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KLB Tarybos rinkimai
Naujosios Kanados Liet. Bendruomenės Tarybos rinkimai ne- | 

praėjo blankiu šešėliu. Atsirado nuomonių, komentarų, pasiūly
mų. Ta proga verta vieną kitą dalyką paaiškinti, kol visa tai te
bėra studijinėje plotmėje ir nesukėlė didesnio ar mažesnio erze
lio. Norėtume pakalbėti apie: naujosios Krašto Valdybos būstinę, 
mažųjų apylinkių atstovavimą naujoje taryboje ir pačios rinkimų 
sistemos keitimo reikalą.

ESKIMŲ 
PROBLEMA AMERIKIEČIAI DRĄSĖJA

..

Krašto Valdybos būstinė jau yra buvusi dviejose kolonijose 
— Toronte 7 metus ir Montrealyje 6 metus. Šiuo metu ji tebėra 
Montrealyje, tačiau patys montrealiečiai kelia klausimą, ar ne
reiktų centrą vėl grąžinti į Torontą? Be tai yra tiktai nuomonė, 
ne sprendimas. Torontiečių nuomonė dar nėra išryškėjusi, tačiau 
jau ir dabar galime drąsiai tvirtinti, kad jokio veržimosi i valdžią 
čia nėra. Jei suvažiavimo metu paaiškėtų, kad yra galimybių su
daryti veiksmingą Krašto Valdybą kurioje nors kitoje kolonijoje, 
torontiečiai su malonumu už tai balsuos. Faktas, kad šioje tary
boje torontiškių yra dauguma, dar daug ko nereiškia, nes Į kraš
to valdybą galima rinkti kiekvieną lietuvį, nebūtinai tarybos narį.

★ ★ ★
Mažųjų kolonijų atstovavimą naujoje Krašto Taryboje taip 

pat tenka peržvelgti realioje šviesoje. Tiesa, kad iš 30 išrinktųjų 
naujosios Tarybos narių tik 2 yra iš mažos kolonijos (Ottawos), 
kitus atstovus pasiskirstant torontiškiams, montreališkiams ir 
hamiltoniečiams, betgi šią Tarybą sudarys juk ne 30, o mažiausia 
50 atstovų, nes be rinktųjų narių į Tarybą dar Įeina ir kiekvienos 
apylinkės pirmininkas arba jo atstovas. Apylinkių turime 20. 
Atėmus tris didžiąsias, lieka 17 mažesniųjų apylinkių atstovų, 
plius du “mažuosius” išrinktus, gaunasi 19 “mažųjų” atstovų. 
Devyniolika iš 50 nėra jau tokia nereikšminga mažuma, kaip kai 
kas bando aiškinti. Juo labiau klaidinga yra sakyti, kad mažosios 
apylinkės nauj'oje Taryboje bus beveik neatstovaujamos.

Pagaliau ir dar vienas aspektas. Daugiausia balsų gavę atsto
vai nesurinko jų vienoje didesnėje kolonijoje. Kaip taisyklė, 
apie pusę balsų jiems davė mažosios apylinkės. Vadinasi, jie, 
nors ir gyvendami didelėje apylinkėje, tik dalinai tą didžiąją apy
linkę atstovauja. Jie atstovauja visus Kanados lietuvius, kurie tik 
už juos balsavo — ir didžiąsias ir mažąsias kolonijas. Už kiekvie
ną logišką mažųjų apylinkių pasiūlymą jie be abejo balsuos.

★ ★ ★
Apygardinė tarybos rinkimų sistema nėra naujas dalykas. 

Pirmosios KLB Krašto Tarybos rinkimų taisykles^ paskelbtos 
1951 metais birželio 21 d. ano meto LOK-o (Laikinojo^Organizaci- 
nio. Komiteto) ir pasirašytos LOK-o pirmininkės p. Juškevičienės 
ir sekretoriaus L. Balzaro, nustato, kad balsuojama apygardo
mis, kad ir rinkikai ir renkamieji rikiuojami atskirais apygardi- 
niais sąrašais. Buvo nustatytos keturios apygardos:‘Ontario, Que- 
beco, Winnipego ir Vakarų. Toliau savo posėdyje tas pats LOK-as, 
pasiremdamas kartoteka, nustatė ir atstovų skaičių apygardomis, 
kuris buvo toks: Ontario 28, Quebecas 7, Winnipegas 2 ir Vakarų 
apyg. 3. Taip buvo ir išrinkta.

Kodėl gi nuo tos rinkimų sistemos vėlesniuose Tarybos su
važiavimuose atsisakyta? Pirmiausia todėl, kad išrinktieji tarybos 
nariai, gyveną tolimesnėse apygardose, į Tarybos suvažiavimą re
tai kada atvykdavo. Antra — Kanados L. B. neveikia apygardo
mis, kaip tai yra JA Valstybėse. Išrinktieji apygardų atstovai, ne
įeidami į vietinius valdomuosius organus, neturėjo vietose jiems 
reikiamo užnugario. Kaip tik stengiantis kuo daugiausia mažųjų 
kolonijų atstovų turėti ir buvo Įvesta dabartinė tarybos sudarymo 
sistema, duodant pilnas nario teises . apylinkių pirmininkams, ku
rie geriausiai apylinkės reikalus žino ir kuriems, reikalui esant, 
apylinkė net turėtų padėti atvykti i metini Tarybos suvažiavimą. 
Kartą buvo netgi pasiūlymas duoti kiekvienai apylinkei ne vieną, 
o du Tarybos narius. Tas pasiūlymas gal ir turėtų pagrindo, tik 
jokiu būdu nereikėtų daryti apylinkėje dviejų rinkimų, kaip kai 
kas siūlo: apylinkės valdybos ir apylinkės atstovo i Taryba. Abu 
atstovai turėtų būti tos pačios apylinkės valdybos deleguoti. Bet 
argi apylinkė, kuri dabar neatsiunčia i suvažiavimą nė vieno ats- 
tovo, galės atsiųsti du?

■ :
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Susumuojant, žinoma, galima diskutuoti ir svarstyti, bet var
gu ar rasime kitą išeitį, kaip tik sukrauti pagrindinę bendruome
nės centro naštą ant didelių apylinkių pečių. O jeigu taip, tai ir 
Tarybos sąstate geriau turėti daugiau tose apylinkėse gyvenančių 
atstovų, nes iš didesnio būrio lengviau prikalbinti žmones pasi
imti pareigas krašto valdyboje ar kuriame kitame centriniame or
gane.

Kanadoje

krizė finansų kompanijose
Viena iš didžiųjų finansų 

kompanijų — British* Mortgage 
and Trust pateko į finansinius 
sunkumus ir reikėjo įsikišti On
tario vyriausybei, kad išgelbėtų 
iš bankrutavimo. Bankrutavimo 
atveju būtų nukentėję ir kai ku
rie taupytojai ir šėrininkai. Bri
tish Mortgage skolindavo pini
gus kitai sąskaitų surinkimo 
kompanijai Atlantic Acceptance 
Corporation, kuri pasirodė tu
rinti net $100 mil. skolos. Ka
da viskas iškilo aikštėn, British 
Mortgage šėrai biržoje nukrito 
iš $26 iki $5. Kai kurios kitos 
Trust kompanijos norėjo gelbė
ti British Mortgage ir kompani
ją nupirkti, tačiau vėliau, išty- 
rusios padėtį, nuo to atsisakė. 
Tada Ontario vyriausybė nuta
rė kompaniją gelbėti ir iždo pi
nigais iš skolos išpirkti. Tas su
kėlė daug kritiškų pasisakymų, 
nes British Mortgage direkto
riai yra konservatoriai. Byla, 
atrodo, dar greitai nesibaigs, 
nes padėčiai gelbėti naudojami 
mokesčių mokėtojų sudėti pi
nigai.

Sovietai prižadėjo Maskvoje 
besilankančiai Kanados parla
mento ir senato narių delegaci
jai padėti susijungti išskirtom 
šeimom, kurių dalis gyvena Ka-

JAV prezidentas L. B. Johnson, 
kaip atsimename, buvo išrinktas 
prezidentu nepaprasta balsų dau
guma kaip atsvara prieš radika
lų GoldwaterI. Tačiau pats fak
tas, kad prieš komunistus aiškiai 
išėjęs Goldwateris buvo pastaty
tas prezidentiniu kandidatu ir 
kad jis per balsavimus surinko 
milijonus balsų, neliko be pasek
mių. Amerikos viešoji nuomonė 
aiškiai pakrypo Į dešinę. Tai, be 
abejo, pajuto ir demokratai, ir 
pats prezidentas Johnsonas. Ne
nuostabu tad, kad pradėjo keistis 
ir JAV užsienio politika, pasida
ranti juo toliau juo kietesnė ko
munistams. Tai ypač matyti Viet
name. Jeigu prie Kennedžio Šiau
rės Vietnamas buvo lyg kokia ne
paliečiama tabu, tai Johnsonas 
pradėjo imti tą žvėrį už ragų. Ir

juo toliau, juo ima stipriau.
Buvo sakoma, kad jei tik palies 

šiaurės Vietnamą, kils pasaulinis 
karas. Palietė ir nekilo. Buvo sa
koma, kad kai tik amerikiečių 
pėstininkai pradės aktyviai kau
tis, į karą viešai išeis raudonoji 
Kinija. Bet pradėjo kariauti, o 
Kinija liko, kaip buvo. Sakė, kad 
raketų bazes, rusų aptarnauja
mas, tikrai negalima paliesti. Pa
lietė, ir nieko neatsitiko. Dabar 
vėl bauginama, kad nusiuntus į 
Vietnamą daugiau amerikiečių, 
kils didysis karas. Aišku, tai vėl 
tik bauginimas.

Juo drąsiau, juo geriau. Jeigu 
panašiais žingsniais būtų buvę ei
ta nuo pat karo pabaigos, nebūtų 
nei Vietnamo, nei Kubos, nei Ki
nijos, nei, greičiausia, padalintos 
Europos.

Kvebeko prancūzai padėjo iš
judint Kanados eskimų problemą. 
Ši senoji kanadiečių tauta jau 
kuris laikas yra atsidūrusi kryž
kelėje — tautiniai ir ekonomi
niai. Anglų bei prancūzų kultūra 
ir kalba skverbiasi į jų tarpą, slo
pindama eskimiškąją. Net tolimo
sios tundros negali atriboti eski
mų nuo baltųjų civilizacijos, ku
ri keičia visą jų gyvenimo būdą 
ir verčia netgi* palikti senąsias 
gyvenvietes.

Visai tai problemai studijuoti 
federalinės valdžios šiaurės teri
torijų ministerija yra sudariusi 
specialią komisiją, kuri priima 
nuomones bei pasiūlymus žodžiu 
ir raštu.

“Ateikite ir pasisakykite”, —•< 
pareiškė komisijos pirmininkas 
A. Carrothers. Tarp kitko, mano
ma apklausti bent kelis šimtus 
pačių eskimų.

Pirmasis klausimas, su kuriuo 
komisija jau susidūrė, yra Kana
dos eskimų centro — sostinės rei
kalas. Iki šiol šiaurės teritorijos, 
nepriklausančios nė vienai pro
vincijai, yra valdomos tiesioginiai 
iš Otavos, išskyrus Mackenzie 
distriktą, kuris turi savo atskirą 
centrą Fort Smith vietovėje. Da
bar siūloma Mackenzie distriktą 
praplėsti iki teritorijos apimties 
su sostine Fort Smith. Kiti siūlo 
sostinės garbę atiduoti kelių cent
rui Hay River arba kasyklų cent
rui Yellowknife.

Komisijos adresas: P.O. Box 
gyvas 2502, station “D”, Ottawa 4, Ont.Lietuvoje Stelmužės ąžuolas, virš 2.000 metu senumo, dar vis

Prof. Al. Roemeris apie liaudies ’seimą'
"Seimo" nutarimai išreiškė ne Lietuvos žmonių, bet Kremliaus valią ir jo politikos tikslus

(Elta) Prof. M. Roemeris buvo Į džiaginių ir dvasinių liaudies jė-! 
žinomas konstitucinės teisės žino-' gų išaugimas... Kitaip sakant1 

“ — Lietuvos Respublikoje buvęs;
pragaras, o Lietuvos Socialistinė
je Tarybų Respublikoje Sovietų- 
Sąjungos sąstate būsiąs tobulas, 
laimingas rojus, žinoma, tą nepa
kenčiamą pragarišką Lietuvos j 
praeitį sugriovusi pati Lietuvos 
liaudis, ir šią laimingą Lietuvos 
ateitį Liaudies Seimas kuriąs Lie
tuvos liaudies įsakymu; esą,! 
‘klausydamas liaudies valios’, 
Liaudies Seimas nutaręs prašyti 
Sovietų Sąjungą priimti socialis
tinę tarybų Lietuvą į savo sąstatą.

Šiomis . dviem deklaracijomis 
Liaudies Seimas vykdė tai, kas 
sudarė birželio mėnesį sovietų 
žygio į Lietuvą pačią esmę. Tai 
yra teisinis ne pačios Lietuvos 
socialistinių jėgų santykiavimo, 
ne jos ‘liaudies valios’, bet sovie
tų žygio i Lietuvą padarinys. Pa
darinys, kuris glūdėjo pačiame 
žygyje, kuris sovietų politikos su
manytas ir tiksliai Įgyvendintas. 
Visa, kas nuo 1940 m. birželio 
14 d. iki pat tų metų liepos 21 d. 
vyko Lietuvoje, tai buvo tiktai 
šios sovietų jėgų spaudimu pa
grįstos jų politikos inscenizavi
mas,

vas ne tik Lietuvoje, bet ir už: 
jos ribų. Prieš 25 metus bolševU 
kams okupuojant Lietuvą, vyk-Į 
dant rinkimus i vad. Liaudies 
Seimą ir to Seimo posėdžius, jis’ 
gyveno Lietuvoje ir visus Įvykius 
iš arti stebėjo, štai jo autoritetin
ga nuomonė apie Liaudies Seimą 
ir jo darbą.

“Tad 1940 m. liepos 21 d., — 
rašo prof. Roemeris, — susirin
ko Liaudies Seimas. Jis posėdžia
vo 3 dienas. Išklausęs daug iškil
mingų ir karštų kalbų, kurios vi
sos krypo į vieną vyriausiąjį tiks
lą — sovietizuoti Lietuvą, dėtis 
į Sovietų Sąjungą, priėmė įvairias 
darbininkų, valstiečių, darbo in
teligentų, vaikų delegacijas, ku
rios jį sveikino ir tą patį sovie
tams kartojo, daug plojo, kėlė 
ovacijas ir, žinoma, vienbalsiai 
priėmė nutarimus, kuriems jis 
buvo skirtas. Viskas vyko vieny
bėje, be jokių ginčų ir svyravimų. 
Didžiuliai sovietų vadų ir didvy
rių atvaizdai puošė posėdžių salę. 
Viskas vyko taip, lyg tai būtų mu
zikos koncertas iš gaidų.

Pirmą dieną Liaudies Seimas 
priėmė dvi deklaracijas. Tai yra 
dvi pagrindines perversminės 
Lietuvos valstybės likimo dekla- 

nadoje, dalis Sov. Sąjungoje, racijas. Pirmoji šių deklaracijų 
Tą klausimą iškėlė Kanados de- skelbia Lietuvą Socialistine Sovie- 
legacija ir net porą valandų dis- tų Respublika. Antroji — prašo 
kutavo su augštais sovietų pa- Sovietus priimti Lietuvos Socia- 
reigūnais, kurie pažadėjo neda- Hstinę Sovietų Respubliką į So- 
ryti sunkumų ir leisti artimom 
pintinėm iš Sov. Sąjungos išvyk
ti pas artimuosius gyvenančius 
Kanadoje. Lieka tik laukti ir 
stebėti, kiek sovietai savo pa
žadą vykdys.

Kanadiečiai užima pirmą vie
tą telefoniniuose pasikalbėji
muose. Praėjusiais metais kiek
vienam kanadiečiui teko 592 te
lefoniniai pasikalbėjimai. Kana
diečiai toje srityje jau pirmau
ja 12 metų iš eilės. Antroje vie
toje lieka JAV, kur vienam pi
liečiui išeina 570 pasikalbėjimų 
per metus.

Uranijaus pardavimas Pran
cūzijai užkliuvo, nes Kanados

cialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos* sąstatą kaip sąjunginę 
respubliką tais pačiais pagrin
dais, kuriais šioje sąjungoje da
lyvauja Ukraina, Gudija ir kitos 
socialistinės sovietų respublikos. 

Kitą dieną, liepos 22-rą, abi 
Liaudies Seimo priimtos deklara
cijos paskelbtos “Vyriausybės 
žiniose” aukso raidėmis ant ypa
tingo popieriaus...

žinoma, šių abiejų deklaraci
jų nutarimų motyvai, pareikšti 
pačiose deklaracijose, yra tie pa
tys, kurie jau buvo visuose mi
tinguose, agitacijose ir spaudoje 
nuolat skelbiami ir kartojami. 
Juos galima suskirstyti į dvi rū
šis — iš vienos pusės peikimas ir 
net smerkimas viso, kas buvo ne- 

vyriausybė nori pastatyti sąlygą, priklausomoje Lietuvos Respubli- 
kad parduodamas uranijus ne- ' ' * ' ” ” — ”
būtų naudojamas atominiam 
ginklam. Denison Mines kompa
nija darė visas pastangas., kad 
ta sutartis praeitų, nes Prancū
zija būtų pirkusi 100 mil. sva
rų uranijaus. Dabar Prancūzi
ja pareiškė, kad pirksianti ura
nijų kur nors kitur.

koje, kurios negailestingoji ‘kri
tika’ piešia karikatūrinį visokių 
nuodėmių ir blogybių vaizdą, iš 
antrosios*— be saiko idealizuoja
mi sovietai, i kuriuos įsijungus 
būsiąs pagaliau laiduotas tikras 
Lietuvos ‘suverenumas’, tikras 
ūkio pakilimas, tikras tautinės 
kultūros žydėjimas, visiškas me-

sui generis politinio teatro

vaidinimas, šio inscenizavimo žy
miausias sąmoningas veikėjas bu
vo Lietuvos Komunistų Partija, 
režisierius — Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų komisaro pava
duotojas Dekanozovas, jo padėjė
jas — sovietų atstovas Lietuvai 
Pozdniakovas,* Molotovui ir pa
čiam Stalinui vadovaujant. Artis
tais bei statistais buvo Liaudies 
Vyriausybė ir Liaudies Seimas. 
Liaudies Seimo 1940 m. liepos 
21 d. deklaracijos — tai buvo so
vietų karinio žygio į Lietuvą vai
sius, tai buvo tikras negailestin
gas mažoms tautoms sovietų ga
na žiaurios politikos derlius.

Lietuva, Lietuvos liaudis — 
jokio sprendžiamo vaidmens 
čia nevaidino. Ji stebėjo Įvykius, 
negalėdama pajudėti, paralyžuo- 
ta svetimos karinės bei politinės 
jėgos ir jos sąmoningų ir nesą
moningų, kartais naivių, agentų 
jai uždėtų pančių. Tačiau viskas 
buvo svetimųjų rusų daroma jos 
vardu: jos vardu kalbėjo ir veikė 
Liaudies Vyriausybė, jos vardu 
buvo organizuojami mitingai, ei
tynės ir demonstracijos, jos var
du buvo demonstruojami visokie 
plakatai, jos vardu buvo rašomi 
straipsniai, jos vardu rėkė mitin-

Eskimė motina neša savo kūdikį, įvyniotą į laukinio žvėries kailį. 
Kanados spauda rašo, kad keičiantis gyvenimo sąlygoms eskimai 
bus priversti keliauti iš šiaurės sričių į pietus. Anot eskimų tyrinė
tojo Diamond Jenness: “Šių dienų eskimai yra nugalėti žmonės, 
nustebinti pasikeitimų, kurie ėmė skverbtis į jų gyvenimą nuo šio 
šimtmečio pradžios.

CSC Globe & Mail foto

Savaitės įvykiai
JAV VYRIAUSYBĖ KREIPĖSI Į JUNGTINIŲ TAUTŲ GEN. 

SEKRETORIŲ U THANT IR SAUGUMO TARYBA, PRAŠYDAMA 
PAGALBOS UŽBAIGTI KARUI VIETNAME. Tai yra naujas posū
kis Amerikos politikoje, nes lig šiol buvo vengiama į Vietnamo 
konfliktą Įsileisti Jungtines Tautas. Prez. Johnsonas spaudos kon
ferencijoje pranešė tautai, kad amerikiečių karių skaičius P. Viet
name bus padidintas iki 125.000 vyrų. Atsargos divizijos nebus šau
kiamos i aktyvią karo tarnybą, bet susidariusiai spragai užpildyti 
padvigubinamas karo prievolės kontingentas iki 35.000 kas mėnesį. 
Nerimas demokratų senatorių tarpe, atrodo, prez. Johnsoną priver
tė imtis atsargesnių žingsnių ir galutinį problemos sprendimą ati
dėti keliems mėnesiams, kad* per tą laiką turėtų progos pasireikšti 
Jungtinės Tautos, nors jos tiknausiai karo Vietname sustabdyti ne
įstengs. Amerikiečių lėktuvai 
bombardavo dvi sovietinių prieš
lėktuvinių raketų platformas ne
toli Hanoi. Skelbiama, kad viena 
buvo visiškai sunaikinta, o kita 
gerokai pagadinB.’šios operacijos 
metu amerikiečiai prarado 5 lėk
tuvus — tris numušė priešlėktu
vinės patrankos, o du nukrito su
sidūrę ore. Labai galimas daly
kas, kad priešlėktuvines raketas 
aptarnavo sovietinis personalas. 
Tokiu atveju sovietai turėtų gero
ką skaičių žuvusiųjų, bet tuo tar
pu Maskva tyli ir neprotestuoja. 
Gelbėdami pašauto lėktuvo para
šiutu nusileidusį pilotą, amerikie
čių naikintuvai š. Vietnamo teri
torijoje pirmą kartą apšaudė ko
munistinės armijos karius, mėgi
nusius amerikietį paimti į karo 
nelaisvę. Aukų skaičius neskelbia
mas. Amerikietį išgelbėjo malūn
sparnis. Hanoi jaučiamas padidė
jęs nervingumas dėl prez. John- 
sono pasiryžimo padidinti ameri
kiečių karių skaičių P. Vietname. 
Komunistinė spauda skelbia di
dėjantį pavojų š. Vietnamui. Gy
nybos ministeris Vo Nguyen Giap 
pareiškė, jog karo vadovybę P. 
Vietname perims amerikiečių ge
nerolai, bet jeigu amerikiečiai 
mėgintų pulti š. Vietnamą, jiems 
būtų suduotas mirtinas smūgis. 
Šiuo metu š. Vietname yra pra
vesta beveik visuotinė mobiliza
cija, ir daug kur moterys jau yra 
pakeitusios i karo tarnybą paim
tus vyrus.

Ženevoje atnaujinta nusigink
lavimo konferencija, kurioje da
lyvauja 17 valstybių, neįstengia 
padaryti jokios pažangos. Atida
romoje kalboje sovietų atstovas 
kaltę dėl ligšiolinių konferencijos 
nesėkmių ir jos bankroto pr. me
tų rugsėjo mėnesį suvertė JAV. 
Šį kartą amerikiečiai, atrodo, yra 
pasiryžę sumažinti savo reikalavi-

giniai oratoriai bei agitatoriai, 
jos vardu buvo skiriamas Liau
dies Seimo sąstatas, jos vardu ta
sai Seimas pasivadino ir jos var
du liepos 22 d. išleido dvi dekla
racijas, uždėjusias pagaliau taš
kus ant raidės I. Visur jautėsi ga
lingoji rusų bolševikų ranka, 
Stalinui ir jo padėjėjams vado
vaujant, bet atliekama Lietuvos 
liaudies vardu. Kokia likimo iro
nija! Puikiai medžiagiškai ir kul
tūriškai augusi lietuvių tauta 
svetimų buvo begėdiškai paže
minta, išniekinta, sunaikinta jos 
pačios liaudies vardu ...” — rašo 
konstitucinės teisės žinovas ir tos 
katedros Vytauto Didž. Univer
sitete vedėjas prof. M. Roemeris. 
(Žr. X. Y. Lietuvos sovietizacija. 
Augsburgas 1949 m.)

šis “Tėviškės žiburių” nu
meris yra paskutinis prieš 
atostogas. Sekanti laida išeis 
rugpjūčio mėn. 19 d.

mus nusiginklavimo priežiūrai už
tikrinti, bet įtampą padidino prez. 
Johnsono kalba ir jo nauji posū
kiai Vietnamo politikoje. Italijos 
užsienio reikalų miiii’steris A. 
Fanfani ragino konferencijos da
lyvius paruošti dirvą į Vietnamo 
konfliktą įsivėlusių kraštų tiesio
ginėms deryboms.

Komunistinė Kinija puolė Sov. 
Sąjungą, kritikuodama jos politi
ką Vietnamo atžvilgiu. Kritika, 
kuri savo aštrumu pralenkia vi
sus ligšiolinius antpuolius prieš 
Sov. Sąjungą, buvo paskelbta Pe
king© dienraštyje “Ta Kung Pao” 
ir paskleista užsienyje oficialios 
kiniečių žinių agentūros. Sovie
tams prikišama, kad jie tik akims 
mulkinti pasisako už komunistų 
partizanus, o iš tikrųjų jieško 
bendravimo su amerikietiškuoju 
imperializmu. Kartu su amerikie
čių pakalikais Tito ir šastri sovie
tų vyriausybė, girdi, gieda tą pa
čią giesmę, garbinančią Ameriką, 
ir siekia taikos derybų, kad ame
rikietiškasis imperializmas būtų 
išgelbėtas iš nemalonios situaci
jos,

Prancūzija nutarė nedalyvauti 
šį rudeni rengiamuose Atlanto 
Sąjungos kariuomenės manevruo
se. Tai yra naujas prez. Dė Gaulle 
mėginimas sugriauti šią organiza
ciją ir ant jos griuvėsių pastatyti 
kitą, pagrįstą tautiškumo pradu, 
kad būtų patenkinta prez. De 
Gaulle didingos Prancūzijos li
guista manija. Bent tuo tarpu De 
Gaulle, atrodo, negalvoja, kad po 
jo mirties visa Prancūzijos “didy
bė” gal paskęsti partijų ir parti- 
jėlių atsinaujinusiose kovose. Po 
paskutinių Prancūzijos ėjimų At
lanto Sąjungos vadas gen. L. L. 
Lemnitzer prancūzų pareigūnus 
savo štabe turėtų pakeisti kitų 
valstybių lojaliais atstovais, bet 
tokiu atveju prez. De Gaulle gali 
pareikalauti, kad štabas išsikraus
tytų iš Prancūzijos.

Vadinamieji neutralieji kraštai 
yra pasiryžę Vietnamo konflikto 
dalyvius pasodinti prie derybų 
stalo. Iniciatorių grupei priklauso 
Jugoslavijos prez. Tito, Indijos 
premjeras šastri ir Jungtinės 
Arabų Respublikos ministeris pir
mininkas Nasseris. Pirmiausia 
bus stengiamasi surasti ir išsiaiš
kinti minimalias sąlygas tokioms 
deryboms. Ryšį su Pekingu paža
dėjo palaikyti geras kiniečių ko
munistų draugas Nasseris.

Belgijoje sudaryta koalicinė 
krikščionių demokratų ir socia
listų vyriausybė. Naujajam prem
jerui Pierre Harmel pavyko už
baigti du mėnesius trukusią vy
riausybės krizę. Jis žada specialią 
parlamentarų komisiją, kuri pa
ruoš konstitucijos reformas, siek
dama sutaikinti olandiškai kal
bančius flamandus ir prancūziš
kai šnekančius valonus.

(Nukelta į 7 pšl.)
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MAŽASIS SUSIRINKIMAS
DR. JONAS GUTAS

Bažnyčia mūsų, dienomis pla
čiai atidarė savo langus ir duris. 
Iš šventovės vidaus išsiveržė ga
linga šviesa, papūtė gaivūs atsi
naujinimo vėjai, atsivėrė didžiu
liai bendrojo darbo — apaštalavi
mo — bendradarbiavimo — plo-

Būdama atvira pasauliui, kiek
vienam žmogui, o ypač savo na
riams, Bažnyčia kviečia prie atvi
rumo visus.

protus. Yra akims ko regėti, yra 
širdims ko mylėti, yra protams ko 
suprasti. Atrodo, kad prasideda 
trečiojo dieviškojo asmens — šv. 
Dvasios — nepaprasto veikimo 
laikotarpis,

Ištieskime rankas duoti ir gau
ti, patiems turėti ir kitus turtinti 
dieviškosios tiesos ir meilės lo
biais.

Atsiverkime kiekvienam šven
tosios Dvasios alsavimui. Jis jau
čiamas visoje žemėje.

- Būkime atviri pasauliui, kuria
me gyvename, dabarčiai, kurioje 
atliekame savo pašaukimą, visoms 
problemoms ir vertybėms.

Būkime pagalba stokojantiems, 
beturčiams, ligoniams, vieni
šiems. Leiskime Kristui per mus 
šelpti vargšus, guosti liūdinčius, 
lankyti ligonius ir vienišus.

Būkime atviri ir pagarbūs vi
soms kultūroms, visiems luo
mams, visiems tikėjimams — pa
garba stato tiltus, meilė jungia 
širdis, neapykanta griauna bend- 
ruomenišmumą. Argi nesame Die
vo žmonės pakelėje į anapus? Ap
reiškimo pilnumas, kuriuo džiau
giamės, yi a įpareigojanti dovana, 
ne pasididžiavimo pagrindas.

Jei šių dienų pasaulis sutiks at
virą Bažnyčią krikščionyse, kurie 
supranta jos naują dvasią — po
zityvią, bebaimę, pasiruošusią 
keistis ir reformuotis, jis susitiks 
su pačiu Kristumi ir pasijus na
muose Jo atviroje Širdyje.

Kristus deda savo pirštą ant 
mūsų širdžių ir kartoja kitados 
ligoniui pasakytus žodžius: atsi
verk — efeta.

Nauji horizontai
Labai greitai keičiasi krikščio

niškasis ir apskritai žmogiškasis 
gyvenimas, atsiveria nauji akira
čiai gilėja ir platėja Bažnyčios 
samprata, įgauna vis naujas for
mas krikščionių tarpusavis atsi
naujinimas, dvasiškiai ir pasaulie
čiai suranda naujų pokalbių, nau
jų bendro veikimo formų besirū
pinant Gerosios Naujienos sklėL 
dimo reikalais.-

Jeigu Bažnyčia yra Dievo at
pirktieji žmonės, tai ir visi Bažny
čios reikalai nebėra tik jos vado
vų rūpestis, bet ir visų žmonių 
reikalai. Kiekvieną Bažnyčios na
rį puošia Dievo žmogaus kilnu
mas, jam derama pagarba, kartu 
lydi ir krikščioniškoji atsakomy
bė.

Ir pasaulietis krikščionis turi 
ne tik teisę, bet kartais ir griežtą 
pareigą išreikšti savo ir gyvena
mojo meto problemas, patiekti iš
ganingus pasiūlymus Bažnyčios 
hierarchijai dvasiniam Kristaus 
kūnui statyti, ne griauti.

1964 m. pirmą kartą Kanadoje 
būrys pasauliečių katalikų įteikė 
šio karšto vyskupams raštą įvai
riais aktualiais klausimais, kurie 
domina jų protus, jaudina širdis, 
drumsčia sąžines, čia kalbėjo pro
fesoriai, advokatai, unijų vadai, 
architektai ir paprastos šeiminin
kės apie gimimų kontrolę, parapi-

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai, 
861 COLLEGE ST.

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

jų organizacijas, darbininkų sąjū
džius, moterų rolę Bažnyčios ir vi
suomenės gyvenime, katalikų įna
šą į daugiarūšę visuomenę, nau
jąją liturgiją ir 1.1. Girtinas atvi
rumas ir nuoširdumas, patiekiant 
įvairius pasiūlymus, iškeliant da
rytinus pakeitimus (pig. Brief to 
the Bishops, edit, by Paul T. Har
ris. Gaunama Cath, Information 
Centre, 830 Bathurst Str., Toron
to 4, kaina $2.95).

Atsinaujinimo amžiuje reika
linga laisvė ir proga, kad galėtų 
žmonės pareikšti ką jie mano vie
nu ar kitu klausimu. Daugelis ku
nigų, pasauliečių, seserų vienuo
lių nori turėti pastovų būdą, per 
kurį jie galėtų išreikšti savo min
tis ir gauti reikalingų informacijų 
rūpimais klausimais (plg. Amba- 
sador, vol. 9, nr. 3, June 1965, p. 
2).

Pirmosios kregždės
Vyskupas Aleksandras Carter, 

Sault Ste. Marie vyskupijos gany
tojas, prieš du metus suorganiza
vo mažąjį vyskupijos susirinkimą 
pagal dabar vykstančio visuotinio- 
jo Bažnyčios susirinkimo pavyzdį. 
Pradžioje tai buvo vienintelė tos 
rūšies dvasiškuos - pasauliečių 
taryba visoje šiaurės Amerikoje* 
Šiuo laiku net keliose vyskupijose 
veikia panašios tarybos kaip vys
kupų patariamieji ir pagalbiniai 
organai. St. Louis arkivyskupijos 
kardinolas Ritter įsteigė taip va
dinamąją “Dialogo konferenciją”. 
Savo struktūra ji yra panaši į 
“Mažąjį susirinkimą”. Panašūs 
organai steigiami ir kitose Ameri
kos vyskupijose.

Sault Ste. Sfariė vyskupijos 
“Mažasis susirinikmas” turi kaip 
ir visuotinasis Vatikano susirinki
mas koordinacinę komisiją susi
dedančią iš 12 pasauliečių ir 12 
dvasiškių. Pokamisės susideda iš 
vyskupijos kunigų, vienuolių (vy
rų ir moterų) ir pasauliečių*. Po
kamisės svarsto tokius klausimus, 
kaip liturgija, pasauliečių apašta
lavimas, auklėjimas, krikščionių 
vienybės sąjūdis, pašaukimų ir 
masinės komunikacijos. Kiekvie
na komisija gilinasi į savo' srities 
klausimus ir prieitas išvadas iš
dėsto “Mažojo susirinkimo” visu
mos sesijoje, kurioje pirminin
kauja vyskupas A. Carter. Visose 
“Mažojo susirinkimo” komisijose 
ir pokamisėse dalyvauja apie 600 
asmenų. Ligi-šiol įvykusios 4 vi
sumos sesijos. Kiekvienoje tokio
je sesijoje yra svarstoma komisi
jų pateiktieji klausimai. Geriau
sios idėjos yra siunčiamos į koor
dinacinę komisiją galutinam jų 
apipavidalinimui. Apie “Mažojo 
susirinkimo” darbą vysk. A. Car
ter sako, kad jis' jam padeda 
spręsti ne vieną sunkią problemą, 
kad žmonės įsitraukia į didesnį 
bendradarbiavimą su Bažnyčios 
vadovybe, darosi aktyvesni jos 
nariai, sąmoningesni katalikai.

Komisijose ir visumos sesijose 
viešpatauja demokratinė dvasia— 
kiekvienas gali laisvai išdėstyti 
savo mintis, daryti pasiūlymus. 
Ateity visumos sesijose galės da
lyvauti ne tik komisijų nariai, bet 
ir kiekvienas besidomįs sesijoje 
svarstomais klausimais.

“Sekantis žingsnis“, sako vys
kupas, “kai pasibaigs visuotinasis 
Vatikano susirinkimas, bus šau
kiamas vyskupijos sinodas susu
muoti iš didžiojo ir mažojo susi
rinkimų kilusias mintis ir nuosta
tus, kurie palies praktiškąjį vys
kupijos katalikų gyvenimą”.

TEL. 536-4767

riaus iniciatyva 1 
lūs tyrinėjimai 

kių pat, kokios buvo ir Stalino 
laikais šis faktas buvo paremtas

pat ir tiesiog iš anapus gautomis 
žiniomis.

Lenkų mėnesinis “Na antenie” 
- nr. 2,1965, o taip pat “Neue Zue- 

richer Zeitung” paskelbė tyrinėji
mų duomenis apie Sovietų Sąjun
gos darbo stovyklas. Straipsnis 
iliustruotas Sov. S-gos žemėlapiu, 
kuriame aiškiai sužymėtos darbo 
stovyklų vietos. Viso priskaitoma 
56 priverč. darbo stovyklos, išmė
tytos po visą S. S-gą. Tai nėra pa
vienės stovyklos. Dažniausiai vie-' 
noj apylinkėj įrengta visa eilė 
stovyklų, kuriose belaisviai atlie
ka vienos rūšies darbus. Pavyz-

ČEKOSLOVAKIJA KRYPSTA Į KAPITALIZMĄ
Liepos mėn. 3 d. “Tiesoje” 

Otas Kotikas laiške iš Prahos 
praneša, kad visos socialistinės 
šalys pereina į naujo planavimo 
sistemą, kuri visai panaši į kapi
talistinių kraštų metodus.

Numatoma, kad įmonės pačios 
nustatinės savo planus ir gamy
bos programas, stengsis patenkin
ti vartotojų poreikius. Reguliuo
jamos kainos įgalins padengti ga
mybos išlaidas ir gauti pelną, kas 
ir yra kapitalistinių metodų sie
kimas, nuo ko jau ir sovietai ne
atsisako. Būsią mažinamos kainos 
išėjusių iš mados prekių, o augš- 
tesnes gaminių kainas nustatysią 
naujoms prekėms, kad gautų

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
Laiveliai ant koralinių uolų

Pradėjus išsikėlimo operacijas, 
išryškėjo antroji žvalgybos klaida 
— koralinės uolos vandenyje. 
Amerikiečiai II D. karo metu pa
sauliui pademonstravo neįtikėti
nai tobulą išsikėlimų techniką 
Ramiajame vandenyne, kai buvo 
iš vienos japonų užimtos salos ke
liamas! į kitą. Tas operacijas, 
kaip taisyklė, jie pravesdavo (Re
nos metu, nors nakčia japonams 
juos būtų buvę sunkiau apšaudy
ti, tačiau ir Ramiojo vandenyno 
salas supo koralinės uolos, kurių 
nakčia negali pastebėti.

Didelė dalis brigados išsikėli
mo laivelių, dar nė kranto ne
pasiekę, užšoko ant uolų. Kadan
gi daugumas jų buvo pagaminti 
iš vadinamo “fiberglaso”, toks 
netikėtas susidūrimas su koralais 
pramušdavo skylę dugne, ir bri
gados vyrams su pilna kautynių 
apranga tekdavo šokti į vendenį* 
Nemažesnių sunkumų teikė ir lai
velių motorai, pritaikyti meške
riojimo sportui ramiuose vidaus 
vandenyse. Atviroje jūroje jie 
čiaudėjo, kosėjo ir geso. Tarp lai
vų ir pakrantės, artėjant rytui, 
įsiviešpatavo išsikėlimo planuose 
nepramatytas chaosas.

Brigados vadas San Roman, ne
laukdamas kol išsikels visa briga
da, štabą perkėlė į krantą ties 
Plaja Giron, nes buvo jaučiamas 
vis intensyvesnis susišaudymas, 
reikalaujantis greitų sprendimų. 
Panašiai pasielgė ir jo pavaduoto
jas Oliva — jis taip pat išsikėlė į 
krantą ties Plaja Larga vadovau
ti operacijų kairiajam sparnui.

Radijo siųstuvai
Pakrantėje abiejų vadų laukė 

naujas smūgis. Amerikiečių žval
gyba jiems buvo garantavusi, kad 
Castro daliniai neturės ryšio su 
krašto giluma ir negalės prisi
šaukti pagalbos, tačiau brigados 
vyrai barakinio tipo pastatuose 
aptiko net tris modernius trum
pųjų bangų radijo siųstuvus. Vi
si ženklai rodė, jog jais dar tik 
prieš keletą minučių, iki pat pas
kutinio momento, naudojosi mi
licijos radistai, perduodami ži
nias apie išsikėlimą. Taigi, Cast
ro ne tik žinojo apie išsikėlimą, 
bet, tenka manyti, jau organiza
vo atitinkamus priešveiksmius, o 
didžioji brigados dalis dar tebe
buvo laivuose.

Brigados vadas San Roman pa
reikalavo iškelti į krantą šarvuo
čius ir sunkiuosius ginklus. Spe
cialiems išsikėlimo laivams vado
vavęs amerikietis buvo kitokios 
nuomonės:

— Tankai ir patrankos yra ta
vo, su jais gali daryti ką tik pats 
nori, bet aš patarčiau palaukti ry
to. Nebus jokios naudos, jeigu 
mes juos atiduosime koralams ir 
jūros bangoms...

San Roman buvo priverstas su
tikti su amerikiečio pasiūlymu — 

džiui, šiaurės Rusijoj didžiulė 
stovyklų grupė yra netoli Archan- 

8000 vergų (vyrų, moterų ir vai
kų), sudarytų iš įvairių vidurio 
bei vakarų Europos tautų. Dirba- t

romus, kelius.
Panašių stovyklų grupių yra 

Naujosios Žemės saloj, o į pietus 
nuo salos yra grupė stovyklų, li
kusių iš Stalino - Berijos laikotar
pio. šios stovyklos yra žinomos 
kaip Vorkutos sistemos stovyklos. 
Jose yra pasibaisėtinai katastro
fiškos gyvenimo sąlygos, ir dėl 
to mirimų nuošimtis nepaprastai 
augštas. Šalia šitų yra įrengta vi
sa eilė naujo tipo stovyklų, kurio
se vergai daugiausia dirba prie 
geležinkelių statybos arba prie 
naftos laukų įrengimų. Kitos sto
vyklų grupės išmėtytos tarp Ura
lo kalnų ir Kaspijos jūros, Kau
kazo srityje, Centrinėj Rusijoj, 
Ukrainoj ir Kamčatkoj. Tyrinėto
jai rado stovyklų Vladivostoko 

daugiau pelno. Kainos atsilieps į 
gamybą, atsilieps į įmonių paja
mas ir darbininkų uždarbius. Iš 
pajamų atskaičius gamybos išlai
das, įmonės apmokės iš anksto 
nustatytus įsipareigojimus, o iš 
likusios sumos sudarys fondą dar
bininkams materialiai skatinti ir 
kitiems tikslams. Valstybė pasi- 
imsianti iš anksto nustatytą pro
centą nuo grynų įmonės pajamų. 
Gamintojai mažinsią gamybos iš
laidas, kelsią darbo našumą. 
Kiekvienas tiekėjas padengsiąs 
nuostolius, dėl kurių jis būsiąs 
kaltas. Tai bus daroma, kad įmo
nė išmoktų gaminti tai, kas reika
linga ir ko reikalauja vartotojas. 
Gale rašo, kad naujoji sistema iš- 

Centrinėj Azijoj — 1 
dykumoj. Vienose į 
darbas yra naujų geleži 
tyba, vandentiekių įrei

kariuomenei įrengimus (Kamčat- 
koj), dar kitur — prie miško dar
bų.

Belaisvius sudaro visų Sov. S- 
gos tautų žmonės. Netrūksta ir iš 
jauniausių respublikų, šalia bal
tų, galima rasti lenkų, ukrainie
čių, vengrų, vokiečių, čekų, ru-
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laisvins kalektyvą, darbo žmonių 
iniciatyvą kovoje už tolimesnį 
Čekoslovakijos liaudies ūkio iš
vystymą, darbo žmonių kilimą.

Vakariečiai komentatoriai sako 
priešingai, kad su šiomis reformo
mis komunistai žengs kapitalis
tiniu pelno siekimo keliu. Jie ne
atsižvelgs į darbininkų interesus, 
jų atlyginimą, o tik rūpinsis ap
mokėti gamybos išlaidas ir ati
duoti režimui nustatytą procen
tą. Darbininkams teks tik tai, kas 
liks, t.y. ubagiškas atlyginimas, 
iš kurio neįmanoma žmoniškai 
pragyventi. Būdinga, kad, šne
kant apie naująją sistemą, neke
liamas naujų atlyginimo normų 
klausimas. Pranas Fabius

nuteistų darbams.
šias informacijas remia ir kitų 

tautybių tyrinėtojų daviniai, ypa
tingai ukrainiečių. Remiantis to
kiais įrodymais, galima be jokių 
abejojimų tvirtinti, kad šių dienų 
Sovietų Sąjungos režimas tebe
naudoja tuos pačius metodus nu
sikratyti politiniams oponentams, 
kokie buvo anksčiau Stalino nau
dojami.

Paruošė VYT. KASTYTIS

iki ryto narams galbūt pavyks iš
sprogdinti kaikurias koralų-uolas 
ir paženklinti praplaukimui sau
gius kanalus. Tačiau rytas taipo
gi galėjo atnešti netikėtumų, nes 
tuo metu vi^ kortnę jau bus 
Castro rankose. J kautynes jis ga
lės mesti ne tik savo kariuomenės 
dalinius, bet ir sunaikinimo iš
vengusius lėktuvus. Tiesa, ame
rikiečių žvalgyba buvo garantavu
si apsaugą ore, ji taip pat buvo 
užtikrinusi, kad Castro neturės 
nė vieno lėktuvo, bet... San Ro
man prisiminė visas lig šiol pa
darytas žvalgybos klaidas. Kažin, 
ar auštantis rytas jų dar daugiau 
neišvilks į dienos šviesą?...

Nesėkmė lydi brigados 
parašiutininkus

Iš Kiaulių įlankos į krašto gi
lumą vedančius kelius turėjo už
blokuoti brigados parašiutininkai. 
Pirmiausia iš transportinių lėktu
vų buvo išmesti jų sunkieji gink
lai ir amunicija, o paskui prasidė
jo parašiutininkų šuoliai į tamsią 
gimtosios žemės naktį. Castro mi
licininkų ugnis liudijo, kad pa
rašiutininkų nusileidimas neliko 
nepastebėtais. Dalis jų buvo pa
šauti dar ore, bejėgėje būklėje, 
kada šie gerai paruošti vyrai, ne
jausdami žemės po kojomis, ne
gali nė piršto pajudinti savo sau
gumui užsitikrinti. Nakties tamsa 
gerokai apsunkino pilotų darbą 
tiksliai atpažinti nuleidimo zoną 
ir atlikti atitinkamus apskaičiavi
mus, kad parašiutininkai nusi
leistų iš anksto numatytoje vie
toje.*

Visi sunkieji parašiutininkų 
ginklai ir amunicija žemę pasiek 
kė pelkių zonoje — juos tuojau 
prarijo Zapatos klampiosios pel
kės. Į pelkynus nusileido ir ne
maža dalis pačių parašiutininkų, 
o kiti atsidūrė tolokai nuo prama
tytų taikinių. Iš trijų kelių para
šiutininkams pavyko užblokuoti 
tik vieną, o kiti du liko atviri 
Castro operacijoms.

Nesėkmės ištiktų parašiutinin
kų nuotaiką pakėlė vietinių gy
ventojų reakcija: vyrai padėjo 
surankioti išmėtytus ginldus ir 
amuniciją, moterys ėmė slaugyti 
sužeistuosius. Buvo ir tokių, ku
rie su ginklu rankose papildė pa
rašiutininkų eiles. Amerikiečių 
žvalgyba teisingai buvo prama- 
čiusi vietinių gyventojų Opoziciją 
į komunizmą palinkusiam dikta
toriui Castro.

Castro viltis — Zapatos 
pelkės

Pranešimai apie brigados išsi
kėlimą Castro pasiekė Havanoje 
ankstyvą pirmadienio rytą. Tikė
damasis apgaulės, jis pirmiausia 
įsakė patikrinti iš Plaja Larga ir 
Plaja Giron ateinančių žinių tiks
lumą. Tačiau visas abejones greit 
išsklaidė Drasidėjusi tyla — trum
pųjų radijo bangų siųstuvai mi
nėtose vietovėse nutraukė darbą. 
Buvo aišku, kad jie jau yra pate
kę į priešo rankas. Castro nusku-
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Aplinkraštis KLB apylinkių valdyboms
Labai nemalonu trukdyti Tams

tas net vasaros karščių metu, ne
leidžiant atsikvėpti po žiemos ir 
pavasario įtemptos veiklos. Ta
čiau pirmojo jaunimo kongreso 
sėkmingas įvykdymas ir uždoku- 
mentavimas mums atrodo toks 
svarbus dalykas, kad drįstame 
dar sykį kreiptis, net atostogų 
metu.

Jau keletą kartų esame prašę 
pasiųsti kongreso leidinio redak
torei stud. A. Bušinskaitei, 508 
Glenlake Avė., » Toronto, Ont., 
apylinkės jaunimo organizacijų 
ir liet, veikloje išsiskiriančių jau
nuolių nuotraukas ir veiklos apra
šymus, o taip pat nuotraukas vi
sų programos dalyvių, nurodant, 
ką jie kongrese atliks. Sis yra, 
manau, paskutinis mūsų kreipi 
masis šiuo klausimu, ir jei me 
džiaga nepasieks redaktorės ligi 
rugpjūčio 15 d., tai pavėlavusi 
apylinkė greičiausiai negalės bū
ti atstovaujama šiame istorinia
me leidinyje. Kartais suabejoja
ma dėl jaunimo aktyvaus dalyva
vimo mūsų organizacijose ir 
bendrai iš viso, ar kas naudingo 
jo yra atlikta lietuviško reikalo 
labui. Jaunimo veiklos duomenų, 
surinktų viename leidinyje, ligi 
šiol dar neturime ir todėl šiuo 
leidiniu norima nors iš dalies už
pildyti šią negeistiną spragą ir 
parodyti, kad bent dalis jaunimo 
tikrai tinkamai atlieka savo pa
reigas ne tik Kanadai, bet ir ken
čiančiai Lietuvai. Ligi tos pačios 
rugp. 1 d. malonėkite pranešti E. 
Daniliūnui, ar bus reikalingas 
pianinas Tamstų apylinkės talen
tų popietės programai. Dėl ne- 
pranešimo gali būti ne tik apsun
kintas sklandus bendros progra
mos pravedimas, bet dėl to gali 
nukentėti ir Tamstų programos 
efektingumas. Maždaug ligi tos 
pačios datos prašome paminėtu 
p-lės A. Bušinskaitės adresu pa
siųsti savąją kūrybą ir užsiregist
ruoti meno ir tautodailės parodai 
šiuo adresu: stud. M. Astrauskas, 
47 Glenlake Avė., Toronto, Ont. 
Pastaruoju klausimu galima 
kreiptis ir į dr. Stp. Kairį, 1 
Grassmere Rd., Toronto 9, Ont. 
Tel. RO 3-2739. Tiesa, kaikurios 
apylinkės teiraujasi, ar gauta ių 
medžiaga leidiniui. Man nemalo
nu, kad į šį klausimą kol kas dar 
negaliu duoti konkretaus atsaky
mo, nes dar nesu gavęs reikiamų 
žinių iš Toronto. Žinau, kad me
džiaga gauta iš keleto apylinkių. 
Taio pat neteko pastebėti jokių 
pašto tarnybos šlubavimų. Todėl 
esu linkęs manyti, kad medžiaga 
yra gauta visų apylinkių, kurios 
ją pasiuntė paminėtu štud. A. 
Bušinskaitės adresu, net ir tuo 
atveju, jei buvo nurodytas 518, 
o ne 508 namo numeris. Taip pat 
teko pastebėti, kad ne visos apy
linkės mūsų siunčiamą informa
ciją perteikia vietos lietuviams. 
Būkite malonūs ir informuokite 
apylinkės tautiečius žodžiu ar iš
kabindami vieną aplinkraščio eg
zempliorių skelbimų lentoje. Tuo 
tikslu vadovaudamiesi ir siunčia
me apylinkėms po du egzemplio
rius. Taip pat prašytume retkar
čiais peržiūrėti ankstesnius mūsų 
aplinkraščius, kad nebūtų pamirš
ta. kas šiuo metu turėtų būti at
likta. Mūsų visų yra tas pats sie
kimas — kad šis pirmas naujo ke
lio mėginimas kuo geriausiai pa
vyktų, nes nuo to iš dalies pri
klausys ir tolimesnių lietuvybės 
išlaikymo pastangų, sėkmingu-

bėjo prie telefono sukelti ant ko
jų arčiau Plaja Larga ir Plaja Gi
ron esančius reguliarios kariuo
menės bei milicijos dalinius. Jis 
gerai žinojo, jog jo vienintelė vil
tis yra Zapatos pelkės ir staigus 
priešpuolis, užtrenkiąs brigadai 
duris į krašto gilumą. Žūtbūtinė
mis priemonėmis invazijos pajė
gas reikėjo sustabdyti anapus Za
patos pelkyno, Kiaulių įlankos 
pakrantėje, o vėliau sustumti jas 
atgal į Karibų jūros vandenis.

Daugiausia rūpesčio Fideliui 
kėlė mintis, jog invaziją turėjo 
sekti revoliucinė vyriausybė, ku
ri jau Kubos žemėje pasiskelbtų 
perimanti krašto valdžią ir, su
laukusi oficialaus pripažinimp, 
paprašytų kitų tautų karinės pa
ramos. Taigi,* Castro diktatūrą 
galėjo išgelbėti tik staigus ir sėk
mingas priešpuolis, išsikėlusią 
brigadą sustabdantis prietiltyje ir 
tuo pačiu dėl karinės situacijos 
neaiškumo neleidžiantis į krantą 
išlipti revoliucinei vyriausybei.

Elektroninis karas
Tomis lemtingomis minutėmis 

Castro pasiekė nauji pranešimai 
apie išsikėlimą Pinar del Rio pro
vincijoje. Nepavykus pačių ku
biečių diversiniams manevrams, 
amerikiečiai mėgino ateiti į pa
galbą brigados vyrams su pasku
tiniais elektronikos išradimais. Į 
Pinar del Rio pakrantę nakties 
tyloje buvo pasiųsta keletas tuš
čių laivelių su garsiakalbiais, 
magnetofonais ir į jų juostas įra
šytu kautynių triukšmu. Susida
rė įspūdis, jog šioje vietovėje 
pats* pragaras atvėrė savo var
tus. Galime tik įsivaizduoti, ką 
tada jautė ir galvojo Castro, kol 
pagaliau jį pasiekė milicijos pra
nešimai apie elektroninę apgau
lę. šis amerikiečių bandymas ne
pasiekė savo tikslo — neišsklai
dė Castro kariuomenės dalinių, 
bet keletui valandų sustabdė jų 
koncentraciją Kiaulių įlankos 
kryptimi. Išaiškinus vien tik au
sims pavojingą “išsikėlimą” Pi
nar del Rio, Fideliui nusirito sun
kus akmuo nuo krūtinės. Dabar 
jis žinojo, kad invazija vyksta tik 
Kiaulių įlankoje. Iš Centrinės 
Australijos cukraus malūno į Pla
ja Larga buvo pasiųstas 900 vyrų 
batalijonas, vadovaujamas viešų
jų darbų ministerio Osmani Cien- 
fiiegos, o keli būriai vietinės mi
licijos pradėjo žygį į Plaja Giron. 
Matanzos provincijoje įsakymą 
kautynėms gavo batalijonas mi
licijos ir batalijonas reguliarios 
kariuomenės. Iš Las Vilas provin
cijos buvo permesti trys batalijo- 
nai į Jaguaramą ir Kovadongą at
kirsti iš Zapatos pelkyno išeinan
tiems keliams. Aviacijai buvo 
duotas įsakymas su pirmaisiais 
aušros spinduliais pradėti bom
bardavimus.

Dėl galimų vidaus neramumų 
Castro nesijaudino, nes jau šešta
dienį, po aerodromų bombardavi
mo, jo saugumo vienetai buvo

pradėję suiminėti labiausiai žino
mus ar įtariamus priešininkus. 
Didžioji jų dalis buvo už grotų ar 
spygliuotų vielų, kur jokia revo
liucija neįmanoma. Saugumui bu
vo duotas įsakymas paspartinti 
šią akciją, kad kalėjimuose atsi
durtų ir mažiau pavojingi asme
nys. čia taip pat tenka kaltinti 
amerikiečių žvalgybą, nes ji galė
jo pogrindį laiku įspėti, kad jo 
nariai galėtų pasislėpti nuo Cast
ro saugumiečių. Dabar gi jie, ga
lima sakyti, buvo užtikti lovoje.

(Bus daugiau)
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mas. Taip pat labai prašytume šį

minėtąją rugp. 1 d. datą, nes vė
lavimui laiko nepalikta: mūsų po
sėdžiai pradedami rugp. 2 d., ir 
tam posėdžiui kaip tik jau ir bus 
reikalingi prašomi daviniai. Tie
sa, noriu dar sykį pastebėti, kad 
meno ir tautodailės parodai pri
imami ne tik tapybos ir skulptū
ros darbai, bet taip pat medžio 
drožiniai, tautinių raštų audiniai, 
mezginiai ir pan. Kaip jau ne sy
kį esu minėjęs, dalyvauti gali tik 
15-30 m. amžiaus grupei priklau
santieji asmenys.

Patirtis parodė, kad turi būti 
glaudesnis ryšys tarp tų kongreso 
komiteto komisijų, kurios rūpi
nasi programa ir dalinasi tomis 
pačiomis patalpomis. Todėl dai
lės parodos komisija sujungta su 
koncertų komisija, tuo būdu su
darant parengimų komisiją, va
dovaujamą D. Skrinskaitės (dau
giau koncertams) ir St. Kairio 
(daugiau dailės parodos reika
lams). K. Baronui iš Hamiltono 
dėl nesveikatos pasitraukus iš 
KLJKR Komiteto, pasinaudojant 
KLB Krašto Valdybos suteikta 
teise, į jį pakviesti ir sutiko įeiti 
dr. R. Vaštokas ir stud. Beresne
vičius, Toronto apyl. v-bos įgalio
tinis. Pilną komiteto sąstatą pa
teiksime truputį vėliau. Apgailes
tauju, kad dėl įvykusių susitruk- 
dymų dar negaliu nurodyti galu
tinės* kongreso programos ir tuo 
padaryti aplinkraščio nr. 1 papil
dymus. Tiek tik galiu jau pasaky
ti, kad programa bus stipri, įvai
ri ir gvildenanti čia išaugusiojo 
jaunimo ir lietuvybės išlaikymo 
problemas, pirmą kartą pateikia
mas naujoje šviesoje, savąjį cre
do nušviečiant jaunosios kartos 
atstovams, o diskusijose dalyvau
jant jaunajai ir vyr. kartai. Esu 
įsitikinęs, kad programa bus įdo
mi visiems. Akademinės dalies 
pagrindą sudarys neseniai dokto
ratą gavusio R. Vaštoko paskai
ta ir simpozijumas, dalyvaujant 
abiejų kartų atstovams. Įvairumą 
pateiks talentų popietė ir pobū
viai, o augštas meninis lygis jau
nosios kartos atstovų bus pade
monstruotas sekmadienio koncer
te, dalyvaujant vis plačiau išgar- 
sėjančiai mūsų solistei L. Šuky
tei. Ji, kaip žinome, yra pakvies
ta dalyvauti garsiųjų Šekspyro 
festivalių programoje Stratforde 
ir neseniai ten pirmą kartą pasi
rodė vienoje pagrindinių operos 
rolių, susilaukdama palankaus 
įvertinimo kaip daug žadanti dai
nos meno pajėga.

Yra ir daugiau džiuginančių ži
nių. Pora apylinkių paprašė jau
nimą nesivaržant pasakyti, ką jie 
galvoja apie jaunimo kongresą. 
Visi jaunuoliai vienbalsiai pasisa
kė už reikalą tokius kongresus or
ganizuoti ir organizuotai į juos 
visiems vykti. Jaunoji karta vis 
daugiau įsijungia į liet, veiklą, o 
vyresnioji karta pradeda vis dau
giau dėmesio ir palankumo skir
ti į lietuviškąjį kelią pasukusiems 
jaunuoliams, šio tvirtinimo vaiz
džių įrodymu gali būti ir pasku
tinieji rinkimai į Krašto Tarybą, 
kuriuose jaunajai kartai buvo pa
reikštas ypatingai didelis pasiti
kėjimas. šio komiteto pirminin
kas A. Šileika ir nariai G. Rinkū- 
naitė, kun. J. Staškevičius. G. Be
resnevičius, o tain pat ir kiti To
ronto ir Montrealio jaunimo at
stovai, surinko daugiau balsų, ne- 
s?u daug mūsų žinomųjų veikėjų. 
Busimasis kongresas padės abiem 
kartom dar labiau suartėti bend
ram mūsų tautos labui. Ne sykį 
šį kongresą esu pavadinęs istori
niu, nes jis pirmas tos rūšies, ati
darąs vartus į nauja lietuvybės 
išlaikymo kelią. Istorinis šio kon
greso svoris šiomis dienomis dar 
labiau padidėjo, kai Pasaulio Lie
tuviu Jaunimo Kongresui ruošti 
komiteto pasiūlymas buvo pri
imtas paskutiniame posėdyje mū
sų komiteto. To išvadoje — pla
taus pasaulinio atgarsio susilauk- 

I (Nukelta į 7 psl.)



POKALBIS SU SVEČIU
mu ELTOS biuleteniu — ar jis 
atsiekia norimą tikslą?.

— ELTOS italų kalba biulete
nį redaguoja rūpestingasis mons. 
V. Mincevičius. Per jį daugelis 
mums rūpimų klausimų perduo
dama italų spaudai, įstaigoms ir 
asmenims. Visiškai suprantama, 
kad toks biuletenis turi būti ob
jektyvi informacija. Koks nors 
perdėjimas taptų paprasta propa
ganda ir būtų netgi žalingas.

— Ką galėtumėt, kanauninko, 
pasakyti apie Vatikano archyvus 
ir bedirbančius juose lietuvius is
torikus?

— Visiems žinoma, jog Lietu
vos istoriją liečiančių dokumentų 
Vatikano ir Romos archyvuose 
gausu. Nepr. laikais į tai labai 
maža kreipta dėmesio. Tačiau po
kariniu metu nemažas skaičius 
mūsų istorikų atkreipė į tai ypa- 
tingesnį dėmesį. Iškelta į viešumą 
daug dokumentacijos, tačiau jos 
paruošimas viešumai reikalauja 
kantraus darbo ir, svarbiausia, 
lėšų. Kitos tautos tai atlieka vals
tybiniais ar universitetiniais fi
nansais. Kai kuriems, kaip ukrai
niečiams, lenkams, pavyksta su
telkti ir privačių lėšų. Mano nuo
mone, lietuviai taip pat galėtų tai 
padaryti. Gal tik trūksta geros in
formacijos ar organizacijos.

Mūsiškiai istorikai jau turi pa
ruošę istorinių, gerai dokumen
tuotų, studijų, bet kada ir kas jas 
išleis?..

— Kaip Lietuvos reikalai prie 
Šventojo Sosto? Naujojo vyskupo 
paskyrimas ir atstovybės sekreto
riui suteikimas oficialaus diplo
matinio statuso ar nėra kaip ati
taisymas ir kompensacija dar 
Pop. Jono XXIII-čiojo laikais pa
darytų nuoskaudėlių?”

— Visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo atmosferoj ir Povilo VI- 
jo asmenyje daugelis dalykų įga
vo kitokią eigą. Lietuvos reikalai 
Popiežiaus ir Vatikano sferose ži
nomi ir svarstomi kartu su kitų 
pavergtų kraštų reikalais. Daro
ma, kas 'esamose sąlygose galima 
padaryti. Būtų gera, kad Vatika
nui teikiamos informacijos nebū
tų daromos iš įvairių (net viena 
kitam prieštaraujančių) šaltinių ir 
kad mūsų atstovybė prie Šv. Sos
to užimtų jai priklausomą pozici
ją. Kas liečia Pop. Jono “nuoskau- 
dėles”, reikėtų gerai išsvarstyti, 
ar jos nebuvo užpelnytos? ..

Netenka abejoti, kad mūsų ats
tovybės sekretoriui suteikimas 
diplomatinio juridinio statuso yra 
palankumo reiškinys, bet drauge 
ir paskatinimas, kad pati atstovy
bė aktyviau įsijungtų į diplomati
nę šeimą prie Šv. Sosto ir pa
dėtų Šv. Tėvui per Jo akredituo
tus diplomatus pasiekti tai, ką šis 
norėtų atlikti Lietuvos ir jos ka-. 
talikų atžvilgiu.

— Kokių daugiau turėtumėte 
rūpesčių, minčių, sugestijų lietu
viškos spaudos skaitytojams, ka
nauninke?

— Kiek teko patirti, Romos 
miesto Vikarijate labai palankiai 
yra priimtas svarstymas apie ga
limybę Romos mieste pastatyti 
votivinę lietuvių bažnyčią. Ji bū
tų dedikuota paminėti visos lietu
vių tautos sudėtoms mūsų epocho
je aukoms ir, kartu pamaldžiam 
viltingumui už Tautos ir Bažny
čios laisvę. Naujoje šventovėje 
būtų marmurinės lentos ir lente
lės pagerbti žuv. partizanams, Si
biro kankiniams bei kitiems, su- 
dėjusiems ant Tėvynės aukuro di
džiausią brangenybę — gyvybę. 
Juk pro Amžinąjį Miestą ir jo 
šventoves praplaukia milijonai 
žmonių. Jie matytų ir būtų liudi
ninkais ir mūsų tautos kankinių. 
Bažnyčia (savo stiliumi) būtų lie
tuviška, su savo didvyrių vardais, 
paveikslais ir, netgi, statulomis. 
Tos bažnyčios pastatymas tik dau
giau simboliškai gultų ant lietu
vių pečių, čia begaliniai daug pa
remtų Šv. Tėvo palankumas Lie
tuvai ir lietuviams. Bet apie tą 
viską bus progų kitais atvejais ir 
kitur pasisakyti^ puoselėjant viltį, 
kad būtų išgirsta mūsiškės visuo- 
m?"ės nuomonė. Romoje yra 42 
ivairjii tautų nacionalinės bažny- 
čic~. Jų tarpan įsirikiuotų ir lietu
viškoji Duok Dieve, kad šitokia 
mintis realizuotųsi, — baigė ma
lonų pasikalbėjimą garbingas sve
čias kan. dr. Jonas Bičiūnas.

Pr. Alšėnas

Kariai !r diplomatai Vietname
Į Torontą iš Italijos buvo at

skridęs pasisvečiuoti pas savo

Jo viešnagės metu garbiam sve
čiui buvo pateikta keletas klausi
mų apie Romoj ir Vatikane gyve
nančius lietuvius, jų vargus, 

nūdienes krikščionybės centro — 
Vatikano nuotaikas.

— Kokio dydžio Romoj yra lie
tuviškoji kolonija ir kada ten Jūs, 
Kanauninke, patekote ir kokias 
pareigas einate?

— Pokariniais laikais Romos 
lietuvių kolonija buvo pagausė
jusi, ypač dvasininkų skaičiumi, 
bet per porą pastarųjų dešimtme
čių jos skaičius keitėsi ir pasta
ruoju laiku ypač sumažėjo. Ap
vaizdos planuose taip buvo pa
tvarkyta, kad, pagilinęs studijas, 
Romoje pastoviai pasilikau. Ro
mos vyskupijos kardinolo-vikąro 
esu paskirtas į kuklią, bet labai 
lankomą Šv. Juozapo bažnyčią 
miesto centre. Tas pastovumas 
pasidarė galutinis, kai prieš tre
jetą metų popiežiaus Jono XXIII 
buvau priskirtas Vatikano šv. 
Petro bazilikos kapitulai, šiuo ju
ridiniu aktu buvau įjungtas į Va
tikano šv. Petro bazilikos vysku
piją. Savo teritorija ji yra mažiau
sia vyskupija, apimanti tik bazili- 
ką-kleboniją ir aplinkui mažą lo
pelį teritorijos. Visą kitą Vatika
no teritoriją sudaro kita vyskupi
ja. Nors bazilikos kardinolas yra 
ordinaras, tačiau abi Vatikano ir 
Romos miesto vyskupijos pačioje 
hierarchijos viršūnėje turi patį 
šv. Tėvą.

— Kokiose pozicijose bazuoja
si Romos ir apskritai Italijos lie
tuvių veikla ir kokiai sričiai ar 
kokiems asmenims būtų galima 
priskirti išskirtinesnę rolę?

— Neskaitlingoj Romos ir Ita
lijos lietuvių kolonijoj, be abejo
nės, būtų sunku išugdyti kutūri- 
nę ar politinę veiklą tokiame 
laipsnyje, kokiame ji pasireiškia 
JAV ar Kanadoje — kongresais, 
suvažiavimais, demonstracijomis 
ar kitais masiniais subuvimais, į 
kuriuos atkreiptų dėmėsi plates
nė to krašto visuomenė. Romos ir 
Italijos lietuvių kolonija savo 
veiklą kitaip išreiškia: šalia lietu
viškų įstaigų, kaip atstovybė prie 
Šv. Sosto, Liet. Šv. Kazimiero ko
legija, Saleziečių mokykla ir kt., 
yra dar įvairūs koncentruoto dar
bo židiniai, kaip Kat. M. Akad. 
centro valdyba, sėkmingai besi
plečianti nariais ir židiniais. Tė
vų marijonų generalizacija — vi
sada jautri ir aktyvi lietuviškam 
darbui, o jos bibliotekoje kiekvie
nam prieinama gana gausi litu
anistinė literatūra. Toliau — Va
tikano radijo kasdieninės trans
liacijos, kartais — transliacijos 
ir per Romos radiją. Visa tai ro
do, koks reikšmingas Lietuvai 
darbas dirbamas šio krašto lietu
viškos kolonijos.

Liet. Šv. Kazimiero kolegija 
nuolat išleidžia nors ir nedidelį 
skaičių gerai paruoštų lietuvių 
kunigų, kurie daugumoje dirba 
įvairiuose kraštuose esančiose lie
tuviškose parapijose. Nesuminint 
daugelio garbingų lietuvių vardu, 
išskirtinai pažymėtinas prel. L. 
Tulaba, liet, kolegijos rektorius. 
Kolegija mielai laukia betkurio 
krašto kunigų ar pasauliečių lie
tuvių, jei jie panorsta aplankyti 
amžinąjį miestą, o kartu ir šį lie
tuvišką bei kultūrinį židinį.

Visai suprantamas lietuvių di
dysis dėmesys lietuviškoms trans
liacijoms. Vatikano transliacijos 
prasidėjo dukart-savaitiniu pasi
rodymu ir išsiplėtė iki dabartinės 
apimties. Per dvidešimtmetį dau
geliui Romos lietuvių teko prie 
transliacinės medžiagos paruoši
mo prisidėti, neišskiriant nė ma
nęs paties. Kai savo laiku tos 
transliacijos buvo labai trukdo
mos, kartais būdavo gaila, rodos, 
net laiko jų paruošimui, šiuo gi 
metu jos yra labai gerai girdimos 
ir klausomos Lietuvoje. Tenka 
linkėti, kad dabartiniams jų pa- 
ruošėjams pakaktų kantrybės ir 
energijos bei tarpusavio susiklau
symo tęsiant ir tobulinant šį iš
imtinai reikšmingą darbą. Čia 
prisimintinas didis ir gilus pa
triotas dr. J. Gailius, dąug metų 
tvarkąs liet, transliacijas, į kurias 
kartais atsiliepia ir Vilniaus ra
dijo komentatoriai. Kartais šių 
taip labai pasišventusiai dirban
čių žmonių darbas karstelėja dėl 
labai kuklaus atlyginimo, nors 
juos lietuviškoji visuomenė re
mia. Linkėtina, kad ateityje ir 
moralinė, ir materialinė parama 
padidėtų.

— Kaip su italų kalba leidžia

Padeda nugalėti

Dirbtinių dantų
liuosumq ir baimę

Jau nebėra įkyraus nerimo jausmo dėl lais
vu ludanėių dirbtinių dantų. FASTEETH, pa- 
gaffcitl tarminiai (berOgiZiap milteliai, uždui- 
temti ant dirbtinių dantų, laiko juos daug tvir
čiau, taip, kad jaučiamasi daug patogiau. įt
renkite namalonumų dėl atsipalaidavusių 
plokštelių. Reikalaukite FASTEETH kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje*

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios regtstrnota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, PsDJLM.N.Pt.

Prez. L. B. Johnsono nutarimas 
padvigubinti amerikiečių karių 
skaičių P. Vietname šio karo pro
blemą vėl iškelia į opiausiųjų pa
saulio žaizdų eiles. Tolimesni 
JAV vyriausybės sprendimai di
dele dalimi priklausys nuo naujo
jo ambasadoriaus Henry Cabot 
Lodge rekomendacijų ir paties 
P. Vietnamo taipogi naujo valdo
vo gen. Nguyen Cao Ky pastangų 
suvienyti kovų draskomą kraštą.

H. C. Lodge žodis spaudai
Prieš išvykdamas į Saigoną H. 

C. Lodge turėjo ilgoką pasikalbė
jimą su amerikiečių spaudos at
stovais. Jis atmeta mintį, kad 
šiuo metu būtų galima pradėti 
derybas su Hanoi ar Pekingu, nes 
dėl pasmarkėjusios partizanų 
ofenzyvos tropikinių liūčių metu 
amerikiečiai savo rankose neturė
tų nė vienos tvirtesnės kortos 
ant derybų stalo, šis veteranas 
amerikiečių diplomatas taipogi 
nenori tikėti, kad pergalę gali at
nešti dabartiniu mastu vykdomi 
tiekimo linijų bombardavimai š. 
Vietname. Saigono pašonėje vei
kiantieji komunistų partizanai 
maistą pasiima iš apylinkės kai
mų, o ginklų ir šaudmenų atsar
gas jiems papildo karo grobis. Iš 
tokių jo žodžių susidaro įspūdis, 
kad vienintelė pergalės galimybė 
yra platesnis ir intensyvesnis 
amerikiečių karių panaudojimas 
nedėkingose džiunglių kautynių 
sąlygose.

Nežinomoji Ontario provincija
RAŠO G. RINKŪNAITĖ

. (Tęsinys iš pr. numerio)

Kanados chemikalų katile
Pavalgę pietus iš Stratfordo iš- 

skubėjom į Kanados cheminės 
pramonės centrą Samia. Maniau, 
kad važiuojame į Kanados dau
giausia dulkiną ir suodiną kampą. 
Mano dideliam nustebimui, Sar
nia yra viena iš švariausių vieto
vių, skęstanti gėlėse.

Šio miesto pasididžiavimas yra 
taip vadinamas Chemical Valley. 
Tai atskiras miesto rajonas, kur 
250 akrų plote įsikūrusi pagrin
dinė Kanados chemijos pramonė. 
Mūsų autobusas sustojo prie di
džiausio fabriko. Tai naftos valyk
los. Nešvari nafta atpumpuojama 
iš už daugelio šimtų mylių, net iš 
Albertos, ir čia valoma. Gauna
mas ne tik švarus benzinas auto
mobiliams ir kitiems motorams, 
bet iš nuo valymo likusių nešva
rumų gaminami įvairūs kiti rei
kalingi gaminiai — sintetinė gu
ma, plastikas, “fiberglass” ir kt. 
Fiberglass yra savotiška košė, ku
ri sukietėjusi pavirsta į akmenį. 
Ši medžiaga dabar labai naudoja
ma skulptūroms. Sarnijoje yra 
centrai didžiųjų Kanados naftos 
valyklų: Shell, Imperial ir Sun 
Oil Co.'

Dar daugiau vietos užima fab
rikai, gaminą įvairius naftos “by 
products”. Sintetinės gumos sri
tyje Sarnia yra viena iš pirmųjų 
pasaulyje: čia veikia Polymar 
įmonės, kurių pagaminta guma 
parduodama net 70 pasaulio kraš
tų. Ji išvežama pro pat Samia 
einančiu šv. Lauryno jūrų keliu. 
Kitos pasaulinio garso įmonės 
yra Dupont ir Dow Chemicals 
centrai, gaminą šimtus kasdienio 
vartojimo cheminių gaminių bei 
sintetinių medžiagų. Gražus bal
tas šis visas pramonės centras, 
paskendęs gėlėse, o vakare, kai 
įvairių formų fabrikų pastatai 
apšviečiami margomis spalvomis, 
atrodo kaip Kalėdų eglutės.

Nafta ir indėnai
Nors i Samia naftą dabar pum

puoja iš Albertos, bet ši vieta tu
ri ir savo naftos šaltinių. Daug 
kas nežino, kad pirmieji naftos 
šaltiniai visoje Šiaurinėje Ameri
koje buvo atrasti ir pradėti nau
doti ne Texase ar kur kitur JAV, 
bet Samijoje. Tai įvyko 1857 
metais. Tie pirmieji naftos šuli
niai ir dabar tebestovi, šalia jų 
dabar įrengtas modemus naftos 
muzėjus. Kaikurie iš tų šulinių

Dvasios vadovas Tėvas Paulius, 
OFM ir berniukų vadovas V. Staš
kevičius

Pasitraukimo dilema
Daug kas siūlo P. Vietnamą pa

daryti neutralia valstybe, tačiau 
neutralumas tik tada respektuoja
mas, kai kraštas pakankamai stip
rus kariniu atžvilgiu, kuo, deja, 
P. Vietnamas negali pasigirti. 
Amerikiečių pasitraukimas jį pa
liktų komunistinės Kinijos valiai 
ir malonei, sustiprindamas kinie
čių komunistų teoriją, kad vadi
namieji “liaudies išsilaisvinimo” 
karai yra visiškai praktiškas ir 
nesunkiai įgyvendinamas dalykas. 
Kiniečių pergalės akivaizdoje, la
bai galimas dalykas, Sov. Sąjun
ga būtų priversta paaštrinti savo 
liniją, nes priešingu atveju jai 
grėstų pavojus prarasti kompar
tijų vadovybę. Siekdami sustip
rinti kiniečių komunistų pergale 
susilpnintas savąsias pozicijas, 
sovietai galėtų ir netgi turėtų pa
rodyti didesnį agresyvumą Ber
lyne ar kuriame nors kitame 
reikšmingesniame taške, ši dile
ma, Lodge nuomone, dabartiniu 
metu užšachuoja betkokią ameri
kiečių pasitraukimo iš P. Vietna
mo mintį, palikdama ilgą ir nuos
tolingą kovos kelią.

Kariai miršta, generolai tunka
Įdomūs yra pareiškimai spau

dai ir aviacijos generolo Nguyen 
Cao Ky, kurio rankose šiandien 
yra P. Vietnamo valdžia. Gen. Ky 
nepašykštėjo karčių žodžių Pietų 
Vietnamo armijų' generolams'. 
Nors kariaujama jau 20 metų, 

yra jau šimto metų senumo. Nors 
jie ir nėra labai gilūs, apie 350 
pėdų gilumo, bet dar vis atgauna 
naftos iš žemės. Visas oras apie 
juos dvokia nafta, net ir žemė ap
linkui yra pajuodavus — prisi
sunkus naftos.

Ne tik nafta čia yra sena, seni 
čia buvo ir indėnai. Nuo seniau
sių laikų čia gyveno ir tebegyve
na indėnų Ciupewa giminė. Pra
turtėjęs Sarnia miestas jiems 
4000 hektarų plote pastatė mo
dernią butų koloniją. Pradžioje 
indėnai nenorėjo į tuos namus 
eiti. Jie pasiliko gyventi palapinė
se, o namus... panaudojo kaip 
tvartus gyvuliams. Bet dabar jau 
priprato, ir jų kolonija yra pilna
teisė Samia miesto dalis.

Ilga ir pilna įspūdžių buvo pir
moji kelionės diena. Nenuostabu, 
kad į motelį grįžome pavargę. 
Bet ir čia dar buvo toli iki poil
sio. Pirimausia mus gražiai ir iš
kilmingai priėmė su vakariene 
Sarnia Chambers of Commerce. 
Po to atgijo pernykščių metų uk
rainiečių choras, prie kurio pri
sidėjome ne tik visi kelionės 
Įvairių tautų dalyviai, bet ir su 
mumis buvę' anglai...

Sekanti rytą buvo sunku kel
tis, ypač vyresniesiems kelionės 
dalyviams.

Ekskursijos dalyviai prie atomi 
nio reaktoriaus

Fosilos ir atomai
Nuo Samia kelias ėjo Huron 

ežero pakraščiu, čia pirmas mū
sų sustojimas buvo vietovė, pava
dinta Hungry Hollow, garsi tuo, 
kad joje gausu fosilų, užsilikusių 
nuo ledynų laikų. Mūsų palydo
vė p. B. Hali, vietinė gyventoja, 
parodė keletą fosilų pavyzdžių. 
Jos panašios į straigių kiautelius, 
gamtos moksle žinomos kaip bra- 
chiopod. Tai yra suakmenėję 
kiauteliai prieš daugelį tūkstan
čių metų šioje vietoje jūros dug
ne gyvenusių straigių. Palydovė 
nusiskundė, kad vietiniai gyven
tojai nelabai vertina šį senovės 
palikimą. Pasitaiko ir tokių, ku
rie vežasi fosilas namo ir naudoja 
kaip žvyrą.

Šiame rajone taip pat yra mi
neralo, vadinamo flint, šis leng
vai prieinamas mineralas seno
vėje buvo naudojamas šoviniams 
gaminti, ypač Kanadai kariau
jant su amerikiečiais 1812 metų 
kare.

Tuo pačiu keliu toliau priva
žiavome žinomą vietovę Douglas 
Point, garsią tuo, kad čia baigia
ma įrengti atominė jėgainė. Sta
tyba pradėta 1961 m. ir bus baig
ta 1966 m. Pagrindinis jėgainės 
reaktorius yra 135 pėdų augščio. 
Pamačiusi šio pastato vidų, tikrai 
buvau nustebinta. Vamzdžiai, ge
ležys, kranai visur, kur tik žiūri. 
Tikrai, daug ką žmogaus protas 
gali pasiekti! (Bus daugiau) 

dar nė vienas generolas nėra kri
tęs kovos lauke, nes jie, kaip tai
syklė, sėdi saugiame užnugaryje 
ir tik galvoja, kaip doleriais prisi
pildyti kišenes, o tuo tarpu pa
prastas kareiviukas kenčia, mirš
ta ir netgi neturi kuo savo šeimą 
išmaitinti. Gen. Ky šiuo metu yra 
padvigubinęs algas kariams — 
savanorių skaičius padidėjo, ir 
rekrūtai jau nemėgina slėptis 
džiunglėse.

Dar didesnė problema yra kraš
te įsigalėjusi korupcija politikų 
tarpe. Netgi pats finansų ministe- 
ris negali pasitikėti savo arti
miausiais pagalbininkais, nes ir 
jie pirmiausia galvoja apie savą
sias kišenes, o tik paskui apie 
krašto gerovę. Kyšiai yra kasdie
nybės reiškinys. Moralinį kriti
mą gen. Ky mato visur ir pavyz
džiu jis cituoja prostitucijos dist- 
riktą Saigone — Rue Catinat, kai 
tuo tarpu panašių dalykų su žva
ke nerastumei Š. Vietnamo sosti
nėj Hanoi, šiam moraliniam nuo
smukiui jis ir žada skelbti negai
lestingą kovą.

Pinigas ir idėja
Žvelgdamas į komunistų parti

zanų laimėjimus, gen. Ky prisipa
žįsta, jog didžiausią rūpestį jam 
kelia komunizmo idėja. Tiesa, to
liau nuo centrų esančiuose kai
muose komunistai nevengia tero
ro, verbuodami “savanorius” į sa
vo eiles, bet jie taip pat neturtin
giems krašto gyventojams sten
giasi įpiršti savo Idėją. Masėms 
metami skambūs pažadai, kurie 
gal būt ir liks tik pažadais, bet 
visdėlto jie daro įtakos.

Balanso šioje nelengvoje situ
acijoje gen. Ky žada jieškoti jau
nimo idealizme. Jaunoji karta tu
ri pakeisti korupcijos baloje skęs
tančią senąją kartą, šis 34 m. am
žiaus gen. Ky posūkis ir jo atvi
ri žodžiai, be abejo, anksčiau ar 
vėliau sukels generolų, politikų 
ir kitų gero gyvenimo mėgėjų 
opoziciją, bet jis dėl to perdaug 
nesijaudina: “Būsiu laimingas su
grįžęs į karo lakūnų eiles”, čia 
tenka pastebėti, kad gen. Ky visa
da aktyviai reiškėsi operacijose, 
ir jo lėktuvas į aerodromą parsi
gabendavo daug komunistų kulip- 
kų padarytų skylių, kartais pri
mindamas miltams sijoti skirtą 
rėtį. V. Kst. -

ŠALIŠKA IR SUKTA 
INFORMACIJA

(E) Jau 25 metai Lietuva yra 
geležine uždanga atskirta nuo 
laisvojo pasaulio. Net ir su vadi
namomis socialistinėmis šalimis 
ji negali laisvai santykiauti, nes 
viską kontroliuoja Maskva. Ta
čiau kas tiki sovietine spauda, tu
rėtų susidaryti vaizdą, kad ne 
okupuota, bet nepriklausoma Lie
tuva buvo nuo viso pasaulio izo
liuota, kad ji buvo skurdi ir atsi
likusi šalis.

25 metų okupacinės sukakties 
proga sovietinė Lietuvos spauda 
rašo, jog kasdien išsiunčiami kon
teineriai į Etiopiją, Indiją, Kam- 
bodiją, Bulgariją, Turkiją, Suo
miją, Nepalį, Japoniją, Braziliją, 
Tailandą, Australiją, JAV, Jungt. 
Arabų Respubliką ir kitas šalis. 
Lietuviai eksportuoja savo gami
nius į 75 visų penkių žemynų ša
lis (žr. “Komjaunimo Tiesą” lie
pos 3 d. Nr. 128).

Tai argi tikrai lietuviai tuos 
gaminius eksportuoja? Juk labai 
gerai yra žinoma, kad visų sovie
tinių respublikų užsienio preky
ba yra Maskvos rankose. Lietu
viai prekes tik gamina, o jas į už
sienį siunčia sovietinis pavergė
jas. Jis nurodo lietuviams kam ir 
kiek turi būti pasiųsta. Gavėjai 
už prekes atsiskaito ne su oku
puota Lietuva, bet su Maskva.

Jeruzalė. — Jordanijos valsty
bei priklausančioje Jeruzalės da
lyje didysis mufti — šeikas Ab
dullah Ghawashan išleido po
tvarkį, kuriuo uždraudžiama Je
ruzalės senamiestyje ir kitose 
Jordanijos “šventose vietose” 
parduoti žemės sklypus Katalikų 
Bažnyčios institucijoms. Nusikal- 
tusieji laikomi “religijos ir kraš
to išdavikais” ir gali būti bau
džiami kalėjimu.

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 
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PLANAVIMAS
• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.

Oroat-West Life

Iš Tėvų Pranciškonų naujosios koplyčios pamatų perkasimo iškil
mių. Tėvas Norbertas ir torontiškis architektas Kulpavičius, pro
jekto autorius, vargsta prie kastuvų

MŪSy LAIKŲ PAŽANGA
Žmogus gyvens 125 metus 

P.GAUCYS
Šiandieną būtų neįmanomas 

joks planavimo darbas neturint 
po ranka statistikos duomenų, lei
džiančių palyginti, sugretinti ar 
kaip kitaip apspręsti tą ar kitą 
problemą. Tad nenuostabu, kad 
kasmet pasirodo visa eilė storų 
“biblijų” su skaičiais, duomeni
mis, įvairiausiom kreivėm bei pa
lyginimais.

Paėmęs į rankas vieną kurį 
(JAV, Jungt. Tautų) statistikos 
metraštį, pirmiausia nustembi ne
paprastu mūsų planetos gyvento
jų daugėjimu. Kristaus gimimo 
metais pasaulyje buvo 250 milijo
nų gyventojų. Per penkiolika 
šimtmečių tas skaičius padvigu
bėjo. Savo ruožtu, tie 500 mil. 
per tris su puse šimto metų dvi
gubai padidėjo, t.y. 1850 m. že
mės gyventojų skaičius pasiekė 
vieną bilijoną. Ir tada išryškėjo 
pirmos sūkurio apraiškos, nes 
truputį daugiau kaip per vieną 
šimtą metų žmonija patrigubėjo. 
1962 m. pasaulio statistikoje gy
ventojų skaičius pasiekė milžiniš
ką 3.060 milijonų dydį. Jeigu pa
našiu greičiu žmonija dauginsis, 
tai po 35 metų, atseit, 2000 me
tais šis skaičius pakils iki 6,7 ar 
8 bilijonų.

Tuo gi tarpu vidutinis civilizuo
to žmogaus gyvenimo amžius 30 
metų pailgėjo, nes vidutiniškai 
tiek žmogus išgyvendavo Romos 
imperijos laikais, ir 32 metus ši
to šimtmečio pradžioje Vokietijo
je. 1962 m. JAV statistikos duo
menimis vidutiniškai moters am
žius siekė 72 metus. Mokslinin
kai tvirtina, kad mūsų šimtme- 
čio pabaigoje žmogus gyvensiąs 
100-125 metus, neprarasdamas 
nei fizinio, nei dvasinio pajėgu
mo.

630 kartų gabesnis
Iš kitos gi pusės, sociologai pa

brėžia, kad žmogus dar su nuosta
besniu greičiu padidino savo pa
žinimą bei sugebėjimus. Buck
minster Fullerton, prez. Roose- 
velto “smegenų tresto” narys, 
akivaizdoje visų įvykdytų nuosta
bių išradimų, 1935 m. rašė: “Ap
skaičiuojama, kad modernusis 
žmogus 630 kartų gabesnis už 
Adomą. Atsipalaiduodami nuo 
netinkamų darbo būdų, keturi 
milijonai amerikiečių per 52 sa
vaites dirbdami po 7 vai. galėtų 
patenkinti visus pagrindinius gy
ventojų reikalavimus”. Tas žinoji
mo ir sugebėjimo didėjimas mū
sų dienom vyksta su logaritmi
niu greičiu. Drąsiausios vaizduo
tės jau nebeįstengia užbėgti už 
akių tam, ką mokslas teikia.

Kaip teisingai pastebi prof. Al- 
dunate Phillips, technika ir 
mokslas po ilgų amžių merdėji
mo staiga ėmė plisti po visą pla
netą, pasinaudodami praeityje su
kauptais moksliniais išradimais. 
Ir štai, mes savo akimis matome 
iš esmės pasikeitusius pažinimo 
pagrindus, sulūžusius ir suskilu
sius mokslo, technologijos bei 
gamybos kanonus, matome nau
jojo pasaulio gimimą.

Gigantiškos jėgainės, galingos 
pramonės miestai, sudėtingos la
boratorijos, kuriose naudojami 
tikslumo metodai, milžiniški uni
versitetai bei studijų centrai, at
naujinę ir padarę vis labiau veiks
mingomis matematikos ir moks
lo sistemas, nuostabios susisieki
mo ir transporto sistemos sukūrė 
pasaulio būklę, kurioje gyvena
me.

Visdėlto pasaulis šlubuoja
Visi matome, kad pasaulis šlu

buoja. Augštu gyvenimo lygiu te
sinaudoja tik nedidelė žmonijos 
dalis. Miestai auga kaip skruzdė
lynai; kartu auga fabrikai, labo
ratorijos ir dirbtuvės. Tarptauti
nės paskolos pagelbsti vargin
gom tautom, visada gausesnėm ir 
visad atisilikusiom. Jungt. Tautos 
jieško būdų nugalėti nuolatinėm 
krizėm. Juk reikia maitinti, ap
rengti ir išmokslinti tą naujų bū
tybių sriautą, kuris dengia žemės 
paviršių.

Mokslas ir technologija turi 
atsakymus ir būdus, kaip šitas 
mases paversti į žmogiškas būty
bes, tačiau su viena žiauria sąly
ga: kad būtų galima jom suteikti 
reikalingus turtus ir išmokslini
mą, privilegijuotieji beveik viso
je visumoje neturi dalyvauti šita
me procese. Už juos darbą atliks 

naujos -mašinos — kibernėtinės 
mašinos. Tai įgyvendins keli 
milijonai augštos rūšies smege
nų, elektroninių instrumentų pa
dedami.

Nelauktai iškilo mokslininkų, 
technikų, tyrinėtojų, inžinierių 
laikotarpis; įsigalėjo laikotarpis, 
kuriame didžiausią turtą sudaro 
atitinkamai išauklėti bei paruoš
ti specialistai, kurie, padedami 
mechaninių bei elektroninių prie
taisų, gali spręsti problemas ir 
imtis darbų, ligi tol atliekamų tik 
žmogaus intelekto.

Tačiau tuos elektroninius skai
tytuvus turi sukurti ir padaryti 
nepaprastų gamubų mokslinin
kai ir technologai. Gi jiems val
dyti, nustatyti jų užduotis bei ati
tinkamus darbo būdus taip pat 
reikalingi pajėgūs smegenys. O 
visa tai kaip tik labiausiai pažei
džia sipnąsias tautas, nes visi 
mokslininkai ir technologai jieš
ko didelių centrų, kuriuose gau
su lėšų brangiai kainuojantiems 
tyrimams ir kur yra palanki ap
linkuma kūrybinei vaizduotei bei 
tyrimams vykdyti. Tuo būdu ne
turtingos, atsilikusios tautos ne
tenka savo gabių žmonių ir pra
randa geresnės ateities viltį.

Amerikon imigravo. 
44.000 mokslininkų

Plačiai žinomas faktas, kad ga
biausi technologai ir inžinieriai 
nesulaikoma srove keliasi į JAV. 
Tokios šalys, kaip Anglija,' Pran
cūzija, Vokietija, Italija, Olendi- 
ja, Švedija ir kt., kurios tą srovę 
maitina, savo nuostolius užpildo 
kitose, mažiau kvalifikuotose sri
tyse. Taip silpnieji netenka savo 
mokslininkų, su didelėm pastan
gom ir aukom paruoštų, nes juos 
suvilioja didesni ir galingesni 
centrai.

Pagal statistikos duomenis, 
1948-61 m. į JAV iš užsienio atvy
ko 44.430 inžinierių, profesorių, 
fizikų ir gydytojų. Iš 40 Nobelio 
laureatų, dirbančių amerikiečių 
laboratorijose, tik 25 yra ameri
kiečių kilmės. Amerikiečių šalti
nių duomenimis, per pastaruosius 
12 metų JAV priėmė intelektua
linį elitą, lygų Prancūzijos ir 
Anglijos mokslininkų visumai 
(tai tesudaro tik 10% visų ame
rikiečių mokslininkų). Ir jie bu
vo augščiausios rūšies. Per tą lai
kotarpį į JAV atvykusių.Nobelio 
laureatų nuošimtis prašoka 38%. 
Jų tarpe randame: Einšteiną, Tel- 
le'ri, Fermį, Slizardą, Werneri 
von Brauną ir kitus, kurie rodo 
jų kokybę. Kanada davė JAV di
džiausią dalį lobio. Jai iš paskos 
seka Anglija su Vokietija. 65% 
norvegų mokslininkų patenka į 
JAV. Betgi šitos augsto lygio ša
lys padengia savo nuostolius, o 
to nesugeba silpnosios. Jugosla
vija neteko 15% savo mokslinin
kų, Argentina prarado 5.000 in
žinierių, baigusių jos universite
tus. O iš tikrųjų atsilikusiose ša
lyse būklė dar liūdnesnė. Pernai 
Ganos universitetas įteikė diplo
mus 15 asmenų; 14 jų emigravo.

Universitetai ir fabrikai
Šių dienų pasaulio būklėje uni

versitetai yra reikalingesni už 
fabrikus, tačiau jų negalima įkur
ti vien turtingų tautų pinigine 
pagalba. Jiems reikia ir moksli
ninkų, kurių, nelaimei, ir pačios 
galingiausios tautos neturi per
daug. Dėl tos priežasties pasau
lio pažangai gresia pavojus sulė
tėti. Tuo gi tarpu reikalas eina 
apie “pažangą”, reikalingą išlai
kyti jau pasiektai pažangai.

Mūsų dienų pasaulis, ir dar la
biau rytdienos, tas, kuriame pra
dedame gyventi ir kuriame pilnu
moje gyvens mūsų vaikai, yra in- 
telektuališkai išprusintų žmonių 
pasaulis; vien tik jie sugebės jį 
valdyti. Jiems teks kurti reikalin
gas sąlygas, kad žmonija, kasdie
ną vis mažiau reikalinga gyveni
mo priemonių ir patarnavimų ga
myboje, galėtų gyventi pasauly
je, kuriame darbas bus visiškai 
kitos rūšies.

Poilsio bei atvangos reikalas, 
vienintelis galįs dvasiškai su
stiprinti žmogų, bus neišvengia
ma būtinybė. Gilioje senovėje jį 
vykdė graikai, gindami ir palai
kydami vergiją. Laimei, mūsų 
laikais naujieji vergai bus iš 
plieno ir galės sėkmingai tarnau
ti žmonijai.

PsDJLM.N.Pt
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
SVEČIAI IŠ HAMILTONO. Atosto

gaujantieji hamiltoniečiai Zita ir Pra
nas Sakalai, palikę savo jaunąją kartą 
lietuvių skautų “Romuvos” stovykloje, 
tęsė savo kelionę automobiliu šiaurės

LIETUVIAI BRAZILIJOJEį

SVEČIAI LIETUVOS 
PAKASYNOSE

programų, radijas nemaža dėmesio 
skyrė Maskvos peršamai sovietinių 
tautų draugystės temaL LiteratūrosĮ Lietuvoj pavergimo 25 m. su

kakties iškilmes iš Škotijos atvyko vakarai buvo paįvairinti radijo vai* 
17 lietuvių, priklausančių Škotijos* F. Abramavičiaus ir A. Be*
Sovietų Sąjungos Draugystės Drau
gijai. Grupei vadovauja Jonas Vir
bickas, kuris jau tris kartus yra lan
kęsis sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Vilniaus geležinkelio stotyje Škoti
jos lietuvius pasitiko kompartijos at
stovai ir kultūrinių ryšių komiteto 
pirm. V. Karvelis su L. Kapočium. 
Grupės vardu kalbėjo Škotijos lietu
vių klubo, garbinančio škotų-sovietų 
bendradarbiavimą pirmininkas Juo
zas Mocevičius: “Mes atvykome į jū
sų šventę, kuri yra jūsų laimėjimų 
šventė, gražus pagerbimas visų, ku
rie kovojo ir žuvo už Lietuvos liau
dies laisvę...” Šie jo žodžiai yra

riozovo komunistai Pranui Zibertui

propagandine apysaka “Mano ne
apykanta stipresnė”, L. Vaitukaičio 
romanu “Be paliaubų” ir kt.

skaudus pasityčiojimas iš tūkstančių 
Sibiro koncentracinėse stovyklose 
mirusių lietuvių ir tūkstančių parti
zanų, kurie už tautos laisvę krito ne
lygioje kovoje Lietuvos teritorijoje.

KOMPARTIJŲ 
LAIKRAŠTININKAI VILNIUJE

“Tiesa” džiūgauja, kad į Vilnių 
yra atvykusi grupė užsienio žurna
listų, atstovaujančių Australijos, 
Belgijos, Vengrijos, R. Vokietijos, 
V. Vokietijos, Italijos, Kanados, In
dijos, JAV, Šveicarijos, Čekoslovaki
jos ir kitų kraštų spaudai, radijui, 
televizijai, šių atstovų pavardės, aiš
ku, neskelbiamos, nes tada, be abe
jo, paaiškėtų, kad jie visi yra kom
partijų kontroliuojamų organų žmo
nės. Televizijos „atstovus, tenka ma
nyti, yra atsiuntę sovietų sateliti
niai kraštai.

MENAS TARNAUJA 
PROPAGANDAI

Lietuvos teatrai, orkestrai, ansamb
liai ir visi kiti meniniai vienetai 
Lietuvos pavergimo 25 m. sukakties 
išvakarėse buvo priversti atiduoti 
duoklę kompartijos propagandai, de
monstruodami pavergėjo priežiūroje 
pasiektus laimėjimus. Filharmonijos 
salėje įvyko lietuvių kompozitorių 
kūriniams skiriamas simfoninis kon
certas, J. Tiškaus vadovaujamo est
radinio orkestro pasirodymas. Kon
certus surengė kamerinis orkestras, 
diriguojamas Sauliaus Sondeckio, 
premija apdovanotas styginis kvar
tetas, estradinis ansamblis “Nemu
no žiburiai”. Vilniaus operos ir ba
leto teatras pateikė baletus — J. 
Gruodžio “Jūratę ir Kastytį”, E. 
Balsio “Eglę žalčių karalienę”, J. Ju
zeliūno “Ant marių kranto”, operas 
— A. Račiūno “Saulės miestą”, V. 
Klovos “Dukterį” ir “Pilėnus”, B. 
Dvariono “Dalią”. Dramos teatro 
sceną užvaldė lietuvių dramaturgų 
kūriniai: žemaitės “Marti”, K. Sa
jos “Nerimas”, V. Rimkevičiaus “Ra
tas”, Just. Marcinkevičiaus “Kraujas 
ir pelenai”, R. Markūno “Jungos ir 
piratai”, A. Vienuolio “Paskenduo
lės” inscenizacija. Kino teatruose 
buvo rodomi lietuviški filmai: Mask
voj sukurta “Marytė”, originalūs Lie
tuvos kino studijos gaminiai — 
“Aušra virš Nemuno”, “Julius Jano
nis”, “Vienos dienos kronika”, “Pas
kutinė atostogų diena”, dokumenti
nės apybraižos ir kitos filmų juostos.

Televizija transliavo propagandos 
išliaupsintą dainų šventę, kurioje 
lietuviškąja daina pavergėjui buvo 
dėkojama už pavergimą. Televizijos 
specialioje programoje “Respublikos 
svečiai” Lietuvos “laimę” sovietinia
me kalėjime garbino svečiai iš už
sienio ir kitų sovietinių respublikų. 
Iškilmių transliacija buvo baigta 
koncertu “šventiniai suvenyrai”. Į 
radijo programas buvo įtraukti sep
tyni proletarinės literatūros vakarai, 
kurių metu aktoriai skaitė J. Mačio • 
Kėkšto, B. Laucevičiaus-Vargšo, A.
Regračio, J. Janonio, V. Mickevi- ir J. Samulevičius. Pirmoji, rodos, iš 
čiaus-Kapsuko, V. Rekašiaus, A. Ja- JAV, o antrasis iš Toronto. Dabar Ju- 
sučio, E. Tautkaitės nedaug su lite- dickai augina gražią porelę. Buvo ma- 
ratūra bendro beturinčią kūrybą, lonu matyti naujagimio tėvų džiaugs- 
Dabartiniams rašytojams buvo skir- mu besidalinančius Judickienės tėve- 
ta laida “Kai širdis netyli”, kurioje liūs Ratkevičius, praeitais metais tu- 
dalyvavo A. Gudaitis-Guzevičius, V. Tėjusius didelę automobilio nelaimę 
Reimeris, J. Būtėnas, A. Miškinis, ir ilgai nesveikavusius. Judickai turi 
A. Bernotas ir V. Šimkus. Kitoje ra- labai skoningai įrengtą grožio salio- 
dijo laidoje — “Kelias, kuriuo ati na modemiškajame prekybos centre 
ėjome į šventę” panaudotos lietuvių Wellington Square. D. Judickienė yra 
rašytojų kūrybos ištraukos. Be šių lankiusi kursus pas garsiuosius plau-

SVENTĖS IR KASDIENYBĖ

Lietuvos sovietinio pavergimo 
m. sukakties proga komunizmo pro
pagandistai neriasi iš kailio, įrodinė
dami ir ant jaučio odos skaičiuoda
mi nepaprastus krašto laimėjimus, 
šitoje panegyrikos litanijoje ausį rė
žiančiu disonansu nuskamba <pTieso- 
je” paskelbtas tylus tūlo M. Vytai- 
čio skundas “Prie tuščio stalo”:

“Užėjome su draugu papietauti į 
Šilutės restoraną. Pagaliau, kelioli
ka minučių bandžiusi mūsų kantry
bę, padavėja pakišo neišskaitomą 
valgiaraštį. Teko prašyti jos patari
mo. Prasidėjo klausimų-atsakymų 
penkminutė.

— Saitų barščių turite?
— Nėra.
— Atneškite kokių nors žalumynų.
— Nėra.
— Nei svogūnų laiškų, nei salotų, 

nei agurkų, nei pomidorų?
— Nieko nėra...
Matyt, vasara šilutėn dar neatke

liavo.
Ir atnešti patiekalai Šilutės resto

ranui garbės nedaro. Grietinė surū
gusi ir skysta, kaip Šyšos vanduo. 
Koldūnai iš pačių juodžiausių miltų, 
kokie tik atsirado pamary. Iš tokių 
pat miltų ir žemaičių blynai. Rabar
barų sriuboje buvo daug žvyro, ku
ris girgždėjo tarp dantų. Jeigu dar 
pridursim, kad patiekalai brangūs, 
bus maždaug apypilnis restorano 
vaizdas...”

O tuo tarpu ministerių tarybos 
pirm. M. šumauskas, atidarydamas 
Vilniuje šventinę liaudies ūkio ir 
kultūros laimėjimų parodą, gyrė ko-i 
_____•___ _ _____ _____________
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munizmą ir peikė praeitį: “Daugelis 
senosios kartos žmonių gerai atsime
na, kokia buvo Lietuva buržuazijos 
viešpatavimo metais. Prieš 25 metus 
tai buvo ekonomiškai atsilikęs agra
rinis kraštas, kuriame darbo žmogų 
visą amžių lydėjo beviltiškas skur
das ir žiaurus išnaudojimas...” Se
ni žmonės, be abejo, atsimena, kad 
tais laikais valgyklose netrūko šaltų 
barščių, daržovių, o miltai būdavo 
balti 
blynuose...

ir koldūnuose, ir žemaičiu

V. Kst.

River vietovę, kuri dažnai spaudoje 
vadinama šalčiausia Kanados vieta. 
Mūsų mieste p.p. Sakalai kelioms die
noms sustojo pas savo senus prietelius 
E. J. Skardžius, o taip pat atnaujino 
pažintį su savo Norvegijos laikų drau
gais E. B. Dabulskiais. Nors šiems 
simpatingiems svečiams mūsų miesto 
žymesnės vietos didesnio įspūdžio ne
sudarė, tačiau reikia tikėtis, kad jie 
dar lankysis pas mus jei ne bizonais 
ar meškomis pasigrožėti, tai bent su 
savo senais prieteliais padraugauti ir 
senuosius laikus prisiminti.

ATVYKO IŠ LIETUVOS. š.m. Re
pos mėn. 27 d. mūsų miestan lėktuvu 
iš Maskvos per Amsterdamą, Montrea- 
lį ir Torontą atskrido iš Lietuvos tau
tietė Marijona švilpienė. Savo žmonos 
atsigabenimui į Kanadą Balys Švilpa 
dokumentus paruošė 1960 m. sausio 
mėn. pradžioje. Platesnis pasikalbėji
mas su M. Švilpiene bus atspausdin
tas atskirai ir kiek vėliau, kai viešnia 
šiek tiek pailsės ir atsikvošės nuo di
delių pergyvenimų bei naujų įspūdžių.

VIKTORAS STASKCNAS, sėkmin- 
gas mūsų miesto rangovas, liepos 28 
d. gražiai atšventė savo vardadienį. 
Nežinia, ko reiktų ta proga solenizan- 
tui palinkėti, nes jo šiais metais suda
rytų darbo sutarčių suma jau prašoko 
vieną milijoną dolerių. Sveikatos ir 
asmeninės laimės, Viktorai, o svar
biausia tai ir toliau pasilik geras su
sipratęs lietuvis!

KITOS NAUJIENOS. Tuo laiku, kai 
daugelį JAV ir Kanados vietovių kan
kina sausra, mūsų mieste liepos mėn. 
22 d. naktį iškrito netoli trijų colių 
lietaus ir, kaip vietos oro biuras pra
neša, tai buvo didžiausias lietus nuo 
1901 m. vasaros.

Dėl pašto tarnautojų streiko nuo 
liepos 24 d. nebegauname lietuviškų 
laikraščių (“Draugo”, “Nepr. Liet.” 
ir kitų), tačiau paskutinis “Tėv. Ž.” 
numeris atvyko laiku — kaip tik prieš 
streiko pradžią. J. Sk.

DETROIT, Mich
LIEPOS 24 D. DETROITE Šv. Antano parapijos bažnyčioje susituokė Violeta M. Majauskaitė su Bronium K. Tatariūnu. Abu jaunieji buvo Detroito tautinių šokių grupės nariai. Jaunoji yra žinomo visuomenininko dr. V. Majausko dukra. Vestuvių puota įvyko puošnioj Armėnų salėje. Puotą pravedė dr. P. Kisielius iš Čikagos. Svečių buvo gausu ne tik iš Detroito bet ir daugelio Amerikos ir Kanados vietovių. Jaunieji susilaukė daug sveikinimų žodžiu ir raštu, ne tik iš Šiaurės Amerikos kontinento, bet ir iš pavergtos Lietuvos. V. A. K.

LONDON, ONT.
NAUDINGA TURĖTI SALĘ...Tai tiesa, kuria neabejojome nė anksčiau, tačiau tada išsivertėme ir be jos, o dabar, vienus metus išbuvus nuosavose patalpose, atrodo lyg ir nebeįmanoma apsieiti be savos salės... Štai net ir paskutiniųjų dviejų mėnesių laikotarpyje, atslūgus kultūrinei veiklai, mūsų salė dar tebebuvo dažnai lankoma. Joje įvyko iškilmingi pietūs kun. L. Januškos primicijos proga. Apie juos jau buvo smulkiai rašyta. Taip pat joje draugai surengė Jonams ir Janinoms pobūvį vardinių proga. Ta pačia proga buvo padėkota už didelį darbą, atliktą parapijos naudai, parapijos komiteto pirmininkui Jonui Butkui. Taip pat pasveikinti Janina ir Jonas Brazlauskai ir kt. Choras atskirai pasveikino savo chorvedį Joną Petrauską.Po to Judickai iškėlė šaunų krikštynų pobūvį. Prie labai puošniai parengtų stalų susėdo apie 60 svečių. Sūnus pakrikštytas Eugenijaus ir Antano vardais. Krikšto tėvai — Julija Ratkė

kų dėjimo specialistus Amerikoje ir Kanadoje. Linkime jiems išauginti sveiką ir šaunų vyrą!
PARAPIJOS CHORAS po įtempto metų darbo, išsiskirstė atostogų. Nuoširdi padėka priklauso muz. J. Petrauskui už jo dideles pastangas, o gerb. klebonui kun. B. Pacevičiui už moralinę paramą chorui! Ačiū ir choristams, savo laisvalaikio dalį pasky- rušiems parapijos reikalams.
JAUNIMAS ĮVEIKIA SENIMĄ... Sporto klubo jaunimo sekcija, padrąsinta laimėjimo prieš Rodneys jaunimą, iššaukė Londono senimą... išmėginti jėgas... Taškų santykis visą laiką svyravo, ir todėl krepšinio rungtynės buvo įtemptos. Galų gale laimėjo jaunimas santykiu 41:38. Taškus jaunimui pelnė: J. čegys 13, L. Butkus 10, V. Navickas 10, E. Blyskis 8. Pasuolėmis ir kamuolio atėmimu jiems stengėsi padėti M. Daniliūnaitė, nes jaunimo komanda žaidė nepilnos sudėties: keturi prieš penkis senimo atstovus. Senimui taškus laimėjo: St. Navickas 14, A. Petrašiūnas 10, St. Švilpa 8, J. Brazlauskas 6, Alg. Švilpa 0. Žaidynės buvo tuo įdomios, kad abi šalys į reikalą labai rimtai pažiūrėjo, būtent, taip, kaip klebonas jiems linkėjo: vieni stengėsi laimėti, o kiti nepasiduoti... Galutinėje išvadoje — abi komandos, žinoma, liko nepatenkintos ir nutarė rudenį vėl susitikti ir reikalą galutinai “išaiškinti” ...

E. D.

• Trečiajan Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresai! atvykęs VLI 
Ko pirm. Vaclovas Sidzikauskas, 
aktyviai dalyvavęs posėdžiuose, ta 
pačia proga sudarė Brazilijoje 
VLIKo atstovybę, kurion įeina: 
prel. Pijus Ragažinskas, Jonas 
Valavičius, Aleksandras Bogus-

Mečys Paleckis, Aleksandras 
Bumblys ir Jurgis Siiesoraitis.

• Brazilijos Lietuvių Sąjungos 
valdyba savo posėdyje, įvykusia
me liepos mėn. 6 d., priėmė PAL 
Kongreso likvidacinės komisijos 
jai pateiktą projektą Liet. Sąjun
gos ribose sudaryti Lietuviško 
Kultūrinio Veikimo Centrą su 
sekančiomis sekcijomis: švietimo, 
finansų telkimo, spaudos bei in
formacijų ir jaunimo. Tokiu bū
du manoma pagyvinti lietuvišką 
kultūrinį veikimą S. Paulyje, ku
ris kongresui praėjus grįžta į 
merdėjimo stadiją.

• V. Anastasio Dr. J. Basana
vičiaus vardo mokyklos globėjų 
būrelis liepos 3 d. buvo suruošęs 
šokių vakarą su koncertine pro
grama, kurioje, deja, neteko iš
girsti nė vienos lietuviškos melo
dijos. Tebuvo dainuojamos por
tugalų ir ispanų dainos, ir jaunas 
muzikos prof. Tomaševičius te
grojo svetimų autorių kūrinius. 
Lietuvišką nuotaiką tepa jutome, 
kai buvo parodytas p. Alfonso Ži
bo dokumentinis filmas apie Tre
čiąjį PAL Kongresą. Ne vienas iš 
publikos pasidižaugė save ar savo 
artimuosius jame atpažinęs. Po 
programos buvo šokiai, grojant 
gerai džazo kapelai. Teko nusteb
ti, kad šį kartą V. Anastasio po
būvyje publikos buvo negausu.

• Kun. Juozas Janilionis, .gi
męs 1892 m. kovo 19 d., š.m. lie
pos 11 d. šventė kunigystės 50 
metų auksinį jubilėjų. Jubiliatas 
nuo 1939 m. gyvena Rio de Ja
neiro ir yra tenykščių lietuvių 
dvasios vadas, pastaruoju laiku 
vadovauja radijo valandėlei “A 
voz da Lituania”.

• A.a. Ignotas Idika, 76 m., iš 
Kybartų kilęs stambaus ūkininko 
sūnus, išsiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 15 d. S. Paulyje. Velionis 
II pasaulinio karo metu su šeima

LANKĖSI VYSK. DR. PR. BRAZYS. Liepos 11 d. garbingasis Ganytojas, lydimas Tėvų marijonų provincijolo kun. dr. V. Rimšelio, aplankė šv. Kazimiero parapiją. Tuo laiku čia svečiavosi mons. dr. Vyt. Balčiūnas ir kun. L. Kemėšis, paskirtas klebonu į Manitouvage Ont. Vyskupas kunigų ir altoriaus berniukų buvo nulydėtas į bažnyčią. Įeinantį į bažnyčią augštąjį svečią sutiko choras, vadovaujamas muziko V. Verikaičio, galingu “Ecce sacerdos magnus”. Mišias vyskupas atlaikė koncelebracijos būdu su mons. V. Balčiūnu ir kun. dr. V. Rimšeliu. Žmonių buvo pilnutėlė bažnyčia. Ganytojas savo pamoksle kėlė meilės, vienybės ir sugyvenimo mintį tarp visų lietuvių, nežiūrint, kada kuris atvyko ir kokių pažiūrų yra. Išeinantį iš bažnyčios vyskupą procesijoje choras palydėjo gražiai nuskambėjusia giesme “Petro laivas”.

HALINA MOŠINSKIENE w . _ _.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės zuotas ir taip sėkmingai dirba, kad

per mėnesį pagamina 5—6 milijonus 
INŽ. BRONIUS PRAPUOLENIS didesnių ir mažesnių varttų, Sanaa- 

mirė liepos 19 d. lietuvių senelių dojant tam po 26 tonų plieno. To fab- 
pneglaudoje Orland Park, HL (neto- rfko aukštos kokybės gaminių parei- 
Ii Čikagos). Velionis buvo veiklus kalavimas yra didelis Argentinoje. J. 

_______ „ _______,, _________________________visuomenininkas. Jisai buvo gi- Čekanauskas savo planingu darbštu- 
Vidą ir Romutį — karo metu žu- 1878 m; ^ausĮ®,27 <L pocvietjie, mu tapęs milijonieriumt šiuo 
vusio Algimanto Romualdo Idi- 
kos sūnų. Ponai Idikai yra susi
pratusių lietuvių šeima, mielai 
prisidedanti ir remianti lietuvišką 
kultūrinę veiklą S. Paulyje. 

* * *

pasitraukė į Vokietiją, o iš ten 
emigravo Brazilijon. Gyveno pas 
savo sūnų inž. Algirdą. Giliame 
nuliūdime paliko žmoną Antani
ną čemarkaitę, sūnų Algirdą, 
marčią Lidiją ir anūkus: Mildą,

Brazilijoje liepa yra žiemos 
atostogų mėnuo. Brazilijos stu
dentai katalikai atostogas išnau
doja studijoms. Į “Sociedade de 
Defesa da Tradicao, Familia e 
Propriedade” — uTFPn — centrą 
S. Paulyje yra atvykę iš visos 
Brazilijos virš 130 studentų, kur 
jie rengia konferencijas, diskusi
jas ir studijuoja priemones kovai 
prieš komunizmą.

Šioje organizacijoje ypatingai 
reiškiasi prof. Plinio Correra de 
Oliveira, advokatas ir S. Paulo 
Katalikų Universiteto profeso
rius, dėstąs teisę. 1934 m. prof. 
Plinio C. de Oliveira buvo parla
mento narys. Būdamas Katalikų 
Akcijos pirmininku S. Paulo ar
kivyskupijoje, išleido knygą “Em 
Defesa da Acao Catolica”, kuri 
susilaukė didėlio Šv. Sosto prie
lankumo. 1959 m. jo parašytas 
traktatas “Revolucao e Contra- 
Revolucao” jau yra išverstas į 
ispanų, prancūzų ir italų kalbas.

1963 m. išleido studiją UA Li- 
berdade da Igroja no Estado Co- 
munista”, kuri yra išversta į visas 
Vakarų kalbas, o jos 22 pakarto
tiniai leidimai siekia net 108.000 
egzempliorių, šis veikalas, pate
kęs už geležinės uždangos, iššau
kė dar ir dabar tebevykstančių 
gyvą polemiką, kurioje profeso
rius polemizuoja su lenkų “Kie- 
runkO' ir prancūzų “L’Homme 
Nouveau” bei “Temoignage Chre
tien”. Šv. Sostui priklausantis or
ganas “A Sagrada Congregacao 
dos Seminaries e Universidades” 
šią studiją išgyrė, pabrėždamas, 
kad tai ryškiausias “Mater et Ma
gistrą” atgarsis. Tikimasi, kad ši 
studija susilauks vertimo ir j lie
tuvių kalbą.

Delhi, Tillsonburg

Žaliosios vlsč., Vilkaviškio apskr.
1944 m. išvyko iš Lietuvos, 194546 ___ _______ ___________________
m. gyveno Wiesbadeno liet, stovyklo- atostogų į JAV. Čekanauskų sūnns

metu Čekanauskų šeima iš Argenti
nos yra atskridusi kelioms savaitėms

NAUJI MUITAI — SENOS KAINOS!
Nepaisant to, kad eilei dovanų muitai pakeliami nuo š. m. liepos mė

nesio 1 dienos,
visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki rugsėjo 1 d. 

siunčiame j Lietuvą vilnonius nertinius, skareles, medžiagas, avalynę ir L 
t. senomis kainomis.

Naudokitės šia išimtine proga ir paskubėkite, kol dar galima, pasiųsti 
savo giminėms ir pažįstamiems mūsų didelio pasisekimo turėjusius siunti
nius:

V—3: 10% jardų tvirtos, gražios, vilnonės angliškos medžiagos, trims 
eilutėms; tik 55 dol.

N—4: 16 jardų sunkaus, nepermatomo, labai gražaus gėlėto nailo
no keturioms suknelėms; tik 45 dol.

V—3 ir N—4 jungtinis; tik 91 dol. (susitaupo pasiuntimo išlaidos);
SM: 3 labai gražūs šilti, stori, grynos škotiškos vilnos, susegami nerti

niai, 6 kašmirinės vilnos skarelės, 6 itališko šilko skarelės, tik 65 dol.
ypač vertingas: ZP—3: 9 jardai “super velour” šiltos švelnios vilno

nės medžiagos trims apsiaustams, žieminiams arba rudeniniams, juodos, 
mėlynos arba rudos spalvos; tik 60 dol.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių, rašykite:

BALTIC STORES, LTD.
421, HACKNEY RD, LONDON, E. 2. GREAT BRITAIN.

Seniausioji šioje srityje Betariu bendrovė Anglijoje.
Garantuotas Ir greitas pristatymas.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA
Dr. A. Kaveckui už jo nepaprastą 

rūpinimąsi mano sveikata paskutinio 
negalavimo ir ankstesniais atvejais, 
už jo žaibišką atvykimą man susirgus 
ir nuoširdžią priežiūrą man esant li
goninėje.

Nuoširdžiausiai dėkoju klebonui 
kun. B. Pacevičiui, suradusiam laiko 
mane beveik kasdien lankyti. Taip pat 
visiems mane lankiusiems londonie- 
čiams ir p.p. Laureckams, nepatingė
jusiems atvykti net iš Delhi.

Jūsų visų geros širdies niekada ne
užmiršiu.

Leonas Pocius

Po pamaldų klebonijoje vyskupas susipažino su parapijos komiteto ir organizacijų pirmininkais. Bendri pietūs, kuriuose dalyvavo apie 250 asmenų, įvyko 1 vai. vengrų salėje. Kvietimus pietums platino parapijos komiteto nariai, pietus suruošė KLK Moterų Dr-jos Delhi skyriaus valdyba, padedama parapijiečių ponių .Garbės pietums pirmininkavo p. VI. Miceika. Augštąjį svečią sveikino Bendruomenės apylinkės pirm. p. P. Augaitis, šaulių būrio pirm. St. Jakubickas, Kat. Moterų Dr-jos pirm. M. žiogienė ir parapijos jaunimo vardu Rita Augus- tinavičiūtė.Tos pačios dienos pavakary vyskupas su trimis kunigais nuvyko aplankyti West Lome — Rodney apylinkės lietuvių. Jiems West Lome bažnyčioje 5.30 vai. įvyko pamaldos, kuriose gausiai dalyvavo vietos liet, katalikai. Mišias laikė kun. dr. J. Gutauskas, pamokslą sakė vyskupas, pagirdamas tos apylinkės lietuvių organizuotumą ir vienybę. Po pamaldų bažnyčios salėje įvyko gražiai paruoštos vaišės. Čia p. V. Ignaitis pasveikino vyskupą, o vietos apylinkės pirmininkas nušvietė lietuvių gyvenimą. Vaišėse dar dalyvavo vietos klebonas J. K. McMaster ir Londono lietuvių klebonas kun. B. Pacevičius. Po skanių vaišių vyskupas Pr Brazys aplankė kaimyną iš Lietuvos p. V. Ignaitį jo ūkyje, o grįždamas į Delhi ir ponų Rastapkevičių ūkį.Ant rytojaus vyskupas su kunigais dalyvavo pietuose pas O. J. Strodoms- kius kartu su šeimininkų artimaisiais ir draugais. Ta proga šeimininkas p. J. Strodomskis pasidalijo įspūdžiais iš

savo kelionės Lietuvoje ir keliose Europos valstybėse.Pradedant birželio 28 d. vysk. Pr. Brazys ir mons. dr. V. Balčiūnas praleido Šv. Kazimiero parapijos klebonijoje keletą dienų poilsiaudami ir kartu dirbdami, čia įvyko svarbus pasitarimas ryšium su ruošiama leidinių serija krikščioniškosios pasaulėžiūros klausimais. Ponai G. St. Augustinavi- čiai Tillsonburge savo namuose suruošė vyskupui pagerbti puikią vakarienę. Joje dalyvavo gausus būrys šeimininkų giminių ir kaimynų.
ŠAUNIOS VESTUVĖS. Liepos 17 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje Delhi palaiminta santuoka tarp p. Marijos Veronikos Mikelėnaitės ir p. Roberto Juozapo Soucie. Jaunieji yra baigę studijas Toronto universitete. Jaunasis sieks magistro laipsnio anglų kalboj ir literatūroj, jaunoji dirbs gimnazijoj. Pirmoji pamergė Aldona Mike- lėnaitė yra taip pat gimnazijos mokytoja. Jono ir Veros Mikelėnų sūnus Algis studijuoja odontologiją. Jaunasis kilęs iš gražios ir gausios šeimos. Jo brolis Ričardas, palaiminęs jų santuoką, yra vienuolis pasionistas, tik šį pavasarį įšventintas kunigu. Kiti du broliai irgi ruošiasi būti kunigais, šeimoje keturi broliai ir keturios seserys. Tėvai gyvena Burlingtone. Tėvas prancūzų kilmės, motina anglų, konvertite. Per Mišias jaunieji priėmė šv. Komuniją abiem pavidalais — duonos ir vyno. Šaunios vaišės įvyko Mill Mar restorane. Jose dalyvavo apie 200 svečių, kurių tarpe apie pusė lietuvių ir kita pusė anglų. Daug sveikinimų žodžiu ir raštu. Būdinga, kad jaunasis paskaitė ilgesnę kalbą lietuviškai, visiškai neblogai ištardamas lietuviškus žodžius. Linkėtina, kad jis visai išmoktų lietuvių kalbos, gavęs žmoną šaunią ir gabią lietuvaitę.
ALTORIAUS BERNIUKŲ IŠVYKA įvyko prie Erie ežero liepos 18 d. popietę. Pietūs buvo Port Roven miestely p. Cibulskių restorane. Iš 10 berniukų dalyvavo 7. Kiti sirgo arba buvo išvykę atostogų. Kor.

je. 1949 m. atvyko į JAV-bes ir apsi- Argentinoje studijuoja inžineriją, o 
gyveno liet senelių prieglaudoje, duktė ___ teisę.
Ten ir mirė. A. a. B. Prapuolenis 
bendradarbiavo spaudoj.

A. A. ANTANAS LOTOŽA, Cicero 
gyventojas, staiga mirė sulaukęs vos 
41 m. amžiaus. Vokietijoj gyveno Ha
nau stovykloje. Buvo išvykęs į Bel
gijos anglių kasyklas, vėliau atvyko 
į JAV. Buvo nevedęs, draugiškas ir 
mažų reikalavimų žmogus. Paliko nu
liūdusius du brolius.

VITAS JUODKA liepos 5 d. vaka
re, grįždamas iš Sandūnų vasarvietės, 
greitkely susidūrė su kita mašina ir 
buvo sužeistas. Dabar jau grįžęs iš 
ligoninės sveiksta namuose dr. J. 
Adomavičiaus priežiūroje.

KUN. P. BUTKUS iš Australijos 
dabar svečiuojasi JAV-bėse, kur turi 
progą aplankyti senus pažįstamus ir 
įvairias lietuvių kolonijas.

PREL. VIKTORAS ČERNIAUS
KAS, Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos Čikagoje, administratorius, po 
sunkios operacijos gydosi Šv. Kry
žiaus ligoninėje.

TĖVAS B. MARKAITIS, SJ., jėzu
itų provincijolas, po generalinės sa
vo vienuolijos kapitulos šiomis die
nomis iš Romos grįžo į Čikagą ir 
vėl pradėjo eiti savo pareigas.

KPT. Robertas Aleksiūnas, akt 
Julijos Cijūnelienės brolis, anksčiau 
gyvenęs Grenlandijoje ir buvęs ba
terijos vadas pirmoje divizijoje, yra 
paskirtas į Vietnamą ir jau pasiekė 
Bien Hoa vietovę. Jis ten vadovauja 
vienai brigadai. Jo žmona Vita su 
dviem vaikais liko gyventi Čikagoje.

KUN. B .SUGINTAS po operacijos, 
kurią padarė dr. K. Bobelis, guli Šv. 
Juozapo ligoninėje, Elgin, UI. Ligonį 
aplankė iš Italijos atvykęs salezietis 
kun. P. Urbaitis ir daugelis kitų 
draugų ir prietelių.

INŽ. ALGIRDAS ALEKSIŪNAS, 
anksčiau gyvenęs Čikagoj, savo įstai
gos paskirtas į Denver, Colorado, 
kur prieš kiek laiko su žmona išsi
kėlė ir tuojau įsijungė į tenykščių 
lietuvių veiklą. Birželio įvykių proga 
jis kalbėjo televizijoje. Taip pat tu
rėjo progą televizijoje skaityti pas
kaitą Pavergtųjų tautų savaitėje apie 
Lietuvą ir jos kančias.

Argentina
JONAS ČEKANAUSKAS jau be

veik 20 metų Buenos Airėse turi 
varžtų fabriką, kuris yra automati-

Vokietija
GYDYTOJA ALEKSANDRA SIU- 

NYTĖ dirba Goettingeno universite
to klinikoje ir savaitgaliais par- 
vyksta į Lebenstedtą pas savo tėve
lius, kur mielai talkininkauja savo 
motinai, turinčiai didelę gydymo 
praktiką.

SESUO PETRA AUGAITYTĖ dir- 
ba senelių prieglaudoje Lethe prie 
Ahlhome.

VYSK. PR. BRAZYS lankys Ham
burgo lietuvius Tautos šventės pro
ga ir suteiks Sutvirtinimo Sakramen-

ALBINAS ŽEMAITIS IR PRANAS 
RADŽIU S apsigyveno senelių prieg
laudoje St. Martha-Stift, Hamburg- 
Rahlstedt, am Ohlendorf Turm 20, 
kur gyveno ir mirė Endrikis Čerkus, 
o apsigyveno Juozas ir Matilda Ka- 
zalauskai.

Australija
“TĖVIŠKĖS AIDUOSE” kun. B. 

Butkus iš kelionės po pasaulį para
šo įdomių atsiminimų. Iš jo sužino
me, kad kun. A. Banga Vokietijoj 
apaštalauja Mittelneufach miestelio 
vokiečių parapijoj. Kun. P. Butkus 
su juo asmeniškai nebuvęs pažįsta
mas, bet, kviesdamas pas save nau
jąjį mūsų vyskupą Pr. Brazį Miun
chene, pakvietė kartu ir ten buvojusi 
kun. P. Butkų. Ir štai kaip atrodė jų 
sutikimas vokiškoj parapijoj, kur 
kun. A. Banga apaštalauja: “Palšam 
vakaro danguje išvydom aukštai nuo 
klebonijos stogo ligi žemės plevėsuo
jant mūsų trispalvę ir bažnytinę vė
liavas”. Juos pasitikę svečiai — tos 
apylinkės dekanas ir kaimynai vokie
čiai kunigai. Jie sveikinęsi lyg su
tikę seniai nematytus draugus ar 
pažįstamus. Jauki nuotaika tęsėsi vi
są vakarienės laiką. Gi kleb. kun. pa
tvarkymu — ta vakarienė buvusi lie
tuvišką ir savo valgiais, ir vaišingu
mu. Vokiečių dvasiškių kalbos bu
vusios taip nuoširdžios, kad priešais 
sėdėjusio kun. dr. J. Petraičio, Mem- 
mingeno kapeliono, ir kaimyno kun. 
J .Tautkevičiaus, taip pat klebono 
vokiečių parapijoj, ir paties atsimi
nimų autoriaus akyse žibėjusios aša
ros...” -

Paruošė Pr. AL

Lietuviai kariai plačiame pasaulyje
L. PRAPUOLENIS, buvęs 1941 m. 

sukilėliu vyriausybėje, kalbėjo Det
roite, kur pažymėjo, kad 1941 m. 
Lietuva partizanų dėka buvo iš rusų 
išlaisvinta be jokio vokiečių inspira- 
vimo.

MJR. KAZIMIERAS JASĖNAS, 
gyv. Čikagoje ir dirbąs viename fab
rike, šiomis dienomis sulaukė 70 m. 
amžiaus. Jau kelinti metai talkina 
Pasaulio Lietuvių Archyvui.

MJR. JONAS ŠIMKUS, ilgus me
tus buvęs Kauno miesto savivaldy
bės šaulių pirm., sulaukė 77 metų; 
gyvena Detroite.

L. D. KUNIGAIKŠTIENĖS BIRU
TĖS DR-JA mini 40 metų sukaktį. 
Čikagoje ji bus paminėta š.m. lap
kričio 13 d.

LTN. ALGIMANTAS BALČIŪ
NAS, MD, tarnaująs Pacifike, buvo 
atvykęs į Niujorką dalyvauti erdvių 
medikų suvažiavime ir ta proga ap
lankė savo tėvus Newarke.

DR. V. D. KVEDARAS

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont. 

Telefonas 529-4911

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju p.p. Šeiriams 
(iš Frankford, Ont), užsakiusiems 
man “Tėviškės žiburius” kaip dova
ną vardinių proga. Ką begalima žmo
gui be tėviškės geresnio padovanoti, 
kaip spausdintą lietuvišką žodį!

Ačiū. Jus gerbiąs
A. Armonas

TABAKO AUGINTOJŲ RŪPES
ČIAI. Turtingieji turtėja, o nepasitu
rintieji priversti parduoti ūkius: tokiu 
sakiniu galima apibūdinti dabartinę 
būklę tabakininkų rajonuose. Gerai
siais 1957—1962 metais, kai kainos bu
vo aukštos ir auginimo plotai mažai 
varžomi, daug kas pirko tabako ūkius, 
pasiimdami didelius morgičius. Dabar, 
auginimo plotus apkarpius, neišmokė
tų ūkių savininkai turi sunkumų 
su morgičių mokėjimu. Ryšium su tuo 
padidėjo pasiūla ūkius parduoti. Par
davimo agentai iš Delhi Tillsonburgo, 
Port Hope, Aylmer ir kitų vietovių 
praneša, kad siūlomų ūkių skaičius pa
didėjo maždaug dvigubai ir yra di
džiausias pastarojo dešimtmečio laiko
tarpyje. Ta proga turtingieji didina 
savo turimų ūkių skaičių. Kartojasi tai
syklė, tinkanti visokiam verslui: “Būk 
didelis, arba likriduokis”.

JAV KARO VETERANŲ 1030 Šv. 
Andriejaus postas New Jersey pa
aukojo Šiluvos koplyčiai $161.

GEN. ST. DIRMANTAS atidengė 
prof. Vikt Biržiškai paminklą Čika
goje.

DETROITO LIETUVIAI VETERA
NAI gražiai pagerbė Kapų Dienoje 
savo žuvusius. Specialiai pagerbtas 
Kastantas Yasbutis; prie lietuvių ve
teranų namų atidengta bei pašven
tinta bronzinė paminklinė lenta, ku
rioje įrašyti žuvę Amerikos lietuviai, 
kovoję už laisvę.

CICERO LIETUVIŲ VETERANŲ 
posto 9115 įvesdintas komandie- 
riaus pareigom J. Mažūnaitis. Poste 
yra ir kitų tautybių veteranų.

AMERIKOS LIETUVIS ANTA
NAS GEDVILAS, buvęs n D. karo 
metu Vokietijoje, daug kam pasako
jo, kaip jis užtikęs koncentracijos 
lageryje tarp žuvusiųjų vienoj ran
koj suspaustą lietuvišką laikrašti. 
Matyt, labai mėgo savo spausdintą 
žodį.

PLK. LTN. PETRAS TRAŠKEVT- 
ČIUS staigiai mirė Toronte. Jis ki
lęs iš Medinių km., Pasvalio valse. 
Tai gražiųjų Biržų laukų artojų sū
nus.

SAV. KAZYS SLĖNYS mirė š.m. 
gegužės 28 d. Čikagoje; 59 m. am
žiaus. Buvo veiklus Tauragės, Anykš
čių ir Panevėžio teisėjas. Jis buvo 
narys teisininkų dr-jos, savanorių-kū- 
rėjų ir Ramovės skyriaus narys.

LTN. ALGIS KARSAS, kilęs iš Či
kagos, neseniai pakeltas į JAV ar
mijos leitenantus.

“RAMOVĖNAS” Čikagos skyriaus 
biuletenis, jau pasirodė su antru nu
meni. Jame siūloma “Kario” redak
toriui, kad žurnalas pakeistų savo 
veidą ir neberašytų perdaug apie se
novę.

POLICIJOS LEIT. VICTOR SHA- 
TŪNAS pakeltas į kapitonus. Tai vie
nintelis Keturis Čikagoje, pasiekęs to
kio laipsnio.

KPT. VINCENTAS SREIMIKIS mi
rė praėjusiais metais Lietuvoje. Jis 10 
metų išbuvo Sibire ir grįžęs neatgavo 
sveikatos. Palaidotas Kazlų Rūdoje, o 
jo vienas sūnus ir dabar gyvena Kana
doje.

10 METŲ KAIP VEIKIA Toronto 
LK kūrėjai-savanoriai ir turi 20 narių. 
Jie šelpnia Vokietijoje pasilikusius 
savanorius ir narius.

PLK. K. LANSKORONSKIS spaudo
je teigia, jog pačių sovietų duomeni
mis, Lietuvoje buvo nužudyta 20.000 
lietuvių partizanų, kurie kovojo ilgus 
metus prieš stipriai ginkluotą okupan
tą. Partizanų žiniomis, jų žuvo net iki 
30.000. žuvusiųjų tarpe yra nemaža 
mergaičių, motinų ir senesnio amžiaus 
vyrų.

JUOZAS KRIVICKAS, miręs Not- 
tinghame, Anglijoj, savo dukrą Sibire 
vis prašydavo įvairių eilėraščių. Velio
nis buvo Lietuvos kariuomenės kari
ninkas ir valdininkas, šeimą išdraskė 
1941 m. okupantas.

Bal. Brazdžionis

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENIMIS PASKOLOS IKK S5.000, mergių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ SIAUS mokama 4Vi % <IM- 
dendo H pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybė* ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darba dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po platų. 
Antradieniais Ir penktadieniais 5 vai. p.p. — S vai. vakaro • 
21, MAIN STRICT EAST, ROOM 207 TohfoM* JA 8-0511
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VYT. KASTYTIS
Lietuvos susovietinimo 25 m. 

sukakties proga kompartija dos
nia ranka pažėrė eilę vadinamųjų 
respublikinių premijų kultūrinin
kams, mokslininkams, technikos 
darbuotojams, rašytojams, daili
ninkams ir teatro atstovams. Pra
nešimą apie premijas už mokslo 
ir technikos darbus skaitytojas 
ras kultūrinės veiklos skyriuje 
“Okupuotoj Lietuvoj”. Šio rašinio 
tikslas yra pašnekėti apie li
teratūros ir meno kūriniams su
teiktąsias premijas.

Pirmosiomis premijomis — 
2.500 rb. įvertinti: Jono Avyžiaus 
romanas “Kaimas kryžkelėje”, 
aktorės Monikos Mironaitės su
kurtieji vaidmenys ir jos koncer
tinė veikla, valstybinis styginis 
kvartetas, kurį sudaro E. Paulaus
kas, K. Kalinauskaitė-Fledžinskie- 
nė, J. Fledžinskas ir R. Kulikaus
kas. Antrąsias premijas — 1.500 
rb. gavo: tapytojas A. Gudaitis už 
portretus ir Lietuvos peisažų cik
lus, grafikas S. Krasauskas — už 
iliustracijas Just. Marcinkevičiaus 
poemai “Kraujas ir pelenai” ir 
E. Mieželaičio poezijos knygai 
“Žmogus”, Juozas Lingys — už 
sukurtą lietuvišką choreografiją, 
Alf. Maldonis — už eilėraščių rin
kinį “Saulėti lietūs” ir Panevėžio 
dramos teatro režisorius Juozas 
Miltinis — už M. šolochovo “Pa
keltos velėnos” inscenizacijos ir 
Šekspyro tragedijos “Makbetas” 
pastatymus.

Jonas Avyžius laužia 
sustingimo ledus

Literatūrinėje grupėje yra du 
premijuoti kūriniai — J. Avy
žiaus “Kaimas kryžkelėje” ir A. 
Maldonio poezija “Saulėti lietūs”. 
Niekas, tur būt, nemėgins Įrodi
nėti, kad jaunosios kartos rašyto
jas Jonas Avyžius šiuo savo kon
troversiniu romanu nenusipelnė 
premijos. Jis pats yra prasitaręs 
spaudoje, jog romano idėja gimė 
dar Stalino laikais, bet tada jos 
nebuvo galima pilnai Įgyvendinti 
dėl rašytojui uždedamų varžtų. 
Dėmesio vertas buvo jo rašinys 
“Liter, ir Mene” apie komparti
jos Įsakymų suluošintą literatūrą 
Lietuvos kolchozinio kaimo te
momis. Savajame romane jis ir 
stengėsi pralaužti oficialaus su
stingimo ledus, pasinaudodamas 
pastaruoju metu šiek tiek padidė
jusia literatūrinės kūrybos laisve. 
Karštligišku skubotumu jo roma
nas buvo inscenizuotas Kauno 
dramos teatre ir tuojau pat pra
dėtas versti i rusų kalbą, tuo, ga
limas dalykas, siekiant užbėgti už 
akių tragedijai, kokia ištiko Kazį

Borutą ir jo “Baltaragio malūną”. 
Jono Avyžiaus drąsa ir atviras 
žodis jo romano veikėjų lūpose šį 
kartą laimėjo — romanas susi
laukė oficialaus pripažinimo.

Abejonių kelia nelauktas ir ne
tikėtas Alfonso Maldonio įvertini
mas. Savo pirmajame rinkinyje 
“Vidurvasaris” jis mėgo dainuo-

lom narstančius šiltus šiurpulius. 
“Saulėti lietūs”, atrodo, daugiau
sia liečia dabarties'temas. Recen
zentai giria jo lyriškumą, bet ky
la klausimas —negi jis geresnis 
ir nuoširdesnis už pvz. Juditos 
Vaičiūnaitės gilius ir nepakarto
jamus posmus?

Dailės laimėjimai 
ir pasirinktos temos

Dailės premijas laimėjo grafi
kas Stasys Krasauskas ir tapy
tojas Antanas Gudaitis. Apie St. 
Krasauską buvo rašyta pr. “TŽ” 
numeryje. Laimėjimą jam atnešė 
iliustracijos, kurias jis stikūrė 
šiuo metu Lietuvoje labai madin
goms knygoms — E. Mieželaičio 
“žmogui” ir Pirčiupio tragediją 
apdainuojančiai Justino Marcin
kevičiaus poemai. “Kraujas ir pe
lenai”. Abi šias knygas komparti
ja garbina ne vien tik dėl meni
nių laimėjimų, bet ir dėl jų nau
dos propagandai.

Lietuvos grafikų eilėse yra dvi 
savo darbais pagarbos nusipelniu
sios kūrėjos — Albina Makūnai
tė ir Aldona Skirutytė, bet jos 
abi nepaiso dabartinės mados ir 
temų įieško ne visada pasiseki
mą garantuojančioje tautosakoje, 
gimtųjų laukų javo dainoje. Bū
dinga, kad nė viena jų premijos 
nelaimėjo, nors jų grafikos dar
bai rodomi ir garsinami net už
sieniuose rengiamose sovietinio 
meno parodose.

A. Gudaitis visiems yra gerai 
žinomas jau iš neprikl. Lietuvos 
dienų. Portretų grupėje labiau
siai giriami jo sukurti žvejo Au
gučio, kolchozininkių Laučienės 
ir Zarackienės, dail. L. Surgailio 
atvaizdai. Tapytojo talentą jis ne 
kartą yra parodęs ir gausiuose 
lietuviškos panoramos peisažuose.

Pajacai ir arlekinai
Panevėžio dramos teatro ilga

metis meno vadovas ir režisorius 
Juozas Miltinis, susilaukęs premi
jos už “Makbetą” ir “Pakeltą ve
lėną”, yra vienas labiausiai lietu
viškai scenai nusipelniusių žmo
nių. Jis ir šiuo'metu daug dirba 
ne tik režisuodamas spektaklius, 
bet ir auklėdamas jaunąją akto

Komunistinėje Kinijoje jau 9 
metų vaikai mokomi kariauti. Iš 
jų sudaromi kariniai daliniai, pa
našūs į kariuomenės dalinius; jie 
mokomi kovoti durtuvais, mėtyti 
granatas, atakuoti pozicijas. Net 
ir mažos mokyklinio amžiaus mer
gaitės bado durtuvais lėlių iškam
šas, reprezentuojančias ameriki
nius “imperialistus”. Visoje Kini
joje skamba maršai ir karinės 
dainos.

{sakymai, kuriuos vaikai girdi 
savo žaidimuose, nelabai prime
na sklandžią, aiškią karinės ko
mandos kalbą, pvz.: “Atakuojame 
imperialistinius priešus, kad }>a- 
gelbėtumėm Vietnamo liaudžiai 
jos teisėto j patriotinėj kovoj.” 
Tai yra daugiau propaganda, ne
gu karinis įsakymas. Vaikai į to
kią ‘komandą” choru atsako: 
“Tegyvuoja vadas Mao”. Tokia 
akcija turi tikslą laikyti vaikus 
revoliucinėje nuotaikoje ir kari
nėje įtampoje, o karinės pratybos 
yra antroj eilėj.

Panašiai treniruojamas ir ki
niečių jaunimas. Kas penktas

kompartijos naiys yra jaunas 
žmogus, įstojęs į partiją po ko
munizmo pergalės, bet tie jau
nuoliai geriau išsilavinę, geriau 
apmokyti, negu senesnieji, vado
vaujantieji partijos nariai.

Senieji, šiuo metu Kiniją val
dantieji komunistai prisibijo sa
vo įpėdinių ir stengiasi jų psichi-

kovingi. Tuo tikslu daro jų gyve
nimą kiek galima sunkesnį, kie
tesni, pratina juos absoliučiai pa
klusti partijai.

£ VEIKIOJE

rių kartą. Visi šio teatro aktoriai 
yra jo išugdyti, paruošti ir išleis
ti į rampos šviesą. Juozo Miltinio 
mokinių netrūksta ir kituose te
atruose.

Antroji laureatė — Monika Mi- 
ronaitė ilgus metus dirba Vil
niaus rusų dramos teatre, šis jos 
posūkis į rusų teatrą yra nesu
prantamas, nes kiti aktoriai ir ki
tos aktorės visdėlto savo jėgas 
skiria lietuviškai scenai. Tiesa, 
M. Mironaitė, matyt, jausdama 
lietuviškos sąžinės graužimą, pla
tokai reiškiasi koncertų vakaruo
se ir televizijos programose lie
tuvių rašytojų kūrybos gyvuoju 
žodžiu.

Juozas Lingys, lamėjęs premiją 
už liaudies šokių choreografiją, 
daugiausia darbo yra skyręs J. 
Švedo įkurtam liaudies ansamb
liui, kuris šiandien vadinamas 
“Lietuva”. Būdamas ansamblio 
baletmeisteriu, jis paruošė apie 
130 šokių, sukurdamas juos iš ga
na šykščių tautosakos aprašymų 
ir senų žmonių pasakojimų, 
jo šokiai, sakoma, yra tikras 
samblio papuošalas.

Muzikai ir kompozitoriai
Nebuvo jokios abejonės, kad 

muzikos srityje premiją laimės 
valstybinis styginis kvartetas ir 
jo veteranai — E. Paulauskas, K. 
Fledžinskienė, J. Fledžinskas ir 
R. Kulikauskas. Jų pergalės tarp
tautiniuose konkursuose šį muzi
kinį vienetą yra iškėlusios į ge
riausiųjų eiles. Sovietų Sąjunga 
ji šiandien siunčia beveik į visus 
svarbesnius tarptautinio masto 
pasirodymus.

Savotiška staigmena — nė vie
no kompozitoriaus neatžymėjimas 
premija. Kandidatu, tiesa, buvo 
išstatytas J. Juzeliūnas ir jo “Af- 
rikietiškieji eskizai”. Spaudoje 
dažnai džiaugiamasi lietuviškųjų 
operų derliumi, o jų patvariau
sias kūrėjas Vytautas Klova, šiuo 
metu rašantis ketvirtą operą, net
gi nebuvo pasiūlytas kandidatu 
premijoms, nors yra tekę skaity
ti prasitarimų, jog iš visų lietu
viškų operų tik vieni jo “Pilėnai” 
verti operos vardo. V. Klovos at
stūmimas, atrodo, turi ryšį su A. 
Makūnaitės ir A. Skirutytės ne- 
davertinimu — ir jis temų savo 

“Aušros” stovyklos uždarymo metu dovanų teko ir jauniesiems, operoms jieško lietuviškos pra- 
Nuotraukoje mergaičių vadovė mok. A. Sapijonytė įteikia dovanėlę eities legendose, istorinės reikš- 
pasižymėjusiai Misevičiūtei. mės įvykiuose.
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Antanas Smetona ir jo laikai
Tarp demokratijos ir diktatūros

Galime manyti, kad pradėjęs valdyti po 
gruodžio 17 perversmo A. Smetona tikėjosi su
kurti Lietuvai visai naują valdymosi formą, 
tarpinę tarp diktatūros ir demokratijos. Tą 
formą jis pats kartais pavadindavo preziden
tine demokratija. Merkelis bando ją vadinti 
paternališkai — autoritetiniu drausmingu val
dymu (374 psl.), bet, matyt, pats tuo terminu 
perdaug netikėdamas pripažįsta: “Iš tikrųjų 
po gruodžio 17 besiformuojąs režimas buvo 
neaiškus, sunkiai aptariamas pagal jau esa
mas režimines definicijas” (382 psl.).

Nors Smetona, pradėjęs naują režimą kur
ti, Lietuvai tik gero norėjo, tačiau tas bandy
mas jam nepavyko. Naujasis režimas pasida
rė ir bloga demokratija ir nevykusi diktatūra.

Demokratines naujojo režimo šaknis A. 
Smetona pakirto jau 1927 metais, atsisakyda
mas nuo galiojančios konstitucijos. Po to lo
giškai sekė dešiniųjų demokratinių grupių, 
dalyvavusių perversme, perėjimas i opoziciją, 
privedęs prie visų politinių partijų uždarymo. 
Nesant galiojančios konstitucijos, ir politi
nėms partijoms esant uždarytoms, žodis “de
mokratija” iš viso mažai tinka naujojo režimo 
apibūdinimui.

Bet naujasis režimas nebuvo ir gera dik
tatūra, nes jam trūko kelių įprastinės diktatū
ros privalumų: pats vadas neturėjo diktatoriui 
reikiamų privalumų, ir jam nepavyko galuti
nai sucementuoti ir vien apie save suburti jo 
režimą remiančias grupes — tautininkų sąjun
gą

A. Smetona buvo ramaus ir lėto būdo hu
manistas, daugiau filosofas negu vadas. Tam 
patvirtinti monografijoje galima rasti daug ci
tatų. Suminint tik porą: Vaižgantas jį vadina

lėto būdo žmogumi (252 psl.), o Balutis vieną 
savo pasimatymą su Smetona taip aprašo: “čia 
prezidentas, kuris man vis darydavo smuike
lio - rūpintojėlio Įspūdi, liūdnai nusišypsojo ir 
pareiškė, kad jis mane pakvietęs pasakyti štai 
ką: jei aš nenorįs vykti prof. Voldemaro prašo
mas, tai gal sutikčiau prezidento prašomas” 
(371 psl.).

Savo būdo lėtumą ir nesiryžimą diktatoriš
kai reikalus spręsti A. S. parodė ir daugelyje 
sunkių atvejų, kai iš vado, valdančio be lega
lios konstitucijos ir be demokratinio seimo, to
kio žodžio reikėjo. Tokių pavyzdžių monogra
fijoje taip pat yra daug: ilgas nesiryžimas at
statyti Voldemarą (367—373 psl.), monografi
joje neišryškinta prezidento nuomonė lenkų 
ultimatumo dienomis (482 psl.), taip pat neiš
ryškinta prezidento nuomonė Klaipėdos nete
kimo klausime (514 p.), atsisakymas nuo savo 
nuomonės, kad reikia rusams priešintis (578 
psl.), chaotiškas paskutinis vyriausybės posė
dis prezidentūroje (kurį Merkelis aprašo 580 
p. ir dar spalvingiau St. Raštikis savo prisimi
nimuose).

Kitas priekaištas A. Smetonai, kaip autori
tetinio režimo vadui, yra nenorėjimas ar ne
galėjimas pasirinkti tinkamų artimiausių 
bendradarbių — ministerių. Vadistiniame re
žime, neveikiant demokratiniam seimui, prieš 
kurį ministerial atsakytų už savo darbus, pilna 
atsakomybė už silpnus ministerius tenka pa
čiam vadui. Tuo reikalu monografijoje taip 
pat gausu medžiagos. Pasitenkinsime pacitavę 
tik dvi ištraukas apie ministerius pirmininkus, 
kurie padėjo A. Smetonai Lietuvą valdyti kri
tiškais metais, štai apie V. Mironą, buvusį 
ministerių pirmininku Klaipėdos netekimo 
metu: “Iš visų buvusių tautinių vyriausybių ši

Šie 
an-

Be karinio lavinimo, kurio 
tikslas jaunimą ir jaunus inteli
gentus paversti revoliucionieriais 
pagal senosios kartos receptą, ki
ta priemonė yra jaunimo siunti
mas į kaimą darbui, kur jis daž
nai praleidžia 6 mėnesius be ato
dairos į studijas. Sunkus darbas 
žemės ūkyje turi paveikti jaunuo
lių psichiką “dirbančios liaudies” 
dvasioje. Darbo metu jaunimas 
įpareigojamas daryti įtakos kai
miečiams, kad ir jie taptų sąmo
ningais revoliucionieriais. Ir vai
kai dažnai verčiami sunkiai dirb
ti žemės ūkyje. Juos propaganda 
spaudžia ne mažiau, kaip vyresnį 
jaunimą.

Vienas Pekingo mokyklos di
rektorius pasakojo Vakarų spau
dos korespondentams, kad jo mo
kyklą kartą lankė baisus chuliga
nas, kuris nenorėjo mokytis ir 
mušdavo silpnesnius už save. Tas 
chuliganas buvo priverstas per
skaityti draugo Mao du straips
nius. Ir mušeika tuojau pasikei-

lų” darė Stalinas savo autoritetu. ■ _
Kinijoje dabar Mao yra tuo, kuoi premijuoti trys rankraš- 
Rusijoje buvo Stalinas. Pvz. 1928 CIAJ lietuviškam jaunimui. Lie- 
metais teko matyti akušerijos va-, tuvių Fondui paskyrus $500 jaunimui 
dovėlį, kuriame Stalinas IŠliaup-' sim-tai grožinei literatūrai premijuoti, 
sintas kaip didysis akušerijos Amerikos LB švietimo tarybos pirm, 
mokslo įkvėpėjas. Mao straips-. J Ignatonio rūpesčiu buvo paskelb- 
niai kaip ^vaistai nuo chuliganiz- tas konkursas prisiųstiems rankraš- 
mo -— kažkas panašaus į Stalino ėiams ir 1964 m. išėjusioms knygoms 

premijuoti. Konkursui gauti 25 rank
raščiai ir leidiniai. Vertintojų komisi
ja (pirm. B. Babrauskas, sekr. J. Juo- 
zevičiūtė ir nariai — C. Grincevičius, 
J. Plačas, K. Bradūnas) liepos 15 d. 
posėdyje, nors neradusi vieno kurio 
išskirtinai pro kitus prasikišančio kū
rinio, o tik eilę apylygių, balsų dau
guma paskyrė ne vieną, o tris premi
jas. Pirmoji premija — $200 teko Gin
tarei Banaitytei-Ivaškienei už Mindau
go laikų apysaką “Baltasis stumbras”, 
o dvi antrosios priemijos, kiekviena 
po $150, paskirtos J. švaistui už pasa
kiškų nuotykių pynę “šaunus penke
tukas” ir Andriui Norimui už taipgi 
nuotykingą apysaką “Be namų”.

DR. BRONIUS RADZIVANAS IR 
PONIA įteikė Tėvams pranciškonams 
$1000 auką Kultūros Židiniui bei Jau
nimo Centrui statyti Niujorke.

A. MILUKAS, JAV gimęs lietuvis ir 
buvęs Sibiro tremtinys, 1948 m. Kū
čias sakosi praleidęs Abis Inta lage
ryje Sibire. (Pagal jo pasipasakoji
mus “Darbininke”). Jis teigia, jog bu
vę nuostabu, kad kažkieno nežinomo
ji ranka taip patvarkiusi, kad visdėlto 
tą dieną barake nesirodę prižiūrėto
jai. Tremtiniai turėję bendrą Kūčių 
stalą, kurį palaiminęs savo malda 
Telšių vysk. Pr. Ramanauskas. A. Mi
lukas vysk. Ramanauską toj stovykloj 
jau radęs. Vyskupas buvęs suimtas 
1946 m. gruodžio mėn. Su juo Milukui 
tekę dirbti tą patį darbą — naktimis 
vežioti vandenį į virtuvę ant ratų pri
taisytoje statinėje. Pamiegoti gauda
vę dieną. Jei virėjas būdavęs geroje 
nuotaikoje, kai vandenį atveždavę, 
gaudavę po samtį sriubos. Vysk. P. 
Ramanauskas buvęs “pataisos darbų” 
lageryje. Mat, reikėję jį “pataisyti” — 
perauklėti. Kartą, pasakojęsis vysku
pas, “auklėtojai” jį klausinėję, ar jis 
turįs sąžinę? Jie sakę: “Mes tave per- 
auklėsim, bet ar tu imsiesi savo drau
gus perauklėti?” Kai vyskupas nesi
skubinęs persiauklėti, tai “perauklėto- 
jai” jo paklausę, ar vyskupas turįs są
žinę? .. Vysk. Pr. Ramanauskas išbu
vo suimtas iki 1956 m. Grįžęs nebuvo 
leistas eiti pareigų Telšiuose. Net ir 
gyventi negalėjęs Telšiuose. Palaužta 
sveikata jis mirė 1959 m. Pr. Al.

akušeriją...
Vakarų žurnalistai nepatikėjo, 

kad dviejų Mao straipsnių per
skaitymas jaunuolį iš chuligano 
padarytų padoriu moksleiviu ir 
darbininku, tačiau reikia pripa
žinti faktą, jog kiniečių komu
nistai įstengė savo jaunimo sek
sualinio instinkto reiškinius nu
slopinti, žinoma ne be geležinės 
disciplinos pagalbos. Griežtai 
draudžiama abiejų lyčių jauni
mui susitikinėti erotinės meilės 
motyvais. Merginos rengiasi kaip 
vyrai ir nedrįsta koketuoti. Mo
terys tegauna teisę tekėti tik su
laukusios 25 metų amžiaus, o vy
rai 27 metų.

Visi paminėti faktai verčia su
simąstyti ir pagalvoti, ar senie
siems komunistams prieš mirtį 
pavyks “išlyginti kelius” jauni
mui ir vaikams, ar pavyks išplauti 
jų smegenis taip, kad jie visuo
met eitų tuo keliu, kurį jiems jų 
senieji partiečiai yra nutiesę. 
Taip pat kyla klausimas, kolų iš
sigimimą jaunosios kartos psichi
koje sukels komunistinė discipli
na ir kaip sužalos kiniečių tautos 
charakterį. J. Gobis

Pasaulio lietuviy jaunimo metai
ir kiti reikalai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyboje

PLB Valdybos pirm. Juozas J. 
Bachunas, vyk. vicepirm. St. 
Barzdukas, vicepirm. Vytautas 
Kamantas ir ižd. Julius Staniškis 
liepos 3-4 d.d. Toronte, Kanadoje, 
turėjo pasitarimus su LB ir jauni
mo veikėjais. Pasitarimuose daly
vavo: Vytautas Volertas (JAV LB 
Tarybos pirm.), dr. P. Lukoševi
čius (Kanados LB Krašto Valdy
bos pirm.), Vaclovas Kleiza (JAV 
LB CV narys ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Komiteto vi
cepirm.), Giedrė Rinkūnaitė (Ka
nados LB Krašto Tarybos narė, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso ir Kanados Lietuvių Jauni-' 
mo Kongreso Komitetų" narė), 
Audrius Šileika (Kanados LB 
Krašto Tarybos narys, PLJK Ko
miteto narys ii Kąnados LJK Ko
miteto pirm.), kun. Kęstutis Tri
makas, SJ, (PLJK Komiteto na
rys), dr. Juozas Sungaila (buvęs 
PLB Valdybos pirm.), dr. Jonas 
Matulionis (buvęs PLB Valdybos 
pirm.) ir kiti.

Kanada pradės Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Metus 1965 spalio 9 
d. Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresu. Vėliau, 1966 m. liepos 
pradžioje, Čikagoje vyks didžiulis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, Į kurį suvažiuos keli tūks
tančiai lietuvių jaunimo iš viso 
pasaulio.

PLB Valdybos pirm. J. J. Ba- 
chunas rugpjūčio 5 d. skrenda į 
Los Angeles. Ten dalyvaus Lietu
vos Vyčių Seime ir JAV LB apy
gardos suvažiavime. Jis su Lie
tuvos Vyčiais kalbėsis apie vyčių 
dalyvavimą Jaunimo Kongrese.

PLB Valdybos sekretorė Milda 
Lenkauskienė atostogauja Union 
Pier, Mich. Rugpjūčio 1 d. ji ir 
dr. Edmundas Lenkauskas, Lie
tuvių Fondo Tarybos narys, iš
skrenda mėnesiui į Europą. Ten 
dalyvaus medicinos gydytojų su
važiavimuose bei aplankys Euro
pos kraštų lietuvius kaipo PLB 
Valdybos atstovai.

PLB Valdybos vykd. vicepirm. 
Stasys Barzdukas atostogauja 
Kennebunkport, Maine. Nuo rug
pjūčio 1 d. jis atostogaus Daina
vos stovykloje Michigane, kur 
drauge atostogaus su šeimomis

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KIPRAS PETRAUSKAS, apžvelgda

mas lietuviško operos teatro kelią, nu
siskundžia, kad pokario metais teko 

PLB Valdybos vicepirm. Vytautas'viską pradėti iš naujo — tokios dide- 
Kamantas, ižd. Julius Staniškis, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Komiteto vicepirm. ir JAV 
LB CV narys Vaclovas Kleiza ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Finansų Komisijos pirm. 
Pranas Razgaitis.

Rugpjūčio 1 d. Dainavos sto
vykloje Michigane Įvyks pasitari
mas tarp PLB Valdybos ir Pasau- 

(Nukelta i 7 psl.)
Vysk. dr. Pranas Brazys, lanky

damasis Klevelande, turėjo pasi
kalbėjimą su PLB Valdybos vi
cepirm. Vytautu Kamantų apie 
Jaunimo Metų pravedimą Euro
poje. Vysk. Brazys pritarė Jauni
mo Metų minčiai ir žadėjo šiais 
klausimais pasikalbėti su lietu
viais Europoje.

Atsiųsta paminėti
East'Europe. 1965 m. liepos m. nr. 

7. Kaina 50 et.
Education in Ontario. Statements by 

hon. William G. Davis, Q.C., L.L.D., 
Minister of Education. Presentation of 
Department Estimates to the Ont. Le
gislative Assembley, June 2, 1965.

lės buvo spragos ir solistų, ir orkest
rantų eilėse. Solistams į pagalbą atėjo 
pirmieji konservatorijos absolventai: 
V. česas, R. Tumalevičiūtė, J. Indra, 
A. Vasiliauskas, o kiek vėliau — I. 
Ylienė, J. Petraškevičiūtė, R. Siparis, 
Z. Paulauskas, V. Mikštaitė, M. Aleš- 
kevičiūtė ir kt. Dirigentai J. Tallat- 
Kelpša ir M. Bukša savo pakaitais pa
sirinko R. Geniušą ir A. Kalinauską: 
Pasidžiaugęs šešiomis tame laikotarpy
je sukurtomis lietuviškomis operomis, 
Kipras susidūmoja: “... Aš gi, kai sto
viu kartais vakare ant Tauro kalno ir 
žvelgiu į tūkstančiais žiburių dainuo
jantį Vilnių, galvoju: kodėl man šie
met sukaks aštuoniasdešimt, o ne dvi
dešimt aštuoneri metai? Kodėl aš ne
galiu padainuoti mūsų kompozitorių 
sukurtose operose! Bet, kai prisimenu 
savo mokinius — Saulevičiūtę, Norei
ką, Adamkevičių, Daunorą, Urvelį ir

kitus, — liūdesys bematant užleidžia 
vietą džiaugsmui...”

EILĖ MOKSLO IR TECHNIKOS 
DARBŲ buvo atžymėta premijomis 
Lietuvos susovietinimo 25 m. sukak
ties proga. Pirmosios premijos — 2.- 
500 rb. paskirtos: P. Norkūnui už 
“Darbus skrandžio opaligės patogene- 
zės klausimu”; Z. Jonikaitei, J. Kruo
pui, A. Kučinskaitei, A. Lyberiui, J. 
Paulauskui, K. Ulvydui, B. Vosylytei 
už “Lietuvių kalbos žodyno” III ir IV 
tomus; A. Baubliui, Z. Brazauskui, A. 
Čepuliui, V. A. Gapšiui, A. G. Kilnai, 
V. Krušni, A. Kuzmickui, K. Pesliakui, 
A. Ramoniui, G. Sakalauskui, A. Spei- 
čiui, P. Vilkui už labai didelio tikslu
mo apvalaus šlifavimo staklių 3E153 
ir universalių labai didelio tikslumo 
apvalaus šlifavimo staklių 3E12 sukū
rimą ir paruošimą gamybai. Antrosios 
premijos — 1.500 rb. paskirtos: J. Po
žėlai už darbą “Karšti elektronai ir 
jų panaudojimas radioelektronikoje”; ' 
J. Burneikiui, J. Jablonskiui, M. La- 
sinskui, J. Macevičiui už veikalo “Lie
tuvos TSR upių kadastras” 3 dalis; K. 
Brundzai, L. Čibirui, V. Galiniui, R. 
Jankevičienei, A. Lekavičiui, P. Snars- 
kiui, A. Stancevičiui už veikalo “Lie
tuvos TSR flora” I-III tomus; V. Ai- 
dukui, S. Eičikui, A. Gromovui, M. 
Jofei, V. Karpavičiui, J. Kupliauskui, 
E. Levinui, š. Liubeckiui, A. Nasvy- 
čiui, L. Sidaravičiui, E. Tamoševičiui, 
V. Zubrui už darbą “Stambiaplokščių 
gyvenamųjų namų Lietuvos respubli
koje projektavimas ir gamybos išvys
tymas bei tobulinimas 1960-64 m.”

A. NAFTALEVIČIUS, Vilniaus uni
versiteto matematinės analizės kated
ros docentas, Maskvos Lenino vardo 
pedagoginiame institute sėkmingai ap
gynė disertacinį darbą “Skirtuminių 
lygčių dvilypės sistemos” ir gavo ma
tematikos mokslų daktaro laipsnį. Jo 
oponentais buvo matematikos-fizikos 
mokslų daktarai — A. Markuševičius, 
S. Chavinsonas ir A. Gončiaras. Vil
niaus universitetą dr. A. Naftalevičius 
yra baigęs 1946 m., tobulinęsis Mask
vos M. Lomonosovo vardo universite
te ir ten 1952 m. apgynęs kandidatinę 
disertaciją. Dr. A. Naftalevičiaus pas
kutiniuoju disertaciniu darbu yra su
sidomėję ne tik sovietų, bet ir užsie
nio matematikai, nes jis esąs svarbus 
indėlis funkcijų teorijoje.

LENINGRADO RUSŲ MUZĖJAUS 
nuolatinėje grafikos parodoje išstaty
ta eilė lietuvių grafikų kūrinių: V. 
Jurkūno linograviūros “Būsiu melžė
ja” ir “Melžėja”, A. Makūnaitės du 
lakštai iš ciklo “Eglė žalčių karalie
nė”, du A. Skirutytės darbai — “Ma
no tėvynės daina”, “Po žūklės”, dvi 
R. Gibavičiaus graviūros iš serijos 
“Mūsų jaunystė” ir S. Krasausko gra
viūros “Jaunystė”. Šioje nuolatinėje 
parodoje sutelkti geriausi Sov. Sąjun
gos rėmuose gyvenančių ir kuriančių 
grafikų darbai.

RAŠYTOJA IEVA SIMONAITYTĖ 
užbaigė trečią autobiografinės trilogi
jos dalį, kuri pavadinta “Žingsniai pir
myn”. “Liter, ir Meno” koresponden
tui J. Mačiuliui ji nusiskundė: “Labai 
sunku buvo mano “Pikčiurnienei” as
menybės kulto laikais. Ją bandė per
auklėti aštuonetas redaktorių. Lei
dykloje, rodos, pasikeitė net trys vy
riausi redaktoriai, kol pagaliau paaiš
kėjo, kad geriausias yra autorės — 
Simonaitytės variantas...” Rašytoja 
šiuo metu gyvena Vilniuje, bet ilgisi 
gimtinės: “Traukia mane gimtųjų Va
nagų laukai. Man jie visada Aukšta
jai! Tik dabar labai jau pasikeitę jų 
šilai, peizažas. Bet traukia mane pasi
klausyti ten šiluose lakštingalų ir ge
gutės balsų, traukia ir varliukės...”

V. Kst.

pastaroji buvo pati silpniausia. Pats kun. V. 
Mironas tą jautė ir neslėpė, kad ministerio 
pirmininko pareigos jam sunki ir nepakelia
ma našta”. (502 psl.). Gal būt dėl to Klaipėdos 
atidavimas vokiečiams buvo toks chaotiškas. 
Arba apie paskutini min. pirm. A. Merki bir
želio 17 d.: “Merkys pats jautėsi ne savo kai
lyje, buvo visiškas bejėgis, praradęs bet kokią 
realybės nuovoką, klusniai vykdąs okupantų 
reikalavimus” (596 psl.). Tokiam tai vyrui A. 
Smetona paliko prezidento pareigas.

Netik su min. pirmininkais, bet ir su eili
niais ministeriais Smetonai negeriau sekėsi. 
Štai Merkelio žodžiai apie Švietimo Ministeri
ją: “švietimo ir aplamai kultūros pažanga bu
vo lėta, nes tai svarbiai tautos gyvenimo sri
čiai trūko sumanios vadovybės. Inž. K. Šake
nis ir agr. J. Tonkūnas, ilgiausiai išbuvę švie
timo ministeriais, buvo geri administratoriai, 
bet menki kultūrinių reikalų organizatoriai ir 
vadovai” (472 psl.). A. Smetona nenorėjo ma
tyti, kad pirmaeilių švietimo ministerių turė
jo katalikiškasis blokas (dr. L. Bistras, ped. dr. 
K. Ruginis, ped. Ig. Malinauskas, dr. J. Gri
nius, bet šių specialistų nekvietė, nes jie ne
buvo tautininkai.

Neturint platesnės atramos tautos masėse 
(kurią vis dar dominavo katalikiškasis blokas) 
ir nedaug teturint tikrai gabių artimesnių pa
dėjėjų — ministerių (nes buvo renkamasi iš 
mažo ratelio), A. Smetonai natūralia atrama 
turėjo būti jo politinė grupė — tautininkų są
junga. Tokia ji ir panoro būti, kai savo suva
žiavime 1933 m. paprašė A. Smetoną Tautos 
Vado titulu pasiimti vyriausią sąjungos vado
vybę. (401 psl.). Deja, viskas nebuvo taip aiš
ku ir paprasta. A. Merkelis rašo: “Panaikinus 
politines partijas, susidarė tam tikra tuštuma, 
kurios gyvenimas nepakenčia, ir į ją pradeda 
kas nors veržtis, šiuo atveju ją siekė užpildyti 
Liet. Tautininkų Sąjunga, autoritetinę sant
varką pakeičiant vienos partijos režimu. Ir 
čia glūdi didžioji buvusios autoritetinės sant

varkos kontroversija: vienaip Liet. Taut. Są
jungos paskirti suprato A. Smetona, antraip 
pati tautininkų vadovybė ir trečiaip opozici
ja” (418 psl.). Naujai inteligentijai priaugant, 
ir pati Taut. Sąjunga ėmė skilti i du fron
tus. Vienam frontui vadovavo senieji tauti
niai romantikai, Smetonos draugai dar iš Min
taujos ir Vilniaus laikų. Kitus, vadinamus ra
dikaliuosius, sudarė daugiausia jaunimas. Jie 
norėjo Smetoną matyti kietesnių diktatoriu
mi, o taip pat — didesnio balso ir sąjungos va
dovybei. Smetona jų tarpe nebuvo labai po
puliarus. Kartais jie Smetoną “jau nebelaikė, 
autoritetu ir savitarpio pokalbiuose ji net 
griežtai kritikuodavo” (506 psl.). Nenuostabu, 
kad iš jų išaugo ir voldemarininkai, siekią 
Smetoną nuversti, pastatant jo vietoje Volde
marą — aiškų diktatorių.

O O •

Eiliniam lietuviui, skaitančiam monografi
ją, gaila A. Smetonos, kad jis savotiškomis ap
linkybėmis sutikdamas būti ketvirtuoju Lietu
vos Respublikos prezidentu, tuo pasiėmė jam, 
kaip idealistiškai galvojančiam humanistui, 
per sunkias pareigas. Tas pareigas jis pats sau 
dar pasisunkino, nebeskelbdamas teisėtų sei
mo rinkimų ir pasirinkdamas slidų Tautos Va
do kelią. Tuo jis pasiėmė atsakomybę ir už 
Lietuvos nelaimes, žinoma, tos nelaimės vis- 
vien būtų Lietuvą užgriuvusios, nes jos atėjo 
iš užsienio, bet už jų priėmimą, už vienokį ar 
kitokį reagavimą, atsakomybė būtų tekusi ne 
vienam prezidentui, bet seimui, o per jį ir vi
sai tautai. Dabar gi tokie svarbūs įvykiai, kaip 
lenkų ultimatumo priėmimas, Klaipėdos atida
vimas, ginkluoto pasipriešinimo rusams klau
simas — buvo išspręsti siaurame prezidento ir 
jo pasirinktų ministerių ratelyje, visos tautos 
neatsiklausus.

Kiti įvykiai ir asmenys
šalia reikalų, tiesiogiai liečiančių A. Sme

toną, monografijoje ir iš autoritetinio rėžimo

laikotarpio yra paskelbta daug retos doku
mentinės medžiagos, labai pakeliančios šio 
darbo vertę. Kaip pavyzdi, galime paminėti 
dokumentą, rodanti, kad Lenkijos ultimatu
mo metu Vokietija buvo pasiruošusi karui ir 
eventualiam Lietuvos padalinimui. “Tą die
ną, rašo Merkelis, vokiečių karo vadovybė 
Įteikė Ribbentropui žemėlapi, kuriame nu
brėžta linija, ligi kurios Vokietija yra numa
čiusi okupuoti Lietuvą, jei kiltų karas su Len
kija. Ta linija eina nuo Rytprūsių sienos Ne
munu iki Dubysos ir toliau jos tėkme į šiaurę 
maždaug iki tos vietos, kur yra vienoje linijo
je su Klaipėdos krašto riba, ir čia pasuka Bal
tijos link. Tai yra daugiau kaip pusė Žemai
čių krašto” (429 psl.).

Monografijoje paliečiama ir labai daug as
menų, mirusių ir dar gyvų. Apie vienus iš jų 
atsiliepiama geriau, apie kitus blogiau, bet 
ypatingos sąskaitos suvedamos su dviem žmo
nėm — A. Voldemaru ir St. Raštikiu, ypač 
ant pastarojo suverčiant atsakomybę už dau
geli Lietuvos nelaimių.

o o e

Viską susumuojant, jau pati aplinkybė, 
kad monografija skirta A. Smetonos pagerbi
mui ir kad ją išleido tautininkų srovės žmo
nes, uždėjo autoriui tam tikrus varžtus, įparei
gojo tam tikrai linkmei. To dėliai šis veikalas 
nėra tikra mūsų nepriklausomo gyvenimo is
torija. Visdėlto monografijoje yra daug ob
jektyvios medžiagos ir, kaip sakyta, daug do
kumentų bei retų išrašų iš spaudos ir seimo 
stenogramų.

Aleksandras Merkelis, “Antanas Smetona”, jo 
visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla. 
Amerikos Liet Tautinės Sąjungos leidinys 1964 
m., New Yorke.
Spaudė “Vilties” spaustuvė Clevelande, kaina 
nepažymėta.
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EGUNTON — OAKWOOD

Naujas modemus 3-pleksas. Viso 
17 kambariu, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti- Kinmai, alų- 
minijans langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarį ij namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Modemiška virtuvė, gražus kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambariu, 2-jų 
augštu gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; modemiška di
dėlė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dvieju 
augštu mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 modemiškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

B. SAi
Darbo telef. RO. 2-8255

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražiu plytų namas. 7 dideli kam
bariai, modemiška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. J gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj garima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dvieju 
augštu mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupiu ply- 
Sapartamentinis pastatas — four- 

ex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių- Labai geras pirkinys.

Namu telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
S. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 

PIRMENYBIŲ PLAUKYMO 
REZULTATAI

I. LAISVŲ STILIUM
Vyru 400 m. — 1. estas 5:04.5, 2. lat

vis 6:03.3.
Berniukai 15-16 metu 200 m. — 

1. R. Grybauskas 2:39.9, 2. Pačkauskas 
3:05.8.

Vyru 100 m. — 1. latvis Medleris 
1:05.5. .

Berniukai 15-16. metų 100 m. — 
1. latvis A. Ziedonis 1:04.9, 2. estas 
1:31.0, 3. estas 1:45.

Berniukai 13-14 metu 100 m. — 
1. estas L. Troost 1:03.5, 2. R. Grybaus
kas 1:09.0, 3. latvis V. Jurkie 1:15.0, 
4. J. Pačkauskas 1:15.4.-

Berniukai 11-12 metu 50 m___ 1. J.
Mažeika 34.4, 2. latvis A. Grasis 35.9, 
3. A. Jurka 40.4.

Motera 100 m. — 1. latvė' J. Zie
donis. >

Mergaičių 13-14 metų 50 m. — 1. lat
vė A. Lidums 35.1, 2. V. Jurevičiū
tė 36.7, 3. latvė J. Ziedonis 41.2.

II. KRŪTINE
Vyrų 100 m. — 1. latvis A. Ziedonis 

1:22.8.
Berniukai 13-14 metų 100 m. — 

1. latvis V. Jurka 1:31.2, 2. R. Gry
bauskas 1:42.5, 3. latvis 1:42.5, 4. es
tas 1:58.3.

Berniukai 11-12 metų 50 m. — 1. lat
vis A Grasis 43.8.

Moterų 100 m. — 1. latvė M. Grasis 
1:29.1.

Mergaičių 13-14 metų 50 m. — 
1. latvė J. Ziedonis 48.0, 2. B. Bau- 
milas 53.0.

Mergaičių 11-12 metų 50 m. — 
1. latvė M. Grasis 41.6, 2. latvė Ą. Bir
kerts 52.3, 3. K. Baumilas 1:00.2.

Mergaičių 10-metų ir jaun. 50 m. — 
1. estė L. Troost 1:19.6.

III. NUGARA
Moterų 100 m. — 1. G. Kerniūtė 

1:39.3.
Mergaičių 13-14 metų 50 m. — 

1. latvė Lidums 41.6, 2. G. Kerniūtė 
42.4, 3. V. Jurevičiūtė 45,6, 4. D. Bau- 
milaitė 53.9.

Mergaičių 11-12 metų 50 m. — 1. L. 
Balukaitė 36.3, 2. A. Kučinskaitė 36.9, 
3. latvė A. Birkerts 43.5.

Mergaičių 10 metų ir jaun. 50 m. — 
1. estė L. Troost 46.6.

Mergaičių 11-12 metų 50 m. — 1. A. 
Kučinskaitė 44.9, 2. L. Balukaitė 50.2, 
3. K. Baumilaitė 56.4.

Mergaičių 10 metų ir jaun. 50 m.
— 1. estė L. Troost 59.5,

OILS LTD

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

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-130 ir 4.30-7
Antr.10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt. 10-130 ir 430-8
SešL9-12
Sekm. 930 • 1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6% %.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas:
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques)
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje
1965 m. birželio mėn. 30 d. KAPITALAS — $1.700.270,67

B

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
ROYAL YORK — BLOOR. $10.000 įmokėti, mūro, split-level, bungalow, 
baigtas rūsys, išklotas kilimais, mod. virtuvės, gražus kiemas.
JANE—ST. CLAIR. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kamb., vienaaukštis, 
garažas, privatus įvažiavimas, prašo $18.900, liks viena skola balansui 10 
metų, atvira.
KEELE — EGLINTON. $7.000 įmokėti, mūro atskiras 3-pleksas, prašoma 
$29.900.
MIMICO. $9.000 įmokėti. Mūro, atskiras 6 butai po 2 miegamus, prašoma 
$48.000.
RONCESVALLES — GRENADIER. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 12 
kambarių, 3 garažai, didelis, gražus kiemas,
BLOOR — PALMERSTAN. $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų pasta
tas (viena daktaro įstaiga) mėnesinės pajamos $500). Prašoma kaina $ 
39.000. Metinės išlaidos: mokesčiai $700, apšildymas $350, elektra $154, 
vanduo $165.
Nerade atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambta 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kata* 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-21OS^

’^TORONT®W
Ateitininkų žinios

Vasaros stovykla baigiasi šį sekma
dienį, rugpiūčio 8 d. Visi tėvai prašo
mi pasirūpinti stovyklautojų atsiėmi
mu. Oficialus stovyklos uždarymas

pietus. Tėvai prašomi vaikų neišsivež- 
ti prieš oficialų uždarymą.

Apie stovyklos vargus ir pasiseki
mus skaitykite atskirame pirmos sa
vaitės aprašyme. Kaip pirmoji savai
tė pavyko? Klauskite stovyklautojų 
ir vadovų! Tai sėkmingiausia iki šiol 
buvusių ateitininkų stovyklų..

kagoje, besisvečiuodami Toronte 
pas J. Šulcą, lankėsi “TŽ” redak
cijoje. Ponia Naujokienė Čikago
je turi plaukų šukavimo salioną. 
Ji prieš 5 metus yra atvykusi iš 
Lietuvos: pirmiau į Vokietiją, o 
vėliau į Čikagą.

Mann-Martell nuosavybių par
davimo įstaiga yra laimėjusi už 
firmos ženklą geriausią premiją. 
Šį ženklą naudoja visur, kur yra 
kokia nuosavybė pardavimui. Žo-

NAUJA RAKETA Į MENULĮ

& CO. LIMITED REALTORSžmonėmis. Vienas iš jų būtų ast
ronautas G. Cooper, jau vieną

V. Micevičius iš Newton, V.

iš Sudburio, mūsų skaitytojai, 
atostogų proga lankėsi redakci
joje.

viršutinėje ženklo dalyje, o apa
čioje yra artimiausios pardavimo 
įstaigos telefono numeris. Mann- 
Martell firma turi vien Toronto 
ribose .12 nuosavybių pardavimo 
įstaigų.

Lietuvių skautų veikla
Užbaigiant skaučių-tų stovyklą Ro

muvoje. Paskutinis laužas liepos 31 
d. buvo uždegtas ant ežero ir sudarė 
nepaprastą įspūdį. Ant kranto stovyk
lautojai parodė dviejų savaičių rezul
tatus, kurie buvo visapusiškai puikūs. 
Visi buvo gerai susidainavę ir daug 
naujų dainų išmokę. Tas visas pri
klauso mūsų jaunai akademike! muz. 
ps. D. Skrinskaitei, kuri maža lazdele 
mokėjo stovyklą suvaldyti ir parody
ti tėveliams, kad jų vaikai suvaldomi 
ir daug išmokę. Gražiai pasirodė gy
vų lėlių teatras, kaimo lenciūgėlis, 
orkestras, sudarytas iš lūpinių armo
nikėlių, akordeono ir smuiko. Nors 
laužas buvo pusę valandos prateęstas, 
bet atrodė trumpas, ir laužo vedėja 
paprašė visus maldai.

Paskutinė diena nelauktai atėjo. 
Spėjus susidraugauti, susigyventi, taip 
būtų gera toliau stovyklauti, bet tas 
negailestingai greitas laikas, štai tri
mitas šaukia vėliavas pakelti pasku
tinį kartą, mišios, tai nuoširdi padė
ka Dievui už jo suteiktą malonę sto
vyklauti, ir paskutinė komanda vėlia
vų aikštėj. Įsakymas, visi pareigūnai 
atleidžiami iš pareigų, nusipelniu
siems už pareigingą darbą jauniau
sieji stovyklautojai įteikia dovanėles. 
Rajono vadas ir stovyklos viršininkas 
padėkoja visiems žodžiu, nuskamba 
didingi Himno ir Marija, Marija ai-

dai toli miškais, nusileidžia vėliavos, 
ir buvęs didelis judėjimas ir triukš
mas taip staigiai mažėja. Būreliai aša
rotomis akutėmis retėja, slepiasi į ma
šinas ir dingsta siauruoju keleliu ve
dančiu iš “Romuvos” į miestą, į dul
kes, kur visus metus reikės klasėje, 
būkle, ar salėje susieiti, ir tik trum
pomis iškylomis gamtoje pasidžiauti.

LSS Pirmijos kursai pravedami jau
niems vadovams rugpiūčio 14-21 d. 
Romuvos stovykloje. Kursams vado
vaus T SS BVSP s. J. Bružinskas ir 
SVSP s. M. Jonikienė. Abiejų stovyk
lų viršininkas — v. s. J. Vaišnys, SJ, 
jo pavaduotojas v. s. V. Skrinskas. 
Kursuose dalyvaus ir BVS j. s. Br. 
Juodelis. Be to, tuo pat metu ten sto
vyklaus jūros skautės iš Čikagos.

įruošta išbūti erdvėje aštuonias 
pilnas paras — maždaug tiek lai
ko, kiek reikia nuskridimui ir 
sugrįžimui iš mėnulio. Jei viskas 
bus tvarkoje, astr. Cooper sumuš 
buvimo erdvėje pasaulinį rekor
dą, kurį iki šiol tebeturi sovietų 
kosmonautas V. Bykovsky.

Gemini V turi visą eilę naujų 
įrengimų. Pirmasis jų yra nauja 
radaro sistema, kuri įgalina susi
tikti ir priartėti prie kitos skren
dančios raketos, šis manevras 
yra esminis skridimui į mėnulį. 
Mėnulio raketoje skris trys žmo
nės. Ties mėnuliu toji raketa per
siskirs į dvi. Viena dalis su dviem 
žmonėm nusileis į mėnulį. Kita 
dalis su vienu žmogumi pasiliks 
skristi apie mėnulį. Po kurio lai
ko tos abi dalys turės susijungti 
grįžimui į žemę.

Naujoji Gemini V raketa ne
bandys susitikti su kita, tačiau ji 
turės šalia skrendantį daiktą, su 
kuriuo, pasinaudojant nauja ra
daro sistema, bandys susitikti ir 
išsiskirti. Tikrąjį dviejų raketų 
susitikimo manevrą erdvėse ma
noma įvykdyti su Gemini VI, kuri 
planuojama spalio mėnesiui.

Kita naujovė Gemini V raketo
je yra pasigaminimas vandens 
cheminės reakcijos būdu. Tai iš
spręstų astronautų gėrimo pro
blemą /Kaip tyrimai parodė, gau
sus vandens naudojimas labai su
stiprina astronautą fiziniai ir pa
gerina jo savijautą.

R. CHOLKAN

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584 
QUEBEC — BLOOR — apie $6.000

• M A 1 ___ -it - V - — —

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

delis sklypas.
ELLIS AVE — SW,

atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus didelis 
kiemas.

KINGSWAY — PRINCE EDWARD 
DR.—$5.000 įmokėti, gražus 
5 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, už
baigtas rūsys, viena atvira 
skola 10-Čiai metų.

PARKLOWN — BARNE RD. — $ 
5.000 ar mažiau įmokėti, apie 
12 metų senumo 5 kambarių 
bungalas, 2 vonios, užbaigtas

su privačiu įvažiavimu.
GLENLAKE — BLOOR, $8.000 

įmokėti; 9 kambarių per du 
augštus, rupių plytų, atskiras 
namas, 2 vonios, 2_virtuvės, 
garažas, viena atvira skola 
balansui, graž; vieta. '

JANE — BLOOR apie $10.000 ar 
mažiau įmokėti, puikus 8 
kambarių per du augštus 
atskiras namas, didelis poil
sio kambarys su atviru ugnia
kuru, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

Namų tel. LE 6^165

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
niu pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos, 
žema kaina.

$10.000 Įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome“ sistema. 85x306 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Vyrų 100 m. — 1. latvis Medleris 
1:17.3, 2. estas Troost 1:19.3.

Berniukai 13-14 mėtų 100 m. — 
1. J. Pačkauskas 1:35.3, 2. latvis 1:36.2, 
3. latvis 1:36.2.

Berniukai 11-12 metų 50
1. J. Mažeika 51.0.

m.

Lidums

m.

IV. PETELIŠKE
Moterų 100 m. — 1. latvė 

1:41.9.
Mergaičių 13-14 metų 50 

1. G. Kerniūtė 45.6.
Mergaičių 11-12 mėtų 50 m. — 1. lat

vė M. Grasis 40.3,_2. A. Kučinskaitė 
43.8, 3. L. Balukaitė 49.7.

Mergaičių 10 metų ir jaun. 50 m. — 
1. estė L. Troost 1:17.5.

V. INDIV. ĮVAIRAUS PLAUKIMO 
Vyrų 200 m. — 1. latvis 3:01.4.
Berniukai 13-14 metų 100 m. — 

1. estas Troost 2:49.2, 2. latvis 3:11.7; 
latviai laimėjo ir sekančias dvi vietas.

Moterų 100 m. — 1. latvė Lidums 
1:26.6.

Mergaičių 13-14 metų 100 m. — 
1. G. Kerniūtė 1:35.8, 2. latvė Ziedo
nis 1:37.3.

Mergaičių 11-12 metų 100 m. — 
1. latvė M. Grasis 1:26.7, 2. A Ku
činskaitė 1:38.0. 3. latvė A. Birkerts 
2:27.4.

Berniukai 11-12 metų 100 m. — 
1. latvis A Grasis 1:31.9.

VI. ĮVAIRAUS PLAUKIMO 
ESTAFETĖS

Vyrų 4x100 m. — 1; latviai 6:07.0.
Moterų 4x50 m. — 1. lietuvaitės: G. 

Kerniūtė, K. Baumilaitė, L. Balukaitė, 
V. Jurevičiūtė 3.09.0, 2. latvaitės.

Mergaičių 13-14 metų 4x50 m. — 
1. latvaitės 3:05.8, 2. lietuvaitės: L. 
Balukaitė, K. Baumilaitė, V. Jurevi
čiūtė, G. Kerniūtė 3:06.6.

Berniukai 13- 14 metų 4x50 m. — 
1. latviai 2:53.3.

VII. ESTAFETĖS LAISVU 
STILIUM

Vyrų 4x100 m. — 1. latviai, 2. lat
viai ir estai.

Moterų 4x50 m. — 1. lietuvaitės: 
L. Balukaitė, G. Kerniūtė, V. Jurevi
čiūtė, K. Baumilaitė.

Mergaičių 4x50 m. 1. lietuvaitės: 
A. Kušinskaitė, L. Balukaitė, G. Ker
niūtė, V. Jurevičiūtė.

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
, Siuskite pinigas į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

i PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų. 

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 

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

Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai. 

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 St, New York 

MU 9-0598
i Įsteigta 1945 m.

Atdara kasdien 9—5:30; 
' RoflpjWto mėn. atdaryto MtadWnlab.

TORONTO VASAROS MUZIKOS FESTIVALIAI,
RENGIAMI TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO DEPARTAMENTŲ, BENDRADARBIAU
JANT SU TORONTO MUZIKANTŲ SĄJUNGA, REMIANT PLOKŠTELIŲ GAMINIMO PRA
MONEI IR TORONTO DIENRAŠČIUI "STAR".

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 8 D.

H. M. C. S. York (laivyno) orkestras
Queens Own Rifles of Canada (kariškas) orkestras
Ronnie Padgett — vargonais 
Vasaros koncertas dirig. Ernesto Barbini 
su svečiu sol. Ermano Mauro

PIRMADIENI, RUGPJŪČIO 9 D.
8.30 v. v. Ramsden Parke kadriliaus šokiai — Bob Scott

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 10 D.
Norad orkestras
Originals Club orkestras 
kadriliaus šokiai — Bob Scott

TREČIADIENI, RUGPJŪČIO H D.
Hootennony — su The Common Folk, Gordie 
Lightfoot, Sean-Robin Duo ir Klass Van Graft 
kadriliaus šokiai — Bob Scott

KETVIRTADIENI, RUGPJŪČIO 12 D.
Alf Coward Trio, Phil Antonacci kvintetas 
kosmopolinis koncertas 
kadriliaus šokiai — Bob Scott 
kadriliaus šokiai — Al. Ward

2.30 v. p.p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kew Garden*
5.30 v. p.p. — High Parke
8 v. v. — Exhibition Parke

8 v. v. — Exhibition Parke
8 v. v. — Allan Gardens
8.30 v. v. — Withrow Parke

8.30 v.v. — Riverdale Parke 
(rytinėje dalyje)

8.30 v. v. — Monarch Parke

7.30 v.v. — Eglinton Parke 
8v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v- — Kew Beach

— Nathan Phillips Square 
High Parke

13 D.
Pat Riccio orkestras

u D.

PENKTADIENI, RUGPJŪČIO
8.30 v.v. — Riverdale Parke Round šokiai —
(Dirbt, ledo čiuožykloje)

ŠEŠTADIENI RUGPJŪČIO
8 v. v. — Willowvale Parke 411-jo Eskadrono R.C.A.F. orkestras

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 15 D.
Benny Louis orkestras
H. M..C. S. York (laivyno) orkestras
Ronnie Padgett — vargonais

2.30 v. p. p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kew Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

Cigarečių kartonas visu rūšių
— 200 štukų —

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mns su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
kA rtfr m* i čir ne Lni in6c — W« seamless — reg. $1.00 pora 
fYlOreriSKAJS Kojines —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
Tel. 535 - 9468 — Lietuvis Savininkas
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8504
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

A L G ARBENS
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.

ŪKIS 37 HEKTARAI

$14.500. Įmokėti apie $3.000, vienas morgičius balansui, 70 mylių nuo To
ronto, Dunville, Ont., su visais įrankiais, gražus sodas, 7 kambarių na
mas, gerame stovy.

DUPLEKSAS — INDIAN RD.

$25.900. Įmokėti apie $7000, vienas morgičius balansui, viso 11 kambariu 
vandeniu-alyva šildomas, platus įvažiavimas, arti Bloor gatvės.

DUNDAS — RUSHOLME ’
$17.900 pilna kaina; atskiras, mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vande

niu alyva apšildomas, 8 dideli kambariai Įmokėti apie $3.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
» Įvairios medžiagos namų taisymams 

.» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos 
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija 
» Atlieam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrius, krautuves, 

namus

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RD.

Sav. B. Saulėnas

S 
s

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
■» „ £. rr 7/ ir TAISYMAS — MONOGRAMOS
WALO W E Latviška brangenybių

krautuvė (Jeweller) 
964V2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIU RŪSIŲ AUTO SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

Ali CAMADIAN APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
AAlliikiiJli KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAIVI INI Al PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St*.
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8-

DUNDAS GLADSTONE, $3.000 įm., 
6 dideli kmb., 2 modem, virtuv., 
dvigubas garažas, 9 met. mortgi- 
čius, savininkas nupirko verslą, 
reikia tą nuosavybę skubiai par
duoti.

$4.000 įmokėti. 2 apart., krautuvė, 
tinka investavimui (virš $3.000 
metinių pajamų), vaaruose, prašo

$21.500.
KING — TYNDALLE. $7,000 įmo

kėti, atskiras, 11 didelių kamba
rių, 3 virtuvės, 2 vonios, vand. 
apšildomas (naujas pečius), dvi
gubas garažas, be mortgičių, la
bai geras rajonas išnuomavimui.

BLOOR — DURIE. $5.000 įmokėti.
Gerų plytų, atskiras, 6 kamb. 2 

Turime krautuvių, namų, vai 
riose vietose ir įvairia kaina.
Taip pat parūpiname geresnė

(prie Lansdowne Ave.)
50 Namų telefonas: BE. 3-5996 

mod. virtuvės, vand. apšild. Gara
žas, šoninis įvažiavimas, 1 mrgt.

PRIEŠAIS HIGH PARKĄ. $4.000 
įmok. Geram stovy 12 kamb. dup
leksas, 2 verand. (uždaros), labai 
puikioj vietoj, šilti vandeniu - 
alyv. šild., geros pajamos; gara
žui vieta. Vienas 6% %, 10-Čiai 
metų atviras mortgičius.

ROYAL YORK. Vienaaugštis (bun
galow). $6.000 įmok. 6 dideli švie
sūs kamb., įmūryta krosnis ir šal
dytuvas, poilsio kamb., garažas, 
be mortgičių.

JANE - DUNDAS. $1.000 įmk. Atsk. 
5 kamb., geras apšildymas, mo
derni virtuvė, garažas.

irviečių, kotelių, motelių jval- 
Prašome tik kreiptis pas mus. 
n sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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(Atkelta iš 5 psL)
lio Lietuvių Jaunimo KongresoSavaitės įvykiai

►Ha iš 1 psl.) naudojami operacijoms Vietna- 
į. me. Amerikiečių aviaci;

Čikagos vaizdai ir vargai r šypsenos

Graikijos ekspremjeras G. Pa
pandreou mėgina atgauti valdžią

Parlamente buvo iškeltas pasiti
kėjimo vyriausybe klausimas, bet 
posėdį teko atidėti, kai paaiškė
jo, jog dalyvauja permažas to
kiam dideliam sprendimui atsto-

Amerikiečių strateginiai bom
bonešiai B-52 iš Guam salos buvo 
permesti į japonams priklausan
čią Okinavą. Pablogėjus oro są
lygoms Guam apylinkėse, Vietna
mo bombardavimams buvo tiki
masi panaudoti Okinavos aerodro
mus, bet Japonijos vyriausybė 
pareiškė oficialų protestą. Ji ne
nori, kad jos aerodromai būtų

_ aviacijos vado
vybė dabar teisinasi, jog lėktuvai 
į Okinavą atskrido bėgdami nuo 
Guame siaučiančio taifūno. Jie 
bus grąžinti į Guam, kai audra 
praeis.

Konradui Adenaueriui, buv. V. 
Vokietijos kancleriui, Vatikanas 
įteikė vieną augščiausių pasižy
mėjimo ženklų — “Didiįjį Kris
taus kapo riterio kryžių”. Ordiną 
prisegė šventosios Kolegijos rek
torius kardinolas E. Tiesserant.

James R. Hoffa, garsusis sunk
vežimių vairuotojų unijos vadas, 
pamažu keliauja kalėjimo kryp
timi. Apeliacinis teismas patvir
tino bausmę, kuri jo laukia už 
mėginimą papirkti teismo prisie
kusiuosius. Teisingumo departa
mentas jau daug metų deda pa
stangas šį unijos diktatorių paso
dinti už grotų. Už šį nusikaltimą 
jam gresia iki 8 metų kalėjimo.

Valdybos pirm. J. J. Bachunas, 
vyk. vicepirm. St. Barzdukas, vi- 
cepirm. V. Kamantas, ižd. J. Sta- 
niškis, Pasaulio LJK Komiteto 
pirm. Algis Zaparackas, Pasaulio 
LJK Komiteto vicepirm. V. Klei
za, Pasaulio LJK Finansų komi
sijos pirm. Pr. Razgaitis ir kiti. 
Posėdyje trumpai atsilankys ir 
vysk. dr. Pranas Brazys. Bus kal
bama apie Kongreso pravedimą 
ir išlaidų sąmatą.

PLB Valdybos pirm. Juozas J. 
Bachunas rugsėjo 16 d. išvyksta 
į Europą rūpintis lietuvių ir Jau
nimo Metų reikalais. PLB inf.

ČIKAGOS LIETUVIUS DŽIUGINA 
FAKTAS, jog grupė lietuvių turės 
progą pasirodyti žinomame Čikagos

tai ruošia žThicago Tribune” dienraš-

APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSTU 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GI 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI 
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
ER LUA Namų tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864
lu i MZ i

FOUR SEASONS TRAVEL D . ~ ...
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT V 1*60It

VD Arrk|AC Tisais kelionių reikalais, visame pašau-
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

LAIŠKAS IŠ 
VIETNAMO
Mieloji žmonele,
Patikėk man, vaikeli, bet, kai aš 

grįšiu namo, tau teks išnešti “garbi- 
čių”. Tai yra vienas ir Pietų Vietna
mo papročių, kuris pradeda labai pa
tikti čia esantiems amerikiečiams.

Šioje ryžių laukų šalyje moterys at
lieka daug daugiau darbų, negu Ame
rikoje. Jos apdirba laukus, augina vai
kus, verda, apskalbia ir prižiūri viš
čiukus ir kiaules. Idealia žmona laiko
ma ta, kuri išaugina gerus ryžius ir 
gimdo kasmet.

Šio krašto moterys, kurios gyvena 
miestuose, taip pat turi ką veikti. 
Jos kasa griovius, mūrija ir plasteriuo- 
ja sienas ir atlieka įvairius darbus fab
rikuose.

Ant savo pečių Vietnamo moterys 
pergabena daugiau prekių ir reikme
nų, negu visos kitos šio krašto prie
monės, kartu sudėjus. Tam reikalui 
moterys vartoja ilgas bambuko lazdas, 
kurias užsideda ant pečių. Taip einant, 
gana sunku išlaikyti balansą, bet gali
ma išmokti. Aš parvešiu tau vieną iš 
tokių lazdų, kad galėtum lengviau par
sinešti produktus iš krautuvės.

Tavo vyras iš

“Soldiers Field” stadijone, kur jis su- 
traukadvo apie 50.000 žiūrovų. Šiais 
metais jam yra numatyta graži Mc
Cormick pastato salė, tačiau ji yra ri
bota vietų skaičiumi — telpa nepilni 
6.000 žmonių. Bet ir tokiam skaičiui 
žiūrovų pasirodyti yra reta proga, ir 
nevisi ją turi.

Lietuviai šioje programoje, kuri 
įvyks rugpjūčio mėn. 7 d. 8 vaL vak., 
parodys Gintaro baliaus ištraukas, 
šiuose metiniuose Gintaro baliuose 
yra su iškilmėmiis pristatomos “debiu- 
tantės”. Tad muzikiniame festivalyje 
bus pavaizduotas pats “debiutančių” 
pristatymas, pašokta “Sadutė”, sukti
nis ir valsas. Visa tai atliks 16 mergi
nų (praėjusių ir šių metų “debiutan- 
tėš”) su savo palydovais — Korp! 
Gintaro nariais. Lietuvių dalies pro
gramą praves ir aiškinimus darys 
Lietuvos gen. konsulo Čikagoje žmo
na Juzė Daužvardienė.

“Chicago Tribune” — šio parengi
mo ruošėjas — beveik kiekviename 
numeryje žymi programos pildytojus, 
o jų tarpe ir lietuvius. Tokiu būdu 
lietuviams yra nemaža reklama. Likus 
kelioms savaitėms iki šio festivalio, 
jau buvo išparduota dauguma bilietų.

Anksčiau panašiame festivalyje bu
vo pasirodęs solistas Stasys Baras-Ba- 
ranauskas, kuris į jį pateko konkurso 
keliu.

bulaitis j parduotuvę užėjo šimtąpro-
mai buvo patys didžiausieji ir skaitliu-
giausieji Čikagos lietuviu tarpe ir su- Jprūses, oei JO u uj « akcentas rode, kad tai esamą daršliaukdavo plačiausio amerikiečių “ wauu* uai
spaudos iveratinimo. O dabar juos J
jau pradedama užmiršti ,. ~ . P?rku IS Simtaprocen-

Iš kitų organizacijų Dariaus4Jirėno Janku*’ ~ atsake amenkle-
32 metų žuvimo sukaktį paminėjo Al- x-j—
vudo organizacija savo kultūrinio šeš- , Naujakurys sokosi įrodinėti, 
tadienio metu liepos 17 d. vakare. kad Šimtaprocentinis
Programoje daugumoje reiškėsi jau-
nieji šios organivarijos nariai- Amer&oj. Del to pirkėjo širdis at-ej us s<iuza«. jus lunoi. sileido, ir jis daug ką nupirko.

Atsisveikindamas jis pakėlė akis 
į sieną, kur kabojo Vašingtono ir 
Linkolno paveikslai.

— Puikūs vyrai, tarė parduotu-

ČIKAGOJE EINANTIS SAVAIT
RAŠTIS “SANDARA”, kurį redaguo
ja Mykolas Vaidyla, rugpjūčio 1 d. Bu
čio darže buvo surengęs savo geguži
nę. šis savaitraštis yra taikomas dau
gumoje senosios kartos ateiviams, ir 
jis jų tarpe turi daugiausia skaityto
jų. šiaip deda beveik tik informacines 
žinias ir į “politiką” nelabai leidžiasi. 
Pasiskaitymai yra lengvo pobūdžio, 
populiarūs.

“Sandara” taip pat skiriasi ir tuo, 
kad ji neremia BALFo ir Lietuvių 
Bendruomenės. Neseniai laikraščio 
puslapiuose buvo paskelbta, jog jis 
statysiąs lietuvių kultūros centrą. Vie
nas-tautietis šiam reikalui net tūks
tantinę paklojo. Koks tas kultūros 
centras bus ir kam jis tarnaus, dar 
nėra plačiau aiškinama. Reikia many
ti, jog šis sumanymas nebus tik gra
žūs žodžiai, bet konkretus projektas.

jui dar daugiau įsiteikti. •
— Ar tai tavo partneriai?— pa

klausė šimtaprocentinis amerikie-

Vieni galvoja vienaip, kiti—kitaip 
Yra dar daug anglų, kurie tebe

tvirtina, kad su Rusijos komunis
tais reikia bendradarbiauti ir 
bendradarbiavimas esąs galimas.

Jie, deja, nežino ar užmiršta, 
ką Leninas savo laiku aiškiai pa-

vėliausia apysaka, — pasakoja ji

— Ach, kokia tu esi maloni, —

tiko... Bet ar gali 
tau ją perskaitė?

— Garbingai pasielgei, išgelbė
damas tą žmogų nuo paskendimo.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMUI

Da Nong bazės

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 

Telefonas LE 1-3098
ŠIAIS METAIS ATOSTOGAUS

NUO LIEPOS 20 D. IKI RUGPJŪČIO 7 D. IMTINAI. 
TUO METU ĮSTAIGA BUS UŽDARYTA.

DAR VIS
Prenešimu iš

Brazilijos teismas nubaudė tris 
mėnesius kalėti burtininką, kuris 
pardavinėjo ant išsimokėjimo na
mus danguje. Pardavėjas net pa
sirašydavo kontraktą, kuriame 
buvo pažymėta, kad tuose pačiuo
se namuose gyvens ir pirkėjo jau 
anksčiau mirę giminės. Nenuo
stabu, kad atsiranda pelno sie
kiančių burtininkų, bet tenka ste
bėtis, kad dar vis yra tokių tam
sių pirkėjų.

TAMSŪS
Rio de Janeiro,

KAIP JAU BUVOME RAŠĘ, gana 
daug lietuvių šiemet dalyvavo Paverg
tųjų Tautų Savaitės proga Čikagos vi- 
durmiestyje Įvykusiame parade liepos 
mėn. 17 d. Tačiau priešingas vaizdas 
buvo sekančią deną — liepos 18-ją, 
kai Marquette parke prie Dariaus-Gi
rėno paminklo vyko šių Atlanto nuga
lėtojų pagerbimas. Publikos čia buvo 
tik saujelė, ir programa gana kukli, 
čia nesimatė jokio iškilmingumo, tik 
atrodė, jog kaikas nori atlikti savotiš
ką pareigą. Tie “kaikas” buvo Dariaus 
ir Girėno veteranų posto nariai, kurie 
iš lietuviškosios publikos, organizaci
jų, spaudos susilaukė maža paramos.

Gaila, jog pas mus būna savotiškų 
kraštutinumų, kuomet visas dėmesys 
nukreipiamas į kokį nors tikslą, tai 
kiti labai apleidžiami, nors jie yra 
vienodai svarbūs arba dar svarbesni 
už tuos, kuriems atiduodama visa šir
dis. Praeityje Dariaus-Girėno minėji-

APLINKRAŠTIS KLB 
APYLINKIŲ VALDYBOMS

(Atkelta iš 2 psl.) 
siantieji Pasaulio Liet. Jaunimo 
Metai bus pradėti Toronte š.m. 
spalio mėn. 9 d. mūsų kongrese.

Kai viskas taip gražiai vystosi, 
kai su jaunimo problema išeina
me vis į platesnius horizontus, ti
kiu, ir mes, komiteto nariai ir 
svarbiausieji mūsų talkininkai — 
Bendruomenės apylinkės, dar la
biau įtempsime savo jėgas, nesu
klupsime nė didžiųjų karščių sle
giami ir atliksime, ką esame pa
sižadėję ir kas naudinga liet, rei
kalui, tuo pasitarnaudami mūsų 
kenčiančiai Lietuvai ir garbingo
sios lietuvių tautos išlaikymui.

Iš ankto visiems nuoširdus 
ačiū.

Jūsų
E. Daniliūnas, 

kongreso komiteto narys 
santykiams su apylinkėmis

“Žinoma, mes galime bendrau
ti su Anglija. Bendrauti, maž
daug, tokiu būdu, kaip kad virvė 
bendrauja su žmogumi, jį ruo
šiantis pakarti...”

Klausimai
Viena aktorė sutinka pas savo 

pažįstamus rašytoją, kurios ji ne-

man skolingas pinigų...
Protingieji

Rašytojas-dramaturgas George 
Bernard Shaw buvo paklaus
tas, ar jis tiki, jog kitose planeto
se yra gyvos ir protaujančios bū
tybės, atsakė:

— Turėtų būti, nes aiškiai ma
tome, kad mūsų žemė yra pavers
ta pamišėlių namais. Tad, kur gi 
ir bebūtų tie protingieji?...

Tarybinėje Lietuvoje
Į krautuvę įeina moteriškė ir 

‘sako:
— Duokite man ketvirtadalį ki

logramo sviesto.
— Čia pardavinėjama mėsa, 

kurios, deja, neturime. Bet, neto
liese, štai anoj gatvės pusėj, yra 
pieninė, kurioj, deja.. . irgi nėra 
sviesto. " Parinko Pr. Al.

arba 
RO 6-0811

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W. A. LENCKI
B A.., T*»L»B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Pasimetęs tėvas
Pereitą savaitę Auckland mies

te N. Zelandijoj gimė penketukas 
— keturios mergaitės ir vienas 
berniukas. Naujagimių vyresnio
ji sesutė, sužinojusi naujieną, pa
reiškė, kad ji nenori brolio.

Šeimos tėvas, mažos valgyklos 
savininkas, iš susijaudinimo tik 
tiek tegalėjo pasakyti: “I did not 
mean to do it.”

Kur saugiausia 
važinėti?
Kątik paskelbta, kad dvylika 

Ontario provincijos miestų 1964 
m. neturėjo nė vienos mirtinos 
automobilio nelaimės. Šie miestai 
yra: Sault Ste. Marie, Wellandas, 
Richmond Hill, Kenora, Dundas, 
Preston, Chatham, Cobourg, Riv
erside, Lindsey, Georgetown ir 
Port Colborne. Sąraše taip pat 
yra 19 miestelių, iš kurių pažy
mėtini: Newmarket, Simcoe, Par
ry Sound, Tillsonburg ir kt.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
104 ADELAIDE ST. W„ Room 197 

TELEFONAS EM 64182. 
Toronto

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service - Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F;

Sav. R. STASIULIS

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage S

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

Kredito Kooperatyve PARAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
hna tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

Pritaiko akinius visiems akių de- 
aktams. Ištiria akių nervus, kurie 

fenai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų. vienus metus.
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JI B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
' JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

OKULISTĖS

E L S L I M
4143 DUNDAS ST. W., TORONTO 18, ONT.

Vienintelė alyvos šildymo b-vė, pristatanti kuro alyvą su “KLEEN-FLO“ 
priedu. • Skubus krosnių taisymas. • Mechanikai pasiunčiami radijo 
centrinės, kai tik gaunamas užsakymas.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ VALYMAS.
DABAR PATS LAIKAS KEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H. ROŽAITIS

Tel. Verslo: 763 - 3874

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

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

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

namų: LE 3-4908

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. 

Automatinis eieura varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

Ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal), Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

—RADIO & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-8165. o 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BENZ B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

1

NOTARAS
A. LIŪDŽIU S, B.L

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LL J>.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su-

TORONTO: 408 Roncesvalles Avė. 
(Įėjimas iš Howard Pork Avenue) 

Antrad. ir penktadieniais 6—8 v.v. 
Dėl pasimatymo kitu laiku 

susitarti tel. LE 7-1708 
HAMILTON: FU 3 • 8928

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. V./ 
antradieniais, ketvirtadieniais' ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St.)

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St. 

(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat. RO 94412 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 4-7132
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$v. Jono Kr. par. žinios

— Gerojo Ganytojo stovykla 
veikia ketvirtą savaitę. Ateinantį 
savaitgalį stovykla užbaigiama. 
Visas savaites stovyklaujančių 
vaikų skaičius buvo taip 50-60. 
Stovyklavietės koplyčioje pamal
dos sekmadieniais: 9, 10 ir 11 v., 
o šiokiadieniais — 9 vai. rytą.

— Ateinantį penktadienį, pir
mąjį rugpiūčio mėnesį, pamaldos 
vakare 7.30. Esant šiuo metu 
vienam kunigui, rytinių pamaldų 
penktadienį nebus. Rytinėmis va
landomis lankomi ligoniai namuo
se.

— Už savaitės iš Vokietijos 
atvyksta Juozo Gailiaus šeima, 
susidedanti iš aštuonių asmen: 
tėvų ir šešių vaikų. Gausiai šei
mai pirmieji žingsniai Kanadoje 
bus reikalingi paramos iš šalies. 
Buto klausimas jau išspręstas: 
ponai Gailiai apsigyvens pas V. 
Vingevičių, 36 Indian Rd. Atvy
kus kils darbo gavimo klausimas. 
Taip pat reikalinga pirmoji me
džiaginė pagalba besikuriant.

— O. Vaitkevičienė gavo iš 
Lietuvos telegramą apie mamytės 
a.a. Onos Prušinskienės mirtį. 
Už velionės sielą giedotinės pa
maldos šį šeštadienį 10 vai. rytą.

— Už a.a. Bronių Vyskupaitį, 
neseniai mirusį Vokietijoje, šv. 
mišiose prisiminimas žolinėje, 
rugpiūčio 15 d. 11 vai. ___

— Šv. mišios užsakytos: šį ket
virtadienį — už a.a. Benediktą 
Gavėnaitienę, penktadienio vaka
re už Joną Rinkevičių.

ONTARIO VAIKŲ 
GLOBA

Naujas Child Welfare įstaty
mas greičiausiai pradės veikti nuo 
1966 m. šaulio m. 1 d. Įstatymo 
pakeitimai padidins Ontario duok
les vaikų reikalams. Vaikų globos 
institucijoms provincija" dabar 
moka kaip subsidiją $5.000.00 už 
lovą naujiems pastatams ir $1.200 
lovai pastatuose, kurie priklauso 
privačioms agentūroms. Provinci
ja taip pat padidins subsidijas vai
kų išlaikymui ligi 75% faktinų iš
laidu.

Pagal įstatymą apie 13.000 be
namių vaikų, kurie užlaikomi 55 
vaikų globos draugijų, globa bus 
pervesta vyriausybei/ Tai pagel
bės suvienodinti visoje provinci
joje tarnybos metodus ir užtik
rins vaikams vienodą ir lygų trak
tavimą. Provincijos vyriausybė 
taip pat perims didžiumą vaikų 
pagalbos draugijos daromų išlai
dų. Ontario pilnai mokės išlaiky
mui vaikų, gimusių ne šeimose, ir 
prisidės kaštais globojant vaikus 
nuo 40 ligi 60% kartu su savi
valdybėmis. Įvesdamas naująjį įs
tatymą, Gerovės ministeris Ceci
le yra pasakęs: “Bus kreipiama 
didelio dėmesio visai tarnybai, ir 
finansai bus duodami draugijoms 
ne tik apsaugojant apleistus vai
kus, bet apsaugojant ir galimą ap
leidimą”. ..,

Tarpe kitų naujojo įstatymo 
nuostatų yra: klausimo suprastini- 
mas sprendžiant vaiko gjwenamą 
vietą; didesnė grupinių globos na
mų priežiūra; apsauga prieš šmei
žimą vaikų globėjų, apsauga prieš 
vaikų moralini ar fizinį piktnau- 
dojimą. Bus daugiau kreipiama

A.A. pulk. PR. SALADŽIUI mirus, 

jo žmoną, dukrą ir sūnus nuoširdžiai užjaučia —

Toronto Pūtvio Saulių Kuopa

“T.Ž” aukotojai: rėmėjo pre
numeratą atsiuntė D. Slavinskas; 
aukos: $10 L. Bieliauskaitė; po $2 
— J. Lieberis, B. Laučys, J. Ver
bickas; po $1 — V. Genčius, J. 
Kanys.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais vyresnio amžiaus moteriai 
79 Indian Grove, telefonas 762 -1569.

Išnuomojamas kambarys Roncesvalles 
ir High Park Blvd, rajone vienam as
meniui suaugusių šeimoje. Skambinti 
po 7 v.v. šiokiadieniais tel. 535-8764.

High Park — Indian Rd. rajone iš
nuomojamas kambarys. Skambinti po 
6 v.v. tel. RO 6-7915.

REIKALINGA moteris gyventi šeimo
je gražioje aplinkoje ir pagelbėti mo
tinai su vaikučiais. Tel. LE 6-3532.

Prisikėlimo par. žinios

— šį penktadienį, pirmąjį mė
nesyje, Mišios laikomos 7 ir 8 v. 
ryto ir 8 v. vak. Per visas Mišias 
klausomos išpažintys ir dalijama 
Komunija. Ligoniai sakramentais 
aprūpinami dėl laiko iš anksto 
susitarus.

— Šį penktadienį, 8 v. vak. lai
komos J. Luptak užprašytos Mi
šios už a. a. Ant. Šimkų.

— T. Paulius iš savo trumpo 
poilsio Kanados šiaurėje Toron- 
tan grįžta šio šeštadienio vakarą. 
T. Placidas parapijon grįžo pra
ėjusios savaitės viduryje.

— Pasibaigus Aušros stovyk
lai, kurioje atostogavo arti 200 
vaikučių, šiuo metu T. pranciško
nų stovyklavietėje N. Wasagoje 
vyksta ateitininkų stovykla, ku
rioje yra 170 vaikų. Pasibaigus 
šiai, ten pat bus dar viena stovyk
la — jūrų skautijos.

— Gavus -dalį plieno, parapi
jos namų statyba vėl pajudėjo 
pirmyn. Praėjusią savaitę plienu 
padengtos žemutinio rūsio lubos; 
šią savaitę jos bus išlietos beto
nu. Taip pat tikimasi dar šią sa
vaitę gauti balkius ir perdangas 
naujosios saliukės luboms.

— Tradicinė metinė maldinin
kų kelionė į Midlando šventovę 
ir prie lietuviško kryžiaus bus 
paskutini šio mėn. sekmadienį, 
rugpiūčio 29 d. Neturintiems ga
limybių ten nuvykti savom prie
monėm bus nusamdytas autobu
sas.

— Pakrikštytas Vytauto ir 
Emilijos Grabauskų sūnus Gytis 
Jurgis. Tėvelius nuoširdžiai svei
kiname, o sūneliui linkime gau
siu Dievo maloniu.*

Dr. J. Žmuidzinas, Lietuvos 
konsulas Kanadoje, pats pirma
sis įteikė pluoštą medžiagos apie 
buvusį savo mokytoją ir ateiti- 
ninkijos tėvą profesorių Praną 
Dovydaitį. Medžiaga bus panau
dota a.a. prof. Prano Dovydaičio 
monografijai.

Pasaulio lietuvių gydytojų su
važiavimas įvyksta" 1965 m." rug
sėjo 4-5 d.d. Detroite. Iškilminga 
akademija šaukiama rugsėjo 5 d., 
sekmadienį, popiet Northland 
Inn viešbučio salėje (Southfield 
— 8 mylia, Greenfield). Pagrindi
nę paskaitą skaitys dr. Vyt. Var
dys.

Rugsėjo 5 d. 7 vai. vakare kon- 
certo-baliaus pradžia armėnų sa
lėj — Southfield - Northwestern 
Hgw. Programą išpildys įžymi so
listė Dana Stankaitytė.

Smulkesnė suvažiavimo ir kon
certo programa bus paskelbta vė
liau. Iš anksto rezervuojamos vie
tos; skambinti p. Vandai Vaitkie
nei Detroite tel. LO 5-8385. (mg)

Montrealio paštininkams tebe- 
streikuojant iš Ministerio Pirmi
ninko įstaigos girdėti, kad val
džia galvoja apie visų Montrealio 
paštininkų, kurių yra 4,100, at
leidimą. Tuo atveju į paštą laiki
nai būtų pašaukta kariuomenė.

dėmesio šeimoms, kur vaikai mu
šami. Skelbiami nuostatai teis
mams dėl įsūnijimo ar globojimo 
katalikų vaikų pas protestantus ir 
priešingai. C. Sc.

Atitaisymas
Pereitame “TŽ” numeryje, ap

rašant golfo turnyrą, įsibrovė 
klaida pavardėje. Pirmąją vietą 
laimėjo stud. Stasys Šalkauskis, 
o ne S. Šileikis, kaip klaidingai 
yra parašyta.

Noriu pirkti kankles. Kas turėtų par
duoti ar žinotų, kur jas pirkti, prašau 
rašyti Petrui Semežiui, 196 Elm St. W., 
Sudbury, Ont.

V. STOCKUS 
LE 5 - 4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

“Aušros” stovyklos vadovybė iš kairės į dešinę — B. Vrublevičius, 
Tėvas Ambrozijus, OFM, J. Stempužis, dr. M. Ramūnienė, Tėvas 
Paulius, OFM, A. Kuolienė, šeškuvienė, V. Staškevičius, A. Sapi- 
jonytė, B. Mackevičiūtė, Grigaitė, D. Jurkšaitytė ir N. Kėkštaitė.

Moksleivių ateitininkų stovyklai įpusėjus
Jau pasibaigė pirmoji mokslei

vių ateitininkų stovyklos Wasa
goje savaitė, atnešusi daug gražių 
įspūdžių jos dalyviams.

Oficialus stovyklos atidarymas 
įvyko liepos 25 d., sekmadienį. 
V. Kolyčius pristatė stovyklos va
dovybę, kurią sudaro: dvasios va
das Tėv. Ged. Kijauskas, SJ, ko
mendantas Romas Vaštokas, užsi
ėmimų ir programų vedėjas Anta
nas Saulaitis, mergaičių vadovė 
Audronė Skrupskelienė, berniu
kų vadovas Raimundas Stirbys, 
mergaičių vadovės padėjėjos — 
Živilė Šlekytė, Irena Dvilaitytė, 
Aldona Bušinskaitė, Irena Bartu
sevičiūtė, Liucė Bončkutė, Regi
na Kryžanauskaitė ir Danutė La- 
tauskaitė, berniukų vadovo padė
jėjai — Paulius Alšėnas, Eugeni
jus Bliskis, Rimas Danaitis, Jur
gis Juodėnas, Rimas Petrauskas 
ir Algis Puteris, gailestingoji se
suo Gražina Šlekytė. Mums šei
mininkauja p.p. Puterienė, Beke- 
rienė, Bubelienė, Kaknevičienė, 
Martinkienė, Ožinskienė ir Raz- 
gaitienė, o ūkvedžio pareigas eina 
p. Gudinskas.

Didžioji stovyklautojų dalis, 
kurių yra 152 iš 13 Kanados ir 
Amerikos vietovių, susirinko jau 
šeštadienį perimti"stovyklą iš auš- 
riečių. Po stovyklos perėmimo 
darbų buvo suorganizuotas susi
pažinimo vakaras. Sekmadienio 
diena praėjo besitvarkant, bejieš
kant užmirštų ir namie paliktų 
daiktų ir bendrai besimaišant 
stovyklavietėje, o vakare įvyko 
tikrieji susipažinimo šokiai. Visi 
susitiko naujų draugų ir pasimatė 
su senais pažįstamais iš žiemos 
kursų Dainavoje.

Stovyklos programą pradėjome 
vykdyti pirmadienio rytą, pakel
dami vėliavą ir išklausydami šv. 
Mišių. Po pusryčių apsitvarkėme, 
o paskui sportavome ir maudė
mės ežere. Vakarop įvyko pirmie
ji užsiėmimai, kurių tikslas yra 
supažindinti stovyklautojus su lie
tuvių kalba, istorija ir literatūra. 
Visi stovyklautojai yra suskirsty
ti į mažus būrelius, ir juose kas 
dieną pravedami pusvalandžio pa
šnekesiai apie Krėvę, Mačernį, 
liaudies dainas ir pasakas, istori
ją ir kitomis panašiomis temomis. 
Po to Živilė šlekytė pravedė žai
dimų vakarą, kurio metu lenkty
niavome įsilipę į bulvių maišus, 
varžėmės sprogdindami balionus 
ir valgydami obuolius. -

Antradienį buvo pradėta studi
jinė programa Živilės Šlekytės

MtTtO *****

PLEASE WALK
ON THE GRASS

Kviečiame jus vaikščioti po žalias pievos, 
žydinčius daržus bei medžiais apaugusius 
slėnius, kurie įeina į metropolinio Toronto 
15 parku plotą, skirtą poilsiautojams. Pa
matykite Riverdale Zoo — gyvulių iš viso 
pasaulio buveinę. Naudokitės garsiaisiais 
laivais į Toronto salą, maudykitės, kaitin
kite s saulėje arba šiaip ilsėkitės. Tebūnie 
mėgiamas metropolinis parkas jūsų "vasar
namiu".

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 

Tel. 487-5291 

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visa pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsij namuose arba mb- 
sp klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

pašnekesiu “Lietuvis Naujajame 
Pasaulyje”. Ji apibūdino naujojo 
pasaulio moralines problemas, 
nurodydama lietuviui jame pri
klausančią vietą. Po paskaitos, su
siskirstę į būrelius, diskutavome 
pateiktąsias mintis. Nutarėme, 
kad lietuvis negali izoliuotis lie
tuvių bendruomenėje, bet turi 
gyventi ir lietuvių, ir kanadiečių 
bei amerikiečių pasaulyje, rūpin
damasis ir savo, ir kitų tautų 
skriaudomis.

Ramutis “Robin Hood” Vilbi- 
kaitis pravedė mėgiamiausią sto
vyklautojų sporto programą — 
šaudymą strėlėmis, o vakare įvy
ko būrelių pasirodymai scenoje. 
Visi jie buvo įdomus, pradedant 
“girtuokliais” Rimu Danaičiu ir 
Antanu Stirbiu ir baigiant tradi
ciniu vaidinimu “Statula”.

Trečiadienio ankstyvą rytą, ly
dimi pirmųjų lietaus lašų, trimis 
autobusais 160 stovyklautojų iš
vykome į Midlandą. Ten aplankė
me kankinių šventovę ir apžiūrė
jome Ste. Marie tvirtovę, kurioje 
buvo įsikūrę pirmieji prancūzai 
Ontario provincijoje ir kuri dabar 
atstatoma Kanados šimtmečio 
proga. Iš Midlando pasukome į 
Cahiague, kur yra atkasamas, ga
limas dalykas, didžiausias Huron 
indėnų kaimas visoje Ontario pro
vincijoje. Į stovyklą grįžome pa
vargę ir išalkę. Pasišildėme prie 
laužo ir, užkandę apkeptų 
“marshmallows”, nuėjome ilsėtis"

Ketvirtadienio ryto pašnekesį 
“Ateitininkas Naujajame Pasau
lyje” pravedė Tėv. Kijauskas, SJ. 
Jis pabrėžė Bažnyčios norą, kad 
krikščionys būtų atviri visam pa
sauliui. Ateitininkų uždavinys 
kaip tik ir yra tapti tokiais krikš
čionimis ir duoti pasauliui gyve
nimo sintezę — centrinę krikščio
nišką mintį. Diskusijose kilo įvai
rių minčių — lietuvių taikos kor- 
po reikalingumas, ypač Pietų 
Amerikoje, būdai, kuriais ateiti
ninkas galėtų dalyvauti pasauli
nės krikščioniškosios krypties kū
rime ir t.t.

Po pietų įvyko krepšinio rung
tynės tarp kanadiečių ir ameri
kiečių stovyklautojų. Nors kana
diečių stovykloje yra dauguma, 
rungtynes laimėjo amerikiečiai. 
Vakare persikėlėme į Angliją, 
žiūrėdami filmo “Henry V’”, kurį 
pagal žinomą Šekspyro vaidinimą 
yra pastatęs Laurence Olivier.

“Aušros” stovyklautojai rikiuojasi uždarymo iškilmėms

STARLITE 
Driving School 
Vokiška vairavimo mokykla 

ved. Rudy Wolfinger
330 Queen St. W. Tel. EM 6-29S7 
Parengiame egzaminams įvairiomis 

kalbomis.

Padėka
Kanados paštininkų streikui 

pasibaigus, dėkojame visiems 
skaitytojams ir bičiuliams, kurie 
jautriai atsiliepė į mūsų pagalbos 
prašymą. Buvo asmenų, atvažia
vusių net iš tolimesnių vietovių 
atsiimti vieno egzemplioriaus. Tai 
rodo, kaip artimas yra laikraštis 
lietuvio širdžiai.

Visiems dar kartą ačiū.
“Tėviškės Žiburių” leidėjai, 
redakcija ir administracija

Italijoje gyvenusių lietuvių su
važiavimas įvyks Čikagoje š.m. 
rugsėjo 4 d. Į šį suvažiavimą, tarp 
kitų, atvyksta ir Tėv. Peras Ba- 
niūnas, OFM, dabartinis “Darbi
ninko” administratorius. Visais 
suvažiavimo reikalais kreiptis 
šiuo adresu: Z. Krasauskas, 4602 
So California Ave., Chicago, ILL. 
60632, U.S.A.

“Draugai” buvo tema penkta
dienio pašnekesio. Jį pravedė 
Paulius Alšėnas, apibūdindamas 
draugystę bei jos pagrindinius 
bruožus — meilę, atvirumą, su
pratimą. Draugystei būtinas yra 
meilės ir draugiškumo dvasios 
ugdymas žmogaus širdyje. Pašne
kesio pabaigoje Paulius davė vi
są eilę klausimų, ir mes taškų sis
tema galėjom įvertinti save ir sa
vo draugus. Būtų gera į tuos 
klausimus dar kartą atsakai sto
vyklai užsibaigiant — tada maty
tumėme, ar pasitaisėme, ar ne.

Po pietų pradėjome ruoštis va
karo šokiams. Ant stalų buvo pa
statytos žvakės, o salėje iškabinti 
popieriniai kaspinai. Tą vakarą 
salę mes pavertėme kabaretu. 
Prie puikios šokių nuotaikos 
sudarymo daug prisidėjo nuskam
bėjusios dainos.

Raimundas Stirbys šeštadienį 
pravedė pašnekesį “Šių dienų pa
saulis”, apibūdindamas svarbiau
sias politines sroves, kurios vei
kia mūsų pasaulį — nacizmą, ko
munizmą, universalizmą. Stengė
mės įvertinti šių srovių įtaką 
mums ir mūsų gyvenimui. Vaka
re įvyko didžiulis stovyklautojų 
ir svečių laužas. Buvo daug įdo
mių pasirodymų — net kelionė į 
Marsą — ir daug gražių dainų.

Sekmadienio ryto tema buvo 
“Laisvalaikis”. Irena Dvilaitytė 
aiškino, kad žmogus savo laisva
laikį turėtų praleisti ne tik eikvo
damas laiką, bet ir"siekdamas už
siėmimų, kurie praturtintų jo as
menybę ir praplėstų jo akiratį. 
Grupė stovyklautojų — Laima 
Gustainytė, Irena Vaišnoraitė, 
Onutė Eštikaitytė, Irena Kaspe- 
ravičiūtė, Dalia Mariutė, Romas 
Puteris, Algis žabas ir Antanas 
Bušinskas — pateikė savo idėjas, 
kaip laisvalaikį galima tinkamai 
panaudoti. Po pietų pradėjo lyti, 
ir mes visi sulindom į didžiąją 
salę — šokom, dainavom, žaidėm 
ir valgėm, laukdami saulutės pa
sirodymo.

Pirmoji savaitė pasibaigė jau
natviško džiaugsmo ir giedrios 
nuotaikos ženkle. Dabar pradėjo
me antrąją, kurios dienotvarkėje 
yra kelionė į Stratfordą pamatyti 
Šekspyro “Julių Cezarį” ir daug 
kitu nuotykių,bei įdomumų.

RP, PA, EB, AB

Akademikų skautų stovykla šie
met įvyks Custer, Michigan, ne
toli Detroito. Stovykla prasidės 
rugpiūčio 28 d. ir baigsis Labaur 
Day savaitgalį. Asmeniui į dieną 
kaštuos $3.25. šiemet stovyklos 
viršininkas bus senj. Juozas 
Kregždys. Norintieji važiuoti pra
šomi ką greičiausiai užsiregist
ruoti šiuo adresu: Juozas Kregž
dys, 7034 S. Rockwell St., Chica
go, Ill. 60629.

KANADOJE
Beveik visos įmonės, kontro

liuojančios Kanados žemėš tur
tus, kaip anglis, nikelį, žibalą ir 
kt. yra grynai amerikiečių ran
kose. Nors politikai galvoja, kad 
reikėtų Kanadą iš lėto atpirkti iš 
užsieniečių, tačiau ekonomistai 
tai laiko nepraktišku ir beveik 
neįgyvendinamu dalyku.

Jaunuolių alkoholikų skaičius 
Kanadoje didėja. Londone, 
Ont., 15 metų jaunuolis teisme 
buvo paklaustas, kodėl jis geria. 
Jo pasiteisinimas buvo, kad visi 
jo draugai geria, ir jis nenorįs 
iš jų išsiskirti. Ta pati proble
ma yra ir lietuvių jaunuolių tar
pe. Pirmoje vietoje dėl to reikė
tų susirūpinti tėvams.

Valdžios tarnautojai turi ne
maža privilegijų, bet kartu ir 
suvaržymų., Valdžios tarnauto
jai negali nueiti pas savo virši
ninką ir prašyti algos pakėlimo. 
Nepereiną į kitą kategoriją ga
li tik laukti bendro pakėlimo, 
kuris dažnai iš anksto yra nu
statytas.

Kanados oro linijų pilotai pa
prašė Susisiekimo Ministeriją, 
kad panaikintų aedromuose au
tomatines dėžutes gyvybės drau
dimui. Jų nuomone toks draudi
mas paskatina įvairius ekscent
rikus apsidrausti augštom su
mom ir bandyti Įsinešti sprogs
tamą medžiagą į lėktuvą.

Kanadiečiai automobiliu vai
ruotojai yra žymiai blogesni, ne
gu JAV. Bendra pažiūra, kad 
amerikiečiai yra pavojingi šofe
riai, yra klaidinga. Praėjusiais 
metais kiekvienai pravažiuotų 
100 mil. mylių žuvo 9,2 kana
diečiai, tuo tarpu JAV tai pa
čiai distancijai žuvusių skaičius 
buvo tik 5,7. 1964 m. Kanado
je automobilių nelaimėse žuvo 
4.655 asmenys. Jeigu kanadie
čiai būtų taip saugiai važiavę, 
kaip amerikiečiai, tai net 1.800 
mažiau asmenų būtų žuvę, ir 
apdraudos kompanijos būtų su- 
taupusios $180 mil.

PRIMINIMAI
VAIRUOTOJAMS,
VAŽIUOJANTIEMS
ŠLAPIU KELIU
Pirmieji lietaus lašai po saus

ros yra ypatingai pavojingi vai
ruotojams keliuose. Gazolino 
sluogsnis ant kelio, susimaišęs su 
tais pirmaisiais vandens lašais, su
daro labai pavojingas sąlygas. 
Prie šitų sąlygų yra didelis pavo
jus prarasti mašinos kontrolę. Gu
mos žinovai aiškina, kad pakanka 
savaitės sauso oro, ir jau ant ke
lio susidaro alyvos sluogsnelis, 
kuris gali būti vairavimo nelaimių 
priežastis. Tas pavojingas sluogs
nis kelio paviršiuje susidaro iš 
motoro išmetamų gazolino lašelių. 
Apskaičiuojama, kad kasmet 
kiekvienoje kelio mylioje mašinos 
palieka net iki 800 galionų gazo
lino. Tik ilgas arba labai smarkus 
lietus paprastai tą sluogsnį nu
plauna.

Bet smarkus lietus atneša ir 
naujų pavojų. Yra patirta, (ištisų 
metų tyrinėjimai tai patvirtina), 
kad šlapiu keliu važiuojant van
duo laikosi po padanga. 80 mylių 
greičiu važiuojant, mašinos pa
dangos vos liečia kietąjį kelio pa
viršių. Mašina ištikrųjų lyg ir 
plaukia vandeniu. Net ir 40 mylių 
greičiu važiuojant ir tik vidutiniš
kai šlapiu keliu padangos turi iš
taškyti apie 8—9 paintų vandens 
per sekundę. O labai greitai va
škuojant tam darbui atlikti tenka 
tik viena šimtas penkiasdešimtoji 
sekundės dalis. Važiuojant nudė
vėtomis padangomis, tas “plauki
mas” vandeniu prasideda dar 
anksčiau.

Yra tik vienas tikras būdas iš
vengti visų tokių pavojų ir ne
sklandumų, būtent: sulėtink grei
tį ir išlik "gyvas. Taip vairuoto
jams pataria CHSC (Kanados ke
lių saugumo taryba).

RAUDONOJI RANKA 
QUEBEKE

Prieš kurį laiką pagautas te
roristų grupės jaunuolis papasa
kojo, kad apie 500 jaunų prancū
zų mokosi slaptose Quebeko te
roristų stovyklose, esančiose miš
kuose. Tokių stovyklų, jo teigi
mu, esą net 50, ir jos daugiausia 
yra Lake St. John apylinkėse. Pi
nigų toms stovykloms išlaikyti 
pasirūpinama apiplėšiant bankus, 
o be to gaunama ir aukų. Pana
šiu būdu apsirūpinama ir gink
lais. Nors policija teigia, kad 
daugumoj vogtų ginklų jau yra 
surasta, bet jaunuolis mano, kad 
gera grobio dalis dar tebėra tero
ristų rankose.

Įdomiausia, kad tose slaptose 
stovyklose mokoma ne tik naudo
ti ginklus bei teroristų taktikos. 
Dalis laiko skiriama revoliuci
nėms Mao-Tse-tungo ir Kubos ko
munistų idėjoms studijuoti.

LĖKTUVAI IR MOTERS 
AMŽIUS

Montrealy veikianti patarnau
tojų lėktuvuose (stewardess) uni
ja, turinti 800 narių, nusiskun
džia, jog “Air Canada” bendrovė 
32 m. amžiaus moterį laiko jau 
pasenusia ir netinkama tarnybai 
ore. Tokioms bendrovė parūpina 
kitus darbus aerodromuose. Uni
jos vadovybė yra priešingos nuo
monės — 32 m. amžiaus sulauku
si moteris yra pačiame savo gro
žyje ir darbo jėgų zenite. Unija 
norėtų, kad patarnautojoms būtų 
leidžiama skraidyti iki 50 m. am
žiaus. “Air Canada” atstovai tvir
tina, kad šiam darbui yra būtinas 
didelis akylumas ir geroka dozė 
energijos, kuo paprastai yra ap
dovanotos tik jaunesnio amžiaus 
moterys. Klausimas perduotas 
darbo ministeriui Otavoje Allan 
MacEachen.

Torontiškė J. Vaštokienė, M. A., 
kaip praneša New Mexico laikraš
tis “Albquerque Journal”, šią 
vasarą yra dailiojo meno lektorė 
New Mexico College of Fine Arts. 
Dėsto primityvųjį ir modernųjį 
meną. Baigusi Toronto universi
tetą ir pagilinusi studijas Colum
bia universitete New Yorke, šį ru
denį ruošiasi gauti daktaro laips
nį. Minėtas laikraštis, įdėjęs p. J. 
Vaštokienės didelę fotografiją, 
plačiai aprašė jos studijų eigą, ke
liones bei atliktus tyrinėjimus 
primityvaus meno srityje. Pabai 
goję pažymima, kad mokslininkė 
yra lietuvė iš Toronto ir kad jos 
vyras, taip pat lietuvis, dėstys 
antropologiją Trenton University, 
Peterborough, Kanadoje.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas

UŽSAKYKITE DOVANŲ SIUNTINIUS TIESIAI II SAVO NAMŲ, TIK PASKAMBINKITE
“TAURO” atst.
ST. PRAKAPUI,
Tel. R0 7*9088
18 BROOKSIDE AVE., 
Toronto 9. Ont.
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