istorijos” (S. Aleksejevo ir V. Karcovo) sakinys:
“Šalis, kurioje mes gimėme ir gyvename, vadinasi Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjunga — TSRS. Tai mūsų Tėvynė” (3 psl.).
Taigi, lietuvis mokinys savo krašto mokykloje verčiamas įsisąmo
ninti, kad jo tėvynė yra ne Lietuva, o Sovietų Sąjunga. Ir tai yra
pagrindas, ant kurio statomas ne tik istorijos dėstymas, bet ir visas
auklėjimas. Lietuvio tikroji tėvynė Lietuva yra atimta, o jos vie
ton brukama “Tarybų Sąjunga”, kuri yra ne kas kita, kaip rusiš
kasis imperializmas.
★

★
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Minėti dalykai dar labiau išryškėja paėmus į rankas vidurinių
mokyklų programą, skirtą IX-XI klasėms ir išleistą 1963 m. Per
pastaruosius metus ji savo pagrinduose tikriausiai nepasikeitė.
O ten pasakyta, kad pagrindinės žinios Lietuvos TSR perteikiamos,
nagrinėjant TSRS istoriją. Taigi, Lietuvos istorijos, kaip atskiro
dėstomojo dalyko, nėra — ji inkorporuota Sovietų Sąjungos isto
rijon. “Lietuvos TSR istorija yra visos Tarybų Sąjungos istorijos
sudėtinė dalis, todėl Lietuvos TSR istorijos klausimus reikia glau
džiai sieti su TSRS istorija” (25 psl.). Negana to — istorijos pro
grama įsakmiai reikalauja, kad Rusija būtų rodoma kaip didžiausia
geradarė, be kurios lietuvių tauta būtų žuvusi: “Mokiniams išaiš
kinama, kad glaudus rusų ir lietuvių bendradarbiavimas turėjo
didžiulės teigiamos reikšmės lietuvių tautai, išsaugant laisvę ir ne
priklausomybę” (t. p.). “Augšta slavų, ypač rusų tautos, kultūra
darė Įtaką Lietuvos kultūros vystymuisi” (t.p.). Carizmas buvęs
nerusų tautų nacionalinės kultūros slopintojas, bet “pažangioji rusų
visuomenė” gynusį nacionalinius mažumų reikalus. Taigi.. kaltas
caras, bet ne rusai, kurie ink buvo “pažangiausia” tauta. Didžiau
sias Lietuvos istorijos įvykis esąs “tarybų valdžios paskelbimas”.
Toliau dąr pabrėžiama: “Dėstant pagrindines žinias iš Lietuvos
TSR istorijos, parodoma, kad lietuvių tauta pergyveno didžiausius
istorinius įvykius: tapo Tarybų Socialistine Respublika, buvo priim-,^4a i Tarybą-Sąjungos sudėti” '27 psl.).
★
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Tai tik kelios iliustracijos iš istorijos programos. Peržvelgus
ją, darosi klaiku. Juk tai ne istorija! Tai pamaldžios legendos, su
durstytos iš sugriautos istorijos savajai teorijai įrodyti. Tai tikra
Prokrusto lova, kurion sovietai paguldė ne tik Lietuvos, bet ir
Rusijos, ir visų kitų tautų istoriją. Jiems faktai nesvarbu — jeigu
jie netelpa į marksistinę lovą, reikia taip apdailinti, kad tilptų.
Tai matyti jau pvz. iš vienintelio dalyko — nepriklausomos Lie
tuvos okupacijos, rusų įvykdytos 1940 m. Tai užfiksuota net pa
čiame sovietų dokumente — Lietuva buvo jėga užimta raudonosios
armijos. Tai matė ir pergyveno visa tauta, o dabar istorijos mo
kytojai turi aiškinti, kad tai padarė “Lietuvos darbo žmonių revo
liucinis judėjimas” (27 psl.), kad Lietuva laisvai įsijungė Sovietų
Sąjungon, kad yra suverenių tautų laisva sandrauga. Visa tai prieš
tarauja faktams ir jais pagristai' istorijai. Sovietams betgi svar
besnis yra melas, nes jis geriau patarnauja marksistinei jų teori
jai ir rusų imperializmui. Žiūrint i visa tai. galima būtų sakyti:
jei nori, tegu save apgaudinėja. Deja, taip neišeina, nes tokia “isto
rija” klaidina lietuviškąjį jaunimą, žaloja dvasini jp pasaulį ir
dirbtinai įspraudžia rusiško marksizmo narvan. Dėlto okupuotos
Lietuvos jaunimas, susitikęs su tautiečiais iš laisvųjų Vakaru, kar
tais sunkiai susikalba ta prasme, kad pajunta dvieju vidinių pa
sauliu atstumą. Jaunimas, kuris dar nepajėgus išsiveržti iš okupuo
tos istorijos, savotiškai galvoja ir kitaip mato tuos pačius dalvkus
nei laisvieji lietuviai, čia tad prisimintna, kad tiktai tiesa gali pa
daryti žmones laisvus.

KAN ADOS ĮVYKTU

PREMJERO KOVA SU
Premjero P. E. Trudeau ke
lionė į Manitobos, Saskačevano
ir Albertos provincijas priminė
XIX šimtmečio viešnagę lauki
niuose vakaruose, tik šį kartą
karo kirvius buvo iškasę' ne in
dėnai, bet kviečių neturintys
kur dėti ūkininkai. Pernai Kana
doje liko neparduotų kviečių
850 milijonų bušelių, kurių pu
sė tebėra pas ūkininkus. Kadan
gi šiemet tikimasi gero kviečiu
derliaus, strėlių laidymas į
premjerą P. E. Trudeau yra vi
siškai suprantamas. Tos strėlės
buvo gana skaudžios. Kaip gi
kitaip pavadinsi premjerui skir
tus tokius žodžius, kaip “kvai
lys”, “akmengalvis”, “turtingas
vėjavaikis” ir netgi “komunis
tas”? Saskačevano ūkininkų uni
ja surengė demonstracijas su
traktoriais, prie viešbučių, ku
riuose buvo apsistojęs P. E. Tru
deau. suvertė krūvas supuvusių
kviečių. Ūkininkai reikalauja
200 milijonų dolerių paramos.
Negalėdami parduoti kviečių, jie
yra išsėmę pinigų atsargas. Pro
blema komplikuoja perdidelė
kviečių pasiūla pasaulinėje rin
koje, niekais pavertusi tarptau
tinę sutartį, pagal kuria mini
mali kaina už bušeli turėjo būti
$1.95, Atrodo, kviečių kainos ga
li kristi net iki $1,70 už bušelį.
Pradžioje oremjeras P. E. Tru
deau mėgino dėstyti, kad ūki
ninkai turės mažinti pasėlių plo
tus. bet vėliau pakeitė nuomone
ir ėmė šnekėti apie finansine
paramą ūkininkams. Gali tekti
įvesti dvejopas kviečių kainas —

ŪKININKAIS

žemesnes eksportui ir aukštes
nes vietiniam pareikalavimui.
Tokiu atveju duonos kepalas
Kanadoje pabrangtų pora cen
tų. Pritrūkęs kantrybės, P. E.
Trudeau pagrasino, kad jis atei
tyje vengs tų ūkininkų, kurie jį
dabar įžeidinėja. Visdėlto iš
vengti jų neįmanoma, nes Mani
tobos, Saskačevano ir Albertos
ūkininkai rinkimuose turi nema
žą svorį, kurio jokia politinė par
tija negali ignoruoti. Opozicijos
vadai kaltina premjerą P. E.
Trudeau nesidomėjimu Kanados
ekonominiais reikalais, š.m. lie
pos 31 d. baigiasi su Sovietų Są
junga pasirašyta sutartis parduo
ti 336 milijonų bušelių kviečių.
Pagal šią sutartį sovietai kvie
čių yra nupirkę tik 175 milijo
nus bušelių. Ar sutartis bus pra
tęsta, tuo tarpu nežinoma. Pas
tarųjų dvejų metų laikotarpyje
sovietai turėjo rekordinius der
lius. Kviečių importas jiem bu
vo pasidaręs nereikalingas.
Federaciniame
parlamente
vyksta aštri kova dėl taisyklės
nr. 75 priėmimo, šios taisyklės
paragrafai vyriausybei leistų ap
riboti nriimamų įstatymų svars
tymo laiką trini būdais: a. par
tijų vadų vienbalsiu susitarimu,
h. dviejų opozicinių partijų prišnekinimu remti vyriausvbės nu
statyta laika ir c. vyriausybės
nustatyta laiko riba įstatymui
svarstyti. Opozicinės partijos,
ižiūrėdamos tokioje triguboje
taisyklėje parlamento teisių ma
žinimą, pradėjo sąmoningus
trukdymus. Parlamentas turėjo

Trūksta laisvės vėjo
Montrea/ieč/o kunigo viešnagė Sovietų Sąjungoje ir jo įspūdžiai, aprašyti kanadiečių spudoje
“The Montreal Star” š. m. lie šias ir pusryčių metu lotyniškai nai yra tik lova ir spintelė. To
pos 5 d. laidoje paskelbė ilgą pasikalbėti su klebonu, kuris kių kambarių koridoriaus gale
rašinį prancūzų jėzuito I. Beau tarp kitko prašė religinių kny yra įrengta1 bendra virtuvė, kur
bien, kuris gyvena Montrealy ir gų prancūzų kalba. (De Čaulle kiekviena gamina sau valgį. Jos
dirba ekumeninio sekretoriato lankymosi metu ten klebonavo nesiskundžia. Atrodo patenkin
prancūzų skyriuje. Tame raši kun. Pavilonis. Red.). Taip pat tas.”
nyje autorius pasakoja įspū vakariečiams svečiams buvo leis
Persekiojimas sustiprino
džius, patirtus Vengrijoj, Rusi ta aplankyti ortodoksų teologi
Apie religiją kun. Beaubien
joj, Lenkijoj ir Čekoslovakijoj. nę akademiją, kurioje mokosi
rašo:
manau, kad krikščio
Keliavo jis 1969 m. pavasarį 50 studentų, besiruošiančių ku niškoji“Aš
religija
šalies istorijoj
drauge su amerikiečiu kunigu, nigystei. Jų pasiruošimas ten
perdaug didelį vaidme
studijuojančiu Šveicarijoj, ir trunka ketverius metus. Profe turėjo
nį,
ortodoksai
ir kiti krikščionys
protestantu pasauliečiu, dirban soriai ir studentai, anot kun. yra perdaug ištikimi
savo reli
čiu ekumeniniame institute Bos- Beaubien, dirba “herojiškose są gijai, kad ateistinė valdžia
ga
sey vietovėje, Šveicarijoj. Vizos lygose”.
lėtų ją visai išnaikinti. Perse
gavimas per Ženevos kelionių
Pas metropolitą
kiojimas
dargi pažadino ir su
agentūrą užtruko penkias savai
Maskvoje svečiai buvo priim stiprino religiją tikinčiųjų, ku
tes.
ti metropolito Nikodemo, kuris rie savo ištverme priklauso prie
Atėmė Šv. Raštą
tvarko ortodoksų Bendrijos už geriausių pasaulio krikščionių.”
Keleivių pasus prie Vengri sienio reikalus. Iš jo svečiai pa
Kieve yra apie 10 veikiančių
jos sienos tikrino net 5 kartus. tyrė, kad kardinolo Bea mirties cerkvių, Leningrade — 15,
Vengrijoj žmonės atrodo eko proga jis pasakęs apie jo eku Maskvoje — 40 (prieš revoliu
nomiškai atsilikę nuo vakarie meninius darbus ištisą pamoks ciją — 1600. Šiuo metu yra 73
čių. Budapešto parke matyti tuš lą, o katalikų vyskupui Wille vyskupijos. (Duomenys, matyt,
čia pakyla, nuo kurios buvo nu brands sudaręs sąlygas atlai imti iš sovietinių šaltinių. Kiek
versta Stalino statula sukilimo kyti Mišias Leningrado ortodok šiuo atveju jie yra patikimi, tuo
metu. Tai ženklas, kuris rodo sų teologinėje akademijoje.
tarpu neįmanoma patikrinti.
vengrų pastangas atgauti laisvę.
Įspūdingas- vizitas buvo Za- Red.).
Ypač daug yra kentėję katali gorske, 50 mylių už Maskvos.
Atgal į laisvę
kai: “Nors jų būklė, atrodo, ge Ten gyvena Maskvos patriar
Lenkijoj komunistinė vyriau
rėja, tačiau jiems tebėra per chas Aleksis, yra senas ortodok
daug sunku užmiršti neseną pra sų vienuolynas, aptvertas augš sybė laikosi tik Rusijos dėka.
eitį ir atsisukti į naują ateitį bei ta siena, ir teologinė akademija. Ten, kaip ir kitose satelitinėse
trūksta “laisvės vėjo”,
dirbti Bendrijos atnaujinimo
Rusai, pasak kun. Beaubien, šalyse,
žmonės
Lenkijoj negali lais
darbą.’
atrodo kantrūs ir darbštūs. Ap vai išsireikšti,
vyrauja baimės
Prie Sov. Sąjungos sienos ke lamai. jie yra giliai religingi, atmosfera. Lenkai yra priversti
leivius oasitiko mandagus, ge nors daugelis jų — ateistai. Esą būti kantriais ir pasiduoti reži
rai angliškai kalbąs “Inturisto” kyla noras skirti žmones nuo mui prieš savo valią. Daugelis
tarnautojas, kuris nuvedė atvy totalistinės politinės sistemos, nori palaikyti ryšius su užsie
kėlius į muitinę. Čia visi kelei pagrįstos slaptąja policija. Ten niu, bet laisvai išvykti negali.
vių lagaminai buvo atidaryt)! pilietis nežino, ar yra sekamas, ■'Lenkija šiuo metu yra netur
patikrinti,- pinigai suskaičiuoti, ar ne. Tokiu būdu susidaro bai tinga. Mes tai matėm traukiny
o pas šveicarą rastos knygos mės atmosfera.
je. kuriuo važiavome iki Čeko
kaip Šv. Raštas, rusiški religi
Taip gyveni monės
slovakijos sienos.”
niai leidiniai, atimtos ir grąžin
Čekoslovakijoj žmonės yra
Kievo,
Lening/ToO
'iri
Mask

tos tiktai po dviejų savaičių, kai vos gatvėse matyti žmonės ne mažiau kantrūs. Tai rodo dide
grįžo namo. “Inturisto” pareigū buvo nei geresni, nei blogesni lėm raidėm užrašai “Dubcek —
nas guodė svečius, sakydamas kaip Š. Amerikoje, nebent ma- Laisvė”. Baigdamas savo įspū
kad tai įprastinė procedūra.
' žiau linksmi, labiau rezervuoti. džius, kun. Beaubien rašo: “Iš
Ortodoksų pamaldose
"Jie nevisuomet gali gauti jieš- vykdami iš Sov. Sąjungos ir sa
Traukinyje, kuris gabeno ke- komus reikmenis krautuvėse. telitinių šalių, atrandame su
__ __ i_ Kieva,
___ _t, ________
leivius
vakariečiut tri Dažnai jie turi stovėti eilėse. Jų -džiaugsmu vieną dalyką, būtent,
julė turėjo vienutę su trim lo butai yra maži ir valstybės kont- - laisvę. Ji nėra nei tobula, nei
vom. Du iš jų, vaikščiodami ko roliuojami. Jauna mergaitė, ideali, bet yra. Tad ir klausia
ridoriuje. turėjo progos pasi elektrike, atvyksta Maskvon me save: “Ar suprantame, ką
kalbėti su rusų karininku. Pasta dirbti Įmonėje. Ji apgyvendina reiškia laisvė? Ar mes, kurdami
rasis gyrė Sov. Sąjungą, kaip ma kambaryje drauge su kitom naują pasaulį, naudojamės ja
pažangesnę šalį už Šveicariją ir penkiom moterim, kur kiekvie- atsakingai?” M.
JAV-es. Kai vakariečiai paklau
sė, ar jis buvęs tose šalyse, at
sakė dar niekur užsieniuose ne
buvęs ir užsiminė apie JAV po
litiką Vietname. Vakariečiai gi
priminė jam Čekoslovakiją . . .
Kieve šią vakariečių trijulę
globojo “Inturistas” ir Maskvos
ortodoksų patriarcho atstovas
Aleksandras. Pastarojo dėka
svečiai galėjo pasikalbėti su
Kievo metropolitu Filaretu ir jo
pagalbininku vyskupu Vladimi
ru, dalyvauti jų laikomose pa
maldose šv. Vladimiro kated
roje šeštadienį. (Tikroji šv. So
fijos katedra padaryta muzėjumi). Pamaldos truko 3,5 valan
dos, dalyvavo apie 4000 asmenų.
“Nors aš nieko nesupratau, ta
čiau giesmės, maldos, skaitymai
bei apeigos mane giliai jaudi
no. Pačioje šalies širdyje, kur
siaučia materialistinis ateizmas,
šių krikščionių tikėjimas yra
nuostabus liudijimas” — rašo I.
Beaubien.
Pas kleboną
Leningrade vakariečiai sve
čiai matė žydintį meno gyveni
mą, sužinojo, kad karo metu žu
vo 900.000 miestiečių, ir turėjo
progos aplankyti keletą cerk
vių. Vienintelėje katalikų baž
nyčioje jie galėjo atnašauti Mife
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būti paleistas vasaros atostogų
į
prieš tris savaites, bet ginčams
vis dar nematyti galo.
Kanados bankas antrą kartą
beveik vieno mėnesio laikotar
pyje padidino nuošimčius pa
skoloms. Birželio 11 d. Kanados
bankas už paskolas kitiems ban
kams pradėjo imti 7Vfe%, o da
bar jau ima 8%. Šių priemonių
privertė imtis pinigų plaukimas
į JAV. kur paskolų palūkanos
yra dar augštesnės. Ryšium su
paskolų pabranginimu kanadie
čiu bankai iš eilinių piliečiu už
paskolas reikalauja 8Vfe%. Gali
mas dalykas, jie dabar pradės
reikalauti 9%. Prekybiniame
balanse pradeda didėti plyšiai.
Pirmajame 1968 m. pusmetvje
Kanados eksportas viršijo im Okupuotos Lietuvos tautiečių vaikai verčiami padėti gėles prie
portą $502.300.900. o šiemetini paminklo, skirto okupacinės armijos žuvusiems pagerbti. Paminklo
perteklius jau sumažėjo iki lentoje matyti įrašas: žuvusiems “kovoje už mūsų tarybinės tėvy
$196.200.000 tame pačiame lai nės laisvę ir nepriklausomybę". Toji "tarybinė tėvynė" yra Sovietų
kotarpyje.
Nukelta | 8-tą psl. Sąjunga, faktiškai dominuojama rusų

Pasaulio įvykiai
AMERIKIEČIŲ PASTANGOS ŽMONIJOS VARDU PASIEKTI
M&NULĮ SUSILAUKĖ TRIUMFO liepos 20, sekmadienį, 4 vai.
17 min. 40 sek. po pietų, kai mažasis erdvėlaivis “Erelis” su astro
nautais N. Armstrongu ir E. Aldrinu kvebekiečio Fernando Michon
pagamintomis kojomis palietė šios planetos paviršių Ramybės jū
roje. Nusileidimas buvo vykdomas automatiniais prietaisais ir ga
lėjo baigtis katastrofa, nes pasirinktoji vieta, pasirodo, buvo kra
teris, pilnas didelių uolų. Kontrolę turėjo perimti N. Armstron
gas, pratęsdamas nusileidimo laiką 30 sekundžių, kol buvo rasta
pakankamai lygi vieta už kraterio ribų. Nusileidusio “Erelio” pa
svirimo kampas buvo tik 4,5 laipsnio, kai tuo tarpu 30 laipsnių
pasvirimas pakilimą ir grįžimą į pagrindinį erdvėlaivį “Kolumbija”
būtų padaręs neįmanomu. Isto
rinį'žingsnį į mėnulį pirmasis Informacijos apie “Lunos XV”
žengė N. Armstrongas 10.56 v.v. orbitos pakeitimus buvo suteik
Radijo bangomis žemę pasiekė tos, bet j’os lig šiol nėra pateisi
jo žodžiai: “Tai yra mažas žings nusios šio erdvėlaivio skrydžio
nis žmogui, bet milžiniškas šuo tokiu metu, kai trys amerikie
lis žmonijai.” Televizija pradėjo čiai astronautai visos žmonijos
pirmąją transliaciją iš mėnulio, labui rizikavo savo gyvybėmis.
ryšių satelitų pagalba perduotą
Bene gražiausią sveikinimo žo
visam žemės rutuliui. Po 20 mi dį astronautams tarė Castel Gannučių antrasis koją mėnulin iš dolfo vasarvietėje popiežius Pau
kėlė E. Aldrinas. Abu astronau lius VI: “Garbė, sveikinimai ir
tai konstatavo, kad vaikščioti palaima jums, mėnulio nugalė
mėnulio paviršiumi yra lengviau tojai! Nuneškit tam mūsų nak
nei buvo tikėtasi ir treniruotasi tų ir sapnų žiburiui savo gyvy
žemėje. Jų kojos apie aštunta be dvasios balsą, himną Dievui,
dalį colio grimzdo į purų mėnu mūsų Kūrėjui ir mūsų Tėvui.
lio ' smėlį, primenantį sumaltą Mes esam kartu su jumis linkė
anglį. Uolos ir akmenys taip pat jimuose ir maldose. Popiežius
padengti tokiu smėliu. Dides Paulius VI sveikina jus kartu su
nės kalvos buvo matyti kelių my visa Katalikų Bendrija.”
lių atstume, o visa “Erelio” ap
Vietnamo talkos derybose Pa
linkuma buvo išraizgyta nesu
skaitomų kraterių duobutėmis ir ryžiuje komunistų Tautinio Iš
duobėmis. Astronautai mėnulio silaisvinimo Fronto sudarytos
paviršiuje įsmeigė stiebą su JAV provizorinės vyriausybės užsie
vėliava ir prie jos išklausė prez. nio reikalų ministerė N._ T.
R. Niksono sveikinimą iš Bal Binh atmete P. Vietnamo prez.
tųjų Rūmų. Mėnulio paviršiuje N. V. Thieu pasiūlytus laisvus
jie paliko siuntimo prietaisais rinkimus tarptautinėje priežiū
aprūpintą seismografą, kurio dė roje. Š. Vietnamo atstovas X.
ka mokslininkai galės užregist Thuy pritarė N. T. Binh, bet
ruoti mėnulio drebėjimus ir di oficialiai šio pasiūlymo neatme
desnių meteorų atsimušimus^ tė. Saigone viceprez. N. C. Ky
Specialus veidrodis atmuš iš že kariūnams pasakytoj’e kalboje
mės siunčiamus spindulius, su aštrokai puolė amerikiečius už
teikdamas mokslininkams gali derybose daromas nuolaidas ko
mybę nustatyti tikslų atstums munistams. Jo teigimu, P. Viet
tarp žemės ir mėnulio ir netgi namo atstovai turėtų pasitrauk
tarp atskirų žemės vietovių. Ast ti iš derybų Paryžiuje, jeigu ko
ronautų paimti akmenys, mėnu munistai atsisako P. Vietnamo
lio viršutinio klodo pavyzdžiai klausimą spręsti laisvų rinkimų
mokslininkų laboratorijose pa keliu. Karui užbaigti belieka vie
dės atskleisti mėnulio planetos nas kelias — karinė pergalė. P.
kilmę. Pirmieji mėnulio turis Vietnamo prez. N. V. Thieu, at
tai N. Armstrongas ir E. Aldri žymėdamas Vietnamą į dvi dalis
nas “Ereliu” sėkmingai pakilo padalinusios Ženevos sutarties
į erdves ir susirado “Kolumbi 15 metų sukaktį, pasiūlė abiejų
ja” pavadintame “Apollo XI” Vietnamu sujungimą tarptauti
erdvėlaivyje jų laukianti kelio- nėje priežiūroje pravestais rin
rei žemėn astronautą M. Col kimais. Planą turėtų paruošti
tiesioginės Šiaurės ir Pietų Viet
lins.
namu
vyriausybių derybos. P.
Sekmadienio vakarą ir pirma Vietname
keturias dienas viešė
dienio rjdą daugiau kaip pusė jo JAV jungtinio
štabo viršinin
bilijono žemės gyventojų pra kas gen. E. Wheeler.
Spėjama,
leido prie televizijos ir radijo jog konferencijose su amerikiepriimtuvų, sekdami transliaciją čais karininkais buvo nagrinėja
iš mėnulio. Vienintelė išimtis mas pastaruoju metu sumažėjęs
buvo komunistinė Kinija, nesi
kovingumas bei jo
teikusi pranešti net paties mė komunistų
priežastys,
amerikiečių
dalinių
nulin nusileidimo fakto. “Luną atitraukimas ir galbūt didžiųjų
XV” orbiton aplink mėnulį iš bombonešių B-52 bombardavimo
šovusi Sovietų Sąjunga atsisakė sustabdymas kaip nauja nuolai
tiesioginės transliacijos iš mė da komunistams P. Vietnamo
nulio, pasitenkindama į antrą
vietą nustumtais pranešimais ir džiunglėse.
Indijos kongreso partiją gali
tik keletu mėnulio vaizdų, nors
amerikiečiai astronautai kartu suskaldyti prezidento rinkimai
su savo žuvusių kolegų V. Gris rugpjūčio 16 d. mirusiam prez.
som, R. Chaffėe, E. White la Z. Husainui pakeisti. Premjerė
kūnų ženklais mėnulin nuvežė I. Gandhi kandidatu į preziden
ir sovietų žuvusių kosmonautų tus buvo pasirinkusi ministerį
J. Gagarino. V. Komarovo me maisto reikalams J. Ramą, bet
dalius, kuriuos velionių našlės jo kandidatūrą atmetė kongreso
Maskvoje buvo įteikusios astro partija. Kandidatu ji paskelbė
nautui F. Bormanui. Atsisaky žemųjų parlamento rūmų vadą
mas transliuoti tokį reikšmingą S. Reddy, kurį premjerė t. Gan
žmonijos istorijoje įvykį dar dhi 1967 m. yra pašalinusi iš sa
kartą visam pasauliui paliudijo, vo ministerių kabineto. Toks ne
kokie menki ir maži žmogeliu siskaitymas su premjere įtaigo
kai yra sovietų kompartijos va ja mintį, kad kongreso partija
dai. Kol skrydžiuose į erdves yra pasiryžus ją pakeisti kitu as
pirmavo Sovietų Sąjunga, Mask meniu. Abiejų parlamento rūmų
vos propagandistai visus nuopel atliekamus prezidento rinkimus
nus atiduodavo pranašiausiai komplikuoja antrasis kandidatas
nasaulyje komunistinei sistemai. — prezidento pareigas einąs V.
Dabargi jie net neišdrįso paro Giri, kandidatu pasiskelbęs prieš
dyti savo piliečiams visam pa kongreso partijos valią.
sauliui skirto amerikiečių laimė
Pasaulį nustebino Salvadoro ir
jimo. Ar tokie kalėjimo sargų Hondūro karas, kurio tikroji
metodai apsaugos komunizmo priežastis yra 1970 m. futbolo
prestižą, tenka labai abejoti. pasaulinės taurės rungtynės, ta
Amerikiečiu laimėjimas yra di pusios muštynėmis, kai stadijodelis smūgis L. Brežnevui, ku ne susitiko abieju kraštų rink
ri jis naiviai mėgino maskuoti tinės. Oficialiai, žinoma, jieško“Lunos XV” skrydžiu, nepa ma kitu priežasčių Salvadoro in
skelbdamas nei plano, nei tiks vazijai į Hondūrą pateisinti. Sal
lų. kai tuo tarnu amerikiečiai vadoro vyriausybė apkaltino
televizijos pagalba visus žemės Hondūrą salvadoriečių persekio
gyventojus nukėlė į mėnulį, jimu ir netgi tautžudyste. nes
nors jie nebuvo tikri, ar šis karas dėl futbolo iš tikrųjų yra
žygis baigsis triumf”. ar <n»lbnt juokingas. O visdėlto šis pokštas
tragedija. “Lunos XV” orbitos pareikalavo daugiau kaip 3.000
’’'Imk mėnuli faktinei netgi su karių gyvybių. Kare žuvo anie
darė grėsmę “Apollo XI” erdvė 2.400 honduriečių ir 700 salva
laiviui ir privertė astronautą F. doriečių, kol Amerikos Valsty
Bormaną prašyti papildomu in bių Organizacijai nawko įsiūly
formacijų apie “Lunos XV” ti karo paliaubas, kurių vis ne
skrydi sovietų Mokslu Akademi silaikoma.
Nukelta j 8-tą psl.
jos pirmininką M. V. Keldyšą.
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Vyskupo katedra-lietuvio širdis
Vyskupas Antanas Deksnys pagerbtas Niujorko ir apylinkių
gausios lietuvų visuomenės

Kai .naujasis vyskupas A.
Deksnys buvo tik ką sužinojęs
apie paskyrimą, jo viena para
pijietė telefonu užklausė, ar tie
sa, kad popiežius jam atidavus
valdyti pusę Europos. Ji, suži
nojusi tikrąją paskyrimo pras
mę, turėjo tik užjausti naująjį
vyskupą, nes jis negavo ne tik
pusės Europos, bet net nė men
kutės katedros, kokią turi dau
guma vyskupų, šį įvykį papasa
kojęs, vyskupas tačiau su pasi
tikėjimu žvelgė į ateitį ir pareiš
kė, kad jo katedra bus ten, kur
yra bent vienas lietuvis.
šias mintis ir šiltą padėką vi
siems, kurie įvertina jo pasky
rimą, dėstė vysk. A. Deksnys lie
pos 6 d. Maspetho lietuvių para
pijos salėje jo garbei Niujorko
ir apylinkių lietuvių surengtos
vakarienė metu. Jo kalba, kad
ir po ilgokai užsitęsusios pro
gramos, buvo susirinkusių iš
klausyta su giliu susikaupimu ir
palvdėta galingu “Ilgiausiu me
tų!”
Atrama Vatikane
Vyskupo lietuviams paskyri
mo reikšmę išryškino mons. dr.
V. Balčiūnas, gerai pažįstąs Va
tikano vidinę tvarką ir papro
čius. Pasak jo, turėdami savo
vyskupą Europoje, galėsime
veiksmingiau savo reikalus kel
ti Vatikano augščiausiose pozi
cijose ir pas patį popiežių.
Plačiau vyskupo asmenį api-

VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS
atsisveikina su Amerika ir išvyksta
Europon rūpintis lietuvių dvasiniais
reikalais

budino jo Rokiškio gimnazijos
bendraklasis A. Diržys, kiek
perilgoje įžangoje jieškojęs vys
kupo jaunystėje Vaižganto raštų
personažų atitikmens. Apie jo
skautinę veiklą kalbėjo P. Jurgėla, Lietuvos skautybės vetera
nas. žodžiu sveikino kons. A.
Simutis. Maloni staigmena bu
vo, kai vyskupo dar Lietuvoje
buvusi parapijietė dabar jį ap
dovanojo puošniu jos pačios su
projektuotu ir pasiūtu liturgi
niu drabužiu. Labai šiltas Brooklyno vyskupo ir taip pat nuošir
dus bendras trijų Lietuvių
Bendruomenės Rytų pakraščio
apygardų pirmininkų sveikini
mas buvo paskaitytas vaišių daly
viams. Kiti sveikinimai buvo tik
suminėti.
Kelionpinigiai
Vakarienės dalyvius, kurių
buvo per pustrečio šimto, savo
dainavimu žavėjo solistas St.
Citvaras palydimas pianisto A.
Mrozinsko. Gražiai skambėjo ir
bendros visų dainos J. ThomasTamašausko akordeonu palydė
tos.
Su vyskupu garbe dalijosi
prie bendro stalo sėdėję kons.
A. Simutis, prel. J. Balkūnas,
keletas apylinkės parapijų kle
bonų ir pasauliečių.
Niujorkiečiai ne tik pagerbė
naująjį vyskupą, bet ir jo reikš
mingo' darbo pradžiai sudėjo
per $2000, kurie programos ve
dėjo čia pat jam ir buvo įteikti.
Pagerbimo programai vadovavo
V. Volertas.
Kun. St. Ylos pamokslas
Prieš vakarienę lietuviško sti
liaus naujojoje V. Atsimainymo
bažnyčioje, kurios klebonu yra
prel. J. Balkūnas, vyskupas A.
Deksnys atnašavo končelebracines Mišias. Pamaldose dalyvavo
per 30 kunigų ir pilna bažnyčia
pasauliečių. Pamokslą pasakė
kun. St. Yla. išryškinęs naujojo
vyskupo misiją ir ypač akcen
tavęs jo pirmtako, peranksti mi
rusio vysk. Pr. Brazio veiklą bei
nuopelnus. Organizacijos pamal
dose dalyvavo su vėliavomis.
Vyskupo priėmimą ir pager
bimą uoliai paruošė komitetas,
kurio garbės pirm, buvo prel.
J. Balkūnas, pirm. A. Vakselis,
vicepirm. K. Jankūnas; pastarie
ji yra dviejų LB apygardų pir
mininkai. Svarbų darbą atliko
komiteto narė H. Kulber, kurios
dėka vyskupo atsilankymas Niu
jorke rado atgarsio ir ameriki
nėje spaudoje. S. Dz.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

ČIKAGOJE SPAUSDINAMAS
“Technikos Žodis'* kiekviename nu
meryje pateikia įdomių dalykų. Nau
jausiame sąsiuvinyje — 1969 m. 2
nr. randame platų aprašymą apie
jaunimo mokslinių darbų parodą, ku
rią Čikagoje buvo suorganizavęs Či
kagos ALIAS skyrius. Supažindina
ma ir su parodos dalyvių Sigutės
Mažeikaitės, Roberto Mačiūno, Arū
no Mažeikos, Mariaus Kasniūno, Ed
vardo Razmos, Romualdo ir Vytau
to Brizgių, Eugenijaus Butėno ir ki
tų darbais, šios jaunųjų parodos
prasmė apibūdinama taip: 1. Skati
na jaunus žmones į darbą ir pratina
juos prie viešumos, suartina su vy
resniąja karta. 2. Suartina tėvus su
vaikais — atsiranda bend^s inte**e
sas gerai pasirodyti. Visa šeima pra
deda tuo įvykiu ir ruošimusi gvventi. Užsiėmęs jaunimas laikosi šeimų
aplinkumoje ir lieka apsaugotas nuo
galimų blogų išorinių įtakų. Randa
mi panašaus palinkimo draugai, nes
visada iškyla klausimų, kuriais rūpi
nasi ir kiti panašių palinkimų jau
nuoliai. Tokie tarpusavio pasitari
mai, dalinimasis savo patirtimi yra
pati puikiausia draugystės forma. 3.
Bendruomenė gauna progą iš arčiau
stebėti jaunimą, gražiai praleisti lai
ką įdomioj aplinkoj, kartu su tė
vais pasidžiaugti, stebint tokius pui
kius darbo vaisius. Bendruomenės
palankumos yra didelis paskatinimas
jaunimui, šiame “Technikos žodžio”
numeryje skaitytojai yra supažindi
nami su jaunu architektu (studijas
baigė 1954 m.) Vytautu Petrausku
bei jo firmos projektais. Vyt Pet
rauskas 1968 m. yra laimėjęs Čika
gos ALIAS skyriaus suorganizuotą
Tėvų jėzuitų Jaunimo Centro praplėJmo konkursą.

“LIETUVIAI
TELEVIZIJOJE”
programos vadovybė liepos 13 d. Bu
čo darže prie Čikagos surengė taip va
dinamą Lietuvių Dieną, kurioje buvo
pagerbtas anksčiau ilgus metus lie
tuvių radijo valandėlę turėjęs Povilas
šaltimieras bei jo padėjėjai. Anks
čiau ir pats šaltimieras yra rengęs
Lietuvių Dienas ir, kaip skelbiama,
jos sutraukdavusios 20.000 ir daugiau
publikos, šį kartą tautiečių tebuvo tik
pora tūkstančių, nežiūrint, kad į šį
kraštą dabar privažiavo daug naujų
ateivių. Todėl nebe reikalo Saltimieras, kuris dabar yra Čikagos WGN
radijo ir televizijos stočių augštas pa
reigūnas, gavęs atžymėjimo ženklą,
susirinkusiems tautiečiams tvirtino,
k/'d “mums reikia vienybės”. Jis nu
rodė, jog senajai ir naujajai išeivių
kartai reikia dirbti kartu, gerti alų
kartu ir veikti kartu.
P. Saltimicro, o taip pat ir kitų jo vienminčių
žodžiai, atrodo, aidi kaip balsas ty
ruose.

Tie, kurie anksčiau matė šaltimiero rengtąsias Lietuvių Dienas ar jo
“šurum-Burum” ir klausėsi radijo
programų, galėjo pamatyti pažįsta
mus veidus ir išgirsti žinomus balsus.
Kaip šaltimieras pažymėjo, nemažai
ankstyvesniųjų jo talkininkų jau iške
liavo amžinybėn, bet dar nemaža dalis
jų pasirodė scenoje, dainavo, kalbė
jo, šoko. Jų tarpe buvo: AL Brazis,
St. Kernagis, Bruno Bruknis (“Dėdė
Brukąs”), Andy Norbutas, Irene Pro
tas, St Molis, Ona Skeveriūtė ir kt

Kam reikalinga kompartija?
ALEX BARRON, ilgokai gyvenęs Sov. Sąjungoje ir Baltijos kraštuose

Sovietų Sąjungos imperialis
tiniam totalitarizmui reikalinga
partija, kuri betkuriuo momen
tu, betkuriuo klausimu paklus
niai ir be nukrypimų išpildytų
Kremliaus reikalavimus. Iš par
tijos narių reikalaujama lanks
tumo, atseit, visiško savo nuomo
nės neturėjimo. Jų pažiūros vi
suomet turi sutapti su Krem
liaus valdovų potvarkiais.

Berijus pavyzdys
1953 m. Sovietų Sąjungos vi
daus reikalų ministeris Berija
su savo šalininkais pasiryžo pa
imti visą valdžią į savo rankas,
apkaltindamas tuometinį centro
komitetą eile nukrypimų nuo
marksizmo-leninizmo. Jis dau
giausia pabrėžė nukrypimus na
cionaliniu klausimu, nes sovieti
nėse “respublikose” į vadovau
jančias administracines ir poli
tines vietas buvo iškeliami ne
nacionaliniai kadrai, o rusai. Tai
lietė ir Pabaltijo tautas, kurių
deportacijų organizatorių tarpe
buvo ir pats Berija.
Kokia buvo reakcija rusų ko
munistų, sėdinčių šiltose viete
lėse Pabaltijyje? Jie irgi kritika
vo priešberijinį centro komite
tą susirinkimuose ir laikraščiuo
se už tai, kad ne nacionaliniai
kadrai buvo iškeliami į vadovau
jančias vietas sovietinėse res
publikose, atseit, kritikavo tuos,
kurie juos pasodino į šiltas vie
teles. Jie žinojo, kad už tą kri
tiką jų privilegijos vienokiu ar
kitokiu būdu bus išsaugotos, kad
jų pareiga nusilenkti betkokių
Kremliaus vėjų pūstelėjimams.
Beriją pašalinus, Pabaltijo ru
sifikacija grįžo į savo ankstyves
nes vėžes.
Antra priežastis, kodėl reika
linga sovietiniam totalitarizmui
komunistų partija — tai KGB
bendradarbių paruošimas.
Kiekvienas augščiau administ
racinėje hierarchijoje sėdintis
darbuotojas, pradedant įmonės
vadovu ir jo pavaduotojais, yra
KGB bendradarbis.

Seklių parinkimas

Paprastai partijos narių susi
rinkimuose KGB bendradarbiai
stebi partijos narius ir laikas
nuo laiko pranešinėja KGB va
dovybei apie tuos, kurie, jų nuo
mone, bus tinkamiausi darbui
KGB. Partiečiai, įsijungę į KGB
darbą, vėliau pradeda greit kilti
administracinėje hierarchijoje.
Pora žodžių apie pačius susi
rinkimus. Susirinkimai yra gera
priemonė žmonėm sekti. Kiek
reikia sušaukti komunistų par
tijos, komjaunimo, profsąjungų
susirinkimų, yra planuojama
kiekvienai pirminei partinei or
ganizacijai iš viršaus. Susirinki
muose turi būti išvystyta kriti
ka ir savikritika. Tos kritikos ir
savikritikos vienas tikslų — iš
bandyti žmogų. Kartais įpykęs
kritikuojamas žmogelis pasako
tokių dalykų, kuriuos šiaipjau
būtų nutylėjęs. KGB darbuoto
jas tokį atviraširdiškumą tuoj
užfiksuoja. Jei koks nors veikė
jas įtartinas, tai susirinkimo me
tu sudaromos sąlygos ką nors už
siundyti ant jo, kad būtų pri
verstas pasisakyti jausmų įtako
je. (Yra ir kitų priežasčių, ku
rios skatina susirinkimų organi
zavimą Sovietų Sąjungoje, bū
tent, propagandinių. Dėlto ten
susirinkimai laikomi “svarbia
komunistinio auklėjimo priemo
ne”).
Tiesa, yra žmonių, kurie ir
įpykinti susirinkimų metu nie
kad nepasako savo nuomonės,
bet KGB, remdamasi statistika,
mano, kad tarp tų žmonių, kurie
pasisako prieš režimą atvirai,
yra daugiau “liaudies priešų”,
negu tarp tų, kurie tyli. Atseit,
šnekantis, nors ir labai kukliai,
prieš valdžią yra tikrai netikęs
KGB tikslams, o tylintysis gali
būti netinkamas, bet gali būti ir
tinkamas KGB tarnybai.
Yra ir kiti metodai, padedan
tieji parinkti kandidatus į būsi
mas administracines viršūnes —
KGB bendradarbius. Pvz. kan
didatas į augštus viršininkus tu
ri būti gobšus. Jam duodama

suprasti, kad savo ribotų gabu
mų pagalba jis niekad nepra
turtės be KGB paramos. Jei jis
pats abejingas turto krovimui,
tai ištiriama, ar jo žmona pa
kankamai turi galios valdyti sa
vo vyrą. Gi moterys visados silp
nesnės atsispirti turto trošku
lio jausmams — bent taip mano
KGB. Praktika patvirtina jų
galvosenos teisingumą.
Aklas įrankis

KGB bendradarbis turi būti
žmogus visiškai neturintis sąži
nės — privalo įvykdyti betkokį KGB potvarkį; pavyzdžiui
provokacijas prieš skyriaus vir
šininką, nekomunistų partijos
narį, kuris išdrįso ištarti žodį
apie korupciją partijoje. Įmo
nės vadovas arba įmonės parti
jos komiteto sekretorius paveda
kuriam nors eiliniam darbuoto
jui arba skyriaus viršininko pa
vaduotojui, taikančiam į sky
riaus viršininko vietą, kritikuo
ti, nors ir neesminiais klausi
mais, skyriaus viršininką prof
sąjungos susirinkime arba at
virame partijos susirinkime. Ten
skyriaus, viršininkas, nors ne
partinis, privalo dalyvauti be tei
sės balsuoti susirinkimo rezoliu
cijas priimant. Jis turi dalyvau
ti, nes priimamos partijos atvi
rame susirinkime svarbios, dar
bą liečiančios rezoliucijos.
Iš anksto kritikuojančiam sky
riaus viršininką pažadama pa
rama iš įmonės vadovybės ir
partijos komiteto pusės. Sky
riaus viršininko klaidos padi
dinamos dešimteriopai, jo nuo
pelnai užmirštami ir susirinki
mas tampa pirmu, kartais ir pas
kutiniu etapu, vedančiu į sky
riaus viršininko pažeminimą pa
reigose.
Tokiu būdu minėtajam sky
riaus viršininkui KGB duoda
suprasti, jeigu jis dar pleptels
apie partijos korupciją, smuks
dar žemiau. .
Čia matome ryšį tarp įmonės
vadovo, įmonės partijos komite
to vadovybės ir KGB.

Išvertė ir paruošė spzfcidai VLADAS MINGĖLA
(Tęsinys iš pr. numerio)

Baimė ir meilė
Baimės aš vis negalėjau nusi
kratyti. Mane gniaužė nusimini
mas ir neviltis. Ak, tas šaltis ir
toji drėgmė mane kankino. Vir
pulys ėjo per širdį, per kaulus...
U... hu ... hu... kaip baisu.
Atrodė, kaip kapuos. Aš baisiai
kentėjau. Tad nieko gudresnio
neišgalvojusi, apsigaubusi ant
klode nuėjau pas Radeką. Jis
priglaudė, mylavo, ramino ir
bučiavo. To aš užmiršti negaliu.
Ir aš apšilau. Radekas tartum
burtais pašalino drėgmę, šaltį,
baimę ir neviltį. O tas mano mie
las Radekas! Aš jo neužmiršiu,
kol gyvensiu.
Netoli matėsi Asch miesto
šviesos. Radekas šnibždėjo:
— žiūrėk, mano meile, ten,
kairėje, — matosi elektros švie
sos pašvaistės virš miesto. Ten
mūsų siekiamoji laimė — ten
jau laisvoji Bavarija! Kad tik
laimingai pasiektume tuos ma
tomus šviesulius. Ten mes užsi
registruosime amerikiečių ka
riuomenės štabe kaip pabėgėliai
iš vergijos krašto. Aš jau dabar
tave, Liudmila, prašau sutikti
būti amžina mano gyvenimo
drauge — mano mylimąja žmo
nele.
Aš, laimės svaiguliu pražydu
si, atidaviau jam ranką ir širdį:
tik apie tokį vyrą aš ir svajojau
— Radekas buvo mano svajo
nių princas. Jis, priglaudęs ma
ne prie savęs, ranka rodė tą lai
mės ir laisvės šalį. Aš jutau
pagreitintai plakančią jo širdį,
kuri man priklausė. Tas miestas
atrodė netoli, tartum ranka pa
siekiamas.
Kai jis išgirdo mano sutikimą
būti jo žmona, labai džiaugėsi;
pakėlė mane kaip kūdikį, kelis
sykius apsuko, bučiavo. Jis bu
vo laimingas. Bet jam reikėjo
bent truputį pailsėti — pasiū
liau bent valandą numigti. Jis
paklausė ir įlindo į šiaudus. Už
migome.
Jau matosi Bavarija
Kai pabudau, Frankas ir Ra
dekas tylomis kalbėjo apie mū
sų tikslo pasiekimą, apie liku-,
sios kelionės smulkmenas. Fran
kas sakė:

— Tai pavojingiausias mūsų
gyvenimo kelias; turėsime Asch
miestą apeiti aplinkui, po to
prieisime mažą upokšnį. Anttoj
pusėj matosi didokos išdžiūvu
Programos metu kalbėjo ir pats sio šieno gubos, gi už kokių
“Lietuviai televizijoje” valandėlės ve dviejų šimtų metrų — ūkininko
dėjas Tolius Siutas, rengėjų komiteto sodyba. Tos šieno gubos jau Va
pinu. Pr. Gramontienė, nemažai gar karų Vokietijos pusėje — ten
bės svečių. Senoviškų šokių melodijų jau laisvoji Bavarija. Radekas
(Nukelta į 4-tą psl.)
ir Margarita eis pirmieji. Jeigu

jiem pavyks tą sodybą pasiekti,
savaime aišku, ir mes neužilgo
ten atsidursime. Pradžioje su
savo pistoletu, reikalui esant,
dengsiu jus nuo raudonųjų pa
sieniečių, iki jūs pasieksite tas
šieno gubas. O po to, Radekai,
tu ginsi ir dengsi mus su Lid
mila.
Paskutinis šuolis
Išėjome į paskutinį žygį. Ėjo
me apie dvi su puse valandos
iki pasiekėme Asch miesto apy
linkes. Visą laiką ėjome slapsty
damiesi nuo žmonių. Brolio lie
piami. sustojome kėlių minučių
poilsiui. Frankas vėl' pakarto
jo jau anksčiau minėtus nuro
dymus. kad kartais nebūtų klai
dos. Keliavome žąsiuke, vienas
paskui kitą — Frankas, Marga
rita ir aš, Radekas. Už pusės
valandos jau buvome prie upe
lio. Viešpatavo mirtina tyla.
Tamsa ir keista ramybė šiurpu
skverbėsi į mano širdį. Mes jau
matėme tas šieno gubas, o to
liau šmėkliškai juodavo palaimingoii sodyba — ten mūsų
gyvenimas ir laisvė, ten mūsų
laimė. Pagaliau Frankas tyliai
sušnibždėjo:
— Einam! Tegu Dievas mum
padeda.
Margarita ir Radekas pajudė
jo. Jie ėjo ir ėjo... ir tas jų
ėjimas atrodė ilgas, lėtas, kaip
amžinybė. Mes juos pastebėjo
me prie šieno gubų — reiškia
jie jau laisvoje Bavarijoje! Jie
artėjo prie sodybos ir pagaliau
dingo mum iš akių. Frankas dar
laukė kelias minutes, po to pa
ėmė mane kaip vaiką už ran
kos ir mes pradėjome gana greit
bėgti į tų palaimintų šieno gu
bų pusę. *
Atsiveria pragaras
Bet staiga įvyko kažkas bai
saus. Virš mūsų atsivėrė tary
tum pragaras. Prožektoriai nu
švietė visą apylinkę, šūviai
trinksėjo, automatai tratėjo;
man atrodė, sprogo net kelios
rankinės granatos. Kulkos zvimb
damos, kaip bitės, lėkė virš mū
sų galvų. Panikos baimė ištie
sė į muš savo mirtinas rankas.
Frankas, kaip tikras didvyris,
beveik nešte nešė mane. Gal
puse kelio nubėgus, visai arti jau
matėsi tos šieno gubos ir sody
ba. Bet staiga Frankas baisiu
riksmu sušuko ir sudribo. Aš
kritau šalia jo. Dar girdėjau jo
desperatišką murmėjimą:
— Lidmila, bėk kiek gali,
tęsk žygi i laisvę, nepasilik prie
manęs. Juk laisvė, tu matai, taip
arti, čia pat. Tu nubėgsi. Aš vistiek žuvęs, o tu bėk. Bėk, Lid
mila, prašau tave...

Frankas vaitojo visas pasruvęs
krauju... ir vis murmėjo:
— Aš jau žuvęs, bet tu, Lid
mila, bėk. bėk ... juk laisvė vi
sai čia pat... ten tavo gyveni
mas. — Bet aš negalėjau pakilti.
Netekau jėgų. Apkabinau savo
mylimą broli, puoliau isterikon,
verkiau, šaukiau, kaip beprotė...
Suėmimas
Visa buvau kaip paralyžuota,
tartum kokio stabo ištikta. No
rėjau dar bėgti, bet kojos ne
klausė. Siaubas apėmė mane.
Girdėjau artėjant piktų šunų lo
jimą. Žinojau, kad šunis vedasi
arba paskui juos bėga beširdžiai
raudonieji robotai.
Vėl išgirdau brolio silpną bal
są:
— Sesute, mes jau pagauti.
Sakyk, jog tu nemanei bėgti —
apie jokį bėgimą nieko nežinai.
Neprisipažink. Jie abu jau lais
vėje, o tavęs čia niekas nepa
žįsta. Neprisipažink, aš jau mir
siu. — Frankas buvo visas kru
vinas, kruvina buvau ir aš.
Jau įvyko! Keiksmai, šlykš
čiausi burnojimai . . . Mane
spardė, mušė. Raudonieji robo
tai mane vilko kaip kokį daik
tą į sargybos būstinę. Mano bro
lis atrodė kaip mėsos gabalas.
Jo kairioji pusė buvo kruvina
ir purvina. Akys užmerktos —
atrodė kaip lavonas. Tas momen
tas buvo baisus. Kartais dingda
vo mano sąmonė. Atsigavusi ne
galėjau suprasti ko manęs klau
sia. žodžio negalėjau ištarti —
liežuvis buvo tartum sustingęs.
Tik girdėjau pasieniečio kari
ninko, žodžius: “Šis svolačius il
gai negyvens . . .”

Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę
Kietai kovoja fiziškai ir dvasiš
kai surakinta mūsų pavergtoji
tauta. Turime organizacijų ir
veiksnių, kurių veikimo planuo
se žymią dalį užima kova dėl sa
vosios tautos laisvės. Bet toji ko
va toli gražu nepakankama, daž
nai silpninimą tarpusavio kivir
čų mažai teįjungianti jaunimo
organizacijas. Tai buvo tikroji
priežastis išeiti į gyvenimą dar
vienam sutelktiniam vienetui —
Jaunimo Žygiui už Tikėjimo
Laisvę. Žygio pradžia (beveik
prieš trejus metus) buvo ne
lengva. Žygio pradininkas —
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga,
tvirtai remiama savo dvasios va
do kun. K. Žemaičio, globėjų R.
Laniausko ir Pr. Razgaičio, pra
dėtos minties neišsižadėjo. Su
formulavę to darbo tikslus, pa
siūlė žygio organizavimą jų ma
nymų kompetentingiausiai insti
tucijai — Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijai. Federacijos
taryba žygio veiklai šiltai prita
rė, davė veiklos-minčių, ir žygio
veikla grįžo atgal į MAŠ-gą.
1968 m. spalio 22 d.,- po eilės
pasitarimų su jaunimo organiza
cijų vadovybėmis, buvo sudary
tas iš jaunimo organizacijų ats
tovų Jaunimo Žygio už Tikėjimo

Izraelis taps stipriausia valstybe
1967 m. birželio mėnesį 6 pa
ras trukęs Izraelio karas su ara
bais padidino Izraelio valstybės
teritoriją. Pokarinis Izraelis pa
sidarė keturis kartus didesnis te
ritorijos atžvilgiu, negu buvo
prieš karą, kurį formaliai išpro
vokavo arabai savo mobilizaci
niais išsišokimais ir Izraelio uos
to Akabos užblokavimu. JT Sau
gumo Taryba rekomendavo Iz
raeliui pasitraukti iš užimtų te
ritorijų, bet Izraelis neskuba ir
net nemano trauktis.
Jeruzalė nedaloma
Jau pirmaisiais mėnesiais po
Izraelio birželinio karo izraelitai
darė užuominas, kad pasitrauks,
bet ne iš visų okupuotų teritori
jų; pvz. Jaruzalė neturinti būti
padalinta ir spygliuotomis vielo
mis pertverta; esą geriau tam
miestui būti vienos valstybės
kontrolėje, negu dviejų. Pana
šios pažiūros buvo reiškiamos ir
kitų okupuotų teritorijų atžvil
giu. Su šita nuomone sutiko daug
Vakarų politikų.
Vėliau Izraelis nustojo kalbė
jęs apie savo norą aneksuoti kaikurias teritorijas. Izraelitai su
stiprino savo Sueso kanalo kran
tą ir davė suprasti, kad nenori
trauktis iš užimtų pozicijų. Tuo
būdu Sinajaus pusiasalis pasiliks
jų valdžioje. Apie teritorines
nuolaidas Egiptui nėra nė kal
bos.
Izraelio planai
Izraelio planus aiškiai rodo
terminai. Iš pradžių Izraelio sos
tinėj buvo kalbama apie “militariškai užimtas” teritorijas, vė
liau “okupuotas", o dabar jau
“administruojamas'’ b u v u s ias
arabų teritorijas. Tuo duodama
arabams suprasti, kad jie neturi .
tikėtis prarastų teritorijų atga
vimo. Administravimas supran
tamas kaip ilgametis valdymas.
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Gali būti tiesa, bet gali ir nebūti. Atrodo, kad tai tik patogus pasi
teisinimas. Mes kreipėmės į tą bendrovę ir ji pažadėjo tuojau išmokė
ti. Dabar Jūs esate gavęs savo pensijos pinigus.

MOHAWK

AUTOMOBILIAI
į LIETUVĄ

PRAŠYKITE MŪSŲ NAU
JO NEMOKAMO AUTO
MOBILIŲ BIULETENIO IR
NEMOKAMO KATALOGO

Be to, Izraelis primena Potsda
mo sutartį, pagal kurią Lenkija
gavo administruoti Vokietijos
plotus, kuriuos ji laiko savo te
ritorijomis, nors tai nėra taikos
sutartimis patvirtinta. Panaši
teisinė būklė galinti būti ir Arti
muosiuose Rytuose.
Naujos sienos
Ne tik Sueso kanalą nori Izra
elis laikyti savo siena su Egiptu:
jis galvoja, kad ir Jordano upė
turinti būti jo siena su Jordani
ja, kaip dabar faktiškai yra. Ne
seniai Izraelio premjerė Goldą
Meir tai viešai pareiškė, nors
Jordanijos karalius Husseinas
yra gan palankiai nusiteikęs Iz
raelio atžvilgiu. Savo pareiškime
Goldą Meir pavadino Husseiną
Transjordanijos karalium, o ne
Jordanijos.
Okupuotuose plotuose Izraelis
pradėjo ūkininkauti plačiu mas
tu: ėmė drėkinti žemę, kuri nuo
karaliaus Saliamono laikų buvo
dykuma, ir gauna gerą derlių.
Tiesia kelius, stato fabrikus, eko
nomiškai jungia tuos kraštus su
savo sena teritorija. Tikrai to
nedarytų, jei skaitytųsi su arti
mu jų grąžinimu arabams.
^Stipriausia valstybė
Formaliai imant, arabai išpro
vokavo tą jiems'nuostolingą ka
rą, bet neformaliu požiūriu gal
būt izraelitai aplinkiniu keliu pa
stūmėjo arabus provokuoti. Izra
elis buvo puikiai pasirengęs hit
leriškam “blitzkriegui” (žaibiš
kam karui). Kai tik ekonomiškai
tuos užimtus plotus apdoros, Iz
raelis taps stipriausia valstybe
Artimuosiuose Rytuose. Atrodo,
kad šią idėją Izraelio vadovybė
turėjo galvoj birželio mėnesį
prieš dvejus metus, o naivūs ara
bai savo mobilizaciniais išsišoki
mais, Akabos įlankos blokada
davė Izraeliui formalų pagrindą
pulti. J. Gb.

Patarimų tarnyba "Tėviškės žiburių9 skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio "The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu i "T7” redakcija įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba "T2”.
Pasitraukiau iš suvirinimo (welding) bendrovės š. m. balandžio 7
d. Bendrovė greitai grąžino man draudas, atostogų pinigus, bet iki šiol
vis negaunu pensijas pinigų. Kalbėjau su b-vės raštinės vedėju. Jis
paaiškino, kad bendrovė turi sunkumų išgauti pinigus iš draudos bend
rovės Montrealy, kur yra padėti bendrovės tarnautojų pensijos pinigai.
Draudos gi bendrovė aiškina, esą sunku gauti pinigus iš pensijų fondo,
nes ten įvesta skaitytuvų sistema ir dėlto neįmanoma paskubinti. Ar tai
tiesa? R. B.. Toronto.

(Bus daugiau)

Dabar priimame užsakymus eks
portinių automobilių “MOSKVIC”, modelis 408 E.
Kaina $2.495.00. Tai pilna kaina.
Nei iš siuntėjo, nei iš gavėjo ne
reikalaujama jokio papildomo
mokesčio. Automobilių kiekis
ribotas, o paklausa gana didelė,
todėl nelaukite ir užsakykite
DABAR
*
TIK PER
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. Street
New York, N. Y. 10010, U.S.A.

Laisvę vykdomasis komitetas,
kuriam iki šiol tebevadovauja
Rimantas Laniauskas.
Pagrindinis žygio uždavinys —
rūpintis komunistų engiamu,
persekiojamu ir nudorinamu pa
vergtosios Lietuvos jaunimu —
Lietuvos ateities tvarkytojais.
Taip pat norėta sudaryti progą
lietuvių išeivijos jaunimui nau
dingiausiai atlikti savo tautinę
pareigą ir pratintis dirbti visuo
meninį darbą.
Jaunimo žygio už Tikėjimo
Laisvę komitetas paskelbė dek
laraciją, turėjo audienciją pas
Klevelando vyskupą; organizuo
ja žymesnėse vietovėse žygio pa
galbinius komitetus; aptarė dau
gelį jaunimą ir lietuvių religinę
būklę liečiančių klausimų. Jau
rengiami memorandumai šv. Tė
vui. Komitetas pareiškė protestą
dėl neteisėtai ir skaudžiai nu
baustų 3-jų lietuvių kunigų už
savo pareigų vykdymą Ju'ngt.
Tautų general, sekretoriui, kita
taučių ir lietuvių organizacijoms;
sudarė Čikagoje finansų komite
tą, surengė Čikagoje gegužės 9
d. simpoziumą žygio klausimais,
o birželio 8 d. — Maldos Dieną
Klevelande.
P. B.

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS
J

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
_ TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS Nemokamas į namus pristatymas.
KBAVTUVtS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave. — Tel. 537 • 1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9 - 4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Bendravimas ar kolaboravimas

3 psi. • Tėviškės Žiburiai
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KAS BUS PO DEŠIMTMEČIO?
Tebegauname atsiliepimų į dr. A.
Budreckio straipsnį “Bendravimas su
pavergtaisiais”. Tai rodo klausimo ak
tualumų. čia spausdiname samprota
vimus, pabrėžiančius naudingumą
bendravimo su pavergtaisiais tautie
čiais humanistiniu požiūriu. Autorius
palieka nuošaliai politinę išeivijos
misiją, jos reikalavimus ir nespren
džia problemos konkrečioje jos visu
moje. Red.

Visų laikų mūsų išeivija yra
pasitraukusi iš tėvynės ne sūnu
mis palaidūnais ar kitais laisvo
pasirinkimo bei išrokavimo mo
tyvais. Išeivijos dauguma buvo
išsklaidyta po visą pasaulį vie
nokių ar kitokių gyvenimo ap
linkybių. Pati didžiausia išeivijos
dalis buvo išstumta iš tėviškės
bolševikinės okupacijos. Pasta
roji dalis, suprasdama beprasmiš
kumą pasipriešinti jėga, paliko
savo tėviškę, saviškius ir išėjo
jieškoti pagrindinių žmogaus tei
sių pripažinimo demokratiškai
laisvuose kraštuose, nors tam
priešinosi politiniai ir kiti va
dovaujantys veiksniai. Aplamai,
visa išeivija atsiskyrė su savo
gimtine ir artimaisiais giliai su
spausta širdimi, bet tvirta vilti
mi ir stipriu pasiryžimu greitai
sugrįžti.
Pasilikusieji nė kiek nemažes
niu širdies skausmu atsiskyrimo
valandoje vylėsi ir dabar tebesivilia sulaukti išėjusių su pirmai
siais laisvės aušros spinduliais.
Užblokuoti ryšiai
Šitokia dvasinė būklė nuo pat
pirmųjų atsiskyrimo dienų ne
leido nei vienai akimirkai* nu
trūkti tarpusavio dvasiniam ry
šiui, kuris yra nupintas iš meilės
saviems namams, artimiesiems ir
žmogiškos prigimties idealams.
Tokios tautinės ir artimo meilės
įtakoje Lietuvos nepriklausomy
bės laikais išeivijos bendravimas
su kraštu buvo glaudus, nuošir
dus ir net duosnus. žinoma, bol
ševikinei okupacijai toks žmonių
tarpusavis bendravimas dėl vi
siems suprantamų priežasčių bu
vo visai nepriimtinas, ir todėl
pradžioje geležine uždanga už
blokavo visus kelius tarpusavio
bendravimui. Vienok šitoks užblokavimas liudijo viso laisvojo
pasaulio žmonėms bolševikinio
režimo žiaurumą, valdymo siste
mos menkystę ir pagrindinių
žmogaus teisių suniekinimą.
Vien tik dėl šito drastiško žmo
gaus teisiu paneigimo, palyginti,
per trumpą laikotarpį bolševiki
nis režimas turbūt daugiausia
neteko simpatikų visame laisva
jame pasaulyje. Lietuviams tai
buvo didelio širdies skausmo ir
sunkaus ilgesio laikotarpis. Už
tat visi lietuviai, kur jie būtų bu
vę, nesustojo nei vienam mo
mentui jieškoję kelių ir būdų sa
vo jausmą išreikšti kuria nors
konkrečia tarpusavio bendravi
mo forma. Pavergtiesiems ir ši
toje situacijoje nepritrūko did
vyriškos dvasios. Jie, nepaisyda
mi pavojų, grasinimų ir perse
kiojimų, dėjo visas pastangas
kuo daugiau patirti bei sužinoti
apie pasitraukusius. Jie džiau
gėsi pagavę nors mažytę žinutę
apie laisvuosius. Nevienas tuo
nusipirko sau bilietą į Sibiro tai
gas.
Plyšiai priespaudoje
Toks pavergtųjų dvasinis kie
tumas ir laisvojo pasaulio susi
dariusios opinijos atžarumas pa
jėgė pramušti okupacinėse už
tvarose plyšius pirmiesiems
bendravimo kontaktams laiškais.
Ir tai buvo net daugiau, kaip tik
tai tarpusavio bendravimo gali
mumų laimėjimas. Tai buvo
nuostabus pirmųjų žmogiškosios
moralės daigų prasiveržimas pro
storą bolševikinės priespaudos
lavos plutą. Šitų daigų prasiver
žimas padarė plyšius ne tik
priespaudos kiaute, bet ir visoje
bolševikinio režimo sistemoje.
Prasiveržę daigai vis dar auga ir
plyšius didina. Bolševikinė sis
tema jau nebepajėgia užblokuo
ti kelių nepageidaujamam bend
ravimui ne tik su laisvuoju pa
sauliu, bet ir su laisvės idėjomis
savuose namuose, šiandieną at
siranda vis daugiau ir daugiau
stiprių asmenybių, kurios išdrįs
ta viešai pasipriešinti naujiem
Kremliaus pasikėsinimam prieš
žmogaus teises. Tokie reiškiniai
dar taip neseniai bolševikinėje
sistemoje buvo nesuprantami ir
neįsivaizduojami. Pačiose bolše
vikinėse viršūnėse pradėjo vis
plačiau skleistis žmogaus dvasi
nių vertybių pradai, kurie sprog
dina visos sistemos pamatus. Be
abejonės, galima būtu priskaityti
ir daugiau tokiu dvasinio brendi
mo laimėjimų. Mums į tų laimė
jimu eilę tenka įskaityti visus
bendravimo galimumus. Duosnūs pasikeitimai siuntiniais, pa
siguodimai laiškais ir suartėji
mas kultūriniais bei folklorinio
meno pašnekesiais, nuoširdūs as
meniniai susitikimai ir kitos tar
pusavio bendravimo apraiškos
vra nepaprastos reikšmės laimė
jimas pavergtiesiems. O kiekvie
nas prispaustųjų laimėjimas pa
sidavę prispaudėjų pralaimėji
mu. ' •

Humanistiniai daigai
Jau yra visai aišku ne tik iš
šalies stebintiems, bet ir patiems
bolševikinio režimo architek
tams, kad humanistinių
daigų pumpurai, vis dau
giau paliesti laisvės spindulių,
skleidžiasi. Nėra abejonės, kad
tiktai dvasinių vertybių ugdymu
žmogus pajėgs nusikratyti sveti
mos valios jungą ir tapti savo gy
venimo kūrėju. Tiktai kūrybos
žmogus nepabijos stoti į grum
tynes su šių dienų bejausmio ma
terialistinio gyvenimo vyraujan
čiomis jėgomis, siekiančiomis
dvasiškai nusilpusio žmogaus iš
naudojimo. Bendravimas žmones
jungia moralinių vertybių gijo
mis, o ne formalumo, materialis
tinio išrokavimo ar reikalo sai
tais. Per bendravimą išryškėja
tikrieji bendro gyvenimo keliai
ir idealai, o ne politiniai šunke
liai, grindžiami atgyventomis po
litinės filosofijos teorijomis.
Bendravime stiprėja abipusis
ryžtas, vieninga valia visus gyve
nimo kelius grįsti žmogiškosios
prigimties augštos moralės prin
cipais, o ne įsibėgėjusios mate
rialistinės rutinos idėjomis. Už
tat nuoširdus bendravimas šian
dieną yra būtinai reikalingas ne
tik Lietuvos laisvinimo bylai,
bet ir visos žmonijos išsilaisvini
mo vyksmui, šita plotme turėtų
remtis visas išeivijos veikimas,
šitokia gyvenimo kryptimi turė
tų orientuotis visų išeivių dar
bas, energija, mintys ir viltys.
Okupaciniai trukdymai
Žvelgiant į tarpusavį bendra
vimą dvasinio brendimo žvilgs
niu, būtų netikslu praeiti pro
dar vieną* gana svarbų gyvenimo
faktorių. Iš pasakytų minčių aiš
ku, kad bendravimas yra pasida
ręs dideliu krislu okupanto aky
je. Jau nebe paslaptis, kad Krem
lius rimtai susirūpinęs jieško bū
dų sustabdyti vis dar augančias
tendencijas glaudesniam bendra
vimui. Visai užblokuoti bendra
vimo kelių nebegali. Išvažiavi
mui ir tik apsilankymui leidi
mams gauti pareiškimų krūvos
vis didėja ir laukia sprendimo.
Pavergtieji nepaiso nuostatų, ku
rie išvykimą į užsienį laiko nusi
kaltimu bolševikinei sistemai.
Visų tų pareiškimų atmesti šab
lonišku* “niet” jau nebegalima.
Tad tenka pasitenkinti trukdy
mais, suvaržymais. Bet ir truk
dymus tenka atlikti atsargiai,
pridengta forma, stengiantis pa
rodyti, kad bendravimui prita
riama ne dėl gyvenimo padiktuo
tos padėties, bet “savo” žmonėm
patenkinti. Kremliaus apsukri
diplomatija gerai žino, kad šian
dieną kartais yra geriau dan
tis sukandus kaikuriuos žmonių
reikalavimus patenkinti, negu
juos ignoruoti arba prievartos
priemonėmis užgniaužti. Jie ne
begali nematyti, kad visu globa
liniu mastu žmogus-vergas, ku
riam iki šiol laimės sąskaiton ga
lima buvo nurodyti kas yra gera
ar bloga, ką tikėti ar netikėti, į
kokią bendruomenę dėtis, kurią
ideologiją priimti, kaip savo gy
venimą tvarkyti, — jau sukilo.
Šituo sukilimu žmogus nebejieško medžiaginės gyvenimo laimės,
bet siekia laisvės ir laisvo žmo
gaus teisių. Šitokiam sukilimui
sutramdyti pasaulyje nėra jėgos.
Tatai vra labai gerai žinoma vi
soms šių dienų galybėms.
(Bus daugiau)

AL. GIMANTAS
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įvairių Ontario tautinių grupių laikraščių atstovai, dalyvavę ekskursijoj į Moosonee. Ekskursiją su
rengė Ontario etninės spaudos sąjunga ir provincijos turizmo ministerija. "Tėviškės Žiburiams'
atstovavo V. Matulaitis

Nesakykite kad kova beviltiška
KUN. CHARLES MCGUIRE, SJ

(Tęsinys iš pr. numerio)

Marksas laikė savo doktriną
moksliška ir su daugeliu kitų
manė, jog jų laikų mokslas bu
vo taręs paskutinį žodį toje sri
tyje. “...jis statė ant to, kas
jo laikais atrodė galutinis pa
grindas — mokslinio materializ
mo uola” — rašo Christopher
Dawson savo knygoje “The Mo
dern Dilemma”. “Bet šiandien
mes matome”, — priduria Daw
son, — “kad 19 šimtmečio ma
terialistinė teorija nebuvo la
biau galutinė už tas mokslines
teorijas, kurias ji pakeitė”.
Marksas manė, kad mokslas
jau gali apsieiti be Dievo. Ta
čiau vienas garsiausių modernių
jų mokslininkų a.a.* Francesco
bėveri tvirtina:* “žmogus... vėl
atranda visur — neaprėpiamoje
pasaulio didybėje, begalinėje
atomo mažybėje, pagaliau pats
savyje — gyvybės atsiradime,
išsiskleidime ir mirtyje nuosta
bų Dievo buvimo ženklą”
(“World Crisis and the Catho
lic”, Sheed & Ward, 1958, Fran
cesco Severi straipsnis “Science
and Religion Yesterday and To
day”).
Be to, Marksas ir daugelis ki
tų, atrodo, nesuprato, kad tos
nuostabios jėgos, kurias moks
las yra apvaldęs, turi tik įrankinę vertę ir gali būti panaudo
tos tiek konstruktyviems, tiek
griaunamiems tikslams. Kun.
Martin D’Arcy, SJ, taikliai pa
stebi Markso atžvilgiu savo kny
goje “Communism and Chris
tianity”: “Nei vandenilinės bom
bos grėsmė, nei žmogų žudan
tys radijoaktyviniai spinduliai
nepertraukė jo sapno apie be
klasę visuomenę. Marksas
gyveno peranksti, kad būtų ga
lėjęs pramatyti pabaisą kuri
stovi kelyje į jo dialektiką. Ir
jeigu bus griebtasi smurto “im
perialistams” sunaikinti, tai ko
munistų bendruomenė, esu be
veik tikras, irgi bus sunaikinta.
Nei smurtas, nei dialektika čia
neturi lemiamo žodžio. Sprendi
mas turi būti moralinis arba re
liginis. Daug svarbiau įgyven
dinti krikščioniškas dorybes nei
išmokti marksizmo sistemą bei
techniką”.
Marksas manė, esą žmogus tu
ri atsisakyti Dievo, kad galėtų
tapti tikru žmogumi. Bet mes,
krikščionys, žinome, juo dau
giau žmogus tampa panašesniu
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į Dievą — Dievo pagalbos dė
ka — juo labiau jis tampa tik
ru žmogumi. Jeigu jis tampa pa
kankamai panašiu į Dievą, pasi
daro visos žmonijos rinktiniu
šedevru, t.y. šventuoju. Todėl
nesistebime, kai Douglas Hyde,
buvęs komunistas', mus užtikri
na: “Juo daugiau komunistas
tampa komunistu, juo mažiau
darosi patrauklus; juo daugiau
krikščionis tampa krikščioniu,
juo labiau darosi patrauklus”.

Visai neseniai aš dar kartą
perskaičiau nesenus jūsų, Bal
tijos valstybių, įvykius tokiuose
straipsniuose, kaip Hon. Edward
M. O’Connor “The Tragedy of
the Baltic States” 1952 m. sau
sio mėn. “Catholic Mind” žur
nale; Thaddeus V. Tujela “Li
thuanian Calvary” 1951 m. lap
kričio mėn. “Catholic Mind”.
Taipgi skaičiau straipsnį “Mar
tyrdom of Lithuania”, atspaustą
1955 m. gegužės mėn. “Catho
lic Mind” žurnale, kuris iš tik
ro buvo lietuvių tautos atsišau
kimas į popiežių Pijų XII. Jis
buvo atneštas šešių vyrų per
Rytprūsius, Lenkiją ir Rytų Vo
kietiją į laisvąjį pasaulį. Be to.
vėl iš naujo perskaičiau “The
Red Book of the Persecuted
Church”, kurią ši vakara turiu
su savim ir norėjau iš jos pa
skaityti, tačiau matau, kad daug
informacijos iš jos esate pateikę
savo ekumeninių pamaldų pro
gramoje. Leiskite man pacituo
ti bent 78 puslapyje esančią iš
naša:

nugalėti kelias — šv. Pauliaus
kelias: “Nesiduok nugalimas
blogio, bet nugalėk blogį geru
mu” (Rom. 12, 21). Velionis
kun. Knox, šį tekstą komentuo
damas, sako:* “Jeigu keršijame
mes, krikščionys, — pereiname
į priešo galvoseną, užuot pa
traukę jį savojon.” Mes turime
padėti net ir vargšams, tamsu
mos apgaubtiems komunistams
ir jų vadams, jei vadas čia yra
tinkamas žodis. Juk galų gale
kas gi pasidarė su tikraisiais bol
ševikais? Jie nenorėjo jokio ro
jaus po mirties — siekė jį su
kurti žemėje. Jie nusižemino
vergiškai nusilenkdami ir pasi
rašydami visokiausias išpažintis;
buvo išskirti ir išmesti iš že
miško rojaus. Ar tai įvyko tik
dėl Stalino sumanumo bei žiau
rumo? Visai ne! Kai paneigia
mas Dievas ir nebėra tikros, ob
jektyvios moralės, kai nebėra
teisingo ar neteisingo dalyko sa
vyje, — kiekvienas žmogus tam
pa galima auka tam ar tiems, ku
rie paima valdžią. Mes turime
sekti tais, kurie jūsų kraštuo
se žuvo už savo krikščioniškąjį
tikėjimą. Kaip krikščionys kan
kiniai, jie mirė kupini gėrio vi
siems, o savo priešams pilni at
laidumo. Mes nesame verti
jiems atrišti nei kurpių darželio.

Tęsiant pokalbį apie prielai
das ir galimybes, kaip atrodys
lietuviškasis gyvenimas už de
šimties metų, kaikurie teigimai
gali atrodyti gana pesimistiški.
Mūsų visų tautinis sąmoningu
mas bus gerokai kritęs. Tuo vi
si pokalbio dalyviai buvo giliai
įsitikinę. Tad ir kilo klausimas,
kokie faktoriai prie to prisidės,
kur tos pagrindinės priežastys?
Pagrindinė priežastis
Beveik visi sutiko, kad pa
grindinė priežastis yra mūsų vi
sų turtėjimas ir miesčionėjimas,
tik ne ta prasme, kaip šiandien
sovietinamoje Lietuvoje galvoja. Turtėjimas čia suprantamas
žymiai platesne prasme. Pvz. jis
apima ir gausesnį profesinį prie
auglį. Už dešimtmečio dauguma
lietuvių išeivių jaunuomenės bus
baigę augštąjį mokslą ir kiek
vienas bandys kopti karjeros
laiptais. Galimybės nemažos, iš
simokslinimo lygis pakankamas,
kliūčių netiek jau daug. Kon
kurencija, tiesa, nemaža, todėl
reikės gerokai pasitempti. Tai
pareikalaus labai daug laiko.
Privatus verslas, privati ar val
dinė tarnyba, profesija’, tai sri
tys, kur, norint pasiekti geres
nių rezultatų, reikia paaukoti
dalį ar visą savo laisvalaikį.
Nors ir teigsime, kad lietuviš
kiems reikalams visada turėtu
me rasti laiko, praktiniame gy
venime bus visiškai kitaip. Ne
abejotinai bus žymiai lengviau
paaukoti vienam ar kitam rei
kalui dešimkę, gal ir didesnę
sumą, bet jau sunkiau ar net
ir neįmanoma įsijungti į lietu
viškąjį darbą — padirbėti val
dyboje, komitete, vienoje ar ki
toje organizacijoje.
Tolyn nuo lietuvių
Tie teigimai nėra iš piršto
išlaužti, bet visoje realybėje ma
tomi jau ir šiandien. Telieka
ateičiai išvesti kreivę, kuri ro
dys, kad už dešimtmečio bend
roji padėtis ta prasme bus dar
liūdnesnė. Vis daugiau įsigyja
ma brangių ir šaunių nuosavy
bių tolimuos užmiesčiuos. Prie
vandens atsiranda vasarnamiai,
motorlaiviai, buriniai laivai. O
kur dar turistinės kelionės po
šio ir kaimyninių kraštų ištai
gingiausius kurortus, vasaroji
mo vietas? Jau dabar matome,
kiek daug tautiečių keliauja po
Europą ir kitus kontinentus. Jų
skaičius daugės kiekvienais me-

Baigdamas skatinu jus savo
gyvenime duoti pirmenybę Die
vui. šiandien pasaulis yra pri
brendęs atsinaujinimui. Mes
tam atsinaujinimui darbuoja
mės. Tai rodo ir šio vakaro eku
meninės pamaldos.
Drąsindamas jus, noriu pri
PLB valdyba, išeidama iš tų
minti eilėraštį, kurį Churchillis
. lietuviai buvo masiškai depor
citavo praėjusio pasaulinio karo tikslų bei uždavinių, kuriuos ke
tuojami Į Sovietų Sąjungą 1941 m.
lia Lietuvių Chartos vykdymas
vienoje tamsiausių valandų:
birželio 14-22 dienomis. Per tas die
ir likiminiai mūsų rūpesčiai, sa
Nesakyk: kova beviltė,
nas 30,000 žmonių buvo paimti iš na
vo posėdžiuose a p svarsčiu si
Darbas, žaizdos be reikšmės,
mų, sukišti Į 800 prekinių vagonų
bendro darbo būdus bei priemo
Priešas nepalūžta, nenuvargsta,
ir laikomi tokiose sąlygose, kad kai
nes, priėjo šias išvadas.
Ir kaip visa buvo — liks,
kurie mirė dar nepervažiavus Lietu
Atėjo metas skirti Lietuvių
nepakitęs.
vos sienos, šios deportacijos, vyku
Bendruomenei
laisvojo pasaulio
sios prieš (rusų-vokiečių) karą, buvo
Nes tuščiai bedūžtančios .
lietuvių gyvenime tą vietą, kuri
tik dalis didžiulio sovietų plano —
pavargę bangos,
i ai iš . esmės ir paskirties pri
deportuoti baltiečių gyventojų dali
Rodos, nei vieno colio
klauso. Būdama atvira kiekvie
i Rusiją. Pagal NKVD komisaro Sežemės neapsems, nam lietuviui, nes remiasi vie
rovo pasirašytas Maskvos instrukci
Bet iš tolo per Įlankas, upokšnius, ninteliu tautiniu pagrindu ir
jas, liečiančias antisovietinio ele
Tyliai plaukia potvynis vandens.
tvarkosi demokratiniu būdu,
mento deportavimą iš Lietuvos, Lat
Bendruomenė yra natūrali orga
Juk ne vien per rytų langus
vijos ir Estijos, vien iš Lietuvos tu
nizacinė
laisvojo pasaulio lie
Veržias rytmečio šviesa,
rėjo būti išgabenta 700,000 asmenų,
Saulė juk lėtai, o taip lėtai pakyla, tuvių jungtis. Tad būtų idealu,
jų tarpe beveik visi kunigai ir ka
Bet. žiūrėk, ja žėri vakarų gamta. kad jos padaliniai veiktų visur
talikiškųjų organizacijų vadai. Karas
neleido pilnai to plano Įgyvendinti.”
(ARTHUR HUGH CLOUGH) bendrajam tautiniam darbui
dirbti ir lietuviams atstovauti.
❖
❖
❖
Gal jau ir dabar tylios, bet
Iš kitos pusės, turim atvirai
Nėra reikalo įrodinėti jums, stiprios telkiasi jėgos, kurios at žvelgti į gyvenimą ir skaitytis
kad bedieviškųjų komunistų neš galutinę pergalę drauge su su faktu, kad taip pat egzistuo
veiksmai yra bedieviški. Jų jūsų ryžtingu ir ištikimu bend ja ir specialios paskirties mūsų
veiksmai yra kraujo raidėmis radarbiavimu.
politiniai bei visuomeniniai
įrašyti - jūsų gimtinėse, lygiai
Išvertė kun. J. Staškevičius veiksniai ir kiti junginiai. Tiek
kaip ir pačioje Rusijoje.
jų, tiek Bendruomenės pagrin
Jei
“
EGLUTĘ
”
užsakysi,
dinis tikslas — nepriklausomos
Reikia pabrėžti šį vakarą ir
Vaikui
džiaugsmą
padarysi
—
Lietuvos valstybės atstatymas.
visada, čia ir visur, kad tikra
Skaitant
nuotykius
Pupučio,
Nepriklausomos Lietuvos atsta
meilė, tikra krikščioniška mei
Valandos
pavirs
minutėm.
tymui
gi pagrindinė sąlyga —
lė, gali pašalinti neapykantą, šį
komunizme įsišaknijusį visų bai
sių žiaurumų šaltinį. Mes turi
me įsisąmoninti, kad krikščio
niškoji meilė remiasi teisingu
mu, be kurio negali būti svei
kos visuomenės ir tikros taikos,
nes taika yra teisingumo pada
rinys.
Taip pat turime žmones įsą
moninti, jog komunizmas yra iš
pagrindų klaidinga doktrina. Tu
rime apsaugoti save ir kitus nuo
komunizmo vilionių ir antplū
džio. Turime nuolat budėti, kad
komunistų propaganda mūsų ne
apgautų ir nepavergtų. Bet, ant
ra vertus, turime pabrėžti, kad
pasaulyje yra daug socialinio ne
teisingumo, kuris tapo labai der
linga komunizmo žeme. Mes,
krikščionys, tikime Dievo tėvys
te ir žmogaus brolybe. Mes tu
rime šalinti socialinę neteisybę,
įgyvendindami socialinį teisin
gumą, mokydamiesi socialinio
teisingumo principų ir vykdyda
mi juos gyvenime. Bet ypač ifies
turime visa tai atbaigti, Dievo
malonės dėka persunkdami savo
gyvenimą tikra krikščioniška
meile ir skleisdami ją visuome
nėje bei pasaulyje, kuriame gy
M*.
<h*> vename. Tai vienintelis tikrai
nraktiškas vaistas nuo blogio,
kuriuo komunizmas tunka. Tai
vienintelis kilnus žmogaus gyve
nimo būdas. Vienintelis blogiui
*"

tais. O kur tarnybinės išvykos,
komandiruotės, profesiniai suva
žiavimai? Nepaskutinėje vietoje
bus ir įvairūs baliukai, banke
tai, “biznio” posėdžiai, kur par
eigos liepia dalyvauti, kur gali
ma užmegzti tampresnius ryšius
su savo viršininkais, kur nere
tai sprendžiamos vienokios ar ki
tokios problemos, ruošiami atei
ties planai, vykdomi personali
niai pakeitimai. Čia visa tai mi
nima dėlto, kad galėtume prisi
minti, kiek daug laiko, energi
jos, pinigo ir pastangų tie visi
dalykai pareikalauja.
Tolyn nuo karjeros
Šių eilučių autoriui gerai pa
žįstamas vienas jaunesnės kartos
veikėjas, baigęs augštąjį moks
lą ir vienoje didžiulėje įmonė
je turįs gana atsakingas "parei
gas. Jis ten, galima sakyti, sto
vi vietoje. Ateina progos pakilti,
gauti geresnę ir atsakomingesnę
poziciją, bet paprastai jis aplen-.
kiamas, kyla augštyn visi kiti,
bet. ne jis. Kas bloga su juo, kuo
jis nusikaltęs? Jis visiškai tin
kamas ir turi kvalifikacijas kop
ti, bet jo vadovaujantieji parei
gūnai galvoja kitaip. Pasirodo, .
jis tiek daug ir nuoširdžiai įsi
jungęs į lietuvišką veiklą, kad
net darbo valandomis jam tenka
skambinti tais visais reikalais.
Be to, daug kam iš mūsų tenka
į jį kreiptis darbo valandomis
įstaigoje telefonu. O kiek ato
stogų jis yra pratęsęs, kiek lais
vų dienų gavęs, kad numyktų
vienur ar kitur, kur vyksta lie
tuviškos konferencijos, suvažia
vimai, sąskrydžiai, studijų die
nos ir t.t. Jo viršininkai visa
tai mato, jaučia, kad tarnyboje
jis yra “tik pusę laiko”. To
kiems, aišku, nėra daug galimy
bių kilti. Šis pavyzdys rodo, kad
darbovietė nori pilno atsidavi
mo turimam darbui. Nenuostabu
tad, kad kiti mūsų minėto as
mens bičiuliai mažiau sutinka
mi lietuviškoje veikloje, nes rū
pinasi daugiau savo asmenine
gerove, pareigomis, karjera, ši
tendencija didės, kad ir kaip
graudensime save ir kitus, šauk
dami, kad lietuvybė nuo to nu
kenčia.
Taigi, po dešimties metų švie
siau tikrai nebus. Kiekvienas
nuoširdžiai džiaugsimės, jei šie
spėliojimai nebus teisingi ir ne
išsipildys. Deja, tuo tarpu visi
duomenys rodo aiškų riedėjimą
pakalnėn . . .
■v
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Pasaulio Lietuviu Bendruomenės vieta
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gyva pati lietuvių tauta. Tad tau
tinės gyvybės išlaikymas tiek
gimtajame krašte, tiek svetur
yra didysis visų lietuvių rūpes
tis ir tikslas. Tam yra taip pat
būtinas politinių, visuomeninių
bei kultūrinių mūsų siekimų ir
darbų derinimas. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, siekdama
mūsų darbų darnos, laikosi ir
kitus kviečia laikytis šių prin
cipų:
1. PLB remia nepriklausomos
Lietuvos tęstinumo atstovus —
diplomatinės bei konsularinės
tarnybos narius, su jais lojaliai
bendradarbiauja ir rūpinasi jų
postu išlaikymu.
2. Santykiuose su VLIKu PLB
pripažįsta, kad VLIKas, sudary
tas politinių lietuvių srovių ir
laisvės kovos sąjūdžių pagrindu,
vadovauja politinei lietuvių lais
vės kovai. PLB susitaria su
VLIKu dėl bendros veiklos lini
jos, darbų derinimo ir abipusės
pagalbos. Organizacinį VLIKo
tvarkymąsi PLB laiko jį suda
rančių grupių ir jo organų (sei
mo, tarybos, valdybos) vidaus
reikalu ir jokiu atveju į tai ne
sikiša. PLB nenumato įsijungti į
VLIKą kaip jį sudaranti grupė.
3. Atskirų kraštų lietuvių
bendruomenės taip pat turi ir
savų politinių organų specialiai
Lietuvos laisvinimu rūpintis.
Natūralu, kad jie palaiko ryšius
su VLIKu ir PLB valdyba. Iš
kitos pusės, Bendruomenė taip
pat siekia sutarto bei suderinto
bendradarbiavimo su kitais poli
tiniais veiksniais bei specialių
paskirčių organizacijomis įvai
riuose kraštuose.
4. Lietuvių Bendruomenė sie
kia tarpusavio susipratimo su
politinėmis ir visuomeninėmis
lietuvių grupėmis, todėl domisi
pozityvia jų veikla.
5. Atskirų kraštų lietuvių
bendruomenės artimai susiduria
su vietiniais valstybiniais orga- .
nais ir tų kraštų visuo
menėmis. Jos stengiasi šią aplin
kybę panaudoti Lietuvos laisvės
bylai populiarinti ir tautinei lie
tuvių kultūrai pristatyti. Bend
ruomenių pareiga sekti periodi
nę gyvenamo krašto spaudą bei
kitus leidinius ir tinkamai rea
guoti į tendencingus bei nepa
lankius pasireiškimus, o ypač
kovoti su komunistinės propa
gandos kėslais.
6. Lietuvių tautos likimas ar
timai susijęs su kitų pavergtų
tautų likimu. Todėl Lietuvių
Bendruomenė jieško gerų santy(Nukefta j 8-tą psl)
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® PAVERGTOJE TEVYlffiJE
ATV YKO PROF. A. SALYS

“Gimtojo Krašto” liepos 10 d. lai
doj pranešama: “Pirmadieni į Vilnių
maždaug poros mėnesių viešnagei iš
Jungtinių Amerikos Valstijų atvyko
žinomas lietuvių kalbininkas Anta
nas Salys su žmona... Jis gimęs
1902 m. Reketės kaime, netoli Sa
lantų. Telšiuose baigė gimnaziją, vė
liau kalbos mokslus studijavo Kau
ne, Leipcige. Hamburge. A. Salys,
daugelio žinomų darbų autorius, nuo
1947 m. dirba Pensilvanijos univer
sitete, Filadelfijoje.” Platesnę infor
macija paskelbė “Literatūra ir Me
nas” liepos 12 d. Šio savaitraščio
redakcija. skaitytojams pristačiusi A.
Sali kaip Pensilvanijos universiteto
profesorių, dėstanti slavistiką ir bal
tistiką. pabrėžia, jog svečias du mė
nesius Mokslų Akademijos lietuvių
kalbos ir literatūros institute bei
Vilniaus universitete rinks kalbinę
medžiagą “Trumpam istoriniam lie
tuvių kalbos žodynui”, kuris bus iš
leistas JAV. Prof. A. Salys pareiš
kęs: “Pirmieji Įspūdžiai, atvykus Į
Vilnių, geri. Ypač maloniai buvau su
tiktas Lietuvių kalbos ir literatūros
instituto direktoriaus Kosto Korsako
ir kitų instituto mokslininkų. Šio ins
tituto, kuriame jau šią savaitę pra
dedu dari>ą. kalbininkų darbai yra ži
nomi ir gerai vertinami JAV. Apsi
lankyti Lietuvoje moksliniais tikslais
jau seniai norėjau, nors, tiesą sa
kant, jus pasiekti man nebuvo leng
va. Mano kelionę palengvino ameri
kiečių mokslinių draugijų sąjungos
kelioninė stipendija, kuri iš dalies
subsidavo mano kelionės išlaidas...”

tant penkias asfaltuotas gatves.
Druskininkų statybos valdybos virši
ninkas E. Žigas “Komjaunimo Tie
sos” 133 nr. džiaugiasi: “... Matot,
jie dirba tai, ko negali padaryti tech
nika. Tokio žmogaus rankų reikalin
go darbo čia nemažai. Studentų pa
galba didelė. Kiekvieną vasarą mes
jų su džiaugsmu laukiame.” Studen
tų sekančios pamainos Druskinin
kuose turės pastatyti šiltnamį. To
kiose tarptautinėse stovyklose lietu
viams talkina rusai, vokiečiai, len
kai, bulgarai ir vengrai studentai.
Sunkesnė dalia laukia apie 400 lie
tuvių, latvių ir estų studentų, ku
riems tenka statyti 800.000 rb. ver
tės kultūrinius ir buitinius pastatus
Altajaus srityje. Tai liudija “Kom
jaunimo Tiesos” liepos 9 d. laidoj
paskelbti laiškai. Grupę lydėjęs kom
jaunimo centrinio komiteto studen
tų skyriaus vedėjas Vyt. Sviderskis
pasakoja: “Važiavome septynias pa
ras traukiniu ir virš paros sunkveži
miais. Jau kelionėje studentai turė
jo sunkių išbandymų. Be karšto
maisto mums teko pravažiuoti smė
lio pusdykumes, kur vien pavėsyje
virš 40° karščio. Tokiu oru studentų
grupės perkraudavo savo daik
tus ...” Vilniaus universiteto stu
dentų būrio komisarė komjaunuolė
J. Kačinauskaitė rašo: “Gyvensime
ir dirbsime Ust-Koksoje pačiame ra
jono centre. Greta mūsų įsikūręs ra
jono štabas ir Kauno Politechnikos
instituto būrys “Perkūnas”. Virš ši
to rajono centro dieną naktį plaukia
dulkių debesys. Rytoj pradedame
statyti iš gelžbetono garažą, o vė
liau — kitus pastatus...”

KURSAI SEINIEČIAMS
BALTIJOS PAKRANTĖJE
Suvalkų trikampio 15 lietuviškų
Tradicinė 10 dienų trukusi kūry
mokyklų mokytojų iš Punsko, Vidu
girių, Navininkų, Žvikelių, Juodeliš- binio jaunimo stovykla šiemet buvo
kių bei kitų vietovių Vilniaus moky surengta palapinėse ant Baltijos
tojų tobulinimosi institute lanko mė kranto jauniesiems inžinieriams, ar
nesi truksiančius kursus. Paskaitas chitektams, mokytojams, aktoriams,
apie lietuvių kalbą, literatūrą, dailę, dailininkams ir kitų profesijų spe
muziką ir Lietuvos istoriją jiems cialistams. Seminaru vadinamoj sto
skaito geriausi Vilniaus universite vykloj buvo aptariami naujausi jau
to ir pedagoginio instituto dėstyto nųjų kompozitorių kūriniai, nagrinė
jai. Vilniuje taipgi vieši ir Punsko jamos jaunimo estetinio auklėjimo
lietuvių gimnazijos direktorius Al problemos, organizuojami susitiki
gis Uzdila. Jo gimnazijoje mokosi mai su vyresnės kartos kompozito
100 lietuvių, o Punsko lietuvių pra riais, dailininkais, rašytojais, archi
džios mokykla turi apie 200 moki tektais ir pasižymėjusiais gamybinin
nių. A. Uzdila yra gimnazijos ir kais.
Punsko lietuvių kultūros namų tauti
L. VLADIMIROVO ATOSTOGOS
nių šokių grupių vadovas.
Atostogų Vilniun parvyko Jungti
nių Tautų bibliotekos direktorius Le
LAIMĖJO KAUNIEČIAI
Vladimirovas.
“Komjaunimo
vas
Komunistinės Lenkijos 25 metų
sukakčiai atžymėti surengtą koman “Tiesos” 132 nr. paskelbtame pasi
dini pramoginių šokių konkursą OI- kalbėjime jis pasakoja: “Sukaupiau
seno mieste laimėjo Kauno politech daug medžiagos apie JAV bibliotekų
nikos instituto grupė, Įveikusi Var darbą. O jų patyrimas daugeliu at
šuvos, Krokuvos, Olseno ir Freiber- vejų vertas dėmesio. Vienos JAV
go miesto, R. Vokietijoje, šokėjus. leidyklos paprašytas rašau knygą
Geriausiai šiame konkurse šoko Da “Amerikos bibliotekos tarybinio spe
lia ir Vidas Kamaičiai. Keturių gru cialisto akimis”. Aptikau Įdomių ži
pės narių — Snieguolės Krolytės, nių apie, mano manymu, lietuviškos
Dalios Kamaitienės, Igno Grigaro ir kilmės knygų leidėją Džoną Letuv
Vytauto Būdos, grįžusių iš konkur (ar tik nebus Jonas Lietuvis?). Pir
so, laukė instituto baigimo diplomai. moji jo išleista knyga Anglijoje da
tuota 1481 metais, tai yra tik keliais
STUDENTŲ STOVYKLOS
dešimtmečiais vėliau už Johaną GuĮ komjaunimo organizuojamas stu tenbergą. Niujorke parašiau “Kny
dentų darbo ir poilsio stovyklas iš gos istorijos” pirmąjį tomą, kuri ne
Vilniaus universiteto išvyko pirmoji trukus įteiksiu Lietuvos leidėjams.
pamaina, kurią sudaro daugiau kaip Parengiau studiją apie vienuolynų ir
450 studentų. Vieni dirbs Pasvalio bažnyčių bibliotekas Lietuvoje. Šis
rajono Kiemenų kolchoze, kiti — darbas labai reikalingas, tyrinėjant
Kėdainių rajono “Rytų aušroj”, treti lietuviškosios bibliotekos ir knygos
— Zarasų rajono Stelmužės sovcho- isteriją...” Apie susitikimą su dr.
ze. o likusieji remontuos senuosius J. Baliu ir dr. Pr. Skardžium JAV
universiteto pastatus ir padės statyti kongreso bibliotekoj L. Vladimirovas
naująjį universiteto miestelį. Drus užsiminė pasikalbėjime su “Gimtojo
kininkuose yra tarptautinė studentų Krašto” vyr. red. pavaduotoju J. Lu
stovykla, kurios pirmoji pamaina — koševičium. Pastarajam jis taipgi
vilniečiai teisininkai ir krokuviečiai prasitarė planuojąs parašyti straips
iš Jogailos universiteto — tiesia ko ni UNESCO biuleteniui apie Vil
munikacines linijas baigiamam sta niaus universiteto bibliotekos 400
tyti pensijonatui. Jiems teks iškas metų sukaktį ir surengti specialų
ti 1.300 metrų ilgio griovį, perker vakarą jubilėjui atžymėti.
V. Kst.

LONDON, ONTARIO
25—30 SKAUTŲ vyksta į Romuvos
stovyklą Huntsville — apie 120 my
lių į šiaurę nuo Toronto ir apie 230
mylių nuo Londono. Pusė vykstančiųjų — mergaitės. Neseniai vyr. skau
tės ir kandidatės turėjo trijų dienų iš
kylą Port Albert. Ont., i šiaure nuo
Goderich, prie pat Lake Huron. Joms
vadovavo vyr. skautė vyr. skltn. B.
Eimantienė. Vyr. skautės įžodį davė
kandidatės R. Bliskytė, L. Keraitė ir
L. Petrašiūnaitė. Iškylautojoms labai
daug padėjo St. Keras. Jos jam už tai
taria nuoširdų ačiū. Po to Barsėnų
ūkyje. Mt Brydges, Ont., dieną išky
lavo skautai, vadovaujami psktn. A.
Dragūnevičiaus. Jaunesnės skautės,
vadovaujamos vyr. skltn. B. Eimantienės. turėjo 1 dienos iškylą Gen-.
čių ūkyje irgi Mt. Brydges, Ont.
Astronautų į mėnulį pakilimo dieną
— iškilminga skautų sueiga ir jau
nesniųjų skautų įžodis.
PIRMĄ SYKĮ PASAULIETIS. Lon
dono vyskupijoj dabartinis finansų
komitetas susideda iš 5 dvasiškių ir 4
pasauliečių, šis komitetas yra atsa
kingas pastoracinei tarybai už visus

vyskupijos finansus. Pirmą kartą
vyskupijos istorijoje to komiteto pir
mininku išrinktas pasaulietis Gress iš
Windsoro.
V. IGNAITIS, Rodnės apyl. veikė
jas ir Londono tautiečių bičiulis, su
ž^una ir dviem gimnaziją lankančiom
dukterim išvyko trijų savaičių kelio
nei po Vakarų Europos kraštus. Nu
mato aplankyti ir Angliją bei joje lie
pos 26 d. prasidedančią Europos skau
tų didžiąją stovyklą. Viena dukterų
yra šauni Londono L. S. Klubo “Tau
ras” atletė. Linkime smagios kelio
nės ir visokeriopos sėkmės.
PALAIDOTAS T. VILBIKAITIS.
Birželio 27 d. staiga mirė Titas Vilbikaitis, gimęs 1909 tn. sausio 15 d. Su
valkijoje. Kanadon atvyko po antrojo
pasaulinio karo. Mirties priežastis —
kraujo išsiliejimas smegenyse. Iš art m ijų čia jis turėjo tik brolį ir jo
šeimą St. Catharines, kurių sūnui,
universitetą bebaigiančiam studentui,
velionis paliko turėtą turią. Palaido
tas Londone, šv. Petro kapinėse. Te
būna jam lengva svetinga Kanados
žemelė. D. E.
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Taip dabar atrodo Darsūniškio bažnyčia. Nuotrau ’<a gauta privačių asmenų iš okupuotos Lietuvos

Tautodailės dirbinius berenkant
Sėkminga išvyka pas Delhi-Tillsonburg lie uvius • Rasta daug tinkamų eksponatų
KLB tarybos suvažiavimuose daug
girdėjau apie lietuvius tabako augin
tojus Delhi-Tillsonburg apylinkėse.
Esą jie labai duosnūs lietuviškiems
reikalams, žinojau, kad daugelis jų
atvykę Kanadon dar prieš II D. ka
rą ir kad jų moterys turi gražių au
dinių iš kraitinių skrynių. Dėlto nu
tariau jas aplankyti ir pabandyti su
rinkti lietuviškų eksponatų Kanados
muzėjaus lietuviškajam skyriui. Daug
padėjo toje kelionėje torontietis Ro
mas Žiogarys. Jis ne tik paaukojo lie
tuviškų knygų, bet ir savo automobi
liu mane vežiojo ištisas dienas.

*

*

*

Gražus sekmadienio rytas. Lietuviš
kai atrodantys Ontario laukai nukėlė
mus į gimnazijos laikus — Dzūkijoj
ir Suvalkijoj praleistas atostogas.
Vaizdavausi, kad važiuoju aplankyti
tolimų giminių, dėdžių ir dėdienių.
Atvykusi į Delhi, radau tautiečius be
simeldžiant bažnyčioje. Po pamaldų
klebonas kun. dr. J. Gutauskas pri-

HAMILTON, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiausiai dėkojame už mums
surengtą staigmeną — 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties paminė
jimą: rengėjams — J. L. Vitams, Z.
M. Kalvaičiams. mūsų dukroms, žen
tui p. Robinson ir sūnui: gerbiamam
klebonui mons. J. Tadarauskui už lei
dimą pasinaudoti Jaunimo Centro sa
le; giminaičiams p. p. Jaseliūnams.
Gegeckams, Vainoms, Bildoms, Klei
nams už atskiras dovanas; mieliems
draugams, prisidėjusiems prie rengi
mo ir taip gražios bendros dovanos —
p. p. Arštikaičiams, Augustinavičiams. Aleksams. Aisbergams. Bil
doms. Čižiams. Gurgždžiams. Gude
liams, Gudinskams. Godeliui. Jusiams. Gelžiniams. Grigaičiams. G. B.
Kleinams. W. W. Kleinams. L. Klei
nams. P. S. Kalvaičiams, Krakaitienei. Kriaučiūnams. Jokūbaičiams. V.
Karpavičiui. Mačiams. Mačiams. Mašalienei. Mašalams. Naujokams. Laugaliams, Ribiams. Raguckams. Rin
kiams. A. Rickui. J. I. Račinskams. R.
D. Račinskams. Petrauskienei, Prunskams. J. A. Povilauskams, J. T. Povi
lą uskams. M. Stasevičiui, A. Stasevičiui, Sinkevičiams. Stundžiams. Ste
ponavičiams, Simaičiams. Vindašiams.
V. P. Vitams, Vasiliauskams, J. Venclovaičiams, Tumaičiams. žiobams.
Žvirbliui, Vilimaitienei, Žilinskienei,
Tiriliams. Narušiams, Jankauskams.
Stasiuliui.
Atsiprašome tuos mielus draugus,
kurių pavardes per neatidumą pralei
dome nepaminėję.
V. F. Venckevičiai

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc., B. C. L.
32 James St. So.,

Royal Bank Building,
suite 614,
tel. 522-8781

DR. MARIJA RAMONIENĘ
statė mane parapijiečiams. Globoti
mus pasiėmė KLK Moterų Dr-jos Del
hi skyriaus pirm. A. Ratavičienė. Va
žiuojant pas ją, buvo matyti vešlūs
laukai, miškais apaugusios pakrantės,
tas garsusis, mano nematytas tabakas,
gražūs trobesiai, džiovyklos. Visi lie
tuviai ūkininkai ten gražiai įsikūrę,
ištaigingai įsirengę namus. A. Ratavičienės mamytė vaišino savo kepta
duona, sviestu, sūriais, dešromis, ko
pūstais ir t t. A. Ratavičienė paauko
jo muzėjui gintaro papuošalų, juostų,
kaklaraištį. Be to, ji žadėjo parinkti
muzėjui eksponatų ir pas savo kai
mynus. A Grincevičienė paaukojo li
no staltiesių, išaustų jos šeimos mo
terų prieš 60 metų, didelius ir ilgus
gintaro karolius, apirankę — dovanas
iš Lietuvos. St. Zadurskienė davė pa
galvėlę, juostą, staltiesę ir pažadėjo
numegzti tautinių motyvų staltiesę.
Šeimininkas p. Zadurskis, šaulių bū
rio vadas, padovanojo dar Lietuvoje
išdrožinėtą medžio lėkštę ir Vytauto
D. 1930 m. medalį. Pas D. Bertulienę
gavome gintaro madalijoną, dvi sagtis
ir gintarinę statulėlę. J. Vitkauskienė
davė gintaro apirankę, peleninę ir
klumpę. J. Dadurka paaukojo du
juostinius kaklaraiščius, gintaro kan
diklį ir trejus didelius karolius. Pa
aiškėjo, kad seniau atvykę iš Lietuvos
atsivežė gana daug kraitinių audinių,
bet viskas jau sudėvėta, sunešiota ir
išmesta. Gaila, pervėlai suskatom

rinkti savo tautodailę.
O. Stradomskienė su kaimynais
mūsų laukė vakarienei. Šeimininkas
Stradomskis aprodė puikią nuosavy
bę. Seno lietuviško kraičio ir čia neberadom. Gavome jau dabartinių lai
kų klumpę ir juostelę. O. Šiurnienė
priėmė mus su tradiciniu lietuvišku
nuoširdumu. Ji anksčiau yra suren
gusi Tillsonburge tautodailės ir gin
taro parodėlę; žadėjo ateiti mums į
talką ir parinkti eksponatų lietuvių
tarpe. Muzėjui jinai davė: jos pačios
austą juostą, juostinį takelį, seną li
ninę staltiesę, išaustą Lietuvoj apie
1913 metus, ir nebaltinto lino staltie
sę. Be to, ji, kaip ir daugelis kitų, ža
dėjo dar “peržiūrėti savo spintas”.
Grįžom į Torontą su gana gausiu
rankdarbių rinkiniu. Prie jo dar pri
sidėjo Toronte surinkti eksponatai,
taip kad susidarė nemažas kraitis,
kurį laikinai sukrovėm A. L. šeškų
rezidencijoj, kol pasieks Otavą. Esu
dėkingą visiems tautiečiam už ekspo
natus, nuoširdų priėmimą ir visoke
riopą pagalbą.

• Memfio mieste, Tennessee
valstijoje, teisėjas paklausė gir
tuoklį. kaip jis galėtų pasiteisin
ti. Suimtasis atsakė: ‘Tone teisė
jau policija mane suima kiek
vieną šeštadienio vakarą, ar bū
čiau girtas, ar ne. Tad šį kartą
aš nutariau pasigerti, nes juk
praleisti naktį kalėjime yra ma
loniau girtam nei blaiviam...”

Cicero lietuvių mokyklos jauniausi mokiniai dainuoja
Nuotr. E. Šulaičio

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
(Atkelta iš 2-ro psl.)
grojo Jurgio Joniko orkestras. Sve
čių pasotinimu rūpinosi Alvudo virė
jai ir virėjos.
Programa buvo filmuojama net gar
siniu filmavimo aparatu ir vėliau bu
vo rodoma televizijoje. Beje, čia taip
pat buvo pristatyta ir būrelis senųjų
Amerikos lietuvių sportininkų, kurie
buvo nuvažiavę nepriklauomon Lie
tuvon ir pasižymėjo. Tai Lietuvos
krepšinio rinktinės kapitonas Felik
sas Kriaučiūnas, Amerikos liet, krep
šinio rinktinės, laimėjusios I vietą
Lietuvos tautinėje olimpiadoje va
dovas Harry Petraitis, garsioji plau
kikė, dalyvavusi Lietuvos taut, olim
piadoje Florencija 'Bložytė ir toje
olimpiadoje dalyvavęs boksininkas
Frank Alis. Dalis jų mažai kalba lie
tuviškai, kaikurie labai jaudinosi, bet
susirinkusiems tautiečiams ištarė

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame už:
Darbo valandos:
pirmadieniais
9.30 — 5 v. p.p. deporitus
. ........ .......... 5%
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p. Šerus
. ....... 5.5%
trečiadieniais
9.30 — 5 v. p.p.
terminuotus
indėlius
..t.... 6 Vi %
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9 10 — 8 vai. vak. Duodame:
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- asmenines paskolas iš____ 10%
dieniais “Talka” uždaryta.
nekiln. turto paskolas iš.... 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėliu saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
Tel. 522-5028

•

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS (DEDU.
įkainojimas nemokamas, kreiptis bet kuriuo laiku.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

jausmingų žodžių.
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TEKLĖ MAŽEIKIENĖ IR PAULI
NA BARAUSKIENĖ, nesimačiusios
daugiau kaip 50 metų, susitiko Čika
goje. Abi seserys — pirmoji gyvena
kolchoze netoli Vilniaus, antroji —
Čikagoje. Jos išsiskyrė, kai Paulina
išvyko jieškoti laimės į “aukso kraš
tą”. šiandien Mažeikienė jau 80 me
tu amžiaus, bet nepabūgo tolimos ke
lionės per Atlantą, kad galėtų susi
tikti su savo seserimi. Tačiau ji čia il
gai nenori pasilikti: gavo vizą ilges
niam laikui, bet grįš terminui nepa
sibaigus. Paklausta kodėl, atsako:
“žinot, ten mano namai, ten mano
vaikai ir vaiką vaikai; svetimi kraštai
manęs nevilioja. Pavažinėjau, šį tą
pamačiau ir patenkinta”. Senutė šyp
sosi, jos veide šiluma ir lietuviškas
žvilgsnis. Ji laiminga, kad pamatė sa
vo seserį ir jos šeimą. Ji nori amži
nai atsigulti žemėje, kur gimė, augo
ir daug linksmą ir karčiu valandėlių
patyrė.

“ŠVIETIMO GAIRĖS” — JAV LB
švietimo tarybos biuletenis informuo
ja apie lietuviškas skaidres (diapozitvvus) mokykloms, kurias paruošė
Kanados LB mokslo priemonią komi
sija. Tai daugiausia iš Lietuvos gautleii tėvynės vaizdai. Tame biulete
nyje taip pat pranešama, jog norima
įsigyti Įvairią mokomųjų filmą apie
L:etuvą, kurie bus skolinami lituanis
tinėms mokykloms.

• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Pavergtąją Tautą savaitė Čikagoje prasidėjo
liepos 13 ir baigėsi liepos 20 d. šios
savaitės paradas kuriame dalyvavo ir
lietuviai, Įvyko liepos 19 d. Čikagos
vidurmiestyje. — Čikagos skautės Ir
skautai, dvi savaites praleidę stovyk
loje Rako stovyklavietėje, liepos 12 d.
sugrįžo { namus. — Litaanistinią mo
kyklą mokytojai rengiasi mokytoją
studiją savaitei Dainavoje prie Det
roito rugpjūao 17—24 d.

ONOS IVAŠKIENĖS vadovaujamas
Bostono lietuvių tautinių šokių sam
būris Arlingtono filharmonijos drau*
gijos 34-tame metiniame koncerte ir
braškiu šventėje šoko Malūną, Mikitą
ir Landytini.
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRE
SAS šaukiamas š.m. rugpjūčio 30 —
rugsėjo 1 d. Detroite. Organizacijų
atstovai ir visi, kas tik domisi Lie
tuvos laisvinimo darbu bei kongreso
programa, kviečiami kongrese daly
vauti. Organizacijos prašomos pa
skirtų atstovų pavardes, vardus ir
adresus pranešti ALTos biurui: Li
thuanian American Council, Inc.,
6818 So. Western Ave.; Chicago,
Illinois 60636, USA.
SAVIŠALPOS FONDĄ yra įstei
gusi Lietuviu Žurnalistą Sąjungos
centro valdyba. Jo tikslas — padėti
LŽS nariams ligų, nelaimių ir netur
to atvejais. Lėšas sudarys aukos, po
būviu, loteriją bei kitą parengimų
pajamos. Fondą administruojanti
centro valdyba ateityje gali Įvesti
specialu mokestį nariams fondui
stiprinti.
JAV KUNIGŲ VIENYBĖS seimas,
posėdžius užbaigęs liepos 8 d. Marianapolyje, Conn., sudarė naują val
dybą: pirm. kun. Jonas Jutt-Jutkevičius, vicepirm. kun. Stasys Yla ir
kun. Juozas Matutis, sekr. kun. Vy
tautas Zakaras, ižd. kun. Juozas Pet
rauskas.
JAUNŲJŲ RESPUBLIKININKŲ
suvažiavimo Čikagoje baigminiame
pobūvyje dalyvavo prez. R. Niksono
dukra Julija Eisenhoweriene. “Drau
ge” atstovei St. Semėnienei ji pa
reiškė: “Aš gerai atsimenu jūsų šo
kiu festivali. Man nepaprastai pati
ko. Niekada nebuvau mačiusi lietu
viu tautinių šokiu — tai buvo pirmą
kartą mano gyvenime. Jie nuosta
biai spalvingi.”
JAUNIMO XX METINĖ ŠVENTĖ
Los Angeles buvo pradėta Mišiomis
šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje,
salėje atidaryta jaunųjų menininkų
paroda. Koncertinė programos dalis
vyko Santa Monica savivaldybės sa
lėje. Dalyvavo visos lietuvių tauti
niu šokių grupės, jaunimo choras ir
latviu šokėjų grupė “Perkonitis”.
Programą pravedė Erdvilas Janulai
tis ir Dana Tuminaitė. Pagrindine
šventės organizatore buvo su jauni
mu daug dirbanti mokytoja O. Razutienė, lietuviškų mokyklų vedėjai Ig
nas Medžiukas,
Inga Tumienė,
kiti talkininkai. Šventės išvakarėse
Įvyko pobūvis Sheraton West vieš
butyje su menine programa. Sol.
Vytenis Dūda, pianinu palydimas G.
Gudauskienės, padainavo jos kompo
ziciją “Sveikinimas jaunystei”, E.
Balsio — “Apkeliavau”, Raudonikio
— “Žvejo meilė”. V. Tumas dekla
mavo Bern. Brazdžionio eilėrašti
“Taikos dvasia”. Lietuvių tautosakon
dalyvius nukėlė Rūtos Skiriūtės pa
ruoštos išraiškos šokio šokėjos Vio
leta ir Dalia Dičiūtės, Rūta Juodikytė, Jūratė Pažėraitė. Danguolė Razutytė. Alma Ruizgytė ir Alma Vil
kaitė, šokio judesiais išreiškusios
tautosakos mintis. Muziką sukūrė ir
šokėjom akompanavo G. Gudauskie
nė. Tautosakos ištraukas skaitė Erd
vilas Janulaitis. Jaunimą sveikino
gen. konsulas dr. J. Bielskis, o raš
tu gautus sveikinimus perskaitė D.
Razutytė. Platoką rašinį apie pieti
nės Kalifornijos lietuvius jaunimo
šventės proga paskelbė “Los Angeles
Times” dienraščio puslapiuose žur
nalistė Sharon E. Fav, suminėdama
sovietinę Lietuvos okupaciją, tautžudvst?. trėmimus, masini lietuviu
pasitraukimą i laisvąjį pasaulį, jų įsi
kūrimą JAV ir pietinėje Kaliforni
joje. šios minties sumanytoja buvo
“L. A. Times” redakcijoje dirbanti
lietuvaitė Magie Norvich.
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ PROVINCIJOLAS L. Andriekus, OFM, dalyvaudams Kunigu Vienybės seime Či
kagoje, turėjo ilgesnį pasikalbėjimą
Sv. Antano gimnazijos reikalais su
seimo dalyviais, LB vadovais, visuo
menės veikėjais, organizacijų atsto
vais ir mokinių tėvais. Pranciškonai
sutiktu gimnaziją vėl atidaryti, jeigu
išryškėtą visuomenės noras tokią mo
kyklą turėti ir jeigu atsirastų bent
ICO lietuviu mokinių, ^’’rių twai už
mokslą ir iSlvV-ma galėtų pilnai at
silyginti. Vienerių metu nert^auka
yra būtina atsakymams į šiurs klau
simus gauti.
DR. JURGIS GLIAUDĄ, romanu
konkursą daugkartinio laureato J.
Gliaudos sūnus, atliekantis karine
tarnybą, gavo advokatą korpo ka
pitono laipsnį. Jis dėsto civilinę tei
sę kariams Virginijos valstybiniame

universitete Charlotteville, Virginijos
valstijoje.
DR. ELENAI LIATUKIENEI, pro
fesoriaujančiai Hovard universiteto
odontologijos fakultete Vašingtone,
nuo š. m. liepos 1 d. suteiktas pilnas
profesorės titulas.
DAINAVOS JAUNIMO STOVYK
LAVIETĖS valdybos pirm. A. Damūšio pranešimu, stovyklavietės var
tai uždaromi 10 v.v. Tada užbaigia
mas vakarojimo laužais ar kitais var
dais vadinamas naktinis gyvenimas.
Leidimo neturi asmenys iki 10 v.v.
privalo išvykti iš stovyklavietės.
Draudžiama vežtis į stovyklavietę ir
vartoti alkoholinius gėrimus, teršti
stovyklavietę bonkomis ir alaus me
talinėmis dėžutėmis. Šio priekaišto
yra nusipelniusi tik maža Dainavos
lankytoją dalis. Svečiai visada yra
laukiami. Kadangi Dainava yra pelno
nesiekianti jaunimo stovyklavietė, jos
teritorijoje neleidžiama statyti auto
mobiliu su gyventi skirtomis prieka
bomis. Teko atsisakyti ir privačiu
sklypą kolonijos steigimo. Šiais rei
kalais turėtu rūpintis specialiai su
daryta lietuviu pelno organizacija,
įsigydama žemę už Dainavos ribų.
Privataus stovyklavimo palapinėse
Dainavos vadovybė n e‘g a 1 i leis
ti, nes stovyklavietė nėra viešas par
kas ar privatus klubas. Jos tikslas
— rūpintis jaunuomenės auklėjimu,
lavinimu ir poilsiu. Palapinėmis bus
leidžiama naudotis tik dirbantiems
stovyklose.

Vokietija
G. ŠIMKEVIČIAUS vadovaujama
Vokietijos LB valdybos atstovybė
prie Nordrhein-Westfalijos vyriausy
bės surengė šio krašto lietuviu jau
nimo sąskrydį Bad Godesberge, Annabergo pilyje. Dalyviu buvo apie 70.
Iš Miuncheno atvykęs studentas S.
Boehm papasakojo viešnagės Vilniu
je įspūdžius. Jam teko lankytis Vil
niaus universitete, susitikti su stu
dentais. Svečią žavėjo lietuvių nuo
širdumas ir svetingumas. Daug jau
nimo dar lanko bažnyčias. Jie ste
bėjosi, išgirdę, kad Vokietijoje vei
kia lietuviška gimnazija. Muz. V. Ba
naitis jaunimo sąskrydžio dalyvius
supažindino su lietuvių liaudies mu
zikos instrumentais — skudučiais,
skrabalais, kanklėmis, liaudies daino
mis, religine muzika ir žymesniais
kompozitoriais, šeštadienio vakaras
buvo baigtas jaunimo šokiais ir dai
nomis. Sekmadienį bendras pamaldas
atlaikė evangelikų kun. Urdzė. Po to
buvo išklausyta Vokietijos Lietuvių
Studentų Sąjungos pirm. Mečio Lan
do paskaita, supažindinusi sąskrydžio
dalyvius su išeivijos lietuviais, jų
organizacijomis, Pasaulio Lietuviu
Bendruomenės reikšme ir Vokietijos
lietuvių jaunimo problemomis.
LILIJĄ ŠUKYTĘ, Metropolitan
operos solistę, buvo pasikvietę Miun
cheno lietuviai. Viešnia liepos ir
rugpjūčio :mėnesiais Miuncheno ope
ros festivalyje dainuoja pagrindini
vaidmenį V. A. Mocarto “Užburtoje
fleitoje". Bilietai į visus spektaklius
jau buvo parduoti prieš porą mėne
siu. Vietiniams lietuviams Kanados
lietuvaitės, atrodo, šiemet neteks iš
girsti. Ji buvo kviesta surengti kon
certą Miuncheno lietuviams ir daly
vauti Studijų Savaitės koncertinėje
programoje, bet dėl operos repeticijų
turėjo atsisakyti, šiuos planus gal
būt bus galima įgyvendinti sekančią
metų vasarą, kai L. šukytė Miunche
no operoje dainuos keturis mėnesius.
Viešnią iš JAV sveikino Miunche
no LB apyl. valdybos sekr. R. Her
manas, gėlių puokštę įteikė V. Hermanaitė.

Britanija
SALEZIETIS KUN. HERMANAS
ŠULCAS vieši Britanijoje. Primicines Mišias jis laikė Londono lietu
viu bažnyčioje. Vaišes jaunajam ku
nigui na gerbti I^ondono sporto ir
socialinio klubo salėje surengė sa
leziečiu rėmėjos. Programą atliko
Londono jaunimas.
PLK. J. LANSKORONSKIS, Pran
cūzijos LB krašto tarybos narys, ap
lankė Edinburge sunkiai sergantį ge
neralinio štabo pik. Jakutį. Londone
jis susipažino su lietuvių įstaigomis
ir veikėjais. Londone t^gi viešėjo
pp
’’etiniai skul’ t^us Antnn^s ?’ončvc su sūnum Kristupu,
Dalia KolbaPė ir Pet^s
Skulptorius A. Mončys atvežė projek
tą ministerio a.a. K. B. Balučio ant
kapiui ir tarėsi jo pastatymo reika
lais «u Lietuvos pasiuntinvbės atsto
vu J. Balicku. B. K. Balučio fondui
20 svarų paaukejo Mančesterio lie
tuviu socialinis klubas. Aukos plau
kia ir iš kitų organizacijų.
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Kritika, baimė, gyvybė ir tobulybė
Kažkas negero yra lietuviška
me būde, kad daugelis iš mūsų
nedrįstame i akis pažvelgti tie
siai, nepakenčiame kritiško žo
džio, užsipuolame žmogų, prime
nantį mūsų nesugebėjimą, klai
dą, nepakankamą dėmesį darbui
ar kitokią negalią, šiandien jau
ne naujiena užtikti spaudoje at
siliepimą į kieno nors padarytą
pastabą vienu ar kitu klausimu.
Nekartą autorius rašo atsakymą
savo knygos recenzentui, daili
ninkas. muzikas, teatralas atsi
kerta kritikui, nepalankiai atsi
liepusiam apie jo darbą. Kritikos
nepakenčia v i s u o m enininkas,
kultūrininkas ir net dvasininkas.
Atsitinka, kad kritikos paliesta
sis užsigauna, dažnai be reika
lo, nes arba jis į kritišką žodį neĮsigilino ir jo nesuprato, arba sa
ve palaikė visapusiškai tobulu ir
neliestinu. Kartais esti net ir
taip, kad kritišką žodį prisitaiko
tas, kuriam jis visiškai neskiria
mas arba kuris nekaltą kokio
nors dalyko nagrinėjimą priski
ria kritikai. Net ir tokiais atve
jais spaudoje pasipila atsikirti
mai, dažniausiai užgaulūs ir nie
ko bendro neturį su užsipultojo
mintimi. Vadinasi, vietoje to,
kad kritikuojamasis atkreiptų
dėmesį Į kritišką žodį ir reikale
juo pasinaudotų, jo kaip reikiant
neperpratęs, jį iškreipia ir sunie
kina. Betgi visų blogiausia, kad
dėl įsivaizduoto kritikos antpuo
lio žmogus pasitraukia iš viešo
gyvenimo, kuriame jis yra taip
labai reikalingas dėl savo augštų
kultūrinių kvalifikacijų bei
brangaus įnašo į lietuvišką veik
lą.
Žinoma, tenka sutikti, kad ir
kritika kritikai nelygi. Ji taip
pat kartais dvelkia ignoracija,
arogancija ir priekabumu. Tokia
kritika savo tikrojo tikslo nepa
siekia. o padaro daugiau žalos,
kaip naudos. Be abejonės, su ja,
kaip beverte, reikia kovoti. Bet
gi ir antikritika neturėtų išeiti iš
kultūrinių ribų, nes kiekvienos
kritikos tikslas yra jieškojimas ir
pateikimas tiesos.
Normos, kuriomis vadovaujasi
sąžininga kritika, taip pat saisto
ir informaciją bei kitokią laik
raštinę medžiagą. Rankos pa
spaudimas savo tariamam ar tik
ram priešui yra pati pirmoji kri
tiko, antikritiko ir kiekvieno
spaudos darbininko žymė.
Gyvybė ir tobulybė

Man kartais taip pat tenka
skaitytojus supažindinti su viena
kita knyga ir pareikšti savo nuo
monę kokiu nors klausimu. Tai
padaryti dažniausiai esu prašo
mas redaktoriaus, o kartais ir
pats sumanau kaiką parašyti.
Nors aš nepretenduoju i kritikus
ar recenzentus (nebent šiaip taip
galėčiau Įsibrauti Į apžvalgininkų
tarpą), bet ir tai retai kada pasi
seka pralįsti kieno nors neužkliu
dytam. Tai lyg ir atrodytu, jog

A. KALNIUS

yra geriausia, kai rašantysis ne
turi savo nuomonės ir tik fotografiškai fiksuoja įvykius.
Aš šiokią tokią nuomonę turė
jau, kai rašiau savo įspūdžius
apie hamiltoniečių teatralų
“Mindaugo mirties”* pastatymą
Toronte 1968 metų gale. Manau,
kad, mano pastabų paveiktas, at
siliepė, matyt, vienas iš nuošir
džių “Aukuro” grupės rėmėjų
A. j. P., mano pastabas pavadin
damas atšiauria kritika. Išdrįs
čiau tarti, kad gerb. oponentas
turbūt nedavertiho mano nuomo
nės rimtumo ir jos nuoširdumo
arba pamanė, jog atšiauru yra
ten, kur išdrįstama kam nors ir
apie ką nors pasakyti vienokią ar
kitokią tiesą, atseit, kur aptaria
masis yra neliūliuojamas panegyriškų žodžių sraute. O aš, mat,
maniau, kad aplamai mūsų kriti
koje esama daugiau liaupsinimo,
kaip tiesos.
Nesakau, kad aukuriečių pa
stangos ir darbai, kuriuos taip
stropiai suregistravo gerb. A. J.
P., yra nereikšmingi scenos me
ne ir aplamai betkokio|e veiklo
je, betgi tai dar nereiškia, kad
jų darbo ir pastangų vaisiai yra
visados vienodai tobuli. Man at
rodo, kad netaip sunku suprasti,
jog kūryboje tobulam vaisiui su
brandinti vien tiktai darbo neuž
tenka. Reikalingas dar ir talen
tas. Bet labai dažnai ir talentai
numiršta niekeno nepastebėti,
jeigu jiems niekas nenurodo ar
ba patys nesužino kelių į meno
pasaulį. Vadinasi, meno apšvietos stoka arba tik ribotas jos ži
nojimas yra didelė kliūtis sėk
mingai kūrybai.
Taip pat nesakau, kad hamiltoniečiai teatralai neturi vaidybi
nio talento. Atvirkščiai, nesunku
pastebėti, kad jie turi daugiau,
negu tai: jie turi kūrybinę meilę,
kurios vedini jie taip daugel kar
tų yra įžengę scenon. Betgi ir
vėl: gausus scenos veikalų pa
naudojimas dar nėra vienintelis
motyvas sėkmingam jų vaidybi
niam apipavidalinimui. Kadangi,
mano supratimu, “Mindaugo
mirties” pastatymas Toronte bu
vo neviškai sėkmingas, tai aš ir
pabandžiau nurodyti vieną kitą
nesėkmės kliūtį anoje “atšiau
rioje” kritikoje, visiškai nema
nydamas, jog kaikieno būsiu
klaidingai suprastas. (Tarp kita
ko, buvo ir tokių, kurie mano pa
stabas suprato teisingai. Regina
Kutka savo pasitenkinimą pa
reiškė net šio laikraščio skiltyse.
Nevienas dar ir prieš tai šių ei
lučių autoriui yra prasitaręs, jog
mūsų teatralų grupės turėtų -la
biau pasirengti, prieš išeidamos į
sceną).
Kūryboje kliūčių nugalėjimas,
o ne jų apėjimas yra kelias i
pažangą. Gi daryti pažangą vra
teisė ir pareiga ne tik profesijonalo. bet ir mėgėjo, nors pastaro
jo pasirengimas ir neprilygtu
profesiniam pasirengimui. Dėl
to i gerb. autoriaus suponuojama
klausima “gyvybė ar tobulvbė"
seikėtu atsakyti — gyvvbė ir to
bulybė kartu. Kas nesiekia pa
žangos, tas vegetuoja, o ne gyve
na.
Greičiausiai šių eilučių būčiau
visiškai nerašęs, jeigu A. J. P.,
tarp kita ko. nebūtu klaidingai
Įžiūrėjęs senimo abejingumo
santvkiuose su jaunimu. Jisai sa
ko: “Turėtume stengtis savo abe
jingumu neužgniaužti jaunime

Atsiųsta paminėti
Lietuvos Pajūris nr. 2(32). Kana
dos Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos centro valdybos keturis kartus
į metus leidžiamas laikraštėlis, re
daguojamas A. Lymanto. šis nume
ris turi a.a. Erdmonui Simonaičiui
skirta 8 psl. priedą. Redakcijos ir
administracijos adresas: 5260 — 10th
Avė., Rsmt., Montreal 405. Que., Ca
nada.
Pranešėjas nr. 2, 1969 m. birželis.
Neperiodinis
Lietuvių žurnalistų Są
JŪRATĖ MITALAITĖ birželio 6 d.
baigė Toronto universiteto humanita jungos centro valdybos biuletenis,
riniu mokslu fakulteto ketvertų metų redaguotas Vyt. Atlanto, spausdintas
kursą bakalauro laipsniu. Pagrindinė “Vilties” spaustuvėje Klevelande.
žuvėdra nr. 2 (13). Ošavos me
studijų šaka — naujųjų laikų istorija.
džiotojų
ir meškeriotojų klubo “Eše
Gimusi Vokietijoj. Pradžios mokyklą
ir gimnaziją baigė Port Arthur, Ont. rys” neperiodinis laikraštėlis.
LKDS biuletenis nr. 10, gegužis.
šią vasarą Jūratė lanko mokytojams
Leidžia
Lietuvių Krikščionių Demo
skirtus 6 savaičių vasaros kursus Port
Arthur: rudenį dėstys istoriją ir kūno kratų Sąjungos centro komitetas.
kultūrą toj pačioj Lakeview gimna Administratorius — A. Tamulionis,
zijoj, kurią baigė prieš ketverius me 414 E. 105th St., Cleveland, Ohio
44108, USA.
tus.
A A A Jk A
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►

“LITUANUS” ŽURNALAS, MINĖDAMAS
15 METŲ SUKAKTĮ, SKELBIA JUBILĖJINI VAJŲ SU YPATINGOM DOVANOM

■

Jau penkiolikti metai, kai “Lituanus”, leidžiamas anglų kalba,
atlieka laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek
valstybių jis paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų
sukakties proga esami ir būsimi “Lituanus” skaitytojai, atsiuntę
5 dol. čeki, kviečiami nemokamai atsiimti šampano bonką. čekius
rašykite: “LITUANUS”, P. O. Box 9318, Chicago, III. 60890. USA.
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumerata, tuoj pasiųsime
šampano kortelę, kurią nemokamai iškelsite į šampaną vienoje iš
devynių kortelėje pažymėtų didžiųjų Kane Beverage krautuvių Čika
goje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai. Sis nepaprastas “LITUANŪS” vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje. Visais
klausimais prašome skambinti Čikagos telefonu 434-0706 Jonui
Kučėnui, “LITUANUS” reikalų vedėjui. Šią proga dėkojame Kane
Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.

►

►

l'
i:

įsižiebusios kibirkštėlės, neat
baidyti jų. Labai dažnai mes, se
nieji, gal nejučiomis tai padaro
me”. Labai sunku patikėti, kad
mūsų senesnės kartos tarpe būtų
bent vienas, kuris abejotų mūsų
jaunimo pozityviomis pastango
mis ir savo abejingumu stengtų
si jas užgniaužti, ypač kultūrinė
je plotmėje. Nes argi nurodymas
kokio nors negalavimo ar ne
tikslumo kieno nors darbe galė
tų reikšti to darbo paneigimą? O
jeigu taip, tai, analogiškai galvo
jant, ir mūsų kunigų nuolatinis
priminimas žmogiškųjų silpny
bių turėtų reikšti ne ką kitą,
kaip užgniaužimą mūsų religinės
kibirkštėlės. Taigi nereikėtų pa
prastą erzelį maišyti su pozity
viais patarimais ar nurodymais.
Aš manau, kad nekitaip šią min
tį supranta ir idealusis aukurie
čių jaunimas bei visas jų sambū
ris ir nepavargstanti jų scenos
meno ugdytoja bei režisorė E.
Kudabienė.
❖

❖

L. K. MOKSLO AKADEMIJOS aš

tuntasis suvažiavimas įvyks 1970 m.
rugsėjo 1—5 dienomis Toronto Pri
sikėlimo salėse. Techninius, pramo
ginius ir ekonominius suvažiavimo
reikalus tvarko Toronto židinys, va
dovaujamas dr. J. Sungailos. Moks
linę programą tvarko Akademijos
centro valdyba Romoje. Pagrindinę
suvažiavimo paskaitą apie tautybę ir
individualybę skaitys dr. J. Grinius.
Sekcijų vadovais pakviesti: teologi
jos — kun. dr. Pr. Gaida, filosofijos
— prof. dr. J. Navickas, istorijos — '
dr. J. Jakštas, medicinos — dr. J.
Sungaila ir prof. dr. Vyt. Pavilanis,
psichologijos-pcdagogikos prof. dr.
Šidlauskaitė, lietuvių kalbos ir lite
ratūros — prof. dr. A. Klimas. Dėl
kitų sekcijų tebeina pasitarimai.
LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTI
NIŲ 6 tomus yra paruošusi L. K.

*

Gerbdamas A. J. P. už jo ko
vingumą, ginant aukuriečių gra
žias ir prasmingas pastangas sce
nos meno srityje, ir už kultūrin
gą savo minčių perteikimą, aš
manau, kad šis mūsų - pokalbis
Įneš daugiau šviesos tiek vieno,
tiek kito paliestais klausimais.
čia padarytos kaikurios pasta
bos kritikos klausimu nebūtinai
taikintinos “Aukuro” sambūriui.
Juk ir kaikurių mūsų parengimų
meninių programų išpildymas
yra reikalingas kritikos.
Leonas Urbonas

Rytų vėjas

Akrilis
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FELJETONAS

VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ

Apie vežikų atgaivinimą i
V. Žilinskaitė garsėja okupuotoje
Lietuvoje kaip gabi feljetonistė, su
gebanti ne tik pastebėti kreivas da
bartinio gyvenimo linijas, bet ir pa
sakyti gana tiesų žodi, čia pateikia
me vieną jos feljetonų iš satyrų rin
kinio “Romantikos institutas”. Red.

Dabar, kai raketos artėja prie
šviesos greičio ir kuriami eks
presai su oro pagalviais, sukartą
per valandą 700 km, pasigirsta
vis daugiau blaivių balsų, rei
kalaujančių sugrąžinti vežikus.
Esą, mes lekiame Į prieki tokiu
greičiu, kad, ko gero, niekur ne
nuvažiuosime.
Tačiau, atrodo, šis delikatesas
ant guminių ratų bus skirtas ne
kiekvienam, o turistams iš už
sienio — kaip ir unguriai, rau
donieji ikrai bei kiti skanėstai,
kurių mes patys nematome. Tuo
tarpu vežikus — matysime. O
tai — žingsnis i priekį.
Bet tik negalvojantis žmogus
gali galvoti, kad vežikų atgaivi
nimo problema bus taip lengvai
ir greitai išspręsta. Ne. reikalas
čia žymiai sudėtingesnis. Visų
pirma tai liečia patį vežiko as
menį.

•

tinius (gal tai pagaliau išspręs
tu tuščios koncertų salės pro
blemą Kaune?). Vieną kitą va
karą savo radikulito kamuoja
mas strėnas jis pašildys “Daina
vos” kamputyje prie puodelio
karštos kavos ir įsidrąsinęs gal
įterps vieną kitą blankų žodelį
į sodrų mūsų intelektualų žar
goną.
O prie to, kas jau minėta, pri
dūrę, jog jo nosis, kad ir kiek
jis mauktų, ne violetinė (sve
čiai! ) ir kad šnypščiasi jis į spe
cialią popierinę servetėlę, turė
sime išbaigtą šiuolaikinio vežiko
, portretą. Patriūsę tokį vežiką iš
siauginsime, sunkiau bus su avi
žomis.
Tam tikrų keblumų gali su
daryti botagas. Dar neaišku, kas
užsiims jo gamyba. Iš vienos pu
sės, botagas šliejasi prie diržo
ir musmušių, kurių lengvajai
pramonei ne visada pavyksta iš
siginti. Iš kitos pusės — bota
gas yra neatskiriama arklio, ga’mybos priemonės, dalis. Dėl to
botago gamybos (tiksliau, negamybos) klausimų lengvoji ir sun
kioji gali susikibti už niauku.
Peštynės tęsis tol. kol, kaip pa
prastai. abi pusės gaus botagu.
Tada botagai pasipils urmu —
iki kito ketvirčio pradžios.
Vežikų atgaivinimas atgaivins
miestų orą. Jis pasidarys kur ka;
grynesnis, sumažės- kancerogeni
nių medžiagų: arkliai išmes no
sudegusias dujas, o natūralius
produktus. Tai praplės mirštan
čias kiemsargių funkcijas ir ap
gaubs jas romantika — gal ne
bereikės jos ieškoti okeanuose ir
kazachstanuose. Be to, šie natū
ralūs produktai išmaitins visą
armiją žvirblių bei kitų paukš
čių, ir zoologų būkštavimai dėl
sparnuočių išnykimo Lietuvoje
neteks realaus pagrindo. O poe
tai. atvirkščiai, gaus patirti di
deli nuostoli: jie neteks popu
liarios ir pelningos temos apie
paskutini Lietuvos arklį.

Iš praeities paveldėjome ryš
kų vežiko tipą. Jo nosis raudo
nai melsva ir pragerta, jis ne
įstengia taisyklingai suregzti
dviejų žodžių (kaip mūsų jau
nieji poetai), labai negražiai
šnypščiasi, o apie penkiaaukš
čius keiksmažodžius nėra ką ir
kalbėti. Būtent tokį vežiką.(kaip
šešiolikamečius chuliganus)
mums Įbruko buržuazinė-feodalinė praeitis.
Suprantama. į tokį atsakingą
postą, kaip vežiko pasostė, šito
kios praeities liekanos sodinti
negalėsime. Mes ją perduosime
taksi parkui, kur pragerta nosis
ir plūdimasis bus kaip tik savo
vietoje, o patys išsiauginsime
šiuolaikini, tarybinį vežiką, pa
likę jam iš slogios praeities tik
slogą ir lopytus veltinius.
Kaip jis atrodys?
šiuolaikinio vežiko veidą ne
sunku Įsivaizduoti. Visų pirma,
tai vyras. Moteris-vežikė skamba
neipratai ir nemaloniai. O duoti
jai Į rankas botagą nesutiks nė
vienas vyras — užtenka kočėlo.
Be to, kai moterys atsisės ant pa
sosčių, kas akmenis nešios ir
griovius kas?
žodžiu, tai bus vyras, tiksliau
— daug vilčių teikiantis jaunuo
lis. kuriam buvo sudarytos visos
sąlygos tapti Einšteinu arba Mo
cartu ir kuris pasidarė vežiku.
Kadangi, kaip minėjome, šis jau
nuolis vėžins turistus iš užsie t
nio, jis turės būti taip gerai idė
jiškai pakaustytas, kaip ir jo
arklys. Pageidautina, kad jis
būtų poliglotas arba bent mokė
tų taisyklingai ištarti: “Have you
for selling 100% wool sweater
or boloninį raincoat?” Neminė
sime. kad nūdienis vežikas pri
valo žinoti kiekvieną savo mies
to akmenį, kad, pavyzdžiui, vež
damas turistus į Subačiaus gat » vės Barbakaną, taip sumaniai ap
lenktu TI tarybinės ligoninės pa
talpas, tarsi jų nė nebūtu.
Maža to: tarybinis vežikas ne
turi būti užsisklendęs siauruose
savo specialybės rėmuose. Niu
kindamas stipriai pažabotą arklį,•
jis puikiai įsisavins politinės tak
tikos bei strategijos principus.
Laisvalaikio metu tikimės pama
tyti tarp kamerinės muzikos mė
gėjų pusbačių ir jo lopytus vel-

Vežikų pasirodymas miesto
gatvėse sukels šiokių tokių per
mainų ir tam tikrų organizaci
nių galvosūkių. Bet *kai pagaliau
sunkumai bus* užpakaly, o prie
šaky pamatysime nurodytu
maršrutu klusniai kaukšint ark
lį su šorais — ne vienas susi
graudinęs tursens paskui šią
simbolišką eiseną. Iš tikrųjų —
koks ultramodernus vaizdas:
vingiuota senamiesčio gatvelė,
senoviški žibintai, gotika, baro
kas. oriai ir lėtai riedąs vežikas,
o iš paskos — lyg rojaus paukš
čio uodega — koks tuzinas au
tomobilių ir furgonų. Kažkoks
šoferis neapsikentęs * kyšteli iš
kabinos galvą ir baubteli:
— Ei tu, vėžliene Tortila! Ne
gali greičiau pasijudinti su savo
nukaršusia kumelpalaike?
Mūsų vežikas neatsigrįžta. Ne
atsako storžieviui. Jis netgi at
leidžia vadžias. Jis padarytų tą
pati, jeigu iš paskos judėtų
transportas su nitroglicerinu. Jis
žino, kad gatvės kamščio orga
nizavimas yra jo tiesioginė funk• ija. Gali būti, kad kumelė visai
sustabdoma. Todėl reprezentaci
nis vežiko cilindras net susiplo
ta nuo siunčiamų prakeiksmų
krušos.
— What is it? — iškiša savo
užsienietišką smakrą turistas. —
Was ist das?
Vežikas šaltakraujiškai pasi
taiso suplotą cilindrą ir manda
tai paaiškina:
— O, they are congratulating
our dear, respected guest! It is
the typical salute!
Turistas atsuka nušvitusi vei
dą i kamšti ir plačiai, dėkingai
nusišypso:
—Thank you. gentlemen! I
shall pass your salute for my
people! Thank you ever so
much! Paix! Mir! Družba! Ura!
Ak. ką ir kalbėti, — verkiant
mums reikia vežiko! Jau vien
dėl to, kad visą kaltę dėl trypčiojimo vietoje galėtume suvers
ti arkliams ... ką ir kalbėti!

VYTAUTAS ČĖSNA

KALBA IŠVYTAS ELGETA
Su niefcu šiandien nenoriu turėt ryšio:
Ir gyvenimo ir laimės jau gana —
Į pasauli bjauru, dvokianti negrįšiu,
Neskambės su jaunu rytmečiu daina.
Įmonės, rodos, turi širdį — net parodo,
Artimo nelaimė rauda kaikada ...
O nuklydę svetimųjų dienų sodan
Širdys vysta, tartum lapkričio žiedai ...

Neščiau širdį, visas visas atsiduočiau
Tau, mielasis rugio lauko šlamesy . . .
Tik sakyk, kodėl gegužy toks ruduo čia,
Tik pratarki, kodėl vysta čia visi . . .

Vysta žiedas žydinčioj gegužio puotoj, —
Jį palaužė miela glostanti ranka .-. .
Vystu aš, ta jūsų laime vainikuotas,
Vien nuo jūsų tyliai ištarto: man kas!
Jums visvien, ar žemėj ašaros ir kraujas.
Jums visvien, ar miršta elgeta purve.
Nebemokate užtraukti giesmę nauja,
Nehežinote į saulę kelio vest.
Jums visvien — mirtis, gyvenimas ar niekas.
Jums visvien, ar čia ateis šiurpi mirtis . . .
Jūs linksmoj dienoj visad akli paliekat,
Jūs klausysite ir liksite kurti!

Su jumis žiūrėt ir neregėt negrįšiu,
Nesugrįšiu, neišgirstu aš skambios dainos . . .
Su jumis šiandien turėt nenoriu ryšio:
Jums gyvenimo ir meilės jau gana!
V. Vokietija, 1941 m.

Mokslo Akademija. Pirmasis tomas
jau renkamas spaustuvėje Romoje.
Jame sudėti senovės Lietuvos vysku
pų pranešimai popiežiui. Jie apima
vyskupijų religinę, moralinę ir kul
tūrinę būklę nuo XVI š. Tų praneši
mų bus ir antras tomas. Kitus tris
šaltinių serijos tomus sudarys kano
niškieji liudininkų apklausinėjimai
apie kandidatus į vyskupus. Vienas
tomas apims dokumentus apie Že
maičių vyskupiją nuo jos įsteigimo.
Tiems veikalams išleisti jieškomi
mecenatai.
‘GINTARO” VILOJE Union Pier,
netoli Čikagos, poezijos vakarą su
rengė du laikraščių redaktoriai:
Montrealio “Nepriklausomos Lietu
vos” — dr. Henrikas Nagys ir Čika
gos “Draugo” — Kazys Bradūnas.
Pirmasis skaitė ištraukas iš baigia
mo spausdinti eilėraščių rinkinio
“Broliai balti aitvarai”, antrasis su
pažindino vakaro dalyvius su spau
dai rengiamos knygos “Donelaičio
kapas” ištraukomis.
DR. J. GIRNIAUS redaguotas pa
pildomas Lietuvių Enciklopedijos
XXXVI tomas jau baigiamas spaus
dinti Bostone. Kadangi enciklopedi
jos išleidimas pareikalavo nemaža
laiko, šio tomo tikslas yra atskleisti
pasikeitusius dalykus, paryškinti
persiaurai ankstesniuose tomuose
paliestus klausimus ir supažindinti
su naujai iškilusiais asmenimis, ku
rių nebuvo spėta įtraukti enciklope
dijom
LAUREATŲ PAGERBIMO AKA
DEMIJA buvo surengta Šv. Kazimie

ro parapijos salėje Los Angeles. Jos
tikslas buvo įteikti “Dirvos” nove
lių konkurso $300 pirmąją premija
Jurgiui Gliaudai už novelę “Žaizd
re”, $150 antrąją premiją — Andriui
Mironui už novelę “Alytis”. Kartu
buvo atžymėta J. Gliaudos penktoji
pergalė “Draugo" romano konkurse,
kur jam laureato vardą vėl suteikė
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai". Su
J. Gliaudos premijuotu romanu da
lyvius supažindino ir jį pasaulinės
literatūros plotmėn irikiavo prof. dr.
Elenos Tumienės paskaita “Lietu
viška savijauta ir pasaulio vystymosi
spazmos". A. Mirono novelę aptarė
Alfonsas Giedraitis. Iškilmėn buvo
atvykęs “Dirvos" premijų mecena
tas Simas Kašelionis. Meninėje pro
gramos dalyje Ona Mironienė skai
tė ištrauka iš premijuotos novelės
‘‘Alytis". Nelė Apeikienė — iš pre
mijuoto romano “Liepsnos ir apmau
do šešėliai”. Pianistė Raimonda Apeikytė išpildė porą J. S. Bacho ir Bet
hoveno kūrinių. Pagerbimo akade
mijai vadovavo LB apyl. pirm. L.
Balvočius ir Tautinės Sąjungos pir
mininkas agr. B. Dūda.
DAIL. NATALIJOS JASIUKY
NAITfcS du paveikslai — “Kauno

senamiestis” ir “Niujorko centrinis
parkas” — yra išstatyti visą vasarą
truksiančioje parodoje Niujorke.
Tarptautinėje galerijoje, 1095 Ma
dison Ave., prie 83rd St. Parodą ga
lima aplankyti antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 11
v. r. iki 5 v. p. p.
VALENTINAS KIPARSKIS, Hel
sinkio universiteto profesorius, yra
slavistikos, germanistikos ir baltisti
kos žinovas. Jo mokinys, Helsinkio
un-to studentas Kari Arvo KaleviLukkonen nuvyko į Vilnių tęsti sa
vo studijų. Ten jis klauso lituanisti
kos paskaitų ir susipažįsta su lietu
vių literatūra. Jo diplominio darbo
tema — “Baltiečių kalbų daugiskai
tos įnagininkas, lyginant jį su kito
mis indoeuropiečių kalbomis”. Vėliau
šį darbą autorius ketina praplėsti.
Su juo Vilniuje studijuoja ir žmona
Rita — dirba daugiausia biblioteko
je. Prof. V. Kiparskis yra lankęsis
Lietuvoje 1938 m. ir pramokęs lietu
vių kalbos. Svarbi yra jo studija
kuršių klausimu “Die Kurenfrage”,
1939. Jis yra vokiečių kilmės, gimęs
1904 m. Petrapilyje. Kalbotyros
mokslus baigęs Helsinky ir Prahoje.
Helsinky dėsto nuo 1933 m. Parašė
visą eilę mokslinių darbų.
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA se
kančio sezono premjera patvirtino G.
Verdi “Likimo galią”. Dirigentu pa
kviestas Vytautas Marijošius, jo
asistentu — Alvydas Vasaitis, chor
meisteriais — Alfonsas Gečas ir Ali
ce Stephens-Steponavičienė, akom
paniatorium ir chormeisteriu — Ber
nardas Prapuolenis, režisorium—Pet
ras Maželis, dailininku—Jurgis Daugvila. Libreto vertimą ruošia sol. Iza
Motekaitienė, santrauką gaidoms ir
programai — Julija Gylienė. “Likimo
galias” premjera numatoma 1970 m.
balandžio mėnesį Čikagoje, Marijos
Augštesniosios Mokyklos salėje.
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVIU POEZIJOS DIENOSE

Leningrade dalyvavo poetai A. Ber
notas, A. Drilinga, P. Keidošius, V.
Palčinskaitė, V. Rudokas ir A. Žu
kauskas, talkinami vietinių poetų,
kurie skaitė lietuvių poezijos vertL
mus. Pirmasis poezijos vakaras bu
vo surengtas Saltykovo-Ščedrino
knygų saugyklos bibliotekoje. Klau
sytojų eilėse buvo iš Paryžiaus at
vykusi lietuvaitė literatė ir vertėja
Ugnė Karvelytė, Sovietų Sąjungoje
viešinti maskvinės Rašytojų Sąjun
gos kvietimu. Kronštato karinio lai
vyno bazėje poezijos klausėsi jūri
ninkai, jų tarpe du lietuviai — Jo
nas Lingys ir viršila Juozas Samauskas, abu klaipėdiečiai, jau baigiantys
karinę tarnybą. Lietuviai poetai taip
gi dalyvavo Leningrado abiturientų
atsisveikinimo šventėje prie pamink
lo pasakėčių kūrėjui I. Krylovui, ap
lankė Puškino miestą, kur yra pa
laidotas Julius Janonis. Jo kapas
buvo papuoštas vainiku ir gėlių
puokštėmis.
JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ tarpres
publikiniame konkurse Kišiniove I
vietą laimėjo smuikininkas Z. Kaplanas, II — violončelistas S. Lipčius.
III — smuikininkas B. Traubas ir
pianistė L. Udraitė.
VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE

atidaryta Vytauto Ylevičiaus foto
grafijos darbų paroda lankytojams
atskleidžia Lietuvos grožį, pradedant
lyriška nuotaika alsuojančiais eže
rais ir baigiant nuoširdumu dvel
kiančiais tautiečių . veidais. V. Ylevičius yra skersai ir išilgai išvaikš
čiojęs visą Lietuvą su foto aparatu
rankose. Jo darbams būdingas , pa
prastumas, vengimas fototechnikos
naujovių ir triukų.
ESTŲ PIRMOSIOS DAINŲ ŠVEN
TĖS šimtmečio minėjime dalyvavo

A. Krogerto vadovaujamas Vilniaus
vyrų choras “Varpas”, vilniečių mo
terų choras “Aidas” su vadovu J.
Vanagu ir Kauno radijo gamyklos
mišrus choras “Banga”, vadovauja
mas J. Šidlausko. Lietuviai daininin
kai surengė koncertus Talino didžio
joje dainų šventės estradoje, “Estonijos” koncertų salėje ir kaikuriose
miesto įmonėse.
KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTE įvyko tarprespublikinis ekst-

remalinių uždavinių simpoziumas ir
ultragarso specialistų konferencija.
Simpoziume buvo išklausyti 75 pra
nešimai, kurių 21 padarė lietuviai.
Ekstremumų problemomis Lietuvoje
domisi fizikos ir matematikos, fiziki
nių ir techninių energetikos proble
mų institutai, kaikurios Kauno poli
technikos instituto katedros. Lietu
vių pasiūlymai buvo pritaikyti Šiau
rės Vakarų energetikos sistemos
augštos įtampos elektros tinklų pro
jekte. Ultragarsininkų konferencijos
dėmesio centre buvo Kauno politech
nikos instituto K. Baršausko proble
minėj ultragarso laboratorijoj atlie
kami ultragarsinės interferometrijos
tyrimai. Konferencija buvo pradėta
šios laboratorijos atstovų V. Dzimidavičiaus ir R. Stripinio sukurtų ult
ragarsinių elektrinių vargonų muzi
ka. Tris dienas trukusioje konferen
cijoje padaryta apie 70 pranešimų
ultragarsinės spektroskopijos, ultra
garsinių prietaisų, ultragarso panau
dojimo fiziniams bei cheminiams pro
cesams sekcijose.
“VAGA” IŠLEIDO Mokslų Akade
mijos lietuvių kalbos ir -literatūros
instituto parengtą Albino Jovaišos
monografiją “Liudvikas Rėza”, reda
guota L. Gineičio. Įvade skelbiama:
“Šioje monografijoje stengtasi su
telkti visus svarbiausius Rėzos gyve
nimo faktus, nušviesti pagrindinius
jo lituanistinės veiklos barus. Dau
giausia dėmesio skiriama donelaitikos ir folkloristikos problemoms.
Bendroji Rėzos idėjinių ir estetinių
pažiūrų kryptis nuosekliau aptaria
ma specialiame monografijos skyriu
je, tačiau ir kituose monografijos
skyriuose bandoma apčiuopti santykį
su ano meto literatūrinėmis srovėmis,
aptarti šia prasme jo vietą lietuvių li
teratūros raidoje”.
JURO BAJERČIAUS vadovauja
mas Vilniaus konservatorijos kame
rinis choras surengė ataskaitinį XIIXVI šimtmečio klasikos ir naujųjų
dainų koncertą. Dėmesio centre buvo
J. S. Bacho choralai, R. Show negrų
likimą atskleidžianti daina “Sėsk,
mano verge”, nežinomo kompozito
riaus itališka liauda, B. Kutavičiaus
“Melancholikas” ir K. Brundzaitės
“Mėnulis” iš ciklo “Septynios mįs
lės iš lietuvių tautosakos”. Kaikurias
dainas dirigavo choro nariai P. Puošiūnas, G. Čepas. L. Vilkončius. Mu
zikos kritikas Donatas Katkus “Lite
ratūroj ir Mene” daro priekaištų,
kad choras skambumo siekia tik dėl
skambumo, intonacijas — dėl intona
cijos, prarasdamas natūralų išraiš
kingumą bei jautrumą. Beveik pusė
choro dalyvių nėra konservatorijos
nariai. Dainininkų tenka jieškoti už
konservatorijas ribų dėl kasmetinio

konservatorijos studentų keitimosi.
Seniau choras repetavo Aktorių Na
muose, dabar — konservatorijoje,
bet jis visdėlto tebėra pamestinukas
su neapibrėžta paskirtimi. Dainuoja
ma konservatorijas vardu, bet neži
nia, ar choras priklauso chorinio di
rigavimo katedrai, ar galbūt yra
tarpfakultetinis saviveiklinio pobū
džio ansamblis

V. Kst
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SPORTAS

MANN MARTEL
REALTOR

2320 Bloor St. W.
BABY POINT — JANE $4.900 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6
kb. namas su privačiu įvažiavimu,
moderni virtuve ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas
su garažu ir įvažiavimu. įrengtas
rūsys. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti anie $4.000. Arti susisiekimo ir
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE,
$10.000 jmokėti. 12 dideliu kamba
riu. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu jvažiavimu. Didelis
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos.
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd.
4 butai po 2 miegamuosius: $25.000
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai,
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.

Tel. RO 2-8255
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 apartmentinis pastatas, privatus įvažiavimas,
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras. mūrinis, 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu WINDERMERE — BLOOR,
alyva; viena atvira skola 10 metų.
M.OOfi Įmokėti. 10 kambarių atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrinis namas, dvigubas gara nio. Viršutinį butą galima tuojau
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4 užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ
ŽAIDYNES
S. Amerikos baltiečių lengvosios
atletikos, plaukymo ir lauko teniso
pirmenybės įvyks š.m. liepos 26-27 d.
Klevelande, Ohio. S. Amerikos lietu
vių lengvosios atletikos ir plaukymo
pirmenybės bus nustatytos iš baltie
čių varžybų, atskirų rungtynių nevyk
dant. Lengvoji atletika vyks vyrų,
moterų ir jaunių A (16-18) klasėse.
Plaukymas ir lauko tenisas bus pra
vestas suaugusių ir prieauglio klasė
se. Žaidynes vykdo ŠALFASS cent
ro valdyba per specialų organizacinį
komitetą. Lengvosios atletikos ir
plaukymo varžybos vyks Case-Wes
tern Reserve universiteto “Van
Horn” stadijone ir “Donnell” plau
kymo baseine, kurie yra universi
teto rajono ribose, 10900 Euclid Ave.
Dėl vykstančių statybų yra patartina
įvažiuoti iš Adelbert Road. Teniso
turnyras įvyks Gordon parko teni
so aikštėse, Memorial Shoreway, prie
Liberty Blvd.
Lietuvių lengvosios atletikos pir
menybėse klubai varžysis dėl L. fi
nes Niujorko apygardos pereinamo
sios trofėjos, įsteigtos 1963 m., ku
rią pereitais metais laimėjo Klevelando LSK žaibas. Lietuvių plauky
mo pirmenybėse bus rungtyniauja
ma dėl Klevelando Sv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos pereinamosios
taurės, kurios laimėtojas pernai bu
vo Toronto PPSK Aušra.
ŠALFASS centro valdyba
DETROITAS KVIEČIA
Visi torontiškiai maloniai kviečiami dalyvauti Detroito lietuvių laisva
me (open-) golfo turnyre liepos 27,
sekmadienį, 10.30 v.r. Rochester Golf
Club.
Vykstantieji malonėkit pranešti
kiek galint anksčiau (dėl vietos bei
laiko rezervavimo) A. Rugieniui,
30717 Lund Dr., Warren, Mich.
48093, USA. Tel. 112-313-755-0736.
ŠALFASS golfo k-tas
Detroito lietuvių sporto klubas Ko
vas surengė specialų golfo turnyrą
liepos 13 d. Warren Valley aikšty
ne. Gerai sužaidė ir I vietą laimėjo
su 81 smūgiu Rimas Kezenius, II —
Pranas čekauskas su 84, III — Al
gis Banys su 88, IV — Alfonsas Vėlavičius su 89.

SPORTAS LIETUVOJE

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.

Tel. 534-9286

QUEEN ST. W. — LANSDOWNE, $3.000 įmokėti, šeši kambariai, mū
rinis, dvi virtuvės, garažas ir geras privažiavimas. Prašoma kaina žema.
• Viena 10-čiai metų skola.
CALLINGWOOD — NOTTAWASAGA, $4.000 įmokėti, ant ežero kranto
3 miegamųjų vasarnamis, sklypas 60 x 295. Parduoda su visais baldais
ir galima tuoj užimti. Yra laivui prieplauka ir garažas (Boathouse).
WESTMINSTER — RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, mūrinis 6 kam
barių geras namas, moderni virtuvė, dideli kambariai. Garažas ir gra
žus kiemas. Atvira skola iš 8^ % 9 metams.
HAVELOCK ST. — DUFFERIN PARK, $8.000 įmokėti, mūrinis 9 kam
barių puikus namas, modernios virtuvės, 2 prausyklos, didelis kiemas,
3 garažai. Viena atvira skola 10-čiai metų.
NEW TORONTO — FOURTH ST., $15.000 įmokėti, 7 metų senumo, mo
dernios statybos keturbutis (fourplex). Arti krautuvių ir susisiekimo.
Prašo apie $59.000.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

AL G A R B E N S
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
ARMADALE ST., $31.500 prašoma kaina; apie $10.000 viena ilgametė
atvira skola; atskiras plytų namas, 6 kambarių, gerame stovyje, su
dviem virtuvėm ir prausyklom, geras įvažiavimas iš priekio ir iš už
pakalio (lane), geras rajonas, užbaigtas rūsys.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, viena atvira skola; 9 dideli kambariai,
2 prausyklos, 3 virtuvės, nauja šildymo sistema, garažas; dabartiniu me
tu nuomojamas visas namas, gana pigus.
INDIAN GROVE—BLOOR, 13 kambarių didelis gražus namas su di
deliu sklypu arti Bloor ir Dominion krautuvės, 8% skola.
WESTONE, $27.900 prašoma kaina, įmokėti apie $5.000, viena atvira
skola su 8% % balansui; vienaaugštis (bungalow) su privačiu įvažia
vimu ir garažu.
HUMBERSIDE AVE., $29.900 prašoma kaina, įmokėti apie $7.000, ba
lansui viena atvira skola; trijų augštų plytų namas, 3 virtuvės, geros
pajamos, geram rajone.
Del tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161
BLOOR — WILLARD, tik 6 namai į pietos nuo Bloor, 7 kambariai,
2 modernios virtuvės, prausyklos pirmame ir antrame augšte, priva
tus platus įvažiavimas, gražus kiemas; namas gražiai išdekoruotas,
nereikalingas jokio remonto.
RONCESVALLES — DUNDAS, muro, 9 dideli kambariai per 3 augš
tus, modernios virtuvės, baigtas rūsys, 2 garažai. Skubiai parduodamas.

ETOBICOKE — KIPLING, gražioj vietoj, prie gero susisiekimo, vieaugštis (bangalow); nereikalingas jokių remontų.

14 MYLIŲ Už BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės sto trobe
siais. Prašo $25.000.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J.

K U D A B A

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

Sov. Sąjunga nutarė įrengti aka
deminio irklavimo bazę, kurios pir
maeilis tikslas bus ruoštis olimpi
niams žaidimams. Kadangi lietuviai
šioje sporto šakoje dominuoja, ši ba
zė įrengiama Lietuvoje. Vieta pa
rinkta Birštone, nes čia Nemuno tėk
mė beveik nejaučiama. Antroji ba
zė bus Įrengta Trakų ežere.
Vilniaus Žalgirio futbolo koman
da, kuri žaidžia Sov. Sąjungos antros
lygos pirmenybėse, pirmame rate
laimėjo pirmą vietą.
Vilnietis Vytautas Jaras, rungty
niaudamas Prahos lengv. atletikos
varžybose, nusviedė diską virš 60,22
m. Ji pralenkė tik Europos rekor
dininkas čekas L. Danek.

SPORTAS VISUR
Neseniai padėtas kertinis akmuo
ateinančiai Miuncheno olimpiadai.
Visi įrengimai vykdomi buvusiame

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančią
hemorojus

Ateitininkų žinios

aerodrome prie Oberwiesenfeldo. Di
džiausią problemą architektams su
daro palapihės stogo įrengimas, ši
palapinė bus 11 kartų didesnė nei
buvusi vokiečių Expo paviljone —
660.000 kv. pėdų ir apims 90.000 yietų
olimpinį stadijoną, 12.000 vietų spor
to salę, 10.000 vietų plaukymo ba
seiną ir 10.000 vietų dviratininkų
areną.
Ruse N. čižova vėl pagerino pasau
lio rutulio stūmimo rekordą — pa
siekė 65-11 pėdų.
Šveicarė M. Antonen pasiekė nau
ją pasaulio rekordą moterų penkiakovoje — surinko 5046 taškus. Tai
retas pasaulio rekordas šveicarams.
Suomis J. Kinunen pasiekė puikią
pasekmę jieties metime — 89.64 m.
Jis kartu yra ir pasaulio rekordinin
kas.
Birutė Macijauskaitė — L Piot
rowski atstovavo Britų Bendruome
nei JAV — Rusijos — B. Bendruo
menės lengvosios atletikos rungty
nėse.

VYČ/O Ž/N/OS
P. čekauskas, baigęs savo krepši
nio stovyklą, kartu su savo broliu
atvyksta liepos .27 d. vadovauti Vy
čio jaunųjų krepšininkų stovyklai
Springhurste.
Krepšininkų stovyklai vadovaus:
komendantai — J. Bulionis ir M.
Duliūnas; talkininkai — P. Sprogis,
S. Ignatavičius, A. Duliūnas ir V.
Staškevičius.
Registracija dar nebaigta — pri
imami pirmai (VII. 26), ketvirtai
(VIII. 16) ir penktai (VIII 23) sa
vaitei stovyklautojai. Registruotis To
ronte pas J. Nacevičių, 168 Delawa
re Ave., Toronto 4, Ont., arba tiesiog
stovykloje — Good Shepherd Camp
R. R. 3, Stayner, Ont. Stovyklos te
lefonas 112-705-428-5383. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros dviejų savaičių vasaros
stovykla Naujoje Wasagoje pradėta
sekmadienį, liepos 20 d., Mišiomis.
Dalyvauja apie 100 stovyklautojų.
Vadovybę sudaro: A. Kuolas — ko
mendantas, Tėv. Paulius — kapelio
nas, J. Stempužis — tautinio ugdy
mo vadovas, I. Žemaitienė — mer
gaičių vadovė, B. Vrublevičius —
berniukų vadovas, K. Šapočkinas —
sporto vad., J. Vingelienė — rank
darbių vad., P. Poškienė ir P. Kuzmickienė — gail. seserys, L. Krikš
čiūnaitė ir Vyt. Strimaitis — pagalb.
vadovai. Stovyklos programa sudary
ta pirmųjų amerikiečių nusileidimo
ant mėnuilo ir šeimos bei švietimo
metų dvasioje.

Parduodamas
nepasterizuotas
medus
IS NUOSAVO BITYNO
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St.,
Toronto 4, Ont.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Skautų veikla
o Jaunųjų skautų-čių stovykla
prasidėjo liepos 19 d. Virš 80 sto
vyklautojų išsidėstė palapinėse ir na
mukuose. Oficialiai stovykla atidary
ta liepos 20 d. pamaldomis, kurias
atnašavo stovyklos kapelionas kun.
S. Kulbis, SJ. Mišių metu buvo pri
siminti pastaruoju metu mirusieji
skautų vadovai bei rėmėjai — inž.
M. Gvildys, inž. Eug. Bubelis ir s.
Z. Paulionis. Vėliavų pakėlimo apei
gose Kanados rajono vadeiva s. K.
Batūra pristatė šios savaitės stovyk
los viršininką ps. B. Pošką ir mažie
siems palinkėjo smagaus stovyklavi
mo. Paukštytėms vadovauja ps. M.
Stanionienė, talkinant G. Stripinienei, vi. D. Balsytei, si. J. Kobelskytei ir si. E. Asevičiūtei; vilkiukams
vadovauja R. Valickienė, ps. P. Saplienė ir si. M. Rusinas, talkinant psl.
L. Sapliui, E. Stanioniui ir J. Kripui. Stovyklos komendantas ps. A.
Baziliauskas, instruktorius s. V. Fidleris. Ūkio skyriui vadovauja R. Kai
rys, stovyklautojus maitina D. Baziliauskienė, G. Stauskienė, p. Kripienė, p. Narbutienė, p. Turūtienė, C.
Pakštienė ir G. Tarvydienė (vyr. šei
mininkė). šeštadienį ši jaun. skautųčių stovykla baigiama. Po to dvi sa
vaites stovyklaus skautai-tės su sve
čiais iš Detroito. Mažesnių grupių
laukiama iš Čikagos ir kitų vietovių.
• Primename tėvams, kad pakei
tus maitinimo tvarką stovykloje, bū
tinai skautams ir skautėms reikia
turėti individualius maisto padėklus
(trays), o taip pat ir indus tuo atve
ju, kai kas kelintą dieną teks mais
tą gauti iš lauko virtuvės. Taigi,
kiekvienas stovyklautojas-a atsiveža
padėklus ir asmeninius indus.
• Romuvos stovyklos adresas:
Camp Romuva, Ravenscliffe, Ont.
Tel. 112-705-789-5032.
o Rimas Geležiūnas parėmė “Skau
tų Aidą” $100 auka; Bronius Mik
šys — jūrų skautus $20. Nuoširdus
ačiū.
<
• Buvęs Kanados rajono vadeiva
s. Zigmas Paulionis liepos 19 d. pa
laidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse.
Laidotuvėse skautų vardu atsisveiki
nimo žodį tarė y. s. St. Kairys. Ant
kapo padėtas Kanados skautininkųkių vainikas. Velionis yra daug nu
sipelnęs atkuriant lietuvius skautus
Kanadoje ir spausdinant “Skautų Ai
dą” Toronte. Č. S.

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VIETA
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga
irodžiusi 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 visų 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 Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

!

Brethour Realty Services (1961) Ltd.
487 KERR STREET, OAKVILLE, ONT.
$20.500. $3.000 įmokėti, miestelio centre, 6 kambariu, 2 augštų senes
nės statybos atskiras namas, garažas, komercinis rajonas.
f
$24.500, 6 kambarių vienaaugštis plytinis namas. Arti mokyklos,
krautuvės, susisiekimo, 66x115 sklypas.
$25.700, 5 kambarių plytinis namas, garažas, 60x272 sklypas.
VIENAAUGŠTIS (storey and half), vėsinimo sistema, 3 miegamieji,
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, arti “go” traukinio, prašo $26.900.
$30.500, naujas 5 miegamųjų atskiras (split level), 7% NHA mort- ,
gičius.
$31.900, 80x200 sklypas, 5 dideli kambariai. Senesnės statvbos, daug
medžių, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas, asfaltuotas įvažiavimas.
$47.000, 20 akrų ūkis, 2 daržinės, dvigubas garažas, 110 metų akme
ninis namas, 8 kambariai.
$19.000, krautuvė, paštas, autobusų stotis (Gray Coach Line) Lake !
Shore Rd., Bronte, $14.000 metinių pajamų.
SKUBIAI PARDUODAMAS architekto namas, 100x170, galutinis skly
pas, 27 pėdų priekinis kambarys, 2 krosnys, 2 prausyklos, užbaigtas rū
sys. Reikalingas didesnis jmokėjimas.

Mrs. L. BALIONAS
TORONTO 364-4603,
OAKVILLE darbo tel. 845-1664, namų 827-1755

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
▼AĮSOM IR PARDUODAM T.V. k HIFI
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS
S32 - 7731

1618 Dundas St. W.

Stovykla Wasagoje baigėsi liepas
19 d. 11 v. tėvams ir stovyklauto
jams — Mišios, o po to — oficialus
stovyklos uždarymas.
Jaunučių ir jaunesniųjų globėjų
kursuose Dainavoje dalyvavo šie To
ronto moksleiviai: G. Urbonaite, R.
Girdauskaitė, R. Kolyčiūtė, I. Janeliūnaitė, R. Ulbaitė, A. Čepas, P. Kolyčius ir R. Puteris. Kursai užtruko
visą savaitę.
Ryšium su įvykusia nelaime, grįž
tant iš Stratfordo, tėvai, kurių vai
kai buvo patikrinti ligoninėje, gauna
sąskaitas sumokėti už patikrinimą.
Ligoninei buvo pasiųsti visų patik
rintų draudos bendrovės pavadini
mai ir numeriai. Gautas sąskaitas
reikia persiųsti savo draudos bend
rovei. Taip pat, jeigu autobusų
bendrovės Greer Transportation,
Barrie, Ont., draudos agentai kreip
tųsi į tėvus, prašydami pasirašyti
“release”, patariame neskubėti su
pasirašymais.

Sav. R. Susinta

kių su tų tautų išeivija ir arti
mai bendrauja laisvės kovoje.
7. Okupacija mus dirbtinai
atskyrė nuo tėvynėje likusios
tautos. Tačiau esame vieni kitų
reikalingi. Santykiuose su gin>
tuoju kraštu PLB laikyseną ap
sprendžia Lietuvių Charta, lie
tuvių veiksnių Klevelando 1966
m. sausio 22-23 d. konferenci
jos susitarimas ir PLB III sei
mo nutarimai. Bendruomenė
kviečia liautis ši klausimą kelti
ginčo keliu višumoje, nes jis
daugiausia skaldo laisvojo pa
saulio lietuvių visuomenę ir tuo
padeda okupanto tikslams. San
tykiuose su gimtojo krašto lie
tuviais turime pasitikėti laisvųjų
lietuvių sąmoningumu bei su
brendimu. jų sąžinės jautrumu ir
tautinės garbės suvokimu.
PLB valdyba

Lietuviška baidų
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981
Namų telefonas AM 1-0537.

ATLANTIC
valgykla
1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED
REALTOR
527 BLOOR ST. W.
532-4404

JANE — BABY POINT, apie $5000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
namas, vos keliolikos metų senumo, kvadratinis planas, privatus
įvažiavimas, pirma skola tik iš 5%, prašoma kaina tik $25.000.
HIGH PARK — BLOOR, apie $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
namas, kvadratinis planas, vandeniu šildomas, garažas su privačiu
įvažiavimu, prašoma kaina tik $28.900, netoli Bloor ir požeminio
traukinio stoties.
BLOOR — KIPLING, $10.000 įmokėti, gražus 5 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, puikus didžiu
lis sklypas, tuoj galima užimti.
HIGH PARK, apie $4.000 įmokėti, tikras dvibutis — du butai po
5 kambarius, lieka viena skola.
BLOOR ST. WEST, maždaug $10.000 įmokėti, labai puikus 6 kam
barių vienaaugštis, didžiulis gražus sklypas su medžiais bei įvairiais
brangiais krūmais, garažas su privačiu įvažiavimu, sumažinta kaina
apie $4.000 dėl greito pardavimo.
DEVYNIŲ BUTŲ APARTAMENTAS, $30.000 įmokėti, garažai su
privačiu įvažiavimu, apie $13.000 metinių pajamų, viena atvira
skola, vakarų rajone.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, kvadratinis
planas, garažas su šoniniu įvažiavimu, didelis sklypas, netoli Bioor,
prašoma kaina $33.900.

PR. KERBERIS
2232 BLOOR ST. W.

NAMŲ TEL. LE 5-1584

DARBO TEL. 767-5454

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

Taupyk ir skolinkis

PARAMA

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA
IMA
lYi.% už asm. paskolas
5!4% už depozitus
T Vi % už mortgičius
534% už šėrus
634% už 2 m. term. dep.
Kapitalas yirš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto,.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

BROCK — DUNDAS, S3.500 įmokėti, 2 miegamųjų vienaaugštis (bun
galow), atskiras, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, po namu
pilnas rūsys; didelis sklypas, prašoma $17.900.
QUEEN — DOWLING, $4.500 įmokėti, plytinis 9 didelių kambarių na
mas, moderni virtuvė, šilto vandens šildymas, augštas rūsys, kuriame
salima įrengti butą, keli namai nuo Queen gatvės.
QUEBEC — ANNETTE, $10.000 įmokėti, atskiras plytinis 9 šviesių
kambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, garažas, vienas mortgičius
BLOOR1_ WEST MALL, $12.000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow),
plytinis, atskiras su pristatytu garažu, keturi miegamieji, viso 7 kam
bariai alyva šildomas, kilimai, mortgičius iš 8% iki 1987 m.
PARKSIDE DR. — PARKDALE RD., $3.500 įmokėti, plytinis 7 kamkambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos su šiek tiek baldų, vandens
šildymas.

1082 BLOOR St. W., Toronto 4,

Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
ir

SKANUMYNAI
Pirkite moderniausiose, geriausios
kokybės, europinio stiliaus, §.
Amerikos mėsos ir skanumynų
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982
Yorkdale Shopping Centre 783-8866

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI
V. ir V. IVANAUSKAI

Fleet Electric Co. Ltd.

ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
' įrengimo darbus
<*13-7194.

Sov. A. ČRponh

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vat veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išrimokėjimas 5-riems metams Ir ilgiau

Tel. 362-5777.
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMO STOVYKLA
WINNIPEGE
Kanados lietuvių visuomenei reikė
tų didžiuotis, kad Winnipeg© lietuvių
kolonija pasiryžo suorganizuoti Kana
dos lietuvių jaunimo stovyklą. Tai
yra didelis įvykis lietuvių gyvenime,
o mažai Winnipeg© kolonijai didelis
užsimojimas. Garbė Jums! Mes įver
tiname Jūsų didelį darbą. Tai bus
lyg suliepsnojimas priblėsusios lietu
viškos ugnelės vidurinėje Kanadoje,
prie kurios turės progos susirinkti
mūsų lietuviškas jaunimas.
Straipsnyje iš Winnipeg© “Tž” bu
vo rašyta, kad stovyklos pasisekimas
priklausys ne tik nuo ruošėjų, bet ir
nuo pačių atvažiavusių stovyklauto
jų. Tai tiesa. Bet kodėl lietuvių vi
suomenė Toronte buvo taip mažai pa
informuota apie šią stovyklą? Girdėti,
kad Toronte skautų vadovybė gavo
tam tikrą sumą pinigų iš federacinės
valdžios paremti šiai stovyklai ir su
daryti jaunimui sąlygas į ją nuvykti.
Jaunimas nieko apie tai nežino, nors
gal daugelis norėtų nuvykti. Tiesa,
kiek anksčiau “TŽ” skautų žinių sky
riuje buvo įdėta maža žinutė, kad į
Winnipego stovyklą galės vykti būre
lis “išrinktųjų” skautų. Sąlygos —
tvarkingos uniformos, dalyvavimas
Romuvos stovykloje, lietuvių kalba ir
t. t Tik tiek. Mes norėtume žinoti
daugiau: ar yra nustatytas ribotas
skaičius? Kas, jei ne skautas, gali
vykti? Gal, jei vaikas skautų vadovų
nebus išrinktas, tėvai patys jį pa
remdami materialiai gali siųsti?
Taip pat tėvai norėtų kiek galint
anksčiau žinoti, kas bus tie “išrink*
, tieji”, nes vykstant vaikui į tolimes
nę stovyklą dažnai ir tėvai turi pa
tvarkyti ar pritaikyti savo atostogas.
Tad linkime Winnipego lietuvių vi, suomenei ištvermės užsimojus didelį
darbą, o Toronto skautų vadovybei
painformuoti plačiau jaunimą ir tė
vus apie sąlygas važiuoti į Winnipege rengiamą lietuvių jaunimo stovyk
lą. L.

Šių metų
vasaros atostogoms

uždą ryta nuo
liepos 24 iki rugpjūčio 9 dienos

imtinai.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

EXPORTING

BALTIC

PATYS NAIKINAME
Žinia, kad Sv. Antano gimnazijoj
sumažėjo lietuvių mokinių skaičius
ir kad dėlto uždaryta institucija, yra
labai liūdna. Atimkite iš žmogaus sa
vą kalbą, galimybę savaip garbinti
Dievą, ir visa kita savaime išnyks —
bus sunaikinta savo rankom.
Tai
įvyks, jeigu iš parapijinių mokyklų
padarysime tvisto šokyklą, o i bažny
čias įvesime pradėtą . modernizmą.
Lietuviškoji spauda neturėtų verkš
lenti ir slėpti tikruosius faktus nuo
pilkosios minios. Ji turėtų iškelti vie
šumon ne tiktai dalykus, kuriuos nu
slepia mūsiškiai rašantieji, bet ir
Amerikos spaudos magnatai.
A. šaulys

CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1-3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia
j

AUSTRALIJOS MENAS IR
LIETUVIAI
Gerbiamas Redaktoriau.
“TŽ” paskatintas, ėmiausi austra
lų meno istorijos supintas gijas ke
denti ir lietuviškų įnašų jieškoti.
Man staiga paaiškėjo, kad visa istori
ja. ne tiktai meno, yra ne kas kita,
kaip subjektyvus pasakojimas pa
vienių asmenų ir nieko bendro su
realybe neturi. Faktai — stebėtojo
gaminiai. Jei gaminti, tai gerai ga
dinti. Menas yra tautos žiedas.
Argi galima sėkmingai apie žiedą
kalbėti nepaminėjus medžio su vi•sm šakom ir lapais? Motyvas yra
skatinantis. Gilinuosi, bet laikas
stabdo. Laikas yra rūdos vežimas.
Dievo duotas. Iš jo žmogus turi iš
sunkti brangų metalą. Tai jo gyve

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289 į

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis

Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė
Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas Įvairiausių madų
drabužių.
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)

nimo paskirtis. Dažnai žmogus tik
tos rūdos pelenuose prasidulkina ir
pagaliau pats į dulkę pavirtęs ten su
drimba.
Tos grynos vertybės bejieškodamas, ruošiuosi savo tryliktai indivi
dualiai parodai, kuri atsidarys liepos
12 d. krašto sostinėj Canberra, Macguorie gelerijoj ir truks iki liepos 19
dienos.
čia rodau 35 darbus. Daugelis iš
jų yra sukurti jau po paskutinės pa
rodos Sidnėjuj, kur pasibaigė ge
gužės 12 d. Ten rodžiau 188 paveiks
lus. Atsidaranti paroda yra tolimes
nis tęsimas iliustruojant gilinimąsi
į pasąmonės kūrybinius takus, sie
kiant įkvėpimo, trancės pilnumo.
Man šiandien atrodo, kad tai yra netaip jau tolimos ateities menininko
tieąioginė arba/ pirmoji problema.
Mano atsiektų rezultatų Australijos
publika nemato. Už tai ruošiuosi iš
važiuoti.
L. Urbonas
1969. VII. 3.
MŪSŲ DIDŽIOJI STATYBA —
JAUNIMAS
Yra ir gražu ir naudinga statyti
bažnyčias, koplyčias, paminklus ar
mokslo įstaigas, nes nieko nenusinešime į kitą pasaulį. Tegu tad geriau
eina viskas lietuvybei, negu sveti
miems. Kad lietuvybė ilgiau išsilaiky
tų, yra dar kita nemažiau svarbi sta
tyba — tai organizuotas ar bent su
rastas mūsų jaunimas. Tą jaunimą su
rasti dažniausiai tegalima pirmiau
suradus tėvus, kurie neretu atveju tu
ri pirmoje eilėje rūpintis, kad sueitų
galas su galu, kad patys vaikai pra
skintų kelią į lengvesnį gyvenimą,
ir tik po to galvoja apie lietuvybės
išlaikymą, jei iš viso tam belieka lai
ko. Štai atėjo stovyklų metas. Tose
stovyklose jaunimas sustiprėja ir at
sigauna lietuvybėje, bet tos stovyklos
kainuoja. Didesnėm šeimom jos yra
nepakeliamos, štai kam reikalingos
pajamos. Šiemet Niagaros pusiasalio
Joninės puikiai pasisekė, iždas labai
sustiprėjo. Bus paremtas kiekvienas
skautas, kuris tik panorės vykti į sto
vyklą, tačiau reikia dar geriau mums
patiems susiorganizuoti į skautų rė
mėjų eiles. Eiliniai ir garbės nariai
turi apimti visus šio krašto lietuvius.
Šalia gražaus lietuvybės kultūros dar
bo, visi bendrai remkime pačią di
džiausią tremties statybą — lietuviš
ko jaunimo suorganizavimą taip, kad
nė vienas neliktų už lietuvybės ribų.
Papartis

KLAIDOS APIE LETUVIUS
Skriaudos mūsų tautai ir įvairios
svetimųjų klaidos, kalbant ir rašant
apie mus, yra stipriausias patrioti
nis paskatas dirbti savai tautai. Tai
uždegė tautiniam darbui ir pasiauko
jimui daugelį lietuvių praeityje, tai
labai skatinančiai veikia ir dabar.
O tų klaidų svetimųjų spaudoje
yra tiek daug, kad reikėtų mums tu
rėti specialią Įstaigą ar organizaciją
joms atitaisyti, štai, kad ir ąi bū
dinga smulkmena. Anglijoje leidžia
mas. plačiai Kanadoje ir JAV-se skai
tomas istorijos žurnalas “History To
day” vasario mėnesio numeryje at
spausdino straipsnį “The Conquest of
Siberia”. Ten aprašoma, kaip Sibiro
plotai buvo užimti rusų verslininkų
pastangomis, kurie šešiolikto šimtme
čio pabaigoje pradėjo veržtis toliau
už Uralo. į Azijos plotus brangiųjų
kailių ir vertingų mineralų verslo
tikslais. Sutikę ten mongolų pasiprie
šinimą, jie privačiai pasisamdė kazo
kus tų plotų užkariavimui. Kas tie

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.
t Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
j GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
baterijos ir Lt Automobilių vilkikas (towing). Į
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop)
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti ‘
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę
(liepos
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

.

Margis Drugstore

Į Į B

"

JOHN V MARGIS. Phm.B

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą

reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as

Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite

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

MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

•turiuo* 9°*« giminė* b draugai Europoje tikrai džiaugsis.

«5»

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing it vandens apšildymo darbus
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136 Tel. LE 2-5191

d

BALTIC MOVERS

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS

30 Dewson St., Toronto, Ont.

2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)
Towers — Loblaw’s kiemas

įvažiavimas tiesiai H

Dundas gatvės.

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel. LE 4 • 1403

laikinai persikėlė j

befkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums
padėti geriausiai.

Visų rūšių automobilių Išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius autamauia Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-322K arba WA 4-1001
_
__
________________________________

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI
TEL. LE. 5-1944.

kazokai? Autorius J. H. Shennan aiš
kina: “The Cosacks were not a sepa
rate ethnic group, but Muscovites,
Lithuanians and local tribesmen,
many of them deserters, criminals
and brigands, who had made their
home either on the Dnieper or the
Don”.
Žinantį kazokus ir nuo jų kentėjusį
lietuvį tiesiog šiurpas nukrečia skai
tant, kad jie buvo vieni iš jo “protė
vių”
St. Mazlaitis

Kanados lietuviai gauna nemažai
laiškų iš Suvalkų trikampio. Juose te
nykščiai lietuviai prašo daugiausia
drabužių ir maldaknygių. Štai vienas
toks laiškas neseniai gautas Toronte.
Red.
“Aš, P. J., sveikinu p. C. nors per
šį laišką ir kartu prašau, mažum ga
lėtai mūsų gausiai šeimai pagelbėti
maldų knygelėm, nes Lenkijoj nėra
pirkti lietuviškų. Mokyklose valdžia
pargabena iš Lietuvos Vilniaus, o
apie maldų knygeles nenori nė girdė
ti, kad mes, lietuviai, dar prisimena
me tikėjimą ir Dievą. Nenoriu, kad
mano vaikai melstųsi iš lenkiškų kny
gų — reikia laikytis savo lietuvybės
ir tikėjimo, vaikus auklėti lietuvybė
je ir tikėjime”.

VILNIAUS KRAŠTAS FAKTŲ IR
ATSIMINIMŲ ŠVIESOJE

Teko skaityti taip užvardintą B. Zu
merio sudarytą atspaudą iš L. K. M.
Akademijos Metraščio II tomo. Kny
ga labai įdomi. Ir tikrai, kiek iš isto
rijos ir dar nesenų laikų žinome, nė
vienos valstybės sostinė neturi tiek
patrauklumo, kiek Vilnius.
Gražiai atpasakotas Vilniaus gyni
masis ir lenkų bei rusų puolimai. Pa
brėžta, kad be Didžiosios Lietuvos
Lenkija būtų likusi tik nežymi karali
ja. Pastebima, kad ir nepriklausoma
Lenkija neapsiėjo be lietuvių kilmės
Pilsudskio (Pilsedo) ir Naruševičiaus
(Narušio).
Pažymėta, kaip buvo nustatyta
Curzono demarkacijos linija, kaip ją
lenkai laužė ir kaip besisavindami vėl
puolė Vilnių. Lenkai ir gudai Lietu
vos Vilnių tebesisavina ir dabar.
Ypač, kaip gudai net savo įvairiuose
leidiniuose melagingai įrodinėja, kad
lietuviai yra buvusi gudų kilmės ma
ža tautelė ir Vilnius su Kaunu, Gar
dinu ir Balstoge — ligi Baltijos jūros
priklausė Gudijai. Juokai ir pyktis,
kad net Lietuvos herbas Vytis — esąs
gudų ženklas.
Malonu, kad knygoje visuose Lie
tuvos plotuose nurodoma kokių mies
tų, kaimų, upių, ežerų ir vietovių
vardai dar ir šiandieną tebėra lietu
viški. O gyventojų pavardžių — dau
guma tebėra lietuviškos, kitų kiek su
slavintos.
Atvirai ir aiškiai yra pastebėtos ir
pačių lietuvių darytos klaidos. Pavyz
džiui, kai 1918 m. rudenį buvo suda
ryta pirmoji nepriklausomos Lietu
vos vyriausybė su A. Voldemaru prie
šaky ir kai Lietuvos jaunimas siūlėsi
stoti į kariuomenę, tai A. Voldemaras
atsakė, kad Lietuvai užteks milicijos.
Krašto apsaugos ministeriją pasiėmė
pats A. Voldemaras, o savo padėjėju
— rusą gen. Kondratovičių, kuris tuo
met rūpinosi tik savo asmens reika
lais. o su lietuviais kariais nenorėjo
ir kalbėti. Tuomet kariuomenės kūri
mo reikalu ir aš. pasitaręs su ministeriu J. Tūbelių, ėjau su Juozapavi
čiumi į Valstybės Tarybą su skundais
pas A. Smetoną, kuris tą reikalą visdėlto sutvarkė.
1920 m. rudeni lenkų gen. Želi
govskis puolė Vilnių ir toliau į šiau
rę. Lietuvos kariuomenės vadas '
gen. Žukauskas, užuot vadovavęs apsi
gynimui. per Uteną nuvyko į Rokiškį
pas grafą. O ko jis ten laukė? (Gal
kai lenkai užims Šiaulius, iš ten pro
Dūkštą galės keliauti į Vilnių?) Visa
tai yra aprašyta “Kario” žurnalo 1962
m. 3 nr. straipsnyje “Širvintų kauty
nių prošvaistės”.
O po 1920 m., kai Vilnių valdė len
kai, knygoje aprašoma, kaip lenkai
Vilniaus krašte uždarė visas lietuvių
mokyklas (nors tuomet neprikl. Lie
tuvoje buvo valdžios išlaikomos visos
lenkiškos mokyklos ir net trys jų
gimnazijos), kaip lenkų partizanai,
susitarę su vokiečiais, užpuldinėjo lie
tuvius valdininkus, policininkus ir
net iš miško apšaudė žygiuojantį lie
tuvių vietinės rinktinės batalijoną.
Autorius aprašo, kaip lenkai pašalin
davo iš bažnyčių lietuvius kunigus, o
lenkų kunigai vertė lietuvius kalbėti
lenkiškai ir net išpažintį atliekant.
Net ir vėliau, komunistams rusams
kraštą užvaldžius, lenkų ir jų dvasiš
kąja lietuvių atžvilgiu pasiliko nepa
sikeitusi. Knygoje paminėta, kaip
Vilniuje lenkų vyskupas su savo ku
nigais skubėjo sulenkinti Vilniaus
krašto lietuvius, o Lenkijos valstybės
griuvimo metu tas vyskupas Jalbržy-,
kovskis jieškojo prieglaudos Lietuvo
je ir atbėgo į Kauną, lietuvių apsau
gom
B. Zumerio atspaude yra visa pla
čiai ir vaizdžiai aprašyta. Viskas pa
remta daugelio rašytojų ir istorikų
tikromis žiniomis. L Vs.

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvieėiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Jėzuitai
Asmuo, daug gero girdėjęs
apię jėzuitų vienuolių išsimoks
linimą, paklausė jėzuitų provin
cijolą:
— Ar tiesa, kad jėzuitai yra
visi augšto lygio intelektualai?
— O, žinote, turime ir mes
kopūstų galvų, bet mes jų neiškeliame į viršų, laikome rūsy
je.

ŠYPSENOS

PRAŠO MALDAKNYGIŲ

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.
Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Priešas
Vykdydamas blaivinimo akci
ją, Glasgovo miesto komitetas
Škotijoje iškabinėjo atsišauki
mus, kuriuose didelėmis raidė
mis buvo atspausdinta:
— Alkoholis — didžiausias
mūsų priešas. — Po nakties
praeiviai daugelyje vietų plaka
tuose rado įrašyta:
— Mylėkime savo priešus.

Kapinėse
Vakare per kapines ėjo vieni
ša moteris. Užpakalyje išgirdo
žingsnius. Ją sekė taip pat vie
nišas vyras. Kai jis ją pavijo,
mandagiai pasisiūlė palydėti. Ir
taip jis ją palydėjo iki kapinių
vartų. Moteris jam dėkodama
paklausė:
— Ar tamsta nebijai?
— Dabar ne, bet kai buvau
gyvas, bijodavau.
Raudona nosis
Moteris užklausė miestelyje
žinomą girtuoklį, kodėl jo nosis
visuomet paraudonavusi.
— Žydi, žydi iš džiaugsmo,
gerbiamoji, kad aš jos nekišu į
kitų asmeninius reikalus.
Susitikimas
Du sužeisti automobilistai li
goninėje, gretimose lovose, ste
bi vienas kitą. Vienas jų klau
sia:
— Man regis, kad kažkur jau
buvome susitikę?
— Žinoma, jei nebūtumėm su
sitikę, tai čia negulėtume, — at
sakė antrasis...

Sovietų Sąjungoj
Karvė, šuo ir asilas, prisi
klausę pasakojimų Vakaruose
apie nepaprastai puikų gyveni
mą Sov. Sąjungoje, susigundė •
tenai apsigyventi. Sumanyta —
padaryta. Pagyveno tris mėne
sius, ir nuotaika pasikeitė. Ne
trukus karvė ir šuo sugrįžo į
Vakarus. Jų vienminčiai stebė
josi tokiu žygiu ir klausinėjo —
kodėl? Karvė sakė:
— Visi norėjo mane melžti,
bet niekas neskubėjo šerti.
O šuo garsiai teisinosi:
— Pririšo ir liepė saugoti
sandėlį nuo vagių, nors patys
vagia.
— O kodėl negrįžo asilas? —
klausė nustebę draugai.
— Jis įstojo kompartijon.,.
Paveldėjimas
Pacientas į gydytojo perspė
jimą, kad alkoholizmas yra pa
veldima liga:
— Žinau, bet aš turiu šešis
vaikus. Jiems to paveldėjimo ne
išeis po daug.
Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED
& REAL ESTATE BROKER

231-2661; 231-6226
3828 Bloor St. West, Islington
(PRIE SIX POINTS PLAZA)

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

1000 College St., • LE. 1-3074 .

Sav. P. Uzbali*

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage SsS-Sb’
NOTARAS

D R. E. ZUBRIENĖ

A. LIŪDŽIUS, B.L.

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA
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

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v

DR. V. J. MEILUV1ENĖ

DANTŲ

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys* testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.'
_
421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
II aukštas — įėjimas iš
Howard Park Ave.
Telefonai:
^7-1708
namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais
ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

GYDYTOJA

(prie Queensway)

Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal
susitarimą.

niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451

DR. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefoną*
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL p<.
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(J rytus nuo Duffcrin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas
794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

TeL 534- 3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

TeL 921 * 3924

Automatinis elektra valymas.. Sutai
sau iSirusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARAUCNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 vj>—■6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefono

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Londono apy

linkės pirmininkui

šv. Jono Kr. par. žinios

Gerojo Ganytojo stovykla pra
dėjo trečią ir paskutinę savai
tę. Užbaiga — si šeštadienį, lie
pos 26; bus tradicinis laužas su
atitinkama programa. Stovykla
vimas vyksta sklandžiai. Judrūs
vadovai parinkti daugiausia iš
moksleivių tarpo. Virtuvės per
sonalas stropiai ir gerai paruo
šia maistą. Stovyklos kapelionas
ir faktinasis jos organizatorius
— kun. J. Staškevičius. Stovyk
lautojų— 30-40, daugiausia jau
nesnio amžiaus. Pasibaigus pa
rapijos stovyklai, prasidės “Vy
čio” klubo rengiama krepšinin
kų stovykla.
Mokyt. Petras Balčiūnas, ka
nadiečių pr. mokyklos vedėjas,
ir šią vasarą lanko specialų pe
dagoginį kursą Toronto univer
sitete magistro laipsniui gauti.
Nuo šio rudens jis paskirtas ve
dėju mokyklos, kurioje bus mo
koma pagal naują sistemą. Joje
dirbs 60 mokytojų. Šia žinia pa
pildome ankstyvesnę informaci
ją apie studijuojančius pedago
ginį vasaros kursą Toronto uni
versitete.
Aleksandra ir Petras Matekūnai iš Niujorko viešėjo keletą
dienų Toronte ir aplankė savo
pažįstamus dar iš stovyklinių
laikų Austrijoj, Kufšteino sto
vykloje. P. Mątekūnas yra eko
nomistas ir muzikas. Yra sukū
ręs dvi simfonijas, sonatą, astuo
nias sonatinas fortepijonui, iš
leidęs muzikos kūrinį vaikams
“Ten gintarėliai” ir kt. Be to,
jis yra parašęs ir išleidęs knygą
1957 m. “Kufšteino lietuvių sto
vykla”. Rankraštyje turi nema
žos apimties darbą apie Zarasus,
kur ilgesnį laiką gyveno. A. Matekūnienė yra Paprockaitė, žino
mo gydytojo sesuo. Abu tautie
čiai iš Niujorko aplankė “TŽ”
ir spaudai paremti paliko auką.
“Kalev Estienne” — esčių
gimnasčių grupė dalyvavo tarp
tautinėse varžybose Šveicarijoj
Bazelio mieste. Tai pirmoji to
kia grupė iš Kanados per 20 me
tų.. Iš viso dalyvavo 150 grupių
iš 27 šalių. Kanadietės pateko
i geriausiųjų dešimtuką. Toron
to dienraštis “The Telegram”
jas plačiai aprašė, bet kad jos
yra estės, nepaminėjo.
Detroito šaulių surengtoje lo
terijoje Dainavos stovykloje bu
vo vienas fantas — “Tėviškės
žiburių” metinė prenumerata.
Ją padovanojo Br. Burba; lai
mėjo — Stefa Kaunelienė.
Natūralaus gydymo specialis
tas Bernardas Naujalis atosto
gauja pas Mrs. Aino ir Mr. E.
Laanemets vasaros rezidencijoje
prie Kenning Lake. Jo natūra
laus gydymo sveikatos klinika
460 Roncesvalles Ave. LE 38008, uždaryta iki rugpjūčio 10.
“TŽ” skaitytojai, keičiantieji
adresus, prašomi pridėti 25 et.
plokštelei pakeisti. Galima at
siųsti pašto ženklais arba tą pa
pildomą mokestį sumokėti at
naujinant prenumeratą.
Iš Suvalkų trikampio atvyku
si Čikagon aplakyti savo gimi
nių K. Abromavičiūtė susipažino
su J. Rudaičiu iš Hamiltono ir
susituokė. Abu lankėsi Toronte,
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

PADĖKA

Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331
Ų » » Ų

Nuoširdžiai dėkojame už surengtą
mums 20 metų vedybinės sukakties
paminėjimą ir labai gražias vaišes,
gėles bei dovaną: p. p. V. A. Lapaičiams, J. V. Vingeliams, S. A. Petraičiams, J. S. Černiauskams, L. Glins
kytei, E. V. Grabauskams, S. Baršku
čiui, S. P. Gotceitams, S. M. Bušinskams, Z. J. Klevinams, J. Grinskiui,
A. Pranckevičiui, V. Giedrikui, A. J.
Vaškevičiams, S. Pranckevičiui. Nuo
širdžiai dėkojame to parengimo ini
ciatoriams — V. A Lapaičiams ir J.
V. Vingeliams. Dar kartą dėkojame
visoms ir visiems, surengusiems
mums šią staigmeną.
Teofilė ir Vladas Kobelskiai

IŠNUOMOJAMI pirmame augšte 2
kambariai su atskiru įėjimu. Yra garažas. Tei. 653-3738.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su
virtuve vienam asmeniui arti Prisi
kėlimo bažnyčios. Tel. 535-8798.
180 AKRŲ JAUČIŲ ŪKIS, 9 mylios
nuo Shelburne miestelio prie 10 vieš
kelio. Pastatai su visais įrengimais ir
patogumais, pusė mylios prieina prie
10 vieškelio. Prašoma kaina $42.500,
įmokėti $20.000.

ūkiui arba investavimui. Prašoma tik
$5.000 įmokėti, pilna kaina $16.500.
50 AKRŲ ŽEMĖS, labai graži kalnuo
ta vieta arti 10 vieškelio ir Irish La
ke. Prašoma kaina $8.700, įmokėti
— pusę.
SKAMBINTI ST. DARGIUI;
ištaigos tel. 231-6226, namų 481-6560
FRANK BARAUSKAS
REAL ESTATE
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2265 BLOOR ST. W.

(kampos Bloor-Durie gatvių).

TEL 762-4252

Sav. Alė Kerberienė

Kanados Lietuvių Bendruomenės

krašto valdyba

Brolijos
Kanados rajono vadeivai skautininkui
Buvusiam

Lietuvių

Skautų

PAULIONIUI

ZIGMUI

mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai JOANAI,

JURGIUI

sūnui

ir

artimiesiems

visiems

užuojautą reiškia —
Kanados rajono skautininkės ir skautininkai,
skautai ir skautės

ZIGMUI
mirus, jo šeimą, motiną TERESĘ PALĮLIONIENĘ,

brolius — AUGUSTINĄ ir VYTAUTĄ, seserį

ZUZANĄ ŠČEPANAVIČIENĘ bei jų šeimos nuo
širdžiai užjaučiame —
J. ir G. Jonaičiai
E. Račiūnienė
K. Račiūnas

P A U L I O N I U I

ZIGMUI

mirus, žmoną ELENĄ, dukrą JOANĄ, sūnų
JURGĮ, motiną, seserį, brolius, jų šeimas ir
artimuosius nuoširdžiai užjaučia —
Jurgis ir Genovaitė

Račiai

PAULIONIUI

ZIGMUI

mirus, jo žmonai, motinai, broliams AUGUSTINUI,
VYTAUTUI, seseriai Z. ŠČEPANAVIČIENEI ir jų
šeimoms gilią užuojautą reiškia —
Broliai Jackevičiai
f

PASAULIO ĮVYKIAI
ZIGMUI

P A U L I O N I UI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Zuzana Ščepanavičienę, jos šeimą ir artimuosius —
Stasys ir Jadvyga
Barzdaičiai

Vyr. skaučių Kunigaikštienės Birutės draugovės

draugininkei vyr. si. A. SEŠKUVIENEI ir šeimai,

jos mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, seserišką
užuojauta reiškia —
Šatrijos" tunto vadovės ir skautės

"
i
Į
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GERIAUSIAS IR LENGVIAUSIAS BŪDAS
PASIŲSTI GIMINĖMS DOVANŲ SIUNTINIUS
PER “TAURO” ATSTOVĄ ST. PRAKAPĄ
18 BROOKSIDE AVE.
TORONTO 325, ONT.

Tel. 767-9088.
Visa, kas leidžiama, galima pasiųsti pasirinkus iš pavyzdžių. Taip pat
priimu užsakymus AUTOMOBILIŲ, AKORDEONŲ, MAISTO SIUNTI
NIŲ ir kt.
DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ,
ODINIŲ ALBUMŲ ir kt. LIETUVIŠKU ŠRIFTU RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS, SKAIČIAVIMO MAŠINĖLĖS ir kt.

1969 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su
Toronto Muzikų Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės
fondo ir “Toronto Daily Star”, praneša sekančią programą
LIEPOS 27 — 31 SAVAITEI
SEKMADIENI LIEPOS 27
2.30 v.p.p.

High Pork

2.30 v.p.p.

Kew Gordens

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

Willowvole Pork
High Pork
Eorlscourt Pork

Generolinio gubemotorious kavalerijos orkest
ras. Viešnia solistė — Edith Eaton
Karališkojo Kanados legijono #344 orkestras
Svečias solistas — Rėmo Marinuoti
David Black orkestras
Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
Bob Minns orkestras

PIRMADIENI, LIEPOS 28

8.30
8.30

v.v.
v.v.

Kadriliais šokiai su Bob Scott orkestru
Kodriliaus šokiai su Angus MacKinnon orkestru

Ramsden Park
Greenwood Park

ANTRADIENI, LIEPOS 29
8.00
8.30

v.v.
v.v.

The Queen's Own Rifles orkestras
Kodriliaus šokiai su Bob Scott orkestru

Allan Gordens
Withrow Park

TREČIADIENI, LIEPOS 30

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

Nathan Phillips Square
Eglinton Park
Riverdale Park
Monarch Park
Dufferin Grove Park

Jack Denton orkestras
Art Halman orkestras
Andy Ntccole, Rick Fielding a. Co.,
Ahuva Shai, M.C. — John Smith
Kodriliaus šokiai su Bob Scott orkestru
Kodriliaus šokiai su Angus MacKinnon orkestru

KETVIRTADIENI, LIEPOS 31

15 v.v.
.30 v.v.

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

DovisvHle Park
Vaikų teatras "Aladdin"
Forest Hill Memorial Park Norman Amadio "Mask Hop" programa
Jim McHarg Dixieland orkestras
Nathan Phillips Square
The Community Folk Art Council
High Park
Kodriliaus šokiai su Bob Scott orkestru
Kew Gardens
Kodriliaus šokiai su Al Aylward orkestru

V

; B4R0NESSA
BESOTY SALOM

nuoširdžiai užjaučia •—
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ATLIEKU VISUS NAMŲ ME 147 AKRAI PRIE FLESHERTON
DŽIO REMONTO DARBUS. bažnytkaimio; gyvenamas namas su
TEL. 535-4724.
tvartais ir daržine. Tinka gyvulių

City Driving School

mirus, jo žmoną, vaikus ir visus artimuosius

KLB Londono apylinkės pirm,
palaidotas Šv. Jono lietuvių ka
pinėse liepos 19 d. Velionis buaktyvus visuomeninėje veikloje:
skautijoje, sporte, Bendruome
nėje. Kurį laiką gyveno Toron
te, persikėlė į Delhi apylinkę, o
vėliau įsikūrė Londone, Ont.
Buvo uolus jaunimo organizato
rius ir vadovas. Jo mirtis po il
gos ligos londoniškių ir apylin
kių lietuvių buvo sutikta su di
deliu liūdesiu. Visais vakarais
buvo daug lankytojų laidotuvių
namuose, o laidotuvių metu vos
talpino tautiečius Londono Šilu
vos Marijos liet, bažnyčia. Pa
maldas bažnyčioje atlaikė kun.
B. Pacevičius, o kun. dr. J. Gu
tauskas pasakė pamokslą. Lietu
viu kapinėse, be londoniškių,
dalyvavo gausus būrys skautų ir
kitų torontiečių. Jo karstas
apeigų metu kapinėse buvo pa- j
dėtas Lietuvos kankinių koply
čioje. Lietuvos trispalvė dengė
velionies karstą, o skautų būre
lis ėjo garbės sargybą. Atsisvei
kinimo žodį tarė kun. B. Pacevi
čius, Stp. Kairys — KLB krašto
valdybos ir liet, skautų vardu.
Koplyčioje giedojo sol.* V. Verikaitis. Įleidus velionies kars
tą duobėn, sugiedotas Lietuvos
■himnas. Lietuvos vėliava skau
tu sargybos buvo perduota ve
lionies našlei kaip jo lietuviš
kosios veiklos ir Paulionių šei
mos tautiniu tradicijų simbo
lis. A.
Pirmoji prancūziška gimnazi
ja Toronte nutarta Įsteigti
North Yorko švietimo vaidybos.
Ji veiks kol kas trylikoje bara
kų, pastatytų anglų gimnazijos
kieme. Prancūzų atstovai norė
jo, kad būtų išnuomuota De
Charbonnel mokykla, bet nepa
vyko. Pasak prancūzo pareigū
no A. Lecuyer, tai “žingsnis at
gal”, o Yorko universiteto prof.
K. Spicer pareiškė, kad ir šiuo
atveju prancūzai laikomi antros
klasės piliečiais.
Leonas Vilkas, senųjų ateivių
sūnus, perėjo dirbti Į* didelę
amerikiečių pramonės bendro
vę, kurioje bus pardavimo rei
kalų vedėju. Jo darbovietė bus
prie* Maltono aerodromo, o gy
venvietė — Hamiltonas. Jis yra
baigęs Londono, Ont.. universi
tete gamtos mokslus ir jau eilę
metų dirba pramonės srityje.
Nors lietuviškos mokyklos ne
lankęs, gražiai kalba lietuviškai.
A. H. Richmond, Yorko uni
versiteto profesorius, kuriam
Kanados Taryba paskyrė SU
SIS.098, kad atliktų studijų į
apie Toronto ateivius, pareiškė, g
esą Torontui gresia riaušės. Jas I
pradėsianti ateinančioji karta. I
Toronte esama 750.000 svetur 1
gimusių ateivių, kurie, gyven- I
darni savo getuose, gali pradėti i
puoselėti neapykantą. Pasak I
profesoriaus, penktadalis ateivių į
yra patenkinti Kanada, bet i
24% labai nepatenkinti. Tik į
25% ateivių pasiekė Toronte g
augštesnę socialinę poziciją.
I

— Mirus a.a. Zigmui Paulioniui,
KLB Londono apyL pirmininkui, nuo
širdi užuojauta velionies šeimai ir
plačiajai jo giminei.
— Gerojo Ganytojo stovykla pra
deda trečiąją stovyklavimo savaitę. Ji
užbaigiama laužu šio šeštadienio va
karą.
— Pamaldos Gerojo Ganytojo sto
vyklavietėje sekmadieniais 10 ir 11
vai., o' šiokiadieniais stovyklavimo
metu 9 v.r.
— Šį šeštadienį 8 v.r. pamaldas už
a.a. Joną Valaitį; sekmadienį 10 v.
— už a.a. Eleną Vyšniauskienę, 11
v. — už a.a. Vincą Patašių.

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD,
NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
;

-

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogaus pirmąją rugpjūčio sa
vaitę. Sekantis numeris bus pas
kutinis prieš atostogas. Skelbi
mus bei pranešimus tam nume
riui siųsti iki liepos 25 d.
Dr. M. Ramūnienė iš Otavos
tęsia tautodailės dirbinių rinki
mą Kanados muzėjui. Toronte ji
išbuvo 3 savaites ir aplankė dau
gelį šeimų. Jai talkino R. Žiogarys, V. Matulaitis, dr. S. Čepas,
J. R. Simanavičius, V. Simana
vičius. Ji rado gana daug eks
ponatų, kuriuos išsivežė Otavon.
Jei dar kas nesuspėjo jai įteik
ti turimų tautodailės dirbinių,
prašoma persiųsti šiuo adresu:
Mrs. Maria P. Ramūnas, 187
Carling Ave., Ottawa 1, Ont.
Daugelio torontiečių pažįsta
mas J. Kapočius, Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas, buvo su
negalavęs širdimi Cape Cod, kur
šiuo metu vasaroja. Iš ligoninės
jau išėjo, bet dar tebėra gydyto
jo priežiūroje. J. Kapočiaus
bendradarbiai praneša, kad dėl
leidėjo ligos enciklopedijos dar
bas nenukentėjo — tęsiamas
normaliai toliau. Jau atspaustas
36-tas papildymų tomas, turįs
544 psl. Prenumeratorius jis pa
sieks maždaug už mėnesio lai
ko.
Iš eismo nelaimėje prie Stratfordo sužeistų lietuvių mokslei
vių ligoninėje tebegydomos dvi
mergaitės. Vienai jų padaryta
operacija, kitai tenka ilgiau pa
silikti ligoninėje dėl įlaužto ran
kos kaulo. Pagal papildomai gau
tą informaciją, moksleivių eks
kursijos autobusą prie Stratfordo užkliudęs mažojo tipo sunk
vežimis. Policijos pranešimas
dar nėra gautas. Iš jo turėtų pa
aiškėti tiksli nelaimės priežastis.
Mokyt. J. Valiulis, jau kelin
ti metai dirbąs kanadiečių. pra
džios mokykloje, tęsia studijas
vasaros kursuose bakalauro
laipsniui gauti.
Kostas Cirušis liepos 15 d. at
skrido iš lietuviškojo Suvalkų
trikampio ir apsigyvens Toron
te. Jį iškvietė sesuo Julė Liutkienė.
Toronto portugalai leidžia 6
laikraščius — du savaitinius ir
keturis dvisavaitinius. Visi jie
neseniai įsteigti.
Kun. St. Kidbis, SJ, išvyko Romuvon kapelionauti skautų sto
vykloje. Vėlįau- numato vykti i
jaunimo stovyklą Manitoboje.

C. (Chuck) ROE
Sales Manager

tel. Įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
namų
741-9065
tel. 767-9088

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

Atkelta iš 1-mo psl.

8 psl. • Tėviškės žiburiai
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OS MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios
— Liepos 20 d. prasidėjo Montrealio skautų ir skaučių stovykla “Bal
tijoje” prie Lac Sylvere ežero. Sto
vyklautojams ir svečiams Mišios bu
vo atnašautos 5 v. p.p.
— Pasibaigė Montrealio ateitinin
kų organizuota stovykla. Visais at
žvilgiais stovykla laikoma labai pa
vykusią.
— Rugpjūčio 10 d. p. Skruibio nuo
savybėje bus mūsų parapijos gegu
žinė — išvyka. Labai kviečiame visus
tautiečius dalyvauti.
— Rengiasi santuokai Karolis Ja
kubonis iš Ročesterio su Ph. Diana
Petronyte.
— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $149.28.

Bendruomenės veikla pasta
ruoju metu, dar prieš vasaros
atostogas, gerokai susilpnėjo.
Galbūt prie to prisidėjo buvu
sio apylinkės pirm. J. Lukošiū
no pasitraukimas. Jis gražiai su
organizavo Baltiečių Dieną, ku
rioje lietuviai aktyviai dalyva
vo. Po to lietuvių iniciatyva ryš
kiau nepasirodė. Apgailėtina,
kad tautybių iškilmėje Place
des Nations, kur dalyvavo be
veik visos Montrealio tautinės
grupės, lietuviai nepasirodė.
“žmogus ir jo pasaulis” paro
da yra gana gausiai lankoma.
Netrūksta lankytojų ir tautinių
grupių paviljone “Ethnic Mo
saic”. Jo direktorius Igor Ku
chinsky pernai buvo žydų pavil
jono direktorium. Pradžioje gru

pė iniciatorių norėjo gauti Jung
tinių Tautų paviljoną arti Place
des Nations, bet nepavyko. Bu
vo duotas buvęs krikščionių pa
viljonas. Dabar jame išstatyti
tautodailės dirbiniai šių tauty
bių: latvių, lietuvių, indėnų, ja
ponų, vokiečių, lenkų, ukrainie
čių. Minėtinos paskirų autorių
skulptūros: S. Lewis, E. Wert
heimer; keramikos: V. McCluse,
D. Beauchemin, B. Coffey; taip
gi lietuvių, lenkų ir portugalų
eksponatai.
Atostogų metas sustabdė or
ganizacinį veikimą. Jaunimas
stovyklauja, senimas — “piknikauja”.
Paryžiaus žurnalas “Esprit” š.
m. liepos—rugpjūčio laidoje pa
skelbė straipsnį apie Kvebeko
prancūzus. Jo autorius J. M. Domenach konstatuoja, kad Kve
beko prancūzai yra nusiteikę
prieš Pranczijos prancūzus. Ka
nados prancūzai esą amerikie
čiai, išaugę ne Paryžiaus įtako
je. Prancūzija turėtų atsisakyti
savo etnocentrinės laikysenos.
Esą neišmintinga skatinti Kana
dos prancūzus į kovą su anglais.
Tokiu konfliktu pasinaudotų
tiktai JAV. Kitas autorius tame
pačiame žurnale J. F. Saucier
sako, kad iš viso Kanados pran
cūzai yra nusistatę prieš euro
piečius, kaip ir visi kiti Ameri
koje. Be to, Kanados prancūzai
esą skirtingi religiniu požiūriu
ir tebemano, kad Prancūzija ap
leido savo tautiečius Kanadoje.

KANADOS ĮVYJOAJI
Atkelta iš 1-mo psl.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė lig šiol nėra atsakiusi
į amerikiečių 1967 m. įteiktą
prašymą atnaujintį sutartį, pa
gal kurią amerikiečių strategi
nius bombonešius skrydžio me
tu kuru- aprūpinantys lėktuvai
galėtų naudotis bazėmis Kana
doje. Tokia sutartis buvo pasi
rašyta 1958 m., bet suspenduota
1963 m., ivedus tolimo skridimo
kurą gabenančius lėktuvus. Ta
da amerikiečiai Kanadoje turėjo
Cold Lake, Namao, Frobisher
Bay ir Churchill bazes. Tokios
bazės dabar būtų panaudotos tik
tarptautinės įtampos atvejais,
kai logika diktuoja lėktuvų iš
sklaidymą. Krašto apsaugos ministeris L. Cadieux pareiškė pri
tariąs sutarties atnaujinimui,
bet lig šiol negalėjęs sulaukti
premjero P. E. Trudeau spren
dimo.
Newfoundland© premjeras J.
Smallwood pernai pasiskelbė at
sistatydinsiąs iš provincijos libe
ralų vado pareigų. Jam pakeisti
šį rudenį šaukiamas liberalų su
važiavimas, tačiau J. Small
wood, Newfoundlanda valdąs
nuo įsijungimo į Kanados fede
raciją 1949 m., vėl pakeitė nuo
monę. Suvažiavime dabar jis ža
da atsistatydinti ir vėl kandidaduoti į partijos vadus.
Kanada pardavė Peru respub
likai 7.500.000 bušelių kviečių
už $14 milijonų. Tai yra pirma
tokia transakcija su P. Ameri
kos kraštais kelerių metų lai
kotarpyje. Sutartį pasirašė Pe
ru finansų ministeris gen. Fran
cisco Morales y Bermudez ir
Kanados prekybos ministeris J.
Pepin, šį rudenį Limoj įvyksian
čioj tarptautinėj prekybos mu
gėj dalyvaus apie 30 kanadie
čių bendrovių. Mugės metu tu
rės pasitarimus Peru ir Kana
dos prekybos ministerial dėl to
limesnių prekybinių ryšių.
Federacinė ir Ontario vyriau
sybės nuo 1964 m. tiria priemo
nes, kurių dėka šiaurinės Onta
rio dalies upės, tekančios į Hudson ir James įlankas, būtų nu-

kreiptos į Superior ežerą. Jų
vandenį planuojama parduoti
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, kur jau dabar jaučiamas
vandens trūkumas. Užtvankos ir
rezervuarai paliestų pagrindines
šiaurinio Ontario upes — Al
bany, Winsk, Severn, Moose ir
Attawapiskat. Jų įgyvendinimas
pareikalautų poros bilijonų do
lerių. Vanduo Į Superior ežerą
būtų įleidžiamas prie Port Ar
thur ir Fort William pagal ame
rikiečių poreikius.. Rezervua
rams tektų panaudoti tūkstan
čius hektarų žemės, kurios Ka
nadoje yra perteklius. Į tyri
mus jau yra investuotas milijo
nas dolerių, paruošti keli prane
šimai Ontario ir federacinei vy
riausybėms. Specialistų nuomo
ne,- planas yra įgyvendinamas,
bet brangus. Išlaidas, aišku, ga
lėtų padėti padengti amerikie
čių parama.
Metropolinio Toronto vykdo
mojo komiteto pranešimu, pri
imtą nutarimą leisti beveik 60.000 pensininkų torontiečių nau
dotis TTC susisiekimo priemo
nėmis už pusę kainos (8 bilie
tėliai už doleri) tenka atidėti,
nes Toronto savivaldybė neturi
teisės TTC bendrovei nuostolius
padengti iš savo iždo. Ontario
provincinis parlamentas pirma
turės pakeisti kaikuriuos metro
polinio Toronto nuostatų - para
grafus. Posėdžius provincinis
parlamentas pradės tik rugsėjo
30 d. Iki to laiko susisiekimo at
piginimą pensininkams tenka
atidėti, nors jis turėjo Įsigalioti
rugpjūčio 15 d.
Uste Nad Laben mieste, Če
koslovakijoje, liepos 21 d. pra
sidėjo Kanados piliečio, susisie
kimo departamento tarnautojo
Rudolfo Holatos byla, kurioje
leista dalyvauti Kanados amba
sados atstovui, špionažu kalti
namas R. Holata buvo suimtas
sausio 6 d. Bylą teko atidėlioti
dėl įrodymų stokos. Kaltintojų
teigimu, špionažu vienos valsty
bės (ne Kanados) naudai R. Ho
lata vertėsi iki emigravimo Kanadon 1951 m.

Protestantų oranžistų metinis
paradas Š. Airijoje baigėsi kru
vinu šovinistų protestantų ir ka
talikų susidūrimu Belfaste, Lon
donderry, Dungiven ir kituose
miestuose. Muštynėse žuvo vie
nas asmuo, 90 buvo sužeista.
Tvarkai atstatyti vyriausybė bu
vo priversta šauktis britų pagal
bos. Nuolatinę Įtampą galėtų pa
šalinti tik atitinkamos reformos
— lygių pilietinių teisių sutei
kimas katalikų mažumai, religi
nės diskriminacijos uždraudi
mas. Premjero J. ChichesterClark prots.tantų vyriausybė to
kių reformų nesiryžta įgyven
dinti, bijodama prarasti savo
rėmėjus.
Jungtinių Tautų sekr. U Thant
atkreipė Saugumo Tarybos na
rių dėmesį į faktą, jog Sueso
kanalo pakrantėse jau beveik
100 dienų vyksta atviro karo
veiksmai tarp Izraelio ir Egipto.
Jis taipgi pareiškė, kad gali tek
ti atitraukti JT stebėtojus iš ka
nalo zonos dėl jų gyvybei gre
siančio pavojaus. Izraelio pusė
je yra 10 JT stebėjimo punktų,
Egipto — 9. Neginkluotų ste
bėtojų uždavinys yra nustatyti,
kuri pusė pradeda susišaudy
mus. Egiptas pasiskelbė susekęs
Izraelio šnipų grupę, kurios va
du buvo egiptiečių kilmės V. Vo
kietijos pilietis B*. Y. Hamdan.
Jam talkino vokietis A. Vincer,
du egiptiečiai — K. Gomaa ir
M. M. Mandour. Izraelio prem
jerės pavaduotojas Y. Alton sio Į MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
nistų suvažiavime ragino steigti
ginkluotus žydų kaimus okupuo
TELEFONAS 727-3120
tose arabų teritorijose. Susidaro
Įspūdis, jog Izraelis, pasitikėda
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
mas žydų spaudimu laisvojo pa
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.
saulio ir ypač Amerikos vyriau
sybėms. nė negalvoja anie užim
ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.LB.
727-3120
tos teritorijos grąžinimą ara
NAMŲ:
bams. Nuolatinė įtampa Arti
ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.LB.
271-5758
muosiuose Rytuose Izraelio vy
riausybei palengvina lėšų telki
mą iš laisvame pasaulyje gy
venančių žydu. JAV ir Kanadoje Į A|| I T * Q 1 7 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
kasmet surenkama dešimtys mi
LI I AV
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827
lijonų dolerių. Kaikuriose žydu
darbavietėse aukoti verčiami ir
MOKA UŽ:
nežydai darbininkai.
, DUODA PASKOLAS:
Norvego T. Heyerdahl vado 1 Asmenines iš_______ 1----- 9 %
Depozitus____ ___ _____ _ 5.0%
vaujama tarptautinė p a py r o
Serus (numatyta) ...... .........5J>%
nendrių laivo “Ra” įgula, mė I Nekiln. turto iš _____ __ 8.5%
Term. ind. 1 metams__ 7.0 %
įskaitant gyvybės draudimą
ginusi iš S. Afrikos atolaukti i
Term. ind. 2 metams ...... 7.25%
Barbados sala ir tuo būdu įrody
iki $10.000.
Term. ind. 3 metams___ 7.25%
ti, kad egiptiečiai tokiais laivais
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
jau prieš 4.000 metu galėjo pa
Nemokamas gyvybės draudimas
iki termino lieka senomis palū
siekti Amerika, buvo priversta
iki $2.000 šėru sumos.
kanomis (pradedant 6.5%)
nutraukti kelione, kai nuo tikslo
juos skyrė tik 600 mvliu. Dėl
Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30
I
’:'*e!ių audru “Ra” laivas būva
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius j
' ek apgadintas, jog grėsė nuVakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
>
' kendimo pavojus. Laimėiimn
buvo vainikuotos brito J. Fair
3907 Rosemount Blvd^ teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik.
fax pastangos persiirti Atlanta.
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 »
Kelione pradėies sausio 20 d. iš
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birfelio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
Ispanijos, jis laimingai pasiekė
Ir per visus ilguosius savaitgalius.
’
Floridą vandens srovių ir savo
rankų raumenų dėka.

I

