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Vergijos tankai
Ir vėl Rusijos tankai užgniaužė prasikalusios laisvės daigą. 

Tai tos pačios Rusijos tankai, kurie prieš 28 metus užgniaužė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvę. Tai tos pačios imperialistinės 
galybės jėga, kuri prieš 12 metų sunaikno Vengrijos laisvės pro
veržy. Šiandieną ta pati jėga siautėja Čekoslovakijoje. Tuo būdu 
ji dar kartą viešai parodė, kad nepakenčia nė mažiausio laisvės 
spindulio, žygis į Čekoslovakiją pagaliau atidarė akis ir tiems, 
kurie vis dar abejojo Kremliui daromais priekaištais. Dabar turė
tų būti aišku visiems — komunistams ir nekomunistams, kad 
sovietiniai tankai yra vergijos nešėjai. Jie tapo sovietinės ver
gijos simboliais, nes kur tik jie pasirodė, ten krito šalies laisvė. 
Ir tai yra ne pripuolamas, o esminis sovietinės kolonijinės impe
rijos ženklas. Juk iš esmės toji imperija buvo sukurta ne balsa
vimu, o ginklų. Ji laikosi ne daugumos žmonių valia, o kovingos 
grupės prievarta. Sovietinė imperija pačia savo esme yra vergija. 
Dėlto ji nepakenčia jokios laisvės prošvaistės. Jai laisvė yra grės
mė. Ji jos organiškai bijo, su ja kovoja, nes mato, kad su laisvės 
atėjimu grius visas kolonijinės imperijos pastatas. Ji gali pakęsti 
kažkurias tautines apraiškas, bet dreba prieš laisvės sujudimą, kad 
ir mažiausią.

★ ★ ★
Keista, bet taip jau yra: sovietinė vergija galinga, o laisvė 

silpna. Vergiją rieda tankais ir skrieja bombonešiais, o laisvė slen
ka pėsčiųjų žingsniais bei rašytojų plunksnomis. Tokiose sąlygose 
vergo kova yra, galima sakyti, beviltiška. Ir visdėlto ji vyksta. 
Nežiūrint sovietinės vergijos galybės siautėjimo per pastaruosius 
30 metų, ir paskiri žmonės, ir grupės, ir tautos kartas nuo karto 
sukyla. Prisiminkime bandymus Berlyne, Vengrijoj, Lenkijoj, Lie
tuvoj, Ukrainoj, Čekoslovakijoj. Iki šiol visi tie bandymai buvo 
nesėkmingi, nukentėjo daug žmonių, tačiau kova prieš vergiją ne
sustojo ir nesustos. Jeigu sovietines imperijos esmė yra vergija, 
tai žmogaus esmė yra laisvė. Dėlto kova už žmogaus ir tautos laisvę 
niekad nesibaigs — ji kartosis su kiekviena nauja generacija, šia 
prasme sovietiniai tankai turės nuolat riedėti bei malšinti laisvės - 
proveržius, kol pati vergija nesunyks. O ji sunykti gali arba iš 
vidaus, arba išorės jėgų pastūmėta. Vidinių skeldėjimo ženklų so
vietinėje imperijoje jau matyti. Imperija, prarijusi daugelį tautų, 
nebėra monolitinė ir tas procesas gali eiti toliau. Išorinės laisvės 
pajėgos yra gana didelės, bet kol kas perdaug pasyvios, nesuteik
tos ir nelabai sumaniai rikiuojamos. Sovietinės imperijos vergai 
daug drąsiau pajudėtų, jeigu išorinės laisvės pajėgos būtų jų atra
ma. Jau nekartą sovietų pavergtieji buvo sujudę, tačiau vakarie
čiai neparodė ryžto. Tas jų pasyvumas yra netiesioginė parama 
vergijai.

★ ★ ★
Su vergijos tankais rieda ne tik jėga, bet ir veidmainystė. Tai 

ta pati veidmainystė, kuri riedėjo sovietiniais tankais^ sunkve
žimiais ir traukiniais, ant kurių buvo išrašyti šūkiai “Badaujančiai 
Lietuvai”. Jie gabeno vergiją, d šaukė apie maistą ir laisvę. Iš 
Lietuvos jie padarė kalėjimą, o kalbėjo apie “išvadavimą”. Ta pati 
istorija kartojama ligi šiol. Kai Čekoslovakijoj padvelkė šiokia to
kia laisvės viltis, Maskva ėmė skelbti, kad kažkokios jėgos kėsinasi 
į socializmo sistemą, kad ateina pavojus krašto gyventojams, ir 
dėlto Maskva, kaip didžiausia “geradarė”, pasiuntusi “pagalbą”. 
Tai toks pats sufabrikuotas melas, kaip ir Baltijos kraštų okupaci
jos atveju. Rusai operuoja tom pačiom miglom, kaip ir prieš 30 
metų. Tos miglos skirtos ypač vakariečiams. Jomis naudosis visa 
prosovietinės propagandos mašinerija'. Ir klausimas, ar joms ne
patikės Įvairaus plauko “naujosios kairės” grupės, demonstrantai 
profesijonalai? Jie gausiai demonstravo prieš amerikiečius išėju
sius kovoti su komunistine agresija Vietname, bet nesiryžo pro
testuoti prieš Čekoslovakijos okupaciją. Tiesa, netrūko ir šiuo atveju 
demonstracijų, tačiau jose pasirodė nebe tos rėksmingos srovės 
“didvyriai”, o laisvės trokštą visoms tautoms žmonės, neapsikrėtę 
sovietinėm miglom. Tai žmonės, kurie mato, kad Maskvai rūpi 
pirmoj eilėj ne komunizmas, o rusiškasis imperializmas. Čekoslo
vakijos atveju tai labai išryškėjo. Maskva paaukojo komunistinio 
bloko vienybę, kad išlaikytų savo rusiškąją galybę. Dėlto ji susi
laukė pasmerkimo ne tik laisvojo pasaulio, bet ir dalies kom
partijų.

LIETUVIŲ TELEGRAMA DIDIESIEMS
Ryšium su įvykiais Čekoslo

vakijoj, VLIKas pasiuntė tele
gramas JAV, Prancūzijos, Bri
tanijos, V. Vokietijos telegramų 
bei spaudos agentūroms. Tele
gramoje sakoma: “Ginkluota so
vietų agresija prieš Čekoslova
kiją yra tęsinys sovietinio už
simojimo pavergti visas tautas, 
pasiekiamas sovietų karinei jė
gai. Sovietai prieš 28 metus pra
dėjo tą agresiją, okupuodami 
Lietuvą, Latviją, Estiją. Krem
lius atėmė toms tautoms visas 
pagrindines teises ir laisves. 
Esame susirūpinę, kad panašus 
likimas gali ištikti ir Čekoslo
vakijos tautą, jei laisvasis pa
saulis nesiims ryžtingų bei vie
ningų priemonių sulaikyti agre-

KANADOS ĮVYKIAI

SOVIETINĖS OKUPACIJOS ATGARSIAI
Slovakų ir čekų kilmės kana

diečiai sovietinę Čekoslovaki
jos okupaciją sutiko protesto de
monstracijomis prie federacinio 
parlamento rūmų, sovietų am
basados Otavoje ir naujosios To
ronto rotušės. Užsienio reikalų 
min. M. Sharp užtikrino slova
kų atstovus, kad Kanada įsileis 
visus pabėgėlius iš Čekoslovaki
jos ir bandys apsaugoti suimtą
jį kompartijos vadą A. Dubčeką. 
Toronte įvykusiose demonstraci
jose dalyvavo apie 300 socialis
tų, jų tarpe ir Kanados kompar
tijos atstovas Tim Walsh, nešęs 
šūkį “Kanados komunistai smer
kia sovietų intervenciją Čeko
slovakijoje!” Spaudos atstovams 
jis pareiškė, kad kompartija ofi
cialiai pasmerks Sovietų Sąjun
gą. Didesnio masto demonstra
cijos Toronte numatomos šį ket
virtadienį. Jas organizuoja čekai 

sijai ir atitaisyti skriaudoms, 
kurias Sov. Sąjunga daro pa
vergtoms Europos tautoms. Dėl
to Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas prašo laisvojo 
pasaulio vyriausybes: 1. reika
lauti, kad sovietai atitrauktų sa
vo kariuomenę iš Čekoslovaki
jos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Vengrijos ir Lenkijos; 2. nu
traukti ekonominius ir diploma
tinius-santykius su Sovietų Są
junga, kol ši atitrauks savo ka
rinį bei administracinį persona
lą ir leis okupuotiems Rytų-Vi- 
durio Europos kraštams būti 
nepriklausomomis valstybėmis. 
Mes pareiškiame savo solidaru
mą su Čekoslovakija ir kartu 
užuojautą šiuo tragišku jos tau
tų momentu.” 

ir slovakai bendromis jėgomis, 
užmiršę ligšiolinius nesutari
mus. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Ontario premjeras J. 
Robarts. Čekoslovakijos įvykiai 
privertė nutraukti atostogas Is
panijoje premjerą P. E. Tru
deau ir karo aviacijos lėktuvu 
grįžti į Otavą. Sovietų įvykdyta 
Čekoslovakijos okupacija sujau
kė jo planus peržiūrėti Kana
dos įsipareigojimus Atlanto Są
jungoje ir atitraukti kanadiečių 
kariuomenės dalinius iš Eun> 
pos.

Dienraštis “The Spectator”, 
leidžiamas Hamiltone, rugpjūčio 
22 d. vedamajame pareiškė prie
kaištą Kanados vyriausybei dėl 
nerūpestingumo Čekoslovakijos 
įvykiams ir dėl drungno ližs. 
reikalų ministerio pareiškimo. 
Laikraštis taipgi priminė Balti- 

(Nukelta i 8-tą psl.)

Dirbtinai
Gyvenimas Uppsaloje vėl su

grįžo į seną vagą, nebematyti 
to turistų antplūdžio ir pareng
tyje besibūriuojančių policinin
kų, kurie buvo uždėję savotiš
ką antspaudą šiam senam ir ra
miam akademiniam miestui, glo
bojusiam Pasaulio Bendrijų Ta
rybos IV-jį visuotinį susirin
kimą.

JAUNIMO OPOZICIJA
Po neseniai triukšmingai nu

aidėjusių studentų neramumų 
eilėje kraštų ir čia buvo kažko 
panašaus laukta, todėl visą kon
greso laiką budėjo 300 tvarkos 
saugotųjų, tačiau iš tikrųjų 
jiems čia'nebuvo ko veikti. Vis
kas praėjo ramiai ir sklandžiai. 
Su pačių rengėjų žinia buvo 
norima suorganizuoti savotišką 
“jaunimo opoziciją” ir tuo tiks
lu veikė vadinamasis “Klubas 
68”, tačiau po pirmųjų dienų 
mėginimo pasirodė, jog dirva 
nepalanki. Ypač buvo nusivylę 
iš užsienio atvykę “aktyvistai”, 
nes nebuvo progos pasireikšti. 
Kongreso pabaigoje išplatintoji 
“jaunųjų dalyvių” rezoliucija at
spindėjo daugiau vadovaujančių 
sekretoriato žmonių pažiūras^ 
taip kad negalima išvengti 
įspūdžio, jog ir čia neatsispirta 
pagundai sudaryti “opiniją”.

Pabrėžtinai “moderniuoju me
nu” išdekoruota posėdžių salė, 
gitaros ir džiazas, politinės de
monstracijos ir “sit-in” katedro
je taip pat paliko įspūdį, jog kai- 
kam rūpėjo labiau pasirodyti 
mados ženkle, tarsi šiuolaikinė 
krikščionybė reikalautų atnašų 
dienos stabams. Nekitaip tenka 
vertinti ir vienašališką karo 
Vietname pasmerkimą, tylomis 
apeinant žmogaus teisių ir ypač 
tikybinės laisvės varžymą ko
munistų valdomuose kraštuose. 
Kaip tik šita pastaroji tenden
cija kėlė didelį pasipiktinimą ir 
kartėlį tremtiniu stebėtoju tar
pe.

BALTIEČIŲ CENTRAS
Tai nebuvo staigmena. Iš 

anksto pramatydami negalėsią 
pakreipti dalykų eigos kitokia 
kryptimi, baltiečiai suorganiza
vo savo atskirų religinės infor
macijos centrą, kuris veikė ša
lia kongreso ir savomis jėgomis 
mėgino atkreipti suvažiavusiųjų 
delegatų bei spaudos atstovų dė
mesį ne tik į savo pavergtųjų 
kraštų padėtį, bet ir aplamai į 
tikinčiųjų gyvenimo sąlygas vi
soje komunistinėje sistemoje.

slepiama priespauda
Surengta speciali paroda, kurio
je buvo išstatyti gausūs išeivi
jos religinės raštijos leidiniai 
estų ir latvių kalbomis (lietu
viams atstovavo čia tik vienas 
dr. J. Savasis). Lankytojai galė
jo visa tai palyginti su pora 
menkučių kalendorių, kurie su
daro vienintelę religinę “litera
tūrą”, galėjusią pasirodyti per 
dvidešimt pokarinių metų sovie
tinėje priespaudoje. Tiek paro
doje, tiek prie posėdžių salės 
buvo platinami įvairūs leidiniai, 
nušviečiantys Baltijos tautų da
bartinę būklę, čia daug pasidar
bavo Švedijos baltiečių komite
tas, tautiniai komitetai, Bendri
jos ir pavieniai asmenys. Atski
rai reikia paminėti vaikučius, 
kurie su dideliu pasisekimu mo
kėjo pralaužti policijos sargy
bas, trukdžiusias pasiekti dele
gatus. Įdomu pastebėti, kad bal
tiečių skleidžiama medžiaga dau
giau domėjosi azijiečiai ir afri
kiečiai delegatai, negu baltieji.

SPAUDOS KONFERENCIJA 
Baltiečių religinės informaci

jos centre įvykusi spaudos kon
ferencija laikoma pavykusia, nes 
prisirinko pilna salė. Latvių liu
teronų arkivyskupas Lūsis (To
ronto)' plačiau nušvietė bendrą 
Baltijos kraštų ir tikinčiųjų pa
dėtį, kurią, anot jo, sovietams 
nuslėpti nuo pasaulio akių pa
dedanti SSSR ortodoksų užsie
ninė akcija. Plačiai švedų ir už
sienio spaudoje nuskambėjo 
mestas asmeninis kaltinimas Le
ningrado metropolitui Nikode
mui, kuris Uppsaloje vadovavo 
pačiai didžiausiai delegacijai ir 
tą pačią dieną pats turėjo savo 
spaudos konferenciją. Arkiv. 
Lūsis užsiminė ir apie sovietinę 
propagandą prieš išeivija. Kaip 
būdingą pavyzdį jis nurodė savo 
paties atvejį: apie jį skelbiama, 
kad 1919 m. jis buvęs Latvijos 
ministeris ir žudęs komunistus, 
nors tada jam buvę tik ... 9 me
tai amžiaus.

Estų ortodoksų atstovas J. 
Poška iškėlė faktą, kad prieš 7 
metus, kai SSSR ortodoksų 
Bendrija istojo į PBT, dar vei
kė apie 22.(XX) maldos namų, 
dabar gi jų belikę vos 10.000, 
bet apie tai tylima. Kai neper
seniausiai Rusijos tikintieji at
siuntė savo skundo laišką JT 
gen. sekretoriui, tai apie ‘tai už
siminė tik vienas švedų laikraš
tis. Kalbėtojas pasmerkė tokia 
vakariečiu tylą ir sakė žinąs iš 
savo patirties, kad kaliniams

Krašto tarybos 
suvažiavimas

Kanados Lietuvių Bendruo
menės naujosios krašto tarybos 
sesija šaukiama 1968 metų rug
sėjo 28-29 dienomis Toronte, 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje, 1021 College St. Pa
gal statutą, pilnateisiais sesijos 
nariais yra 30 tautiečių, š. m. 
gegužės mėnesį išrinktų į kraš
to tarybą, Bendruomenės apy
linkių pirmininkai arba jų at
stovai, krašto valdybos nariai, 
garbės teismo nariai. Bendruo
menės taiybos posėdžiai papras
tai yra vieši, tad kviečiame ir 
svečius. ’

Suvažiavimo darbotvarkė: _ 
šeštadienį, rugsėjo 28 
10 vai. — registracija, 11 vai. 

— suvažiavimo atidarymas, in- 
vokacija, prezidiumo sudarymas, 
komisijų sudarymas, sveikini
mai, paėjusio suvažiavimo pro
tokolo tvirtinimas, pranešimai 
apie krašto valdybos veiklą, ki
tų vienetų pranešimai, apylinkių 
pranešimai; 2 vai — pietūs; 3 
v. p.p. — diskusijos dėl prane
šimų eilės tvarka; naujos kraš
to valdybos, garbės teismo ir re
vizijos komisijos rinkimai.

Sekmadienį, rugsėjo 29
9.30 v. r. — sąmata 1968-69 

metams, KLB ateities planai ir 
sugestijos, rezoliucijų priėmi
mas, suvažiavimo uždarymas.

KLB krašto valdyba

Į PLB seimą Niujorke šį sa
vaitgalį turėtų nuvykti 16 Ka
nados lietuvių atstovų. Vienas 
kitas torontietis dalyvaus seime 
svečių teisėmis. Ant. Rinkūnas, 
KLB ' pirmininkas, jau išvyko 
Bostono ir Niujorko link.

' A. LEMBERGAS

yra didelė paguoda, kai juos už
taria laisvėje gyvenantys drau
gai. Dar kalbėjo Stockholme gy
venantis estų liuteronų vysku
pas Lauri ir latvių pastorius 
Rudzitis, kuris veda religinę 
programą latvių kalba iš Mo
naco (tas pat radijas kas savai
tę transliuoja dar estiškai ir ru
siškai).

SOVIETAI PRIEŠ 
BALTIEČIUS
Baltijos klausimas buvo iškel

tas ketvirtoje sekcijoje, kurį 
svarstė tarptautinio teisingumo 
ir taikos klausimus. Po to, kai 
diskusijose išryškėjo teigiamas 
pasisakymas už tautų apsispren
dimo teisę, Skaros (Švedija) ka
tedros klebonas pasiūlė konkre
čiai pasisakyti už tos teisės pri
pažinimą Baltijos valstybėms. Į 
tai tuojau reagavo metropolito 
Nikodemo “dešinioji ranka” 
vysk. Juvenalis, kuris pareiškė 
negalįs tokio sąryšio suprasti. 
Baltijos respublikos, teigė jis, 
turinčios tokias pačias teises 
kaip ir kitos SSSR respublikos 
ir nesančios skriaudžiamos. Kai 
norvegų delegatas iškėlė, kad 
PBT turėtų pasmerkti tikybinės 
laisvės varžymą komunistų val
domuose kraštuose, kitas sovie
tinis ortodoksų delegatas atsa
kė, kad jam nežinomas joks at
vejis, kur būtų buvusios suvaržy
tos tikinčiųjų teisės. Tokiu bū
du patys sovietiniai delegatai 
dar kartą patvirtino baltiečių 
spaudos konferencijoje jiems 
mestą kaltinimą, kad jie padeda 
režimui nuslėpti tikrąją padėtį.

NUTARIMAI
PBT visuotinio susirinkimo 

nutarimuose labiausiai pabrėž
tas reikalas remti ūkiškai besi
vysiančiuosius kraštus ir kon
krečiai pasisakyta už taiką Viet
name, Vidurio Rytuose ir Biaf- 
roje. šiaipjau susirinkimo dar
bus pašaliniam stebėtojui vertin
ti labai sunku, kol nėra priei
nami visi pagrindiniai dokumen
tai.

Prieš prasidedant posėdžiams 
Uppsaloje, švedų katalikų žur
nale “Credo” jėzuitas Tėvas 
Koester kėlė tokį klausimą: ar 
susirinkimo akys bus nukreip
tos į Kristų Išganytoją, ar at
sakingieji rengėjai pasiduos die
nos šūkiams ir ribosis huma
nistiniais uždaviniais? Abejonės 
nėra, kad pastaroji pagunda bu
vo didelė. • Galutinį įvertinimą 
palikime teologams.

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGA OKUPAVO LAISVĘ PASIRINKUSIĄ 

ČEKOSLOVAKIJĄ, talkon pasikvietusi R. Vokietijos, Lenkijos, 
Vengrijos ir Bulgarijos kariuomenės dalinius. Oficialiai buvo pa
skelbta, kad Varšuvos Sąjungos kariuomenę pakvietė Čekoslova
kijos vyriausybės atstovai, tačiau Kremlius vis dar nėra pranešęs 
tų kvietėjų pavardžių, nes iš tikrųjų nebuvo jokio kvietimo. Kom
partijos sekretorius A. Dubčekas tuojau pat buvo suimtas su kitais 
keturiais liberalių pažiūrų vadais. Okupaciją Čekoslovakija sutiko 
be ginkluoto pasipriešinimo, opoziciją okupantams parodydama vi
suotiniu vienos valandos streiku, kurio metu Prahos gatvėse liko 
tik vieni rusai ir keturių sattlinių respublikų talkininkai. Spėja
ma, jog Bratislavos ir Čiernos konferencijose A. Dubčekas buvo 
priverstas pasirašyti slaptą še-®------------------- ------------------ —
šių punktu sutartį, įsipareigo
damas grąžinti spaudai cenzūrą, 
uždrausti politinių organizacijų 
veiklą, sustiprinti liaudies mili
ciją, užtikrinti apsaugą konser
vatyvių pažiūrų komunistams, 
užbaigti polemiką su Maskva 
laikraščių puslapiuose, atleisti 
iš pareigų du Kremliaus prie
šus — kompartijos centrinio ko
miteto sekr. C. Cisarą ir polit- 
biuro narį F. Kriegelį. Šie sutar
ties punktai viešai nebuvo pa
skelbti, bet -juos dabar jau iš
ryškino konferencijose dalyvavę 
čekoslovakų kompartijos parei
gūnai. Didžiausia problema 
Maskvai yra naujos vyriausybės 
sudarymas Čekoslovakijoje. Pa
ramą sovietams yra pažadėję 
trys Čekoslovakijos laisvės 
duobkasiai — Vasilijus Bilakas, 
Drahomiras Kolderis ir Aloyzas 
Indra, konservatyvių pažiūrų 
kompartijos centrinio komiteto 
nariai. Į Maskvą buvo nuskrai
dintas Čekoslovakijos preziden
tas Liudvikas Svoboda, kurio pa
rašas, matyt, yra reikalingas 
naujai vyriausybei sudaryti. Il
gokai užtrukusi jo viešnagė įtai
goja, kad gen. L. Svoboda, ka
ro metais gavęs sovietų didvy
rio vardą, nenori tapti tautos iš
daviku, kaip 1956 m. Jonas Ka
daras Vengrijoje. Su juo Į Mask
vą buvo pakviesti ir Čekoslova
kijos kompartijos prezidiumo 
nariai. Buvo skelbiama, kad pa
sitarimuose dalyvauja ir Dub
čekas. Prie jų prisijungė Bul
garijos, Vengrijos, Lenkijos ir 
R. Vokietijos kompartijų vadai. 
Pasitarimai užtruko keturias 
dienas. Iš paskelbtų informaci
jų matyti, kad Sov. Sąjunga su
tiko palaipsniui atitraukti oku
pacinę kariuomenę su sąlyga, 
jeigu Čekoslovakija įsipareigos: 
V. Vokietijos pasienio saugoji
mą perduoti Varšuvos Sąjungos 
narių kariniams daliniams, pa
naikinti informacijos laisvę, už
drausti antisovietinę kritiką, lik
ti ištikima Varšuvos Sąjungai ir 
t.t. Atrodo, kad Čekoslovakija 
bus priversta daug kur nusi
leisti.

Daugiau kaip tūkstantis čeko
slovakų kompartijos suvažiavi
mui išrinktų delegatų turėjo 
slaptą posėdį viename fabrike. 
Į partijos politbiurą jie išrinko 
penkis naujus narius, kurie tu
rės pakeisti sovietams tarnauti 
nuėjusius konservatorius. Posė
džio dalyviai vienbalsiai perrin
ko sovietų suimtą A. Dubčeką 
ir jo keturis tokio paties likimo 
susilaukusius kolegas.- Jau pats 
faktas, kad 1.054 delegatai tu
rėjo slaptą posėdį, liudija visiš
ką čekoslovakų solidarumą, nes 
neatsirado nė vieno išdaviko, 
kuris posėdžio vietą ir laiką bū
tų pranešęs okupantams. Sovie
tų iniciatyva kompartijos kon
gresą bandė sušaukti ir konser
vatoriai, bet jie tesusilaukė 30 
dalyvių.

Sovietinę Čekoslovakijos oku
paciją pasmerkė ne tik laisvasis 
pasaulis, bet ir tautinio komu
nizmo atstovė Rumunija, neda
vusi kariuomenės dalinių Čeko
slovakijai okupuoti. Komparti
jos vadas N. Ceausescu paskel
bė, jog Rumunijos pasieniui sau
goti bus apginkluojamos civilių 
grupės. Tūkstančiai karių, dar
bininkų, ūkininkų ir studentų 
dalyvavo Bukarešte surengtose 
demonstracijose, kurių pirminis 
uždavinys buvo atžymėti 1944 
m. rugpjūčio 23 d. įvykusį prieš 
nacius nukreiptą sukilimą. De
monstracijų dalyviai taipgi pa
brėžė Rumunijos ryžtą išsaugo
ti pilną nepriklausomybę. Pa
saulio sostinėse jaučiamas susi
rūpinimas Rumunijos likimu, 
nes sovietai gali mėginti nutil
dyti paskutinį opozicijos kraš
tą savo vergų imperijoje. So
vietus taip pat pasmerkė Tito 
valdoma Jugoslavija. Antisovie- 
tinėse demonstracijose Belgrade 
dalyvavo šimtatūkstantinė mi
nia, kėlusi ovacijas Čekoslova

kijos užsienio reikalų min. J. 
Hajekui, kurį jo krašto trage
dija užklupo' atostogų metu. 
Griežto pasmerkimo sovietai su
silaukė ir Italijoje, kur karčių 
žodžių Maskvai nepašykštėjo di
džiausia laisvojo pasaulio kom
partija. Prancūzų komunistų to
nas buvo švelnesnis, bet pakan
kamai skaudus Maskvai.

Didžiausia Sovietų Sąjungos 
kompromitacija vyko Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, kur 
ambasadorius J. Malikas atsidū
rė nepavydėtinoje būklėje, kai 
Čekoslovakijos atstovas J. Mu
zikas sugriovė jo argumentus, 
kad okupacinė kariuomenė buvo 
pakviesta Čekoslovakijos vyriau
sybės ir kompartijos. Tai pakar
tojo iš Jugoslavijos atvykęs į 
posėdį Čekoslovakijos užsienio 
reikalų min. J. Hajekas. Kaip ir 
galima buvo tikėtis, sovietų at
stovas J. Malikas 105-tą kartą 
panaudojo veto teisę sustabdy
ti Sovietų Sąjungą smerkiančiai 
rezoliucijai, kuri taipgi reikala
vo atitraukti iš Čekoslovakijos 
okupacinę kariuomenę, šioje ne
lygioje kovoje sovietus rėmė tik 
Alžerija ir Vengrija, o Indija 
su Pakistanu susilaikė. Daugiau
sia karčių teisybės žodžių sovie
tų adresu pažėrė JAV ambasa
dorius G. Bali ir Kanados am
basadorius G. Ignatieff. Pasta
rojo iniciatyva buvo pasiūlyta 
nauja rezoliucija pasiųsti JT at
stovą į Prahą suimtų Čekoslova
kijos vadų likimui ištirti.

Beveik visose laisvojo pasau
lio sostinėse buvo surengtos pro
testo demonstracijos prie sovie
tinių ambasadų. Daug kur joms 
buvo išdaužyti langai, sienos ap
taškytos raudonu rašalu, apmė
tytos pomidorais. Londone, Bri
tanijoje, demonstrantai privertė 
uždaryti sovietinės parodos pa
viljonus. Koncertuoti atvykusį 
Rusijos valstybinį orkestrą klau
sytojai pasveikino baubimu ir 
šūkiais: “Laisvės Čekoslovaki
jai!” Stockholme, kur švedų stu
dentai yra išgarsėję antiameri- 
kietiškomis nuotaikomis, šį kar
tą jų rankų paleisti- akmenys 
atsidaužė į sovietų ambasados 
langus. Komunistinės Kinijos 
vardu sovietų invaziją į Čeko
slovakiją pasmerkė premjeras 
Čuenlai Rumunijos ambasadoje 
surengtame pobūvyje. Jo teigi
mu, sovietinis komunizmas šian
dien yra tapęs socialistiniu im
perializmu ir netgi socialistiniu 
fašizmu. Sovietų Sąjunga ginklo 
jėga siekianti sukurti marione
čių teatrą. Sovietinė agresija bu
vusi įvykdyta su JAV slaptu pri 
tarimu. Iš pokylio salės turėjo 
išeiti Sovietų Sąjungos. R. Vo
kietijos, Lenkijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos diplomatai, čuenlai 
pabrėžė Rumunijos laisvei gre
sianti pavojų ir pažadėjo Kini
jos paramą.

Rumunijos kompartijos vadas 
N. Ceausescu ir Jugoslavijos 
prez. Tito turėjo slaptus pasi
tarimus Jugoslavijos pasienio 
miestelyje Vrsac. Spėjama, jog 
N. Ceausescu pranešė preziden
tui Tito, jog jis yra pasiuntęs 
notas Sovietų Sąjungai. Veng
rijai, Bulgarijai, Lenkijai ir R. 
Vokietijai, reikalaujančias ne
pažeisti Rumunijos nepriklauso
mybės. Rumunijos vyriausybė 
pašaukė į aktyvią karo tarnybą 
apie 80% atsargos karių ir ap
ginklavo 100.000 liaudies milici
ninkų. Sovietų ambasadoriui A. 
Basovui Bukarešte buvo pareikš
ta, jog įsiveržimas į Rumunijos 
teritoriją reikštų karą. Galimas 
dalykas, N. Ceausescu ir Tito 
svarstė galimybę pasirašyti ka
rinės pagalbos sutartį tarp Ru
munijos ir Jugoslavijos.

Prancūzija išbandė pirmą van
denilio bombą Fugataufa saloj, 
Ramiajame vandenyne. Vande
nilio bombos bandymus ameri
kiečiai yra atlikę 1952 m., so
vietai — 1953 m., britai — 1957 
m., Kinijos komunistai — 1967 
metais.
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Mirė komunistų kankintas kunigas
A. a. kun. Juozas Stankūnas palaidotas Babtuose rugpjūčio 1 d.

Globėjas, kurio niekas nenori

Dažnai liūdnos žinios iš Lie
tuvos aplanko mus. “šiandien, 
rugpjūčio 1 d., — rašo iš Lie
tuvos, — palaidojome Babtuose 
kunigą Juozą Stankūną. Buvo 
virš 50 brolių (kunigų), prela
tas Steponas Telksnys vadovavo 
laidotuvėms, pamokslus pasakė 
kunigai: Juozas Frainas, Kauno 
Šv. Antano bažnyčios vikaras, ir 
Edvardas Simaška, Šimkaičių 
klebonas. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių, karstas skendo gėlėse, 
daug jaunimo lydėjo su gėlėmis 
ir gyvaisiais vainikais.”

“Kunigo Juozo jau nebėra 
tarp musų. Buvome pripratę 
prie jo negalių ir nesitikėjome, 
kad jis taip greit mus paliks. 
Nors gydytojai Įtarė, kad jam 
plaučiuose vėžys, bet jis buvo 
be galo kantrus, ne tik nesiskųs
davo. bet net neparodydavo, kad 
kenčia skausmus. Jau virš me
tų laiko, kai tegalėjo vaikščioti 
tik už abiejų rankų vedamas. 
Virš metų Mišias laikė tik kam
baryje, nes negalėjo nueiti į baž
nyčią. Vario kasyklos ir Kara
gandos klimatas buvo pakirtęs 
jo sveikatą.”

“O geras buvo, kaip tėvas, 
globos reikalingiems. Keletą 
metų globojo savo buvusi profe
sorių kunigą Igną česaitį, kol 
nukaršino, paskui Tėv. Alfonsą 
Macaitį ir kitus, kol pats pasi
darė globos reikalingas. Į pa
baigą liepos mėnesio jautėsi vis 
blogiau ir blogiau. Sekmadieni 
ir pirmadienį — liepos 28 ir 29 
d. jau nebegalėjo laikyti šv. Mi
šių. Bet antradienį — liepos 30 
d. lyg ir kiek pagerėjo, 7 vai. 
ryto paprašė privesti prie stalo 
laikyti šv..Mišių. Tačiau veda
mas per kambarį suklupo, buvo 
paguldytas atgal į lovą. Ir ne
praėjo nė pusvalandis, vos kle
bonas kun. Antanas Žilinskas 
spėjo aprūpinti šv. sakramen
tais. ir mirė.”

Kunigas Juozas Stankūnas 
buvo gimęs 1908 m. sausio 23 
d. Mackonių k., Kurklių vlsč., 
Ukmergės apskrityje. Mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje, 1926 m. 
įstojo į Kauno kunigų seminari
ją. Kunigu įšventintas 1933 m. 
balandžio 1 d. Po to dar metus 
studijavo sociologiją Vytauto 
Didžiojo universitete teol.-filoso
fijos fakultete. Seminarijoj bū
damas jau pasirodė su rašytojo 
talentu. Pirmoji jo parašyta

DALYVAUKIME LIETUVIU SEIME!
i*

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50-ftieji sukaktuviniai 
metai eina jau prie pabaigos. 
Juos pradėjome kultūros kon
gresu, baigsime teatrų festiva
liu. šiuos jubilėjinius metus mi
nime su ryžtu greičiau priartin
ti Lietuvos vergijos galą.

Laukiame III Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo. Jo 
dienos jau čia pat. Seimo pasi
sekimas priklausys nuo mūsų 
visų. Ką šiemet jau esame pra
dėję, ištesėkime iki galo, kad ir 
likusieji du dideli įvykiai — 
seimas ir teatrų festivalis pra
eitų kuo geriausiai.

Seimo rengėjai iš mūsų ma
žai ko tenori — prašo atvykti į 
seimą ir dalyvauti visuose jo 
parengimuose. Kas negalėtų sei
me dalyvauti, tas tegu priside
da prie jo pasisekimo savo pi
nigine auka. Seimas turi būti 
gausus dalyvių skaičiumi, pras
mingas savo turiniu, nutarimais. 

MOHAWK
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knyga buvo dviejų dalių roma
nas “Meksikos didvyriai”, I da
lis išleista 1932 m., II — 1933 
m. Kitų dvejų metų laikotarpy
je parašė ir išleido apysaką iš 
nepriklausomybės kovų meto 
“Ginklo draugai”; I — 1934 m., 
II — 1935 m. Gyvai reiškėsi vi
suomeninėj veikloj, buvo geras 
pamokslininkas. Nuo 1934 metų 
iki 1940 buvo Kauno Šv. Kry
žiau (Karmelitų) parapijos vika
ru; nuo 1937 m. dar kapeliona- 
vo Kauno V-toj gimnazijoj ir 
Augštesniojoj moterų dailės mo
kykloj; 1940 m. buvo paskirtas 
prekybos mokyklos kapelionu. 
1944 m. ėjo Kauno kunigų semi
narijos ekonomo pareigas, 1945 
m. paskirtas Kauno Prisikėlimo 
bažnyčios klebonu. 1947 metais 
komunistų suimtas, žiauriai tar
dytas, gundytas jų organizuoti ir 
vadovauti nuo Romos nepriklau
somai Katalikų Bažnyčiai Lietu
voje. Nepasidavė tiems gundy
mams. Dėlto buvo nuteistas 25 
metams priverčiamojo darbo ir 
išvežtas į azijinę Rusiją, į Ka
ragandos sritį (Kazachstane). Ka
lėjimuose ir priverčiamojo dar
bo stovykloj jam buvo taikomas 
griežčiausias režimas — laiko
mas vienutėj, neleista kalbėtis 
su kitais kaliniais, uždrausta ra
šyti ar gauti laiškus ir siunti
nius; buvo verčiamas dirbti di
desnį valandų skaičių ir sunkes
nėse sąlygose, negu kiti. Ištem
pęs sunkiąją vergo dalią dešim
tį metų, netekęs sveikatos, 1957 
m. grįžo į Lietuvą. Po metų po
ilsio ir gydymosi, šiek tiek atga
vęs jėgas, buvo paskirtas Lapių 
klebonu, o vėliau perkeltas į 
Babtus, čia ir baigė kankinio 
gyvenimą.

Ši vasara yra labai nuostolin
ga Lietuvos kunigijai. Vien tik 
liepos mėnesį mirė 5 kunigai: 
Juozas Norbutas ir Stanislovas 
Irtmanas Šiluvoje, Augustinas 
Vaitiekaitis Vilniuje, Paulius 
Durasevičius Raseiniuose ir Juo
zas Stankūnas Babtuose.
. Senosios kartos kunigai mirš
ta vienas po kito, palikdami 
spragas religiniame lietuvių gy
venime. Dauguma jų — tikri 
kankiniai, ilgai kentėję Sibire 
už savo religiją ir tėvynę. Tai 
mūsų tautos moraliniai perlai, 
kurie neužgesomai žėrės atei
nančioms kartoms tėvynėje ir iš
eivijoje. rk.

To norime ir to siekiame mes 
visi. O rengėjai ir programos at
likėjai — jų yra kelios dešim
tys — seimo reikalui paskyrė 
daugybę laisvo laiko valandų, 
dirba be jokio atlyginimo, kad 
tik seimas būtų įspūdingas. To
dėl, miela tautiete ir mielas tau
tieti, išklausykime kvietimo ir 
gausiai dalyvaukime seime.

Ką seimas duos moraliai, ma
nau, visi gerai suprantame, ir 
čia to klausimo aiškinti nė ne
reikia. O ką seime pamatysime, 
yra jau paskelbta visuose laik
raščiuose.

Kaip JAV LB tarybos prezi
diumo pirmininkas nuoširdžiai 
kviečiu visus į III Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimą, ku
ris vyks 1968 m. rugpjūčio 30- 
31 ir rugsėjo 1-2 dienomis Niu
jorko Statler viešbutyje.

Iki pasimatymo seimo paren
gimuose —

Juozas Kapočius

Kremlius, nepajėgęs užimti V. 
Vokietijos, didelę dalį savo pa
stangų nukreipė prieš ją. Jis 
nuolat kalba apie atgijimą na
cizmo, revanšizmo, militarizmo 
ir kitokių dalykų, nors savo im
perializmu bei kolonizmu, mili- 
tarizmu, tautų fiziniu ir mora
liniu naikinimu jis prašoka bu
vusius nacius ir visus kitus. Gin
damasi nuo nepagrįstų puolimų, 
Bonna visą laiką kreipia ir savo 
užsienio politiką į taikų sugy
venimą su tautomis, neišski
riant ir komunistinių kraštų. 
Ypač daug taikingumo ji rodė 
ir teberado Kremliui, kuris po 
JAV yra antroji karinė galybė, 
kurios daugiau ar mažiau klauso 
Europos komunistiniai kraštai ir 
laisvojo pasaulio komunistai. 
Tokią politiką sustiprino Bonna 
ypač didžiosios koalicijos metu, 
kai užsienio reikalai atiteko so
cialdemokratų vadui W. Brand- 
tui. Pastarasis nuo pat savo mi- 
nisteriavimo pradžios bene dau
giausiai stengėsi sudaryti ato
slūgio nuotaiką Europoje ir tam 
tikslui bando užmegzti diploma
tinius ryšius ir su komunisti
niais kraštais. Bet iš pastarųjų 
palaiko juos su V. Vokietija tik 
Sovietų Sąjunga, Rumunija ir 
Jugoslavija. (Pastaroji turėjo 
diplomatinius santykius ir se
niau, bet, pripažinus jai R. Vo
kietiją suverenia valstybe, Bon
na buvo juos nutraukusi). Tai 
du kraštai, kuriems pavyko dau
giau ar mažiau atsipalaiduoti 
nuo Kremliaus globos. Kitus 
komunistinius kraštus Kremlius 
pajėgia dar sulaikyti nuo už
mezgimo diplomatinių ryšių su 
Bonna. Tik prekybiniai ryšiai vi
są laiką yra gyvi. Jų, atrodo, 
Kremlius nedraudžia, nes jų 
dėka tiesiogiai ar netiesiogiai 
yra stiprinama ir jo sukurta ru
siškoji imperija.

Maskvos reikalavimai
Bonna siūlė Kremliui padary

ti abipusį pareiškimą apie atsi
sakymą pavartoti jėgą. Tam tiks
lui ji pradėjo su Kremlium de
rybas, kurios truko virš metų, 
bet susitarti nepavyko. Kremlius 
statė Bonnai tokias sąlygas, ku
rių priimti pastaroji negalėjo. 
Pvz. jis reikalavo, kad pastaro
ji: 1. pripažintų R. Vokietija su
verenia valstybe; 2. laikytų V. 
Berlyną atskiru politiniu viene
tu; 3. atsisakytų Miuncheno su
sitarimų; 4. pripažintų dabarti
nes sienas Europoje, jų tarpe ir 
R. Vokietijos; 5. atsisakytų nuo 
tiesioginio ir netiesioginio pa
naudojimo atominės energijos; 
6. neleistų militarizmui ir naciz
mui plėstis V.. Vokietijos terito
rijoje.

Šie Kremliaus reikalavimai 
nėra nauji ir vargu ar kada nors 
jis atsisakys nuo jų. Bet neįti
kėtina, kad laisva valia ir Bon
na kada nors priimtų juos.

Kodėl neatsisakys?
Kremlius neatsisakys nuo šių 

reikalavimų savo politiniais, 
strateginiais ir ūkiniais sumeti
mais, gi Bonna nepriims jų ne

I LEON MITKIEWICZ LENKŲ KARINIS ATTACHE I

l Lenki]os atstovyb
(Tęsinys iš praeito nr.)

Iš karto pik. L. M. patiko gen. 
St. Raštikis. Ir jo kabinete jis 
statė sau klausimą: ar tai žmo
gus, nuo kurio priklausys atei
ties Lietuvos-Lenkijos santykių 
plėtotė? Jo mintis nutraukia 
gen. St. Raštikis, pareikšdamas, 
esą jis džiaugiasi Lenkijos ka
rinio atstovo atvykimu, tikėda
mas, kad ne iš karto, o tik su 
laiku pagerės Lietuvos-Lenkijos 
santykiai, kadangi dvidešimties 
metų laikotarpyje yra susirinkę 
labai daug neaiškumų ir sun
kumų, kurių negalima greitai ir 
lengvai pašalinti.

— Esu tuo atžvilgiu optimis
tas, — pareiškė gen. St. R., — 
o be to manau, kad mano tėvy
nės Lietuvos ir Lenkijos liki
mas yra bendras: mums gresia 
to paties laipsnio pavojus ir bū
tų labai blogai, jeigu nerastume 
bendro sutartinio kelio.

Paskutinį sakinį generolas pa
brėžė labai aiškiai. Tie paskuti
niai žodžiai pirmojo oficialaus 
vizito metu Lenkijos kariniam 
atstovui buvo tikra staigmena. 
Jo žodžių pik. L. M. buvo malo
niai užkluptas, nes tai, ką pa
sakė Lietuvos kariuomenės va
das, tenka laikyti politine dek
laraciją, ypač atsižvelgiant į tai, 
kieno lūpomis ir kam ji buvo 
pareikšta.

Sujaudintas buvo pik. L. M,, 
tad stipriai ir karštai atsakė:

— Pone generole, galite man 
tikėti, kad tuo tikslu esu atsiųs
tas į Lietuvą ir tą patį turėjau 
pareikšti gen. Smigly-Rydz var
du. Stengsiuosi visomis jėgo
mis, kad mūsų susitarimas kuo 
greičiausiai įvyktų. Galite būti 
tikras, pone generole, kad visa

J. KAIRYS, 
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj atsibodo rusiškoji globa bei prie

varta, atsibodo ir komunistinės 
sistemos atneštas nesibaigiantis 
materialinis skurdas ir moralinis 
vargas.

Komunistai kaltina
Sekdami Kremliaus ir kitų 

komunistiniu kraštų raudonųjų 
ponų pareiškimus, liečiančius 
V. Vokietiją, arba skaitydami jų 
spaudoje apie šią respubliką, be
veik visada užtinkame kaltini
mų, kad V. Vokietijoje įsigali 
neonacizmas, revanšizmas, mili- 
tarizmas. Kremlius daro tai, 
siekdamas nuteikti laisvąjį pa
saulį prieš V. Vokietiją ir įgąs
dinti savo satelitus, kad glaus
tųsi prie Maskvos.

Kad V. Vokietijoje veikianti 
nacionalistų partija nėra tęsinys 
bei atnaujinimas buvusios na
cionalsocialistų partijos, nekar
tą buvo užsiminta ir “Tėv. žibu
riuose”.

Iki šiol vokiškoje visuomenė
je neteko pastebėti ir revanšiz
mo reiškinių. Pokarinei kartai, 
ypač jaunimui, net pati revanšiz
mo sąvoka yra visai svetimas da
lykas.

Tuščia kalba yra ir apie mili
tarizmą V. Vokietijoje. Daugelis 
jaunimo atsisako karinės prie
volės. Atsisakyti jos V. Vokie
tijoje gali kiekvienas. Padaryti 
tai leidžia konstitucija, jei tik 
prievolininkas jaučia, kad kari
nė prievolė yra prieš jo sąžinę. 
Kalbama, kad šia teise yra jau 
pasinaudoję apie 90.000 jaunuo
liu. *

V. Vokietijoje įkurta net ka
rinės prievolės atsisakančių są
junga. Neteko skaityti jos įsta
tų ir todėl šį kartą nėra galima 
pasakyti apie jos tikslus. Iš tu
rimų duomenų atrodo, kad toji 
sąjunga stengiasi atitraukti jau
nuolius nuo karinės prievolės. 
Greičiausiai šios sąjungos akci
jos dėka nuo š.m. pradžios iki 
birželio vidurio net apie 1300 
karių padavė pareiškimus, pra
šydami pripažinti juos atsisakan
čiais karinės tarnybos ir nuo jos 
atleisti. Įdomu yra tai, kad pa- 
reiškusieji motyvuoja savo atsi
sakymą jau ne sąžinės pagrin
du, bet politiniu.

#žinoma, V. Vokietija turi ka
riuomenę. Tik ji nėra didelė: 
nesiekia nei pusės milijono vy
rų. Be to, apmokymas kariuo
menėje yra nukreiptas ne į puo
limą, kaip kad yra su sovietine 
armija bei kitų komunistinių 
kraštų karinėmis jėgomis, o pir
moje eilėje į gynimąsi.

V. Vokietijos kariuomenė yra 
dar labai silpna savo organiza
cija, apmokymu, apsiginklavimu 
ir t.t. Pvz. jai trūksta dar labai 
daug puskarininkių, sanitarijos 
karininkų. Ji laikoma pasenusio
se kareivinėse. Turint galvoje 
vokiečių visuomenės gana augš- 
tą gyvenimo lygį, atrodo, ji yra 
permenkai aprūpinama. Gal ir 
šios aplinkybės paskatina jau
nuolius pasinaudoti teise atsisa
kyti nuo karinės prievolės.

vien todėl, kad tai reikalavimai 
vien Maskvos, o ne visų keturių 
didžiųjų, bet ypač todėl, kad, 
kaip ir kancleris viena proga 
yra pasakęs, jų priėmimas reikš
tų V. Vokietijai kapituliaciją. 
Be to, iš viso Bonna yra labai 
atsargi. Tiesa, socialdemokratai 
savo paskutiniame suvažiavime 
kad ir nutarė faktiškai pripažin
ti Lenkijai jos turimas kadaise 
Vokietijos valdytas sritis, bet 
kalbėti apie tai parlamente ir 
vyriausybėje jų žmonės vengia. 
Visais atvejais tie klausimai yra 
perdaug jautrūs, kad kuri nors 
V. Vokietijos vyriausybė pradė
tų jais lengvai švaistytis.

Tuščia kalba
Tuščia Kremliaus kalba apie 

militarizmą V. Vokietijoje. Po 
antrojo pasaulinio karo čia jo 
nėra. Ir taip vadinamas naciz
mas, palyginus* jį-su čionykščių 
komunistų veikla, yra lygus nu
liui. Be to, nacionalistų parti
ja veikia ne slaptai ar kokiais 
nors svetimais vardais, kaip kad 
komunistai daro, bet įstatymų 
nustatyta tvarka.

Ir taip Bonnos gerai valiai 
Kremlius atsuko savo nugarą. 
Atrodo, jis galėjo sutikti su pir
mosios siūlymu, nes gerai žino, 
kad kariniu požiūriu V. Vokieti
ja yra silpna ir, be to, kaip jam 
yra įprasta, visada galėtų rasti 
priežasčių nesilaikyti ir šito su
sitarimo. *

Atsisakydamas nuo Bonnos 
pasiūlymo, Kremlius pasiliko 
sau didesnę laisvę panaudoti 
prieš V. Vokietiją ir jėgą. Be 
to, šia savo kieta laikysena jis 
nori sustiprinti savo poziciją ko
munistinių kraštų bei aplamai 
laisvojo pasaulio komunistų aki
vaizdoje.

Kremlius tykoja
Kad Kremlius tykoja paglemž

ti ir V. Vokietiją, dalykas yra 
tikras. Jei nepasiseks tai pa
siekti vidine revoliucija ar ki
tais panašiais būdais, panaudos 
ir karinę jėgą. Dėlto sovietai. 
nenori susitarimo, nes jėgos pa
naudojimo atveju būtų nepatogu 
prieš pasaulį ir prieš j ame vei
kiančius komunistus. Nors 
Kremlius nuo seno yra įpratęs 
nepaisyti vienokių ar kitokių 
reagavimų jš šalies, bet visada 
ir jam yra "geriau, kai pasiekia
mas tikslas be didėlio triukšmo. 
Pvz. Vengrijos sukilimo numal
šinimas nėra pamirštas. Jis nei
giamai paveikė net ir laisvojo 
pasaulio komunistų nuotaikas.

Kad Kremliaus pozicija ko
munistiniame pasaulyje silpnė
ja, o ypač Europoje, rodo Jugo
slavijos ir Rumunijos nusikra
tymas jo kaikurios globos. Gi 
šiuo metu pradėjo jam nepa
klusti ir Čekoslovakija. Betgi 
pastaroji nėra paskutinis rusiš
kos imperijos satelitas. Neišven
giamai ateis eilė ir likusiems, 
nors Kremlius su savo kvislin- 
gais viso to ir labai nenorėtų. 
Plačiosioms masėms jau seniai

Lenkija, o ypač Lenkijos ka
riuomenė to tik ir trokšta.* # *

Vizitas truko 45 minutes. Kpt. 
Gecevičius pranešė, kad pulki
ninko L. M. laukia gen. Černius. 
Pastarajam Lenkijos karinis at
stovas prisistatė prancūzų kal
ba, nes žinojo, kad gen. Černius 
neseniai baigė Ecole Supėrieu- 
re de la Guerre Paryžiuje ir 
kad turėjo kolegiškus santykius 
su ten studijavusiais lenkais ka
rininkais. Ir gen. Černiaus at
žvilgiu pik. L. M. laikėsi lenkų 
karinio statuto taisyklių, tačiau 
gen. Černius priėmė pik. L. M. 
labai laisvai, beveik kolegiškai, 
kalbėdamas prancūziškai beveik 
be jokio akcento.

Jis taip pat dar jaunas vyras, 
gal net jaunesnis už gen. Raš- 
tikį, vidutinio ūgio, kiek nutu
kęs, tamsių akių, apskritos, tru
putį plinkančios galvos. Labai 
ramus judesiuose, besišypsąs, 
turįs įgimtą sąmojų, mokąs ves
ti pasikalbėjimą. Tad ir ėjo kal
ba labai sklandžiai apie Prancū- 
ciją ir jos kariuomenę, Paryžių 
ir jo studijas. Užsiminė gen. 
Černius apie lenkų karininkus 
buvusius jo draugus, nors pa
vardes buvo užmiršęs. Toj “bė
doj” pagelbėjo jam pik. L. M. 
Lenkijos karo atstovas pastebė
jo didelę dail. Mateikos Griun- 
valdo mūšio paveikslo reproduk
ciją, kurią įdėmiai stebėjo. Gen. 
Černius tai pastebėjo ir pa
reiškė:

“Mes, lietuviai, labai gerbiant 
Griunvaldo atminimą ir gerai at
simenam, kad ten kovojom su 
mūsų nemirtingu priešu, tuo
met kryžiuočiu, kartu su jumis, 
čekais ir rusais.”

Pik. L. M. nuomone, atsaky-

2 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1968. VIII. 29 — Nr. 35 (970)

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

290. Lapas, H. $100
291. Valius, T. 100
292. Tautietė iš Calgary 100
293. Leščinskas, M. 100

Papildė įnašus:
Vysk. K. Paltaroko atm. iki $125
Dr. Dailydė iki 50
Aukojo J. P. (Toronte) 10
H. Lapas ir Co Ltd. turi “Consult

ing Engineers” įstaigą Toronte. M. 
Leščinskas, gyv. Calgary, prie savo 
įnašo atsiuntė $25 vysk. Paltaroko 
atminimui.

Visiems aukotojams Fondas nuo
širdžiai dėkoja. Vasaros metu gauta 
tik apie $500. Tikimės, kad per li
kusius 4 mėnesius geraširdžiai tau
tiečiai sudės trūkstamus $5000 ir

KLAUSKITE- I 
J patarsimpadesim I

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

1966 metais žentas atsikvietė mane į Kanadą. Kadangi aš buvau 
65 metų amžiaus, jis turėjo pažadėti mano pilną išlaikymą. Neseniai 
nelaimėje jis prarado kairės rankos pirštus ir po kiek laiko buvo at
leistas iš darbo. Jau trys mėnesiai be darbo. Mano išlaikymas pasidarė 
jam sunki našta. Ar aš galiu gauti kokią nors finansinę pagalbą šitose 
aplinkybėse? A. K-ienė

Techniškai Jūsų žentas yra už Jus atsakingas. Visdėlto dėl specia
lių aplinkybių Šeimos ir Socialinės Globos Departamentas su Imigra
cijos Departamento pritarimu paskyrė Jums pašalpą.

Kai prieš dešimtį metų atvažiavau Į Torontą, pirkau šaldytuvą ir 
televizijos priimtuvą išsimokėtinai. Po dvejų metų persikėliau Į ūkį 
ir po kiek laiko praradau darbą. Dėlto negalėjau užbaigti mokėjimų. 
Parašiau finansų bendrovei laišką, prašydamas mokėjimus atidėti, kol 
gausiu darbą. Bendrovė to padaryti nesutiko ir daiktus iš manęs at
ėmė. Be to, reikalavo sumokėti likusius $134. Man negalint jų sumo
kėti, iškėlė teisme bylą. Teisėjas nusprendė, kad aš neprivalau $134 
mokėti, nes finansų bendrovė atsiėmė šaldytuvą ir televiziją. Dabar 
aš noriu pradėti savo verslą, bet niekur negaliu gauti paskolos dėlto, 
kad nebaigiau išmokėti pirmosios skolos. Ką daryti? P. K., Torontas

Paskolų biuras turi žinias beveik apie visas paskolas ir jų išmo
kėjimą. Asmenys, kurie tvarkingai moka skolas, gali lengvai gauti 
kitas paskolas ar pirkti prekes išsimokėtinai. Asmenys, kurie netvar
kingai moka savo skolas, laikomi nepatikimais ir sunkiai gauna pa
skolas ateityje. Per paskolų biurą prekybininkai gali sužinoti, kokie 
asmenys yra patikimi paskolos atveju. Jums reikia kreiptis į paskolų 
biurą (Credit Bureau of Greater Toronto) ir bandyti visą reikalą pa
aiškinti. Galimas daiktas, kad jie sutiks Jūsų paskolos istorijos doku
mentus patikslinti. ,

Kai persikrausčiau į vieną Toronto daugiaaugštį, turėjau Įmokėti 
$100. Po metų persikrausčiau kitur ir paprašiau grąžinti tą Įmoką. 
Daugiaaugščio prižiūrėtojas grąžino tik $70. Jūs sakė, kad $20 atskai
tyta už grindų išvalymą ir $10 už automobilio vietą. Prieš išsikraus
tant aš pats grindis gerai išvaliau. Automobilio vietos visai nenaudo
jau. Negaliu suprasti savininkų samprotavimo. Norėčiau atgauti visus 
savo pinigus. A. M., Torontas

Jūsų atvejis dažnai pasikartoja. Daugiaugščių savininkai visais bū
dais stengiasi įmokas pasilaikyti, žnoma, tai yra paprastas sukčiavimas, 
šiuo metu nėra jokių įstatymų, kurie apsaugotų nuomininkus nuo 
panašių savavaliavimų. Šiuo reikalu turėtumėte rašyti laišką savo ra
jono Ontario parlamento atstovui. Jei visi nuskriaustieji nuomininkai 
parašys parlamento atstovams laiškus, parlamentas išleis atitinkamus 
nuostatus. Apgailestaujame, kad mes nieko šiuo reikalu negalime pa- 

. dėti.
Dirbančiųjų kompensacija
Nuo š.m. rugpjūčio 1 dienos kompensacija darbe sūsižeidusiems 

bus apskaičiuojama nuo susižeidimo dienos. Anksčiau po susižeidimo 
reikėdavo laukti tris dienas, už kurias nieko nebuvo mokama. Ma
ke j mų apskaičiavimas palieka tas pats — trys ketvirtadaliai pasku
tinio uždarbio, jei dirbantysis visiškai praranda darbingumą; ma
žiau mokama, jei nustojama tik dalies darbingumo. Anksčiau uždar
bio riba buvo $6,000 į metus, dabar pakeliama iki $7,000 į metus.

ė Kaune I
*

mas į tai galėjo būti tik vienas: 
bendromis jėgomis vėl pakarto
kime Griunvaldą! Tačiau jis to 
nepadarė, nes taktika buvo per- 
skubi ir kenksminga.sfc %

Kokias išvadas padarė pik. L. 
M. iš dviejų pasikalbėjimų?

Savo pranešime Lenkijos ge
neraliniam štabui jis su ypatin
gu dėmesiu citavo abiejų gene
rolų žodžius. Jeigu jo pirmas 
įspūdis buvęs teisingas, tai abu 
generolai — Raštikis ir Černius 
yra gerai parinkti. Černius at
rodo flegmatikas, paprastesnis, 
taikingas žmogus. Tuo tarpu 
Raštikis — komplikuotesnis, 
staigesnis ir energingesnis vei
kime ir sprendimuose, atstovau
ja labiau šiaurietiškam tipui; 
Černius — maišytam, daugiau 
vidūržemiškam. Be to, jie yra 
dviejų skirtingų augštųjų karo 
mokyklų auklėtiniai: Berlyno ir 
Paryžiaus. Ir iš kalbų galima 
buvo suprasti, kad jie* abu su
tinka užmegzti gerus santykius 
su Lenkija.

Pik. L. M. daugiau reikšmės 
teikė gen. St. Raštikio žodžiams 
nei Černiaus griunvaldiškom 
užuominom.* *

Lenkijos tautinės šventės pro
ga gegužės 3 d. min. Charvat at
skiroj Metropolio viešbučio sa
lėje surengė iškilmingus pietus. 
Si data pik. L. M. paliko atmin
tyje visą gyvenimą, nes min. 
Charvat, dalyvaujant visiems 
pasiuntinybės nariams ir kvies
tiems svečiams, pasakė kalbą, 
užbaigdamas ją tostu ir šiais žo
džiais: “kad mes, Lenkijos pa
siuntinybė Lietuvoje, kuo grei
čiausiai taptume Kauno vaiva
dija.”

Lenkijos karo atstovui ir grei
čiausiai kitiems pasiuntinybės 
nariams tai buvo netikėta ir vi
siškai nesuprantama min. Char- 
vato išdaiga, nes sąmoningi ir 
protingai galvojantieji Lenkijos 
gyventojai buvo priešingi to- 

.kiems Charvato išsišokimams ir 
jo žodžiai nesiderino su duotom 
Lenkijos vyriausybė instrukci
jom. Prie stalo patarnavo vieš
bučio personalas, kuris prakal
bos metu buvo salėj ir, be abe
jonės, suprato, nes mokėjo len
ku kalbą. Tai buvo visiškai be
reikalingas ir kenksmingas lie
tuvių jausmų užgavimas. Min. 
Charvat, kaip vėliau įsitikino 
pik. L. M., visam laikui užkirto 
kelią nuoširdiems santykiams su 
lietuviais ir taip pat nepasitar
navo lenku tikslams.

* * * '
Gegužės 5 d. Lietuvos užsie

nio reikalų min. St. Lozoraitis 
savo bute surengė iškilmingus 
pietus visai Lenkijos pasiunti
nybei, dalyvaujant in corpora 
Lietuvos vyriausybės nariams. 
Lietuvos kariuomenei atstovavo 
gen. Rėklaitis. Pietūs buvo la
bai vykę, nes lietuviai visuomet 
moka svetingai priimti svečius 
— prašytus ar neprašytus, ko
kiais šį kartą buvo lenkai.

Lenkijos karo atstovas sėdė
jo tarp švietimo min. žmonos p. 
Matulienėj?) ir protokolo šefo 
Girdvainio, kuris pasirodė esąs 
kalbus ir “aštraus” liežuvio, ku
rį ypač taikė dalyvaujantiems 
pietuose Lietuvos ministeriams.

♦ ♦ ♦
Gegužės 7 d. min. Charvat 

oficialiai pristatė Lenkijos ka
rinį atstovą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoj. Iš eilės bu
vo aplankyti — min. Lozoraitis, 
vicemin. Urbšys ir lenkų de- 
partam. direkt. Turauskas. Min. 
Lozoraitis pasakė ilgesnę kalbą,

šiais Laisvės Kovos Metais bus pa
siekta $50.000. — Š. m. birželio 9 <L 
Fondo taryba ir valdyba kiek persi, 
tvarkė. KLB krašto valdybai neat, 
siuntas statute numatytų pareigūnų 
į Fondo tarybą, jų vieton pakviesti 
tarybos kandidatai: inž. M. Meiliū
nas, Pr. Bastys, K. Lukošius. Dr. J. 
Sungailai atsisakius, jo vieton pa
kviestas inž. J. Kšivickas. F. Tary
bą sudaro 12 asmenų. Tarybos pir
mininkas yra inž. V. Balsys, sekre
torius — P. Januška. Fondo valdy
bą sudaro pirm. dr. A. Pacevičius, 
vicepirm. St. Jakubickas, sekr. K. 
Lukošius, ižd. ir reik. ved. P. Lelis. 
Fondo taryboje yra 4 KLB krašto 
tarybos nariai: J. R. Simanavičius, 
dr. A. Pacevičius, P. Januška ir P. 
Lelis. P. LELIS, reik. ved.

kurios pagrindiniai sakiniai bu
vo: “Lietuva trokšta taikos ir tik 
taikos. Mes, lietuviai, neturim 
jokių politinių ambicijų ar te
ritorinių aspiracijų. Trokštam 
kelti mūsų ūkinį gyvenimą, plės
ti mūsų krašto ir mūsų piliečių 
gerovę. Politiniu požiūriu — 
stipriai siekiame stovėti nuoša
liai nuo visų ateities galimų 
konfliktų.

“Nors truputį prasilenkiau su 
diplomatiniu etiketu, tačiau pa
reiškiau: Pone ministeri, tai 
labai teisinga ir verta dėmesio 
politinė programa, tačiau kaip 
karys norėčiau Tamstai primin
ti, jog Europos karų istorija mo
ko mus, kad Lietuvos ir Lenki
jos kraštai guli pereinamoje už
puoliko gatvėje. Abejoju, ar 
Lietuva ir Lenkija, kilus karui 
Europoj, išliktų nuošaliai nuo 
karinio veiksmo”, — rašo pik. 
L. M.

Min. Lozoraitis su dėmesiu iš
klausė šių žodžių, tačiau nieko 
neatsakė. Urbšys ir Turauskas 
su min. Charvatu ir Lenkijos 
karo atstovu pasikeitė tik man
dagumo sakiniais, neaptardami 
jokių politinių reikalų. Vicemin. 
Urbšys yra dar jaunas žmogus 
ir laikomas Lozoraičio įpėdiniu. 
Kalbama, kad jis yra nelabai pa
lankus Lietuvos-Lenkijos susita
rimui. Turauskas — vyresnio 
amžiaus žmogus, ilgesnį laiką 
dirbąs diplomatinėj tarnyboj.

Vizitai pas min. Lozoraitį, o 
ypač jo pasakyti žodžiai len
kams pik. L. M. buvo perduoti 
Lenkijos užsienio reikalų minis
terijai ir generaliniam * štabui. 
Taigi, Lietuva būsimam kare lai
kysis nuošaliai. Kuo tad daugiau 
tikėti — gen. Raštikiu ir Lietu
vos generaliniu štabu, ar min. 
Lozoraičiu ir Lietuvos vyriau
sybe? Tai sunkiai išsprendžiama 
problema lenkams.
(Bus daugiau* Paruošė K. Baronas



Silpnas tautinių grupių balsas
J. VAIDLONIS

Viename “TŽ” nr. buvo pra
nešta, kad ukrainiečių kilmės 
senatorius Yuzik planuoja vi
sų tautinių grupių Kanadoje at
stovų suvažiavimą aptarti savo 
vietos valstybės gyvenime. Iki 
šiol Britų Dominijos Kanados 
politiniame ir ekonominiame gy
venime vjravo britai. Valdžios 
viršūnėse ir žemesnėse riebiose 
vietose sėdėjo anglosaksai. 
Prancūzai buvo nustumti visur 
į antraeiles, menkiau apmoka
mas vietas. Kitos grupės turi 
tenkintis trupiniais.

Britų kilmės žmonių yra apie 
42%, tačiau jie visi sėdi viršū
nėse. Jie laiko uždėję tvirtą bar
jerą kaikurių tautų, rasių, reli
gijų žmonėms, nors ir yra iš
leisti įstatymai, draudžiantieji 
diskriminaciją.

Žydai yra veržliausi, turtin
giausi, nors ir jie nevisur pra- 
lenda: “No room at the top”, 
kaip , sako “Star” koresponden
tas A. Bruner.

Etninės grupės (ne britų ir 
prancūzų kilmės) mažai tesireiš- 
kia, nors sudaro ketvirtadalį 
krašto gyventojų, rodo John 
Porterio, Carletono universiteto 
profesoriaus, tyrimai. Ten mažai 
yra ir žydų.

Gyvybės* draudos pagrindinių 
bendrovių vadovybėse nėra nė 
vieno žydo. Tik trys žydai yra 
Kanados valstybinio banko vado
vybėje. Luis Razminsky yra Ka
nados valstybinio banko valdy
tojas.

Kanados ekonominis gyveni
mas yra valdomas 760 asmenų 
su 1360 direktorių. Jų tarpe 
yra mažiau kaip 7% prancūzų. 
Tik 10% yra katalikai. Žydų 
augštuose postuose yra apie 1%'. 
Pvz. biržų (stock) versle yra tik 
vienas žydas turtuolis T. M. 
Sterling. Biržų savininkai yra 
daugiausia britų kilmės ir turi 
daugumos bendrovių akcijas. 
Bankai irgi jų rankose.

Teismuose yra tik vienas žy
das teisėjas A. Lieff Otavoje iš 
32 augščiausiame teisme dirban
čių teisėjų.

Iki šiol nė vienas žydas nebu
vo pakviestas ministeriu federa
cinėje valdžioje. Tik Ontario 
provincijos valdžioje yra minis-

“Gyvataras” keliauja gimnazijon
Rašo ALDONA VOLU N GYTĖ iš Europos

Iš ryto visi ilgai miegojom. 
Pavalgę skubinom į Paryžiaus 
Gare de l’Est (traukinio stotis). 
Paliekam Paryžių, jo turtus ir 
išvykstam į Vasario 16-tos gim
naziją Vokietijoj.

Iki šiol Europoje saulės ne
matėm — dienos gan vėsios ir 
kartais lyja. Traukinyje dainuo
jam visi linksmai ir dairomės 
pro langus, žemė graži — kal
nai vis augštesni, slėniuose 
miestukai įsikūrę. Kiekvieno 
miestelio viduryje bažnyčia su 
augštu bokštu. Keliai panašūs į 
mūsų, tik truputį siauresni. Ne
toli Heidelbergo važiuojam per 
tamsų, tankų mišką ir pro kal
nus. Tai sudaro mums didelį 
įspūdį. Nė ne juntam kaip laikas 
praeina, ir traukinys sustoja 
9.30 v.v. Laukiam 45 minutes, 
kol persėdam į traukinį, kuris 
nuveš mus į Weinheim, netoli 
Vasario 16 gimnazijos.

Traukinys privažiuoja Wein- 
heimą ir stabteli. Antanas, bū
damas mūsų greičiausias, pir
mas iššoka. Vaje, kas čia daro
si: traukinys juda tolyn — An
taną paliks! Bet Antanas nesirū
pina: įšoka atgal į važiuojantį 

Vytauto bažnyčia Kaune tebestovi, bet tikintieji spaudžiami

teris A. Grossmanas.
Ukrainiečiai, kurių Kanado

je gyvena apie pusę milijono, 
yra daugiau pakopę į viršūnes- 
valdžią. Jie turi 2 senatorius, 6 
federacinio parlamento atstovus, 
turėjo federacinėje valdžioje mi
nister) Starr. Provincijų vyriau
sybėse turi po minister) Alber
toje, Ontario, Saskačevane, Ma- 
nitoboje ir porą narių provinci
niuose parlamentuose. Edmon- 
tono (buvo) ir Winnipeg© bur
mistrai yra ukrainiečių kilmės.

Lenkai, vokiečiai, olandai ir 
kt. turi valdžios augštose vie
tose tik po vieną kitą savo kil
mės asmenį. Tai toli gražu per- 
mažai. Prancūzai daug kur dar 
tebėra nustumti. Kaip vienas in
žinierius iš Kvebeko pasakojo, 
jų provincijoje prieš 25-30 metų 
net fabrikuose prancūzas galė
davo pakilti tik iki formano. Lai
kai kiečiasi — visi ir visur sie
kia lygybės. Kvebekas sujudo ir 
kelia baimę anglosaksams. Ant 
popieriaus jau atsirado dvi ly
gios tautos, kultūros, nors tur
tai, įgyti per valstybines privi
legijas, dar neperėjo pas pran
cūzus.

Dvi didžiosios grupės tariasi, 
bet užmiršta trečiąją grupę. Tre
čiosios grupės kanadiečiams 
daug kur uždarytos durys: uni
versitetų vadovybėse, valdžios 
postuose, didžiajame versle. Tie 
anglosaksai ir prancūzai sėdės 
prie didžiūnų stalo. Mes gi žiū
rėsime dar ilgai iš tolo. Net ir 
mūsų vaikai, baigę augštuosius 
mokslus, prie jų stalo dar ne
bus kviečiami. Dažnas iš etninių 
grupių, baigęs mokslus, turės 
emigruoti į JAV, kaip kad iki 
šiol darė. Tyliai išnyksta nevie
nas, nesakydamas net kodėl. Jų 
vieton iš Britanijos atvyksta 
nauji.

Kova eis toliau ne tik tarp 
anglosaksų ir prancūzų, bet ir 
trečiosios grupės kanadiečių. Ji 
baigsis tik tuomet, kai vieni ant 
kitų sprando nesėdės ir lygiai 
dalinsis viskuo.

Senatoriaus Yuziko idėja su
burti etninių grupių kanadie
čius yra sveikintina. Gaila tik, 
kad iki šiol apie ta projektą ne
girdėti nieko konkretaus.

traukinį. Mes nežinom ką dary
ti — pravažiavo mūsų stotį, 
šiaip taip susikalbam su vokie
čiais ir išsiaiškinam — jeigu no
rim grįžt į Weinheimą, turim iš
lipti ne sekančioj, bet trečioje 
stotyje, šį kartą mes pasiruošę 
greitai išlipti. Traukinys susto
ja, ir visi kaip viens su lagami
nais išsirita per pusę minutės, 
kaip sviedinys. Na, šį kartą 
traukinys stovi penkias minutes. 
Dabar laukiam traukinio atgal į 
Weinheimą. Deja, jis nesustoja. 
Sekantis traukinys — tik 12 v. 
nakties. Skambinam į Weinhei- 
mą, kur lietuviai mūsų laukia. 
Ponia Grinienė ir dalis Vasario 
16 gimnazijos mokytojų atva
žiuoja autovežimiais ir mus pa
siima. Vasario 16 gimnazijoj 
gaunam labai skanią vakarienę. 
Pavalgę žygiuojam per lietų į 
bendrabuti. Susitvarkom ir i lo
vas.

Tolimesnė “Gyvataro” progra
ma: pasirodymas Europos lietu
vių studijų savaitėje ir kitur; po 
to — atgal į Prancūziją — Mont- 
rejeau miestą, kur laukia tarp
tautinis šokių festivalis. Gyvata- 
riečiai, nors ir išvargę, tvirtai 
laikosi ir džiaugiasi kelione.

Treciojoj tautinių šokių šventėj Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Antanas Rinkūnas kal
ba Čikagoje prie paminklo žuvusiems. šalia jo — Urugvajaus tautinių šokių grupė "Gintaras"

Žodžiai, sudrebine Maskva
Manifestas "Du tūkstančiai žodžių", kurį pasirašė ir paskelbė 70 čekoslovakų intelektualų, 

sujudino visą komunistinį bloką • Jų idėjos plačiai pasklido 
tokia logika vadovaujantis, dar
bininkams kristų kaltė dėl eko
nominio bankroto, nusikaltimų 
prieš nekaltus žmones ir griež
tos cenzūros, dėl kurios nebuvo 
įmanoma demaskuoti šios ap
gaulingos vadų minties. Iš tik
rųjų darbo žmogus neturėjo jo
kio balso; nes viską jo vardu 
tvarkė valdžios ir • kompartųos 
pareigūnų specialiai paruosta 
klasė.

Akmuo į daržą
Kaip matome, pradinė mani

festo dalis yra aiškus kaltina
masis aktas ne tik Čekoslova
kijos, bet ir Sovietų Sąjungos 
kompartijai. Kremliaus vadai 
negalėjo nepastebėti, kad mani
festo žodžiai jiems tinka geriau, 
negu nuo sosto nuverstam stali
ninkui Antoninui Novotny, ku
ris visas idėjas sėmėsi iš savo 
mokytojo, čekoslovakų kompar
tija viešpatauja tik apie 20 me
tų, kai tuo tarpu sovietinė jau 
spėjo atšvęsti penkiasdešimtme
tį. Manifesto atskleistas kompar
tijos nesiskaitymas su darbo 
žmogumi, cenzūra pridengta kri
tikos baimė, milijoninis biuro
kratų aparatas yra sovietinio gy
venimo kasdieninė realybė. To
kie drąsūs manifesto autorių žo
džiai, be abejonės, buvo akmuo 
ir į sovietinės kompartijos pe
lėsiais bei kerpėmis apaugusį 
daržą. Nenuostabu, kad L. Brež
nevas su A. Kosyginu tuojau 
pat pradėjo žvanginti ginklais, 
organizuoti manevrus Čekoslo
vakijos teritorijoje, šaukti kon
ferencijas ir formuluoti ultima
tumus.

Momento kelias
Manifesto autoriai, aišku, bu

vo iš anksto numatę tokią so
vietų reakciją. Jie primena, kad 
čekoslovakų kompartijos eilėse 
vyksta aštri kova tarp žiaurių
jų praeities atgyvenų ir A. Dub
čeko vadovaujamų laisvės šali
ninkų, kad šiandien dar per- 
anksti būtų švęsti tautos perga
lės dieną. Tiksliausias kelias — 
parama laisvesnių pažiūrų ko
munistams: “Pirmiausia atmes
kime nuomonę, jeigu tokią iš
girsime, kad demokratinis atsi
naujinimas yra įmanomas be ko
munistų ar netgi atsukus ragus 
prieš juos. Tai būtų neteisu ir 
neišmintinga, nes kompartija 
yra stipri organizacija. Mums 
reikia remti jos liberalinį spar
ną, turintį daug patyrusių par
eigūnų. Jų rankose šiandien yra 
visi didžiųjų sprendimų myg
tukai bei rankenėlės. Liberalai 
komunistai stovi tautos akivaiz
doje su veiksminga programa, 
kurios pagrindinis uždavinys 
yra pašalinti didžiausių nelygy
bių aštriuosius kampus. Niekas 
kitas neturi tokios konkrečios 
programos ...” Kremliui nura
minti sąmoningai pabrėžiama, 
kad demokratinei revoliucijai 
Čekoslovakijoje turi vadovauti 
ir ją vykdyti pati kompartija.

Geresnės viršūnės!
Manifesto autoriai pataria 

kreiptis į kompartiją, kad ji pa
skelbtų savo planus ir kad vi
suotiniame suvažiavime išsirink
tų geresnį centrinį komitetą už 
tą, kuris kraštą valdė moralinio 
puvimo metais. Demokratija Če
koslovakijoje daugiausia pri
klausys nuo krašto ekonominės 
gerovės, todėl kompartijos par
eiga yra surasti Įmonėms bei 
gamykloms gerus vadovus. Ga
limas dalykas, darbininkai pa
reikalaus didesnio atlyginimo, 
kuris reikš valiutos nuvertinimą. 
Geriau betgi būtų, manifesto 
autorių teigimu, jeigu direkto
riai ir prezidentai išaiškintų, ką 
jie planuoja gaminti, kiek visa 
tai kainuos, kam gaminiai bus 
parduodami, kokį tikimasi gau
ti pelną, kokia jo dalis bus pa
naudota įmonių sumoderninimui 
ir kokią 
ninkai.

Sovietų Sąjungos laikyseną 
politinėje krizėje su Čekoslova
kija turbūt tiksliausiai apibūdi
no Toronto “The Telegram” dien
raščio korespondentas Maskvo
je A. Einfrankas. Jam Krem
liaus vadų veiksmai priminė 
vodkos prisigėrusį rusišką lokį, 
su atominiais ginklais letenose 
balansuojantį ant pasauliniame 
cirke ištemptos virvės. Iš tik
rųjų beveik visuose Kremliaus 
ėjimuose buvo jaučiamas ne šal
tas protas, bet nuogąstis ir ne
apykanta liliputinio dydžio sa
telitui Čekoslovakijai, kuri pa
sišovė pasukti didesnės laisvės 
keliu.

Botagas kompartijai
Kyla klausimas — kas labiau

siais nugąsdino ir įaudrino so
vietinės kompartijos vadus? 
Priežasčių, žinoma, gali būti la
bai daug,* tačiau esmine tenka 
laikyti Liudviko Vaculiko bei 
kitų 70 čekoslovakų intelektua
lų paruoštą ir pasirašytą mani
festą “Du tūkstančiai žodžių”, 
kuris buvo paskelbtas š.m. bir
želio 27 d. Čekoslovakijos spau
doj. Darbininkams, ūkininkams, 
įstaigų tarnautojams, techni
kams, menininkams ir moksli
ninkams skirtas atsišaukimas 
pradedamas reikšmingais žo
džiais: “Pirmiausia mūsų kraš
to gyvenimą sukrėtė karas, o po 
to atėjo kiti blogi laikai, išstatę 
pavojun dvasinę pusiausvyrą ir 
palietę tautos charakterį. Di
džioji tautos dalis su viltimi su
tiko socializmo programą, ta
čiau jos vykdymas pateko į blo
gų žmonių rankas. Jie nebūtų 
padarę tokios didelės žalos, jei
gu jiems būtų trūkę tik patir
ties kraštui valdyti, bendrųjų 
žinių ir galbūt filosofinio išsi
lavinimo. Deja, jiems svetima 
buvo sveika nuovoka ir netgi 
esminis padorumas, išklausius 
kitų nuomonės, atitinkamai į ją 
reaguoti. Jiems nepatiko idėja* 
kad juos palaipsniui turi pa
keisti didesne išmintimi apdova
noti asmenys. Komunistų parti
ja, pokario metais turėjusi dau
gelio pasitikėjimą, išmainė jį į 
augštus postus ir atsakingas par
eigas, apžiodama viską ir tuo 
pačiu visa prarasdama. Klaidin
ga kompartijos vadų linija po
litinę bei ideologinę bendruo
menę padarė jėgos organizaci
ja. viliojančia asmeninės garbės 
trokštančius egoistus, naudos 
siekiančius bailius, nešvarią są
žinę turinčius žmones ...”

Iškerojusi biurokratija
Manifesto autoriai konstatuo

ja, kad padoriam žmogui kom
partijoje neliko reikšmingesnės 
vietos ir kad puvimo procesas 
persimetė į valstybinio ir eko
nominio gyvenimo sritis. Atsisa
kius betkokios kritikos, parla
mentas užmiršo problemų svars
tymą, vyriausybė — krašto val
dymą, įmonių vadovai — jų ad
ministravimą* Daug komunistų 
kovojo prieš ši puvimo kirminą, 
bet jie buvo bejėgiai, nes nie
kas nenorėjo girdėti jų bal
so. Galutiniame rezultate kilo 
visuotinis tautos nepasitikėji
mas net jos pačios sudarytais 
komitetais ir pagaliau tautiečio 
tautiečiu, žmonės numojo ran
ka į viešuosius reikalus ir ėmė 
rūpintis tik patys savimi. Kaltė 
dėl tokios būklės tenka visiems, 
bet kalčiausi visdėlto yra komu
nistai. ypač tie, kurie buvo ta
pę nekontroliuojamos jėgos da
lininkais bei įrankiais. Jų apa
ratas pasiekė tolimiausius kraš
to užkampius, paglemžė visus 
politinius ir ekonominius spren
dimus, kurie normaliai turi pri
klausyti liaudžiai. Organizacijos 
ir netgi pati kompartija prara
do ryšius su savo nariais. Di
džiausia vadų klaida — jų įsi
tikinimas, kad tai, ko jie patys 
siekia, to nori ir darbo klasė. 
Manifesto autoriai pabrėžia, kad,

Kadangi įmonės yra darbo 
žmonių nuosavybė, darbinin
kams turi būti grąžinta teisė iš
sirinkti vadovų pareigoms gar
bingus, gabius vyrus, neatsi
žvelgiant į jų priklausymą ar ne
priklausymą* kompartijai. Visi 
jėgos principą piktnaudoję ir 
dėlto susikompromitavę asme
nys turi būti atleisti. Spauda, 
priespaudos metais buvusi val
dančiųjų garsiakalbiu, turi tap
ti visų pozityviųjų politinių jė
gų tribūna, čekų ir slovakų san
tykiams geriausia būtų federa
cinė sistema.

Ryžtas ir pavojai
Manifesto autoriams nemažą 

rūpestį sudarė galimas užsienio 
jėgų įsikišimas. Jie ragino ko
voti už naująsias teises, bet kar
tu vengti provokacinių veiksmų. 
Įsikišimo atveju žadama para
ma A. Dubčeko vyriausybei, jei
gu reikėtų, net ginklo jėga. 
Maskvai dar kartą primenama, 
kad Čekoslovakija laikysis su 
savo sąjungininkais pasirašytų 
visų karinių, draugiškumo ir 
prekybos sutarčių. Čekoslovaki
ja vieną dieną turi išsirinkti 
valstybininkus, ginkluotus drą
sa, garbingumu ir politine nuo
voka, šiems socializmo siekiams 
įgyvendinti, kad kraštui būtų 
grąžintas tarptautinis ir vidinis 
pasitikėjimas.

Antroji manifesto dalis yra 
aiškiai prokomunistinė. Ji turė
jo būti priimtina Kremliaus va
dams, nes juk gyvenimas ne
stovi vietoje. Keičiasi ne tik so
vietinės propagandos nuolatos 
keiksnojamas kapitalizmas, bet 
ir pats komunizmas, prieš 50 
metų skelbęs panašias idėjas į 
A. Dubčeko salininkų, kurias 
vėliau Stalinas nugramzdino už
marštin.

Turino drobulė
Vatikano savaitraštis “L’Os- 

servatore Della Domenica” pa
skelbė archyvaro mons. Giulio 
Ricci stebuklingosios Turino 
drobulės studiją. Ši drobulė 
Kryžiaus Karų metu XVI š. bu
vo rasta Palestinoje. Spėjama, 
jog į ją buvo įvyniotas nuo kry
žiaus nuimtas Kristaus kūnas, 

Deja, klastingai įvykdyta če- nors šiuo klausimu mokslinin- 
koslovakijos okupacija liudija, kai nesutaria. Dėl drobulės au- 
jog Sovietų Sąjunga pabūgo tentiškumo tebevyksta ginčas, 
laisvės prošvaisčių, kurios iš 
Prahos galėjo persimesti į Var
šuvą, Budapeštą, Sofiją ir net
gi Maskvą. Už tas idėjas, pavo
jingas sovietams, teks nevienam 
tu intelektualu nukentėti.

Lietuviškoj bei šauliškoj veikloj Detroite. Iš kairės: buvęs nepri
klausomos Lietuvos ministeris pirmininkas generolas J. Černius, 
aktorė Zuzana Arlauskaitė - Mikšienė, vietinės Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas J. Urbonas Nuotr. K. Sragausko

dalį gali gauti darbi-
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Medicinine ir pooperacinis gydymas

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Vienintelė valdžiom registruota natūralaus gydymo netnviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai k fiziniai ranki; masažai, spindulinės ir 

ir gan; vonios. Gydomieji judesiai fr psichologinė terapija.
B. Naujalis, Pe.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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LIETUVIŠKI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Baigiantis vasarai, baigiasi ir 
reguliarių atostogų laikas. Ne
rūpestingos poilsio dienos tei
kia puikią progą ir bent kiek 
pakeliauti. Dvi dienas teko pra
leisti LF bičiulių metinės sto
vyklos aplinkoje, tiek pat laiko 
ateitininkų sendraugių pašonė
je, vėliau pasitaikė proga pa
siekti Union Pier vasarvietę Mi
čigano ežero pakrantėje ir pa
čią sostinę Čikagą. Prieš grįž
tant namo, miela buvo lanky
tis Akron, Ohio. Visur, aišku, 
susitinki tautiečius, randi pro
gų ir su naujais veidais susi
pažinti.

❖ ❖ *
Kaip jau įprasta savųjų tar

pe, visur mėgstama pakalbėti, 
pasiginčyti, diskutuoti, gyvai 
gvildenti savąsias ir viso pasau
lio problemas. Visų tų reikalų 
gvildenimas, reikia pasakyti, yra 
gana platus, kaikada ir visiškai 
išsamus. Įvairių profesijų, įvai
raus amžiaus ir iš įvairių vietų 
atvykę iškelia naujų, kartais ir 
visai negirdėtų, temų, vieni ki
tų papildymų, nuotaikų ir įvai
rumų.

* * *
Bene pirmoje vietoje šiuo me

tu labai gyvai, kartais net ir la
bai karštai, diskutuojama nau
jausioji popiežiaus enciklika gi
mimų kontrolės klausimu. Atro
do, kad tai pats aktualiausias ir 
labiausiai degantis šios dienos 
klausimas, užgožiąs net lietuviš
kąsias problemas. Enciklikos te
ma, regis, beveik vienodai į po
kalbius jungiasi — tiek vyrai, 
tiek ir moterys, nors kitais at
vejais moterys rečiau savąją 
nuomonę reiškia. Taigi, klausi
mas yra itin jautrus, gyveni
miškas ir realus, beveik visus 
liečiąs. Gal todėl ir susilaukė 
tokios didelės reakcijos. Šiuo 
klausimu lietuvių tarpe, atrodo, 
konservatyvių nuomonių ne
daug. Daug kas šeimos didini
mo . ir sutuoktinių vedybinio 
bendravimo reikalus norėtų 
tvarkyti grynai savosios sąžinės 
balso dvasioje. Pridurtina ne
bent tai, kad panašią nuomonę 
pradėjo reikšti eilė šio krašto 
ir Europos teologų. Suprantama, 
klausimas yra pergilus ir per- 
komplikuotas, kad būtų galima 
išspręsti greitomis išvadomis, 
bet neleistina, nedovonotina 
klaida viską nutylėti, priversti
nai tildyti, nes tyla niekados 
neprisidės prie esamų abejonių

Spaudos įdomybės

Laidotuvių metu naudotų bal- 
zamavimo tepalų ir kūno pra
kaito cheminė reakcija drobulė
je užfiksavo žaizdų žymes. Jeigu 
jon tikrai buvo įvyniotas Kris
taus kūnas, mons. G. Ricci tei
gimu, Kristaus ūgis turėjo būti 

išsklaidymo. O tų abejonių yra 
net daugiau, negu patys didžiau
si skeptikai tikėjosi. Tylėti tad 
tikrai nebūtų dora!

Gyvai diskutuojama prabėgu
si tautinių šokių šventė, sukak
tuvinė skautų stovykla, besiar
tinąs PLB seimas. Tai vis pla
čios, lietuviškos temos, kurias 
bandoma kiek galint plačiau ap
rėpti. Kiekvienu atveju iškelia
mos visų tų įvykių teigiamos ir 
neigiamos pusės. Štai, gėrimasi 
tautinių šokių spektakliu, bet 
nemažai pasipiktinimo balsų gir
disi tuo baliumi šventės išva
karėse. Ne pats tas vakaras bu
vo blogas, bet nepageidaujama, 
kad nemaža dalis tų pačių šokė
jų, kurių jau ryto metą laukė 
repeticijos, pamaldos ir pats pa
sirodymas, galėjo namo grįžti 
tik paryčiais. Kiek gi liko to 
miego, poilsio valandų? Tad ne
reikia ir stebėtis, kad dalis šo
kėjų arenoje rodė aiškaus nuo
vargio žymes. ,

* * * .
Teigiamai vertinama praėjusi 

skautų stovykla. Daug darbo, 
triūso, pastangų padėta. Netrū
ko ir smulkių skundų. Vieniems 
nepatiko maistas, kitiems kai- 
kuri tvarka. Pvz. berniukai kū
rėsi jau nuo seniau sutvarky
tuose rajonuose, gi mergaitės 
gavo mišką, krūmus, lyg ir 
“džiungles”. Kodėl negalėjo bū
ti atvirkščiai? Sekmadienį ilgos 
pamaldos, tuoj pat paradas. Kai- 
kurie rajonai atėjo negavę jokių 
pusryčių, o paradas baigėsi ge
rokai po vidudienio, čia gal -ir 
netragiški atvejai, bet gera pa
moka ateičiai ir geresnei orga
nizacinei tvarkai.*

Daug įvairių minčių skiriama 
būsimam seimui. Daug patari
mų, naujų idėjų, sumanymų. 
Aišku, visų klausimų neišnagri- 
nėsi, visko ir prie geriausių no
rų nenuveiksi. Bijomasi, kad 
toks neeilinis įvykis netaptų 
paprasčiausiu pramoginiu pobū
viu, kuriame pasimato seniai be
simalę draugai, . pažįstami, bi
čiuliai. Tokiu atveju^ bandoma 
posėdžiauti ne posėdžių salėje, 
bet kur kertiniame viešbučio 
baro kambary ar pas apsistoju
sius pažįstamus. Tada telieka 
laiko tikatidarymui, banketui ir 
uždarymui. Praktika parodė, 
kad šios prielaidos nėra fanta
zija, o tikrovės pastebėjimai.

5 pėdos, 4 coliai, svoris — apie 
155 svarus. Kūno žaizdos liudi
ja maždaug 100 rimbo smūgių. 
Iš žaizdų pečiuose mons. G. Ric
ci daro išvadą, kad kryžiaus bu
vo nešama tik horizontinė dalis, 
pririšta prie ištiestų rankų. Kri
timas be rankų atramos pramu
šė kaktą ir sulaužė nosį. Drobu
lėje yra kaktos ir nosies krau
javimo žymės. Mons. G. Ricci 
nuomone, rankos prie kryžiaus 
buvo prikaltos per riešus, o ko
jos — per centrinę pėdos dalį, 
kairę koją uždėjusius ant deši
niosios. Drobulėje taipgi matyti 
erškėčių vainiko žymės ir ašt
riu įrankiu padaryta žaizda šo
ne. Iš didelės žaizdos kojose 
mons. G. Ricci daro išvadą, kad 
prikaltasis prie kryžiaus savo 
svorį mėgino perkelti ant kojų, 
gelbėdamasis nuo užtroškimo. 
Kabojimas ant prikaltų rankų 
taip apsunkina kvėpavimą, kad 
nukryžiuotasis mirtų per 10 mi
nučių. Skausminga kojų atrama 
gerokai prailgino mirties ago
niją. Šią studiją mons. G. Ricci, 
talkinamas šventosios širdies 
medicinos mokyklos anatomijos 
prof. dr. Nicolo Miani. ruošė 18 
metų. Ji galėtų turėti didelės 
istorinės reikšmės, jeigu būtų 
Įrodytas drobulės autentišku
mas.

“Fiatai” ir planai
Automobilių trūkumą Sovietų 

Sąjungoje turi pašalinti sutartis 
su italų bendrove “Fiat”, bend
romis jėgomis Togliatti mieste 
prie Volgos statoma gamykla, 
kurios metinis pajėgumas bus 
660.000 “Fiatų”. Sovietų rašyto
jų oficiozas “Literaturnaja Gaze- 
ta” betgi nesidžiaugia lig šiol 
ten pasiektais laimėjimais. Nors 
prie statybos darbų dirba apie 
20.000 darbininkų, tuo tarpu pa
statyta tik pora naujosios įmo
nės pastatų ir viena didžiulė val
gykla. Pagrindinės salės auto
mobilių surinkimui dar nestato
mos, nekyla į dangų ir 22-jų 
augštų administracijai skirtas 
dangoraižis. Atsilikimo priežas
tis — statybinių medžiagų trū
kumas. Planams* įvykdyti, “Eko- 
nomičeskaja Gazeta” teigimu, 
kasdien reikėtų 4.000 kubinių 
metrų cemento ir 400 tonų ge
ležies. Per metus statybininkai 
turėtų gauti 260.000 kubinių 
metrų iš anksto pusiau pagamin
tos statybinės medžiagos, o Kui- 
biševo srities įmonės jos^gali

Nukelta į 9-tų puslapį.

Pe.D.R.M.N.Pt


@ PAVERGTOJE TFVYKEJE
ATLANTO NUGALĖTOJAMS
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

35-tųjų žuvimo metinių proga Kauno 
Augštųjų Šančių kapinėse, kur 1964 
m. vasarą buvo palaidoti didvyrių 
palaikai, liepos 17 d. atidengtas 
skulptoriaus Vytauto Mačiuikos, ar
chitektų brolių Algio ir Vytauto Nas- 
vyčių sukurtas paminklas. Iškalti iš 
Šalčininkų rugių lauko atgabentame 
puspenkto metro granite, j tolį žvel
gtą drąsiųjų lakūnų veidai, o įrašas 
skelbia: “Steponas Darius, Stasys Gi
rėnas, “Lituanikos” skrydžiu nuga- 
lėlę Atlantą, žuvo, nepasiekę Tėvy
nės, 1933. VII. 17”. Iškilmę pradė
jo Kauno vykdomojo komiteto pirm.
J. Šerys, supažindindamas susirinku
sius kauniečius su lakūnų skrydžiu 
ir juos ištikusia tragedija Soldino 
miške. Jis pabrėžė du propagandai 
skirtus dalykus — kad jų žygio ne
rėmė anuometinė Lietuvos vyriausy
bė ir kad jie galėjo būti “hitlerinių 
fašistų” auka, nes žuvimo aplinky
bės tebėra neaiškios. Lietuvos vy
riausybei nebuvo jokio reikalo žygį 
finansuoti, nes tai lengvai galėjo pa
daryti patys JAV lietuviai. Mirties 
priežastis galėjo būti altimetras 
(augščio matuotojas), kurio tikslu
mas priklauso nuo oro spaudimo. Da
bartiniais laikais lakūnai, pasiekę 
nusileidimui skirtą aerodromą, pir
miausia teiraujasi oro spaudimo ir 
atitinkamai koreguoja altimetrą. “Li
tuanikos” altimetras buvo nustaty
tas pagal Niujorke buvusį oro spau
dimą. Po 6.411 km skrydžio lakūnai 
negalėjo padaryti atitinkamų patai
sų, nes neturėjo radijo ryšio. Virš 
Soldino skrendančioj “Lituanikoj” 
altimetras galėjo rodyti poros šimtų 
metrų augštį, kai tuo tarpu iš tikrų
jų lėktuvas jau buvo beliečiąs pušų 
viršūnes. Prie atidengto paminklo žo
dį tarė civilinio oro laivyno atsto
vas Petras Jackelevičius, atsiminimų 
pluoštu apie S. Darių pasidalijo ke
ramikas dail. Jonas Mikėnas. Gro
jant orkestrui gedulingas melodijas, 
vainikus ir gyvų gėlių puokštes prie 
paminklo padėjo organizacijų atsto
vai. Iškilmėje dalyvavo keli šimtai 
kauniečių, S. Dariaus giminės, orga
nizacijų atstovai. Iš partiečių žymū
nų minimi tik du — L. Diržinskaitė 
ir Kauno kompartijos sekr. K. Leng 
vinas. Kitiems, atrodo, Dariaus ir Gi
rėno tautinis pagerbimas buvo ne 
prie širdies. Visi paminklo atidengi
mo nuopelnai priklauso jaunajam 
skulptoriui V. Mačiuikai, kuris 1962 
m. diplominiam darbui pasirinko pa
minklo projektą ir 1964 m. surado 
medicinos fakulteto rūmų rūsio sie
noje įmūrytus lakūnų-didvyrių palai
kus.

“LITUANIKA” MUZĖJUJE
Tą pačią dieną būrys kauniečių 

susirinko buvusiame Vytauto Didžio
jo muzėjuje, kuris dabar vadinamas 
istoriniu, prie ‘‘Lituanikos” liekanų, 
čia pranešimą apie Dariaus ir Girė
no skrydį padarė muzėjaus moksli
nis bendradarbis Z. Kondratas, jo 
reikšmę aviacijai nušvietė bei atsi
minimais dalijasi Kauno politech
nikos instituto dėstytojas J. Balčiū
nas, dail. J. Mikėnas, architektas V. 
Landsbergis-Žemkalnis ir kt. Pirmo
sios sovietinės okupacijos metais Da
riaus ir Girėno “Lituanikos” skyrius 
muzėjuje buvo uždarytas. Jį vėl te
ko įrengti po didvyrių laidotuvių 
Augštuosiuose Šančiuose, kai kom
partija leido vartoti žodį “tauta”, ku
rį dar ir šiandien neretai pakeičia 
iš rusų kalbos nukaldinta “nacija”. 
Šio skyriaus eksponatai dabar esą 
papildyti nuotraukomis ir dokumen
tais apie lakūnų vaikystę, jų gyve
nimą JAV. Dėl “Lituanikos” grąži
nimo į muzėjų iš dalies yra “kaltas” 
skulptorius Bronius Pundzius, Pun
tuke iškaldinęs žuvusiųjų lakūnų gal
vas ir jų testamentą. Kadangi buvo 
nepatogu susprogdinti didžiausią Lie
tuvos akmenį, kompartija buvo pri
versta grąžinti “nacionalinę” garbę 
Dariui ir Girėnui, kurie savo žygį 
skyrė jaunajai Lietuvai.

J. Č. NORVAIŠOS BRITANIJOJE
Į Britaniją su maskvinės kultūros 

ministerijos kelialapiais išvyko ge
riausieji Lietuvos šokėjai — kaunie
čiai gydytojai Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos. Trumpoje žinutėje praneša
ma, kad jie užsienyje viešės du mė
nesius ir tobulinsis A. Muro šokių 
mokykloje, bet neskelbiama, kur yra 
ta šokių studija ir kaip angliškai ra
šoma jos vadovo pavardė, šia proga 
tenka priminti, jog po užsienį pava
žinėjęs J. Jurginis “Literatūros ir Me
no” 13 nr. pasmerkė pavardžių ra

Žemoičių Kolvarija, sovietu pavadinta Varduva, 1965 metais (iš 
"Musu Lie tuvos" IV tomo)'

šymą “iš klausos”, dėl kurio neiš
vengiama kurjozų. Jis primena skai
tytojams, jog 1965 m. “Varpo” cho
ras į R. Vokietiją nusivežė Lietuvoj 
atspausdintas koncertų programas ir 
jas turėjo išmesti į šiukšlyną, nes 
V. Europos ir netgi vokiečių kompo
zitorių pavardės buvo iškraipytos. Jis 
taipgi pataria, kad ir lietuvių meni
ninkų pavardės užsienyje būtų rašo
mos lietuviškai. Tada dail. Švažas ne
bus paverstas Chvaju, kaip prieš ke
letą metų įvyko Paryžiaus parodo
je. Be abejonės, tai yra sveikintinos 
pastabos. Imant žinias iš okupuotos 
Lietuvos spaudos, su užsieniečių pa
vardėmis tikras galvosūkis. Žinomų 
menininkų pavardes įmanoma atkur
ti, o su mažiau žinomais susidūrus, 
belieka užsidėti girnų akmenį ant 
kaklo ir nusiskandinti neiššifruotą 
dainininką garbinančių žodžių mario
se, nors į Vilnių koncertams jis bū
tų atvykęs iš Kanados. Iš fonetinės 
rašybos taipgi neįmanoma atkurti 
rečiau girdimų pasaulio vietovių, 
ypač anglosaksų kraštuose.

ČILĖS PARLAMENTARAI
Iš Maskvos į Vilnių buvo atvykusi 

Čilės parlamento narių delegacija, 
vadovaujama senato pirmininko pa
vaduotojo Luiso-Fernando Luengos. 
Ji taipgi lankėsi Kaune, kur su mies
to istorija svečius supažindino J. 
Marcinkevičius. Buvo parodytas Kau
no IX fortas, Salomėjos Nėries kol
chozas Pakaunėje, kuriuo ypač do
mėjosi krikščionių demokratų atsto
vas Eduardas Serda, o švietimui pa
gyrimo žodžių nepašykštėjo tos pa
čios partijos atstovas Rikardas Fer
nandas. Didžiąją viešnagės dalį už
ėmė pokalbiai su augščiausios tary
bos deputatais ir kompartijos atsto
vais. Svečius lydėjo augščiausiojo so
vieto atstovai iš Maskvos. Išvykda
mi į Leningradą jie džiaugėsi, jog 
viešnagė Lietuvoje padės užmegzti 
tampresnius politinius, ekonominius 
ir kultūrinius ryšius su... Sovietų 
Sąjunga, kaip teigiama “Tiesos” nr. 
176 paskelbtame pranešime. Atrodo, 
svečiai suprato, kad Lietuvoje gali
ma viešėti, o bendradarbiauti visdėl- 
to reikia su Maskva.

VILNIAUS KATEDRA
“Komjaunimo Tiesos” korespon

dentė A. škiudaitė rugpjūčio 3 4. 
paskelbė rašinį “Katedra šaukia 
“SOS”, kuriame primenama 1655-61 
m. Vilnelės padaryta žala katedros 
rūsiams, Vilniaus katedros atstaty
mas 1769-1801 m. pagal architekto 
L Stuokos-Guzevičiaus paruoštą pro
jektą. Priestatų pamatams sutvirtinti 
dėl pergilaus minkšto žemės sluogs- 
nio tada buvo panaudoti apie 2,5 
metro ąžuoliniai stulpai. Po šimto 
metų prasidėjo pamatų, skliautų ir 
sienų plyšinėjimai. Jieškodami Vy
tauto palaikų, lenkų archeologai 1930 
m. tuos stulpus rado gerokai supu
vusius. Tada buvo paruoštas projek
tas katedros pamatus paremti 281 
gelžbetoniniu stulpu. Šiandien neži
nia, ar šis sumanymas pilnai buvo 
įgyvendintas. A. škiudaitė konstatuo
ja: “... katedra vėl šaukiasi pagal
bos. Pamatuose ir sienose vėl atsira
do skilimų. Katedros likimas — Vil
niaus Mokslinės restauracinės gamy
binės dirbtuvės rankose. Darbui va
dovauja istorikas A. Raulinaitis ir 
inžinierius - konstruktorius N. Kit
kauskas.” Kokio masto yra tie ski
limai, nerašoma, bet paveikslų ga
lerija paverstoje katedroje tebevyks
ta koncertai. Atrodo, kad didelio pa
vojaus katedrai nebėra, tačiau atei
tyje jos pamatai, matyt, bus reika
lingi didesnio remonto.

PAMINKLAI IR TIKROVĖ
“Švyturio” žurnalo 10 nr. K. Bal

čiūnas rašo: “Neseniai minėjome žy
maus lietuvių kalbininko K. Jau
niaus mirties šešiasdešimtąsias me
tines. Tačiau K. Jauniaus atminimas 
neįamžintas. Jis kilęs iš Šilalės ra
jono Lembos kaimo. Kodėl jo žemie- 
čiams neįamžinti K. Jauniaus atmi
nimo? Ar nereikėtų bent vieną ra
jono mokyklą, biblioteką pavadinti
K. Jauniaus vardu?” Kaune, Agštų- 
jų Šančių kapinėse, buvo atideng
tas paminklas Dariui ir Girėnui. Sa
vo laiške K. Balčiūnas mini ir Sol
dine žuvusį Stasį Girėną: “Panašiai 
reiktų įamžinti ir S. Girėno, žymaus 
lietuvių lakūno, kilusio iš Šilalės ra
jono Vytogalos kaimo, vardą. Juk 
jis įrašytas ne tik Lietuvos, bet ir 
pasaulio aviacijos istorijoje. Deja, 
net namas Girėno tėviškėje nesu
tvarkytas. čia turėtų pasidarbuoti ir 
kraštotyrininkai, rinkdami medžiagą 
apie S. Girėną. Juk dar yra gyvų 
žmonių, kurie jį pažinojo.” V. KsL

Stasio Motuzo drožinys, vaizduojąs pavergtą Lietuvą. Jo autorius 
gyvena Vechtos senelių prieglaudoje Vokietijoje

SUDBURY, ONT.
A. A. NATALIJA VEČERKIENĖ- 

KAVALIAUSKAITĖ mirė vėžiu Ge
neral ligoninėje, sulaukusi 74 m. 
amžiaus. Gimė Alytaus apskrityje. 
Mokslus ėjo Suvalkų gimnazijoj, o 
vėliau įstojo į Petrapilio universite
tą, kur baigė pėdagogijos-filologijos 
fakultetą. Lietuvos nepriklausomybės 
laikais gyveno Kaune ir kurį laiką 
dirbo vidaus reikalų ministerijoj. Vė
liau ilgus metus dėstė vokiečių kal
bą Alytaus gimnazijoj, kur išleido di
delius būrius abiturientų. Be to, mo
kytojavo ir suaugusių gimnazijoj. 
Buvo jaunimo labai mylima ir ger
biama. Tremties metus praleido Vo
kietijoj. Vėliau emigravo Kanadon. 
Pirmiausia apsistojo Montrealyje 
pas savo vyriausiąją dukterį Nijo
lę, paskui persikėlė į Sudburį pas 
savo jauniausiąją dukterį Beatričę 
Zlatkienę. Atvykus Nijolei iš Mont- 
realio, kurį laiką gyveno visi kartu 
pas A. B. Zlatkus. Nijolei ištekėjus 
už Juozo Paulaičio, persikėlė gyventi

DELHI -TILLSONBURG, ONT.
STUDENTAI IŠ EUROPOS. Taba

ko derlius šiais metais vidutinis. Po 
dviejų smarkių lietų tabakas atrodė 
liūdnai, bet pastaruoju laiku pasitai
sė, kai atėjo šiltesni orai. Tikimasi, 
kad šiais metais tabako derlius duos 
virš 200.000.000 svarų — maždaug 
tą patį kiekį, kaip ir praeitais me
tais. Darbininkų derliui nuimti atvy
ko užtenkamai. Apie 25% negavo 
darbo ir grįžo į namus. Daugumą 
kelia’-4nnčių darbininkų sudaro pran
cūzai Kvebeko provincijos. Apie 
2000 studentų atvyko iš Europos. 
Gaila, kad šiais metais neteikta or
ganizuotu būdu jokios pagalbos jos 
reikalingiems. Daugelis atvyksta be 
cento kišenėj, padarydami 1.500 my
lių ir daugiau. Kol nesuranda darbo, 
neturi už ką nusipirkti maisto ir ne
turi kur galvos priglausti. Nenuos
tabu, kad kiekviename miestely pa
sitaiko smulkių vagysčių, įsilaužimų. 
Gėda Marketing Bordui, kuris ver
čiasi milijonais dolerių, bet neparū
pina paprasčiausių pastogių atvyks
tantiems darbininkams. Jie, kaip šu
neliai, turi praleisti naktis apleistuo
se namuose, pakrūmėse ir parkuose, 
ne tik gražiam orui esant, bet ir ly
jant. Tiesa, prieš tris metus buvo 
suorganizuota privatine iniciatyva pa
galba: parūpintos didžiulės palapinės 
su karinėmis lovutėmis nakvoti, duo
dama du kartus sumuštiniai ir kava. 
Vietoj dėkingumo už pagalbą atvy
kėliai pareikalavo duoti tris kartus 
valgyti (sriubos, daržovių, mėsos), 
grasindami žygiuoti į Delhi miestelį 
ir pradėti plėšimus. Policija suvaldė 
maištininkus, o geradariai nutraukė 
betkokią pagalbą. Dabar šelpimo naš
ta teko kunigams ir klebonijoms. Į 
juos kreipiasi pagalbos daugiausia 
prašydami maisto.

Lapų skynėjams mokama $20 į 
dieną ir duodamas išlaikymas; lapų 
rišėjoms — apie $18. Įvedus skyni
mo ir rišimo mašinas, darbininkų 
skaičius sumažėjo. Mechanizacija 
vyksta net ir tabako ūkiuose.

RITA AUGUSTINAVIČIŪTĖ, D AI-

S HAMILTON
SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ rug 

pjūčio 4 d. A. Padolskio sodyboje 
buvo sėkminga. Paštui streikuojant, 
SLA kuopos nariams, padedant 
Brantfordo ir Paris lietuviams, teko 
atlikti informaciją savomis priemo
nėmis. St Catharines tautiečiai į ge
gužinę atvyko 4 automobiliais. Gegu
žinėje dalyvavo tautiečių iš Delhi, 
Montrealio, Paris, Brantfordo, Ary. 
Piniginę ir daiktinę loteriją tvarkė 
P. Savickas, padedamas p. Kaktienės, 
p. širvinskienės, p. Kuzmickienės, D. 
Dervaitytės ir R. Šiulytės. Laimin
gieji bilietai buvo: nr. 248 — nešio
jamasis radijas, kurį laimėjo A. Vi
sockas iš St. Catharines. Laimėjęs 
radiją, padovanojo D. Dervaitytei iš 
Hamiltono. Nr. 1820 — $20 laimėjo 
Adomauskas; nr. 1470 — $15 laimėjo 
A. Godelis; nr. 1305 — $10 laimėjo 
K. Sinkevičius — visi iš Hamiltono. 
Nr. 2 — $5 laimėjo B. Aselskis iš 
Selkirko, Ont. Daugiausia bilietų iš
platino SLA 72 k. veikėjai p.p. Dau
ginai iŠ St. Catharines. Sėkmingai lo
terijos bilietus platino: J. Kažemė- 
kas, S. Bakšys, F. Rimkus, A. Kauš
pėdas, K. Lukoševičius ir kiti. Sve
čius užkandžiais aprūpino p. Kudž- 
mienė. SLA narys

pas juos drauge su Zlatkais. Čia ve
lionė pasiliko iki pat mirties, abie
jų dukterų rūpestingai slaugoma li
gos metu. Velionė buvo labai reli- 
gingair paskutiniajai kelionei visiš
kai pasiruošusi. Mirė aprūpinta šven
tais sakramentais ir buvo gražiąi pa
laidota Sudburio katalikų kapuose. 
Visas laidotuvių apeigas atliko lie
tuvių klebonas kun. Ant. Sabas.

KLB Sudburio apylinkės valdyba 
vieton vainikų užprašė dvejas giedo
tines Mišias. Taip pat ir kiti tautie
čiai ir draugai užprašė daug Mišių, 
Tarp daugelio vainikų bei gėlių bu
vo matyti ir Sudburio žūklautojų- 
medžiotojų klubo atsiųstas gražus 
vainikas. Laisvajame pasaulyje, be 
savo dukrelių Nijolės ir Beatričės, 
velionė paliko dar brolį Vacių Ka
valiūną Klevelande, o dukterį Vale
riją ir kitus gimines — okupuotoj 
Lietuvoj. Šia proga dukterims ir ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

VA MICEIKAITĖ, IRENA ŽEBER- 
TAVIČIŪTĖ, baigusios gimnazijas 
gerais pažymiais, išvyksta toliau stu
dijuoti į universitetus. Jos visos gra
žiai kalba lietuviškai, yra veiklios 
skautės. R. Augustinavičiūtė vado
vavo skaučių “Birutės” draugovei, jos 
adjutante buvo D. Miceikaitė. Reikia 
tikėtis, kad jos nenutols nuo lietu
viško jaunimo, įsijungs į jų organi
zacijas. Jų pagalbos lauks ir jų liku
sios sesės skautės, kurių eiles jos pa
lieka.

ANTANAS MAŽEIKA IR ELENA 
TUINYLIENĖ, veiklūs Šv. Kazimie
ro parapijos nariai ir populiarūs šios 
apylinkės. lietuviai^ sumainė aukso 
žiedus liepos 2 d. šv. Kazimiero baž
nyčioje. Jų santuoką palaimino šios 
parapijos klebonas kun. dr. J. Gu
tauskas. Abu, pabuvę ilgesnį laiką 
našliais, vėl sukūrė šeimos židinį. 
Vestuvių iškilmės buvo kuklios, nes 
taip abu norėjo. Ilgiausių ir laimin
giausių metų naujame kelyje!

ALGIRDAS-VLADAS VINDAŠIUS 
IR KOTRYNA BRADTAITĖ susituo
kė Šv. Kazimiero bažnyčioje rugp. 3 
d. Jaunoji prieš jungtuves tapo ka
talike, nes nepriklausė jokiai baž
nyčiai. Jaunasis, baigęs gimnaziją, tu
ri gerą darbą Fordo fabrike prie 
Talbotville, Ont. Jungtuvių puota 
įvyko Straffordville miestelio salėje, 
kur dalyvavo nemažai svečių. Linki
me jaunavedžiams daug džiaugsmin
gų ir saulėtų dienų gyvenime.

ATREMONTUOTA ŠV. KAZIMIE
RO PARAPIJOS KLEBONIJA: per
tvarkytas prieangis, išmūrijant nau
jas sienas, įdedant naujus langus, už
dedant naują stogą, naujas grindis. 
Įvestas naujas šildymas, įsigyjant 
naują natūralinių dujų krosnį.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS DE
ŠIMTMETIS nuo jos įsikūrimo — 
ateinančių metų pabaigoj. Ji pradėjo 
veikti 1959 m. lapkričio mėnesį. Pir
mos pamaldos įvyko tų metų gruo
džio 20 d. Courtlande Šv. Vladislo
vo bažnyčioj. Numatoma paminėti 
sukaktį. Kor.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju gerb. Li

dijai ir Alfonsui Žilinskams, 
man suruošusiems malonų po
būvį šio mėnesio 11 d. ir vi
siems ta proga man įteikusiems 
tokią gražią dovaną.

Dr. Ansehnas Gailius 
Hamilton, Ont. Tel. 545-8038

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių
Kredito Kooperatyve “TALKA” 

21 MAIN ST. E„ KAMB. 203. TEL. 528-0511.
Darbo valandos:
Pirm., antr., treč. ir 
ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėn. — 
šeštadieniais uždaryta_______

Angšti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 1 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. | 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. (
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e LIETUVIAI PASAULYJEŠIĄ VASARĄ turėjome labai daug 
svečių iš Kanados, JAV, tolimosios 
Australijos, Lietuvos ir Italijos. Be 
kitų, aplankė kun. A. Nockūnas, 
MIC, iš Romos, kuris atostogavo pas 
P. M. Venskevičius jų vasarvietėj 
prie French River, kun. Augustinas 
Sabas iš Sault Ste. Marie, mons. J. 
B. Končius praleido savaitę atostogų 
pas P. G. Petrėnus. Ta proga vieną 
sekmadienį atlaikė lietuviams pa
maldas. Savo pamoksle jis išreiškė 
džiaugsmą, jog dabar jau galima lai
kyti Mišias gimtąja kalba ir ragino 
tautiečius uoliai jas lankyti ir la
biau įvertinti.

PETRAS PETRĖNAS, žymus sta
tybos rangovas, persikėlė gyventi į 
naujus erdvius namus. Sekmadienį, 
po lietuviškų pamaldų, čia atostoga
vęs mons. J. B. Končius pašventino 
naujuosius namus. Įkurtuvių vaišė
se dalyvavo, be J. B. Končiaus, 
Christ the King parapijos klebonas 
prel. C. J. McKee, lietuvių klebonas 
kun. Ant. Sabas,-monsinjoro sesuo 
iš Vašingtono Liuda Mikuckienė, J. 
S. Petrėnų šeima, Mc. Intyre-Petrė- 
naitė su savo vyru ir Rimas Slavic
kas.

LIUCIJA GRIŠKONIENĖ gražiai 
atšventė savo sidabrinį jubilėjų. 
Staigmenos būdu suruošė tas pagerb- 
tuves Birutė ir Justas Stankai savo 
namuose, talkinant artimiesiems šei
mos draugams. Buvo įteikta daug 
gražių ir vertingų * dovanų.

KLB APYLINKĖS VALDYBA su
ruošė tris gegužines drauge su me
džiotojų ir žūklautojų klubu. Pirmo
sios dvi gegužinės įvyko Petro Ju- 
telio vasarvietėj prie French River, 
o trečioji — p. Gudrūno vasarvietėj. 
Visos gegužinės praėjo gražiai ir da
vė pelno. Sudburiškis

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS val
dyba ir “Geležinio vilko” medžioto
jų klubas š.m. rugsėjo 1, sekma
dienį, St. A. Krivickų ir A. M. Juo
zapavičių vasarvietėse prie French 
River rengia gegužinę. Programoje:
prizinis šaudymas pereinamajai tau
rei laimėti, sportas ir kitos įvairy
bės. Tikimasi, kad dalyvaus Toronto, 
Hamiltono ir Ošavos medžiotojų klu
bų narių, taip pat ir kaimynų iš 
Sault Ste. Marie lietuvių kolonijos.

Tautos šventės minėjimą rengia 
Liet. Bendruomenės valdyba rugsė
jo 7, šeštadienį, 7 v.v., 130 Frood 
Rd., ukrainiečių salėje. Kviečiami vi
si tautiečiai dalyvauti ir pasikviesti 
svečių. LB valdyba ir

“Geležinio vilko” klubas

PADĖKA
Už suruoštą staigmeną-pobūvį pas 

p. Stankus š.m. liepos 13 d. mano 
gimimo dienos proga, reiškiu gilią 
padėką ruošėjams ir visiems čia at
silankiusiems svečiams: p.p. J. B. 
Stankams, A. F. Albrechtams, J. Ba- 
taičiui, I. P. Gurkliams, H. A. Ind- 
rulaičiams, L. A. Karklins, A. P. Ma- 
zaičiams, A. Mazaitytei, S. K. Pode- 
riams, S. Poderytei, Kęst. Poderiui, 
S. V. Paulaičiams, Hamilton, I. J. 
Račinskams, M. I. Ragauskams, kun. 
A. Sabui, P. S. Semežiams, E. S. Tol- 
vaišoms, B. P. Visockams, M. A. 'Gvil
džiams ir K. Žukauskui. Nuoširdus 
ačiū kun. A. Sabui už dovaną ir gra
žų pasveikinimą šia proga. Ypač esu 
dėkinga B. J. Stankams ir savo duk
teriai Zitai, kurių iniciatyva ir pa
stangomis šis parengimas įvyko. Taip 
pat esu labai dėkinga už gražias do
vanas p. Stankų dukrelėms, A. Stan- 
kienei is Hamiltono ir S. W. Kow- 
bell iš Oakvillės už dovanas pinigais 
ir visoms ponioms prisidėjusioms 
darbu bei maistu prie šio parengimo 
paruošimo. Gausus svečių būrys, lie
tuviškos dainos ir linksmai praleis
tas vakaras liks man kaip gražus pri
siminimas.

L. Griškonis

St. Catharines, Ont.
BUVĘS SLA 278 KUOPOS ilgame

tis pirmininkas Z. Piliponis turėjo 
jau penktą operaciją, šiuo metu jis 
guli Buffalo Doctor’s ligoninėj. Jį 
globoja jo žmona ir kuopos valdybos 
nariai. Kas norėtų jį aplankyti ir ne
žino kelio, prašom kreipti į kuopos 
valdybą ar pas p. Piliponienę. SLA 
kuopa linki ištvermės ir sveikatos.

SLA KUOPOS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas rugsėjo 28 d., 7 v.v., šeš
tadienį, 5 Thorndale Rd., pas ižd. 
J. Paukštį. Be svarbesnių dienotvar
kės punktų, bus SLA seimo atstovo 
pranešimas ir Naujų Metų parengi
mo svarstymas. Į susirinkimą prašo
me atvykti ir tuos, kurių vaikai pri
klauso kuopai. N. Metų sutikimui 
salė (Carlton ir Lake gt. kampas) 
ir muzika jau gauta. Valdyba

J. A. Valstybės
RALFAS SEKANČIAIS METAIS 

švęs 25-rių metų veiklos sukaktį. Ka
dangi ši organizacija pirmiausia bu
vo įregistruota Illinois valstijoje, ju- 
bilėjinis BALFo seimas įvyks sekan
čių metų pavasarį Čikagoje. 1967-66 
biudžetiniais metais BALFas surin
ko $116.907,98 pinigais ir $31.315 su
aukotais daiktais. Visame pasaulyje 
šelpiamiems lietuviams šiame laiko
tarpyje pinigais, drabužiais, vais
tais bei kitomis gėrybėmis buvo iš
siųsta $104.737,92. Paruošti ir išsiųs
ti 926 siuntiniai: į Lietuvą ir Sibi
rą — 374, į Lenkiją — 492, į Vo
kietiją — 36, į kitus kraštus — 24.

LIETUVOS JUBILĖJINIAMS ME
TAMS atžymėti Čikagos ALTos vice- 
pirm. Juliaus Pakalkos rūpesčiu bei 
lėšomis buvo sukurta ir išleista me
niška šlifuoto stiklo lėkštė, kurios 
centre yra spalvotas vytis, viršuje — 
Lietuvos trispalvė, aplinkui — lietu
viškas ir angliškas įrašas: “50 metų 
nuo Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo”. Įrašo žalių raidžių vainiką 
puošia Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno 
herbai. Vytis ir herbai įrėminti auk
sinėse linijose, o lėkštė apipurkšta 
aukso dulkėmis. Ji yra puiki dovana 
lietuviams ir amerikiečiams, gauna
ma pas J. Pakalką, 2817 W. 40 St., 
Chicago, Ill. 60632, USA.

KUNIGŲ VIENYBĖ Lietuvos ju- 
bilėjinių metų proga organizuoja 
maldininkų kelionę į Šiluvos koply
čią Vašingtone, kur rugsėjo 15 d., 
3 v. p.p., bus atlaikytos Mišios lie
tuvių kalba ir pasakytas pamokslas, 
o pamaldų metu giedamos lietuviškos 
giesmės. Visos parapijos tą dieną ra
ginamos organizuoti autobusais, trau
kiniais, lėktuvais ir privačiais auto
mobiliais išvyką į Vašingtoną, kur 
lietuvių koplyčioje bus meldžiamasi 
už Lietuvos išlaisvinimą, tikėjimo 
laisvę Lietuvoje, į Sibirą ištremtus 
tautiečius.

Britanija
SALFORDO MUZĖJAUS GALE

RIJOJE liepos 20 d. buvo atidaryta 
lietuvių tautodailės ir Britanijoje gy
venančių lietuvių menininkų darbų 
paroda, kuri truks iki rugsėjo 28 
d. Gretimoje salėje muzėjaus direk
torius leido lietuviams skaityti pa
skaitas ir rengti Įvairius kultūrinius 
pasirodymus.

LIETUVOS AUKSINIO JUBILĖ- 
JAUS paskutinis Britanijos lietuvių 
sąskrydis — rugpjūčio 31 d. ukrai
niečių klubo salėje, Nottinghame. Ja
me dalyvaus iš Romos atvykęs dija- 
konas Hermanas Šulcas, kuris šia 
proga nori užmegzti ryšius su Tėvų 
saleziečių gimnazijos Castelnuovo 
buvusiais auklėtiniais.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS KUL

TŪROS DRAUGIJOS Varšuvos sky
rius išsirinko naują valdybą: pirmi
ninku — inž. Zigmą Baltrušaiti, sekr. 
— dail. Kazį švainauską, ižd. — Al
fonsą Lukošių, nariais — Artūrą Ma- 
tukevičių, Eleną Targonską ir Ele
ną Pikutytę. Daugiau žinių apie 
LVKD organizaciją ir Lenkijoje gy
venančius lietuvius pateikia liepos 
30 d. “Tiesoj” paskelbtas pasikalbė
jimas su Vilniuje viešėjusiu Vroc
lavo (Breslau) skyriaus pirm. Vyt. 
Markavičium. Lenkijoje yra daugiau 
kaip 20.000 lietuvių, kurių didžioji 
dalis susispietusi Balstogės vaivadi
joje, Seinuose — apie 12.000. čia 
Įsikūręs ir LKVD centras, vadovau
jamas Algirdo Skripkos. LKVD or
ganizacijos skyriai veikia Varšuvo
je ir Vroclave, o 43 jos rateliai — 
Suvalkuose, Balstogėje, Liubline, 
Slupske, šcecine (Stettin) bei ki
tose vietovėse. Bendras narių skai
čius — apie 2.000. Vroclavo lietu
viai turi savo seklyčią, Irenos Damb
rauskienės ir Prano šarlono veda
mus lietuvių kalbos kursus, liaudies 
dainų ir šokių ansamblį “Vilnelė”. 
Seinų krašte yra apie 30 lietuviškų 
pradinių ir viena vidurinė mokykla, 
vadovaujama Vilniaus universiteto 
auklėtinio Algio Udzylos. Lietuvių 
kalba dėstoma kaikuriose lenkų mo
kyklose. Vilniuje viešėjęs V. Marka- 
vičius yra magistro laipsnį gavęs in
žinierius, Vroclavo energetikos sis
temų automatikos instituto moksli
nis darbuotojas. Baigdamas pasikal
bėjimą pabrėžia, jog jam neužmirš- 

KNIGHT W.
SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
. BENDROVĖMS

* Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

* Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus 
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt

* Taisom radijo aparatus, stereo, televizijos priimtuvus 
patefonus ir kt.

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

tarną įspūdį padarė paminklo atiden
gimas Dariui ir Girėnui Kaune, Augš
tųjų Šančių kapinėse, liepos 17 d. 
Vraclavo lietuvių pastangomis šie
met buvo prikalta memorialinė len
ta lakūnų žuvimo vietoje.

Švedija
ANTIKOMUNISTINIO TAUTU 

BLOKO — ABN centrinis komite
tas išleido anglų kalba atsišaukimą 
į švedų tautą, kai Švedijoje lankė
si Sovietų Sąjungos premjeras A. Ko
syginas. šis atsišaukimas priminė 
švedams, kad kalbos apie sovietinės 
sistemos sušvelnėjimą ir galimą tai
kų sugyvenimą su laisvuoju pasau
liu tėra graži pasaka. Sovietų Sąjun
ga tęsianti jau caro imperijos pra
dėtą veržimąsi į Baltijos jūrą, šiau
rinę Europą, Balkanus ir Vidurže
mio jūrą. Suomijos užsienio politika 
šiandien esanti visiškoje Maskvos 
kontrolėje. Viduržemio jūroje Sovie
tų Sąjunga turinti didelę įtaką arabų 
kraštams. Ateityje esą tenka laukti 
jos proveržio į Skandinaviją ir Bal
kanus, kurio dėka bus apsupta Va
karų Europa. Savo dabartine santvar
ka Sovietų Sąjunga yra vergų im
perija, rusinanti Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Gruziją, Azerbeidža- 
na ir netgi Turkestaną. A. Kosyginas 
Stalino teroro? laikais buvęs minis- 
terių tarybos pirmininko pavaduoto
ju, Rusijos respublikos kompartijos 
vadu. Pataikaudamas Stalinui, jis rė
męs jo terorą ir smerkęs niekuo 
nenusikaltusias aukas. Stalino kul
tas oficialiai buvęs pasmerktas, bet 
jo imperialistinė politika pasiliko. 
-Tai esą liudija to paties A. Kosygi
no siunčiami ginklai arabų kraštams 
ir š. Vietnamo komunistams. Azijos 
ir Afrikos kraštai pradėję nepri
klausomą gyvenimą, o sovietinė ko- 
lonizmo imperija nepriklausomybę 
yra atėmusi visai eilei Rytų Euro
pos tautų. Šias mintis, kuriomis tada 
galėjo abejoti švedų tauta ar netgi 
jas laikyti antisovietine propaganda, 
dabar jau patvirtino Kremliaus ini
ciatyva Įvykdyta Čekoslovakijos oku
pacija.

BALTIEČIŲ KOMITETAS Sov. Są
jungos premjero lankymosi proga at
spausdino atvirlaiškius, adresuotus 
A. Kosyginui sovietų ambasadoje 
Stockholme. Antroje atvirlaiškių pu
sėje atspaustas tekstas, protestuojąs 
Daltijus kraštų užgrobimą ir reika
laująs atitraukti iš jų karines pajė
gas. Tokių atvirlaiškių buvo labai 
daug išplatinta. Estai paskleidė dar 
ir atskirą atsišaukimą anglų kalba.

Italija
TĖVŲ SALEZIEČIŲ jaunimo sto

vykloje, Aostos slėnyje, Alpių pa
pėdėje, šią vasarą stovyklavo 27 ber
niukai ir 18 mergaičių iš Italijos, 
V. Vokietijos, Belgijos ir Britanijos. 
Berniukams vadovavo dijakonas Her
manas Šulcas, mergaitėms — dr. Bi
rutė Valterienė iš Britanijos. Stovyk
lautojams buvo surengta išvykų į 
skaidriuosius Alpių ežerėlius ir kal
nų viršūnes. Programon buvo įtrauk
ti trumpi pokalbiai, bendra malda, 
sporto rungtynės, laužai, dainos ir 
žaidimai. Didžioji stovyklautojų da
lis buvo iš V. Vokietijos, kurie sto- 
vyklon galėjo atvykti lietuvių finan
sinės paramos dėka. Stovyklai auko
jo BALFas S500, J. Vaineikis iš Či
kagos — $20, T. Mickus iš Briuselio 
— $40, Vatikano radijo valandėlės 
vedėjas kun. - dr. V. Kazlauskas — 
$16, o torontietis V. Matulaitis nu
siuntė Lietuvos istorijos ir geogra
fijos 111 skaidrių. Pranešimuose iš 
stovyklos nusiskundžiama, kad kai- 
kurie stovyklos dalyviai turėjo tik 
lietuviškus vardus, kurių nemokėjo 
nė teisingai ištarti. Iš Vokietijos at
vykusių stovyklautojų grupėje tik 
viena Ramunė Beyer lietuviškai šiek 
tiek suprato, o kiti if kitos nemokė
jo nė žodžo. Tokiose sąlygose trijų 
savaičių stovykla yra pertrumpa lie
tuvių kalbai ir lietuviškai nuotaikai 
atgaivinti. Atrodo, šia problema tu
rėtų susirūpinti patys tėvai ir Vo
kietijos LB valdyba.

ROMOJE ĮŠVENTINTI du nauji 
subdijakonai iš šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos — Matas Jarašiūnas ir 
Jonas Longas. Liepos 10 d. iš V. Vo
kietijos į Romą atostogų atvyko Bon- 
nos universiteto profesorius dr. Ze
nonas Ivinskis su žmona ir sūnumi.
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Reikia važiuoti i sekmadienio pamaldas, o kasos dar nesupintos...
Nuotr. S. Dabkaus

Kaip buvo lošta?
Kodėl vieni važiuoja apkasų kasti, o kiti pasilieka? Likimas? 

Laimė? Ar Didžiojo Teisėjo ranka?
PETRAS LAPAS

Stovyklos šūkis - Įsijungimas!
KANADOS MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ VASAROS STOVYKLA VASAGOJE

-Frontas neišlaikė. Fabrike ne
ramu. Fabriko direktorius, ma
lonus provincijos inteligentas, 
pasišaukęs studentą - braižytoją 
Povilą Daukšą i savo kabinetą, 
staiga jam stato naujus reika
lavimus, surištus su nauja pa
dėtim. Rytoj jis turi važiuoti 
kasti apkasų i pafrontę.

— Niekad nebūčiau rinkęsis 
Jūsų bendrovės ... — nedrąsiai 
išreiškia Povilas savo nepasiten
kinimą.

Direktoriaus veidas nei kiek 
nepasikeičia. Jis čia visagalis — 
pasitaiso akinius ir tuo pačiu 
atsikerta Povilui:

— Tamsta mums reikalingas, 
bet aš čia nieko negaliu padary
ti. Potvarkiai ateina iš augš- 
čiau... šeštas blokas jau sąra
šuose. Be to, — čia jis žvilgte
ri Povilui tiesiai į akis, — juk 
Tamsta ir pas mus atėjote dirb
ti ne savo laisva valia?

Povilas tyli. Jis nežino ką at
sakyti.

— Nelaisva valia! šimtus sun
kiausių uždavinių išsprendžiau 
bendrovei ir vis nelaisva valia? 
Atrodo, šis iš paviršiaus nekal
tas senelis ne tik žino, kaip į 
jo bendrovę atklydau, bet dar 
tyčiotis užsimanė.

Sučirškia telefonas. Direkto
rius ištiesia ranką ir klausosi; 
kartas nuo karto dirsteli čia i 
Povilą, čia i krūvą sarašų ir po
pierių ant savo milžiniško stalo.

— Nelaisva valia... — vis 
dar netiki savo ausimis Povilas. 
— Jei taip, tai jis direktoriui 
yra tik menkas vabalėlis, nu
meris jo sąrašuose. Toks pats 
kaip prieš metus, kai nemokė
damas dar gerai vokiečių kal
bos, jis baidėsi po miestą ir krei
pėsi i nevieną bendrovę techniš
kos praktikos darbų. Karui bai
giantis ir tokių darbų pritrūko. 
Bet jis atkakliai tampė savo la
gaminą iš stoties Į stotį... iš 
traukinio į traukinį... Trauki
niai raitėsi gražiais slėniais, tu
neliais ir lygumom ... Juodos 
gyvatės su šniokščiančio slibi
no galva!... Slėniuose dundėji
mas nešė miesto triukšmą į ra
mų peizažą ... Kaikur šuo su
lodavo ... Matėsi jo drebantis 
kūnas... Ir laukuose, pakėlę 
galvas, ūkininkai palydėdavo 
akimis triukšmingą mechaniz
mą ... O Povilas tik stebėjo pro 
vagono langą tankią girią... 
lekiančias pilkas uolas...

— Pasakiškas kraštas, — jis 
neiškentė neužkalbinęs raudonų 
žandų keleivį, kuris taipgi su
žavėtas spoksojo pro langą.

— Pasakiškas, — atsakė tas ir 
mandagiai jam nusišypsojo.

— Vengras? — užklausė Po
vilas.

— Ne. — šis atsakė.
— Italas?
— Ne.
— Anglas? — ir Povilas, išsi

gandęs savo balso, delnu užčiau
pė lūpas ir pradėjo juoktis.

“ū-ū-ū-ū-ū” švilpė lyg pasiu
tęs metalinis traukinys. Bet ne
praėjo nei pusvalandis, kai Po
vilą sulaikė.

— Reikalingas leidimas nau
dotis geležinkeliu, — jam pa
sakė.

Išlaipintas mažoje stotelėje, 
apklausinėtas vietos girininko ir 
įleistas Į mažą patalpą, jis su
simąstė ... Jam atrodė, kad štai, 
visai netikėtai, kažkas jam pa
kišo “blogą kortą”... Patalpoj 
apie dešimt nykių figūrų sėdėjo 
ar stoviniavo ant paberto šie
no... Užklausus “Iš kur?”. “Ko
dėl?” ir “Kaip ilgam?” jis ne

žinojo nė ką atsakyti... Pro du
rų langelį matėsi jauni ir seni 
veidai, nešukuoti plaukai ir ne
švarios panagės. Tą naktį jis 
nemiegojo, šienas traškėjo po 
judančiais sąnariais...

Kitą dieną jį perkėlė į ma
žesnę patalpą. Pasilipęs ant dė
žės, jis stebėjo tą pačią taikin
gą panoramą, kuria negalėjo at
sigėrėti pro traukinio langą. 
Augšti kalnai, srauni upė ir pa
sakiškas miestelis. Bažnyčios 
varpai retkarčiais pabusdavo, 
bet... skaudėjo po širdimi, lyg 
vabalai ten ropinėtų...* * *

— Be abejonės, — direkto
rius pertraukia jo minčių siūlą, 
stebėdamas ragelyje Povilui ne
matomą veidą, — rytoj sąrašai 
bus paruošti. Kaip? Užteks ke
turių? Taip, taip ... kitą kartą 
daugiau surašysim. Belieka... 
Direktoriaus balsas vėl susilpnė
ja ir nutrūksta. Povilo prisimi
nimai įgauna blankų, akvareliš- 
ką vandeningumą, bet kai pa
šnekesys aptyla, jis vėl gana 
ryškiai prisimena, kaip jį tame 
kalnų miestelyje apklausinėjo ir 
net jo specialybei darba sura
do...

“Kodėl geležinkeliu be leidi
mo važiavot? Darbo jieškojot? 
Bet darbo čia, kalnuose, visiems 
užtenka.” Jam pasakė, nuvežė 
net į darbo įstaigą, parodė są
rašą ir pasakė: “Prašau pasi
rinkti — trisdešimt bendrovių.” 
Jis rinkosi kaip iš kortų kaladės 
— užmerktam akim ir pasirin
ko šitą bendrovę.

Direktorius padeda telefono 
ragelį. Baigė pasikalbėjimą ir 
pasiūlė Povilui cigaretę. Povilas 
paima neramia ranka, ir abu 
rūko. “Dabar tai bus,” — gal
voja Povilas.

— Pagal- naują potvarkį, — 
pradeda direktorius, o Povilas 
drėgnais delnais spaudžia kėdės 
atlošą, — šeštas blokas dar pa
silieka. Iki naujo potvarkio. 
Tamsta pasiliekate pas mus, 
kaip buvęs.

Povilui trūksta žodžių. Jis ne
vykusiai atsisveikina ir palieka 
kambarį. Koridoriuje jį kažkas 
šnekina. Kieme kurtina jį gat
vės triukšmas, o fabriko dujų 
tirštas kvapas drasko akis. Si
renos sukaukia pietų pertraukai. 
Kažkoks sunkus švino gabalas 
jo viduje iš lėto slenka žemyn. 
Eidamas į fabriko valgyklą, Po
vilas galvoja:

— Kortų kaladė vėl naujai su
maišyta. Sekančiam žaidimui. 
Direktorius, kažkas virš jo ir

Nukelto j 9-tą pst.

Penktosios skautų tautinės stovyklos orkestras
Nuotr. VI. Bacevičiaus

Įsijungimas (involvement) buvo 
šių metų ateitininkų stovyklos pa
grindinė tema. Nagrinėtas įsijungi
mas visame gyvenime bei aplin
koje.

Stovyklos atidarymas įvyko liepos 
28 d. 12 vai. Trumpu žodžiu atidarė 
ir stovyklos vadovybę pristatė V. Ko
lyčius. Prie vėliavų išsirikiavo 144 
stovyklautojai. Sklindant himno gar
sams, pakilo vėliavos, ir stovykla ati
daryta. Dvi savaitės darbo, džiaugs
mo, sporto, bendro juoko, gyvenimo, 
bendrų problemų ir įsijungimo. #

Vadovybė
Stovyklos vadovybės daugumą su

darė jaunimas — studentai ir pasku
tinių klasių gimnazistai. Tik komen
dantai ir mergaičių globėja buvo vy
resnio amžiaus. Dvasios vadu šiais 
metais buvo Tėvas Ambrozijus, O. 
F. M., kuris savo atsinaujinimo dva
sia jaunimui (ir senimui) impona
vo. Pirmos savaitės komendantu bu
vo V. Kolyčius, antrą savaitę — J. 
Gustainis. Mergaičių globėja — V. 
Dalindienė, vyr. mergaičių vadovė — 
L. Gustainytė, padėjėjos — J. Ku
raitė. R. Urbonaitė, A. Danaitytė, 
D. Simanavičiūtė, N. Vindašiūtė. Jau
nesniųjų mergaičių vadovės: L. Ri
zaitė ir D. Deksnytė. Vyresniųjų 
berniukų vadovai — A. Juzukonis 
(I sav.) ir A. Puteris (II sav.). Jų 
padėjėjai: A. Stankus, A. Paškaus- 
kas, A. Pakalniškis. Jaunesniųjų ber
niukų vadovas — J. Vaškevičius, pa
dėjėjas — P. Kolyčius. Vakaro pro
gramomis rūpinosi ir dainų mokė: 
L. Underytė (I sav.), L. Gustainytė,

Išradingosios skautės lietuviu stovykloj
Skaučių sieniniame laikraštėlyje 

buvo skyrelis, pavadintas “Pro pala
pinės plyšį”. Kadangi mano palapi
nė tautinėje stovykloje buvo tokio
je vietoje, kad pro jos plyšį galė
jau stebėti beveik visus skaučių se
serijos rajonus, tai “Tėviškės Žibu
riams” noriu papasakoti, ką mačiau 
iš Kanados atvažiavusių mūsų sesių 
rajone — Augštaitijoje.

KANADIEČIŲ RAJONE
Atvažiavusiom iš jų gražiosios Ro

muvos stovyklavietės čia buvo gana 
ankšta, bet gražus susiklausymas ir 
darbštumas nugalėjo visas kliūtis. 
Dukart perstatė palapines, nušvietė 
Rako mišką savo naujoviškais rajono 
vartais, dailiai pasipuošė ir sukūrė 
neužmirštamą tautinės stovyklos 
kampelį. Kad jos šiai stovyklai smar
kiai ruošėsi, jau iš anksčiau žinojau, 
ir todėl buvo labai malonu stebėti 
tą jų darbo vaisių.

Iki seserijos dienos (liepos 11) 
eiti į rajono vidų ir maišytis po ko
jomis nedrįsau. Pažvelgdavau į jų 
vartus ir sustodavau. Augštai tarp 
medžių pakabinti švietė trys oran
žiniai pailgi, lyg rankšluosčiai, lyg 
kilimai juostomis kaišyti. Stovėjome 
prieš juos su ps. R. Baraite ir gal 
vojom, kiek siūlų jos panaudojo ten 
vienam langeliui, kad taip gražiai 
atrodo. Tuo metu pro vartus atėjo 
s. L. Gvildienė, trečio didumu skau
čių seserijos tunto tuntininkė, sto- 
vyklon atvežusi 84 seses iš Toronto, 
ir sako: “Gražu, ar ne? Bet palauk, 
Ale, dar neviskas. Dar kiek pamatysi, 
kiek išgirsi! O šitie garžumai — tai 
mūsų vyr. skaučių darbas. Jos vis
ką gali.”

Iš Toronto “Šatrijos” tunto atva
žiavo skaučių net į du rajonus — 
“Augštaitiją” ir “Baltijos pajūrį”. 
Sesėms jūrininkėms vadovavo ps. A. 
Biškevičienė, labai linksma ir ener
ginga vadovė, savo gabumus vyku
siai perdavusi skautėms. Jos visada 
linksmos, nors po jūreiviško įžodžio 
šlapios, punktualios ir su daina at
žygiuodavo į vėliavų aikštę.

LANKOSI VADOVYBĖ
Seserijos dieną vyriausioji skauti

ninke lankė skaučių rajonus. Prie 
įdomiųjų “Augštaitijos” vartų vyr. 
skautininkę v. s. M. Jonikienę, sto
vyklos viršininkę ir kitas vadoves 
pasitiko rajono vadeivė s. D. Gutaus- 
kienė, pristatė savo bendradarbes ir 
pradėjome kelionę po Augštaitiją. 
Pro akis, kaip filme, praslinko mies
tų herbai, kryžiai, tvorelės, net rau
dona musmirė viename kiemelyje. 
Aplankėme visus vienetus, skautės 
prie palapinių laukė linksmais vei
dais ir skambiais šūkiais, štai, toli
mojo Montrealio sesės su savo tunti 
ninke s. I. Kličiene, Delhi “Rugiagė
lių” draugovė, atvažiavusi visa į 

R. Urbonaitė, A. Paškauskas.
Sportui vadovavo: A. Pakalniškis 

ir N. Vindašiūtė. Tautinių šokių mo
kė R. Norušytė (2 sav.). Stovyklos 
laikraštėli redagavo ir kasdien vaiz
dinėm priemonėm rūpinosi E. Gu
dauskas. Stovyklos slaugė buvo J. 
Paulionytė, kurią* paskutines 2 die
nas pakeitė dr. Gustainienė. Regist
racija, finansiniais ir ūkiniais rei
kalais rūpinosi J. Stankaitis, stovyk
los ūkvedžiu buvo Z. Girdauskas.

Jauni vadovai daug prisidėjo prie 
stovyklos pasisekimo. Atrodo, kad ta 
linkme reikia eiti ir toliau — kiek 
galima įjungti jaunus, iš tos pačios 
organizacijos iškilusius vadovus. Tik 
iš jų galima tikėtis originalių, Čia 
augusiam jaunjnmi patrauklių suma
nymų bei idėjų. &u džiaugsmu reikia 
pastebėti tėvų komiteto ir kitų tėvų 
įsijungimą į bendrą darbą ir pagal
bą stovyklos metu.

Programa
Kiekvienai stovyklos dienai buvo 

skiriama atskira tema. Pagrindinė 
stovyklos tema, lyg jungiąs ryšys, 
apėmė visą abiejų savaičių progra
mą. Dienos tema buvo pristatoma 
atskirai vyresniesiems ir atskirai jau
nesniesiems stovyklautojams. Prista
tymas būdavo trumpas, daugiau dia
loginio, bet ne paskaitų pobūdžio. 
Pagal dienos temą visur būdavo iš
kabinti plakatai su šūkiais ir vaiz
dais, kad tuo būdu visa stovykla per
siimtų dienos temos dvasia. Kaiku- 
rios dienos temos būdavo pailiust
ruojamos ir garsinėm priemonėm, 
pvz. plokštelėm.

tautinę stovyklą. Jų draugininke Ri
ta Augustinavičiūtė, tuo metu stovė
dama su savo skautėmis, dar nežino
jo, kad vakare per vėliavų nuleidi
mą taps skaučių seserijos jauniau
sia paskautininke. Toliau “Širvintos” 
tunto sesės iš Hamiltono didžiuoja
si savo tikra augštaite tuntininkė s. 
Gutauskiene, šioje stovykloje pirmą 
savaitę vadovaujančia visam “Augš
taitijos” rajonui. Nuo jų neatsilie
ka nei “Žalgirio” vietininkijos skau
tės iš St. Catharines. Jos sveikina 
vyr. skautininkę, kuri su malonumu 
prisimena tų sesių ir jų tėvelių vai
šingumą skaučių vadovių suvažiavi
mo metu 1967 m. Jų vadovė s. M. 
Gverzdienė rajonui vadovaus antrą 
savaitę, išvažiavus sesei Danutei, o 
dabar vis ją galiu matyti “Augštai
tijos” laužavietėje mokant seses dai
nuoti. Baigdamos kelionę, matome ■ 
ant stovyklinio rąstų stalo lėlę skau 
tę, kviečiančią mus į seklyčią. O kiek 
ten grožio! Kiek rankdarbių! Ir stak
lės tikros ir vežimas su arkliu. At
rodo, lyg sapne.

“O ČIA MŪSŲ ROMUVA”
rodo visos į nuotraukas. Ir ne tik 

vadovės, bet ir skautės myli savo 
stovyklavietę. Įsitikinau jau pereitų 
metų vadovių stovykloje, kai viena 
jauna sesė man pasakė: “čia gražu, 
bet ar matei mūsų Romuvą?”

Nusipelno padėkos tos vadovės ir 
tėveliai, kuriems yra malonu dirbti 
su jaunimu, nors kartais ir sunkes
nių valandų būna. Jie sugeba įdieg
ti meilę savam kampeliui, savom 
tradicijom bei organizacijom. Tą ge
rai įrodo vis didėjančios jaunimo 
gretos, nesibijančios keletą valandų 
stovyklos gyvenime net paparaduoti. 
Na, bet tokie dalykai ir valstybėse 
ir organizacijose buvo ir bus, o mū
sų sesės “augštaitės” Tėvynės dieną 
vėl skubėjo prie savo darbų. “Šat
rijos” tunto skaučių būrelis, lydimas 
s. Gvildienės, išskubėjo kažko dar 
pakartoti prieš laužą. Ir koks buvo 
malonumas klausytis jų kankliavimo 
didžiajame lauže, v.s. S. Kairiui diri
guojant

Nekartą teko “augštaitėmis” gėrė
tis. Prieš “Augštaitijos” dieną ir 
skautės, ir vadovės daug ruošėsi. Jų 
laužavietėje klausėmės ps. dr. I. Gra
žytės iš Montrealio pašnekesio vyr. 
skautėms, keletą kartų mačiau p. Ku
dabienę skaučių būrelius pasirody
mams beruošiant, s. Keršienę su Ab- 
romaitiene seses vedant poilsiui prie 
ežero.

“AUGŠTAITIJOS” DIENA
Tą rytą per vėliavų pakėlimą iš 

keturių šalių atėjo vaidilutės, o ps. 
R. Augustinavičiūtė visas mintimis 
nukėlė toli, toli, už šimto mylių, už 
žalių girių... Po pietų visos skau
tės rinkosi savų rajonų aikštelėse 
laukdamos viešnių, o sesės “augštai. 
tės” skiltimis išsklido po seseriją su 
savo gerai išmoktais pasirodymais, 
montažais apie “Augštaitiją”. Vaka
re prie laužo net uodus užmiršome 
pamačiusios Hamiltono skautes vai. 
dinant “Milžino paunksmę”. Taip pa
kilioje nuotaikoje grįždamos iš lau
žo palapinių link sustojom kažką iš- 
girdusios... Įsiklausėm . . . Vėlia
vų aikštėje po ąžuolu skaučių stovyk
lai perdavė poeto širdį p. Kudabie
nė... Neužmirštamas buvo vakaras.

Ir kai paskutinį šeštadienį stovyk
lą paliko mūsų sesės “augštaitės” iŠ 
Kanados, prisiminiau s. Gverzdienės 
posakį: “Skautė stovyklavietę palie
ka taip, kaip rado, bet kaip mes tuos 
ištryptus paparčius atsodinsim?”

Nesirūpinkit, sesės, iš senų šaknų 
išaugs nauji paparčiai ir Rako sto
vyklavietei šlamės, primindami tą jū
sų taip linksmai dainuojamą “Pen
kios dešimtys stovyklų...”

V. S. ALE N.

Dienos temos buvo šios (eilės tvar
ka): susipažinimas (pristatė vado
vai); įsijungimas (V. Kolyčius); atei
tininkai (J. Kuraitė); šių dienų jau
nimo veidas (L. Underytė); jauni
mo vadai ir herojai (A. Pakalniš
kis); profesijos (visi vadovai); vie
nišumas (J. Kuraitė); religinis at
sinaujinimas (T. Placidas, OFM); 
Lietuva ir mes (J. Gustainis); žmo
gus ir kiti (J. Vaškevičius). Atski
rus pasikalbėjimus dar pravedė T. 
Ambrozijas apie išpažintį ir A. Pa
kalniškis — apie rasines problemas.

Dienos temai buvo pritaikytos ir 
vakarinės programos, kurios buvo ga
na įvairios. Likusi dienos dalis bū
davo skiriama sportui, dainavimui, 
tautiniam šokiam, maudymuisi, na ir, 
žinoma, poilsiui.

24 mylių žygis
Pažymėtini stovyklos įvykiai buvo 

24 mylių žygis, įvykęs pirmą savai
tę, ir kelionė į Stratfordo festivalį 
— II savaitę, žygį vykusiai suorga
nizavo A. Paškauskas. Dauguma sto
vyklautojų turėjo susirinkę rėmėjų, 
aukojusių kiek nors už kiekvieną nu
eitą mylią. Daugiausia surinko J. 
Gudinskas (iš Hamiltono) už visas 
24 mylias surinkęs $67. Jam buvo 
paskirta premija. Reikia padėkoti p. 
Vaškevičiams, kurių sodyboje susto
jom pavalgyti ir pailsėti. Iš ten grį
žom atgal. Visas 24 mylias suvaikš
čiojo 55 stovyklautojai. Nors jau
tėsi nuovargis ir buvo nemažai pūs
lių ant kojų, bet širdyje buvo sma
gu. Į Stratfordą nuvyko 112 stovyk
lautojų ir matė “Vidurvasario nak
ties sapną”.

Modernios Mišios
Reikia taip pat pažymėti Mišias, 

kuriomis būdavo pradedama stovyk
los diena ir kurios šiais metais jau
nimui ypatingai patiko. Tuoj po vė
liavos pakėlimo visi susėsdavo lau
ke po didele pušimi, kur prasidė
davo Mišios. Giesmė, palydint gita
ra. Ateina kunigas ir pradeda žo
džio liturgiją. Iki aukojimo viskas 
vyksta gamtoje. Po to visi procesi
joje giedodami eina salėn ir Mišios 
tęsiamos toliau. Niekas nesėdi suo
luose, bet visi sustoja pusračiu apie 
altorių. Prieš Komuniją kapelionas 
perduoda taikos linkėjimą ir visi sto
vyklautojai vienas su kitu pasisvei
kina. Mišių metu giedodavo giesmes, 
palydint gitarom. Daugelis stovyk
lautojų pareiškė, kad jie pirmą kar
tą Mišių metu jautė tokią nuotaiką 
ir artumą su Kristumi.

Olimpiada ir užbaiga
Buvo suorganizuota ir sporto olim

piada. Visa diena buvo skirta įvai
riom varžybom. Rytą stovykla išsi
rikiavo sporto aikštėje. Aplink aikš
tę apibėgo sportininkas su deglu ir 
olimpiada prasidėjo.

Turbūt niekur taip greitai nepra
bėga dvi savaitės, kaip stovykloje. 
Prisiminimų tiek daug. Jie grįžta 
taip dažnai. Ateina stovyklos užda
rymas. Išdalinamos prisiminimui 
juostelės, padalinamas stovyklos laik
raštėlis “Žvilgsnis Ateitin”, trum
pi uždarymo žodžiai, nuleidžiamos 
vėliavos, tarp pušų nuskamba atei
tininkų himno garsai ir sakome “su
diev” — tikriau “iki pasimatymo”.

Po keleto valandų stovyklavietėje 
ramu. Ta pati stovyklavietė, tie pa
tys pastatai, tie patys medžiai. Bet 
nejauku, nyku. Kažko trūksta. Trūks
ta stovyklautojų. Trūksta žmonių.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų skyriaus dvasios 

vadui mons. dr. J. TADARAUSKUI, mirus jo artimam

giminaičiui a. a. ats. majorui N. ZABULIONIUI —

K. L. K. Moterų Dr-jos Hamiltono skyrius

Mielam skyriaus garbės nariui, dviejų Vyčio kryžių 
kavalieriui, majorui NAPOLEONUI ZABULIONIUI 
mirus, reiškia užuojautą jo artimiesiems: žmonai JA
NINAI ZABULIONIENEI, broliui ALFONSUI ZABU
LIONIUI JAV, mons. dr. J. TADARAUSKUI ir gimi
nėms Lietuvoje —

Kanados Lietuvių Veteranų Sąjungos "Ramovė" 
Hamiltono skyrius

majorui NAPOLEONUI ZABULIONIUI mirus, 
skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame 
velionies žmonai JANINAI ZABULIONIENEI —

V. A. Vartų parapijos komitetas

Mūsų skyriaus narei p. GARKŪNIENEI, jos mylimai 

uošvei a. a. LEOKADIJAI GARKAUSKIENEi mirus, 

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime —

K. L. K. Moterų Dr-jos Hamiltono skyrius

Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, kun. JONĄ ir

ANTANĄ PATAŠIUS nuoširdžiai užjaučiu —

Leonas Valiukas

PADĖKA
Mano brangiam ir mylimam vyrui a.. a. majorui Napoleonui 

Zabulioniui mirus, reiškiu savo nuoširdžią padėką V. A. Vartų, lie
tuvių parapijos klebonui mons. J. Tadarauskui už sukalbėjimą Ro
žinio per tris vakarus ir pamokslus, už įspūdingas lietuviškas pamal
das ir velionies palydėjimą į amžino poilsio vietą — Toronto lietuvių, 
kapines. Taip pat nuoširdžiai dėkoju kunigams, dalyvavusiems šv. 
Mišių aukoje: mons. J. Tadarauskui, kun. Br. Jurkšui, Tėvui Ambro
zijų! Prakapui, kun. Br. Jurkšui už gražų pamokslą, solistui A. Pau- 
lioniui už gražų giedojimą per šv. Mišias, giminėms, draugams, pažįs
tamiems, gausiai atsilankiusiems į šermenis, dalyvavusiems gedulin
gose pamaldose ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą Toronto lie
tuvių kapines, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, nešu- 
siems karstą, K. Mikšiui už laidotuvių rūpestingą tvarkymą, žodžiu 
ar raštu mane paguodusiems mano sunkioje ir skausmingoje valan
doje. Ypatingą padėką reiškiu Lietuvių Bendruomenei, veteranams, 
skautams, kurie stovėjo garbės sargyboje prie Velionies karsto.

Jūsų nuoširdumo niekuomet nepamiršiu. Dievas Jums visiems 
teatlygina —

Nuliūdusi žmona Janina Zabulionienė

PADĖKA
Tragiškai mirusi a. a. Romualdą Kovėtą daug kas pa

gerbė savo dalyvavimu laidotuvėse. Dėkojame visiems už 
paskutinį patarnavimą bei palydėjimą į amžino poilsio vie
tą. Nuoširdus dėkui: užprašiusiems šv. Mišias už velionį, 
gėles ir visiems laidotuvių dalyviams, kuriems negalime at
skirai padėkoti.

Netikėtai užvertė velionis paskutinį savo gyvenimo 
knygos lapą, kuriame parašyta: mirtis yra amžinojo gyveni
mo pradžia.

Nuliūdę tėvai
Midland, Ont.

V. K.

NATIONBUILDERS ’68
Šokių grupės, geriausi Kanados chorai, liaudies daini
ninkai ir instrumentalistai-tai jaudinantis Kanados et
ninio lobio kaleideskopas. Dalyvaus 2.000 atlikėjų

KANADOS
KRAŠTO 

PARODOS
AIKŠTĖJE

Toronto-1968 m. rugsėjo I ir 2 dienomis, 8.15 v.v. 
DAUGYBĖ KANADOS KULTŪROS ATSPALVIŲ:

indėnai kroatai
airiai olandai
škotai estai
velšai suomiai
anglai vokiečiai
prancūzai vengrai
kiniečiai italai

lietuviai
Bilietai $1 — $1.50 — $2 gaunami: 
Community Folk Arts Council — I augšte, 
49 Wellington St. East. Telefonas 363-9311 
Etninių laikraščių administracijose 
Arka Book Store, 575 Queen St. West 
Prince George Hotel bilietų kasoje 
Moodey’s bilietų kasoje 
Salsberg’s bilietų kasoje

G. C. Hendrie, prezidentas

moravai 
lenkai 
rusai 
slovakai 
slovėnai 
Šveicarai 
ukrainiečiai

Arcade Smoke Shop
Brotherton’s Travel Service
Claire’s Cigar Store 
Murray — Allan Discounts 
Post House Travel Bureau 
KANADOS KRAŠTO PARODA 
atidaryta iki rugsėjo 2 dienos, 
sekmadieniais nuo 1.30 v.p.p.

L. C. Powel, generalinis direktorius



<& ShAlTT IftHI PASISAKO
PUNSKO PARAPIJA

“Tėviškės Žiburių” 29 nr. (1968. 
VII. 18) skyriuje “Skaitytojai pa
sisako” tilpo žinutė, kuri liečia Puns
ko parapijos religinį gyvenimą. Jo
je yra kaikurių netikslumų. Visų pir
ma netiesa, kad Punsko lietuviai ne
gali melstis gimtąja kalba tik dėlto, 
kad negauna lietuvio kunigo. Visi 
kunigai, kurie iki šiol ten buvo, iš
skyrus kun. Kaminskį, mokėjo lie
tuviškai ir laikėsi Lomžos kurijos 
nustatytos pamaldų tvarkos. Net vi
karai išmokdavo tiek, kad galėjo 
žmonėms pilnai patarnauti. O kun. 
Kwaterski mokėjo jau lietuviškai ne
blogai ir, rodos, tą kalbą mėgo bei 
jos mokėsi. Anksčiau ten (nežinau 
paskutiniuoju laiku) ir Rožinis, ir 
Kryžiaus keliai, ir Graudūs verks
mai labai gražiai buvo giedami lie
tuviškai ir niekas to nekliudė.

Tiesa, pasitraukus kun. K. Roma- 
nowskiui, kuris puikiai moka abi 
kalbas, buvo iškilę parapijoj nesusi
pratimai dėl Lomžos vyskupijos ku
rijos padarytos klaidos, paskiriant 
klebonu kun. Kaminskį, kuris visiš
kai nemokėjo lietuviškai, bet vė
liau, matyt, pati kurija suprato sa
vo klaidą ir paskyrė kun. Šumins- 
ką, kuris sugebėjo viską nuramin
ti ir taktiškai vadovauti parapijai, 
patenkinant abi puses. Nežinau, kas 
užėmė jo vietą, bet nemanau, kad 
kurija kartotų seną klaidą, skirda
ma klebonu kunigą, nemokantį lie
tuviškai.

Kas liečia Primo atsakymą komi
sijai, tai pilnai sutinku su jo pareiš
kimu: “o kuo negeras jums lenkas 
kunigas?”

Iš tikrųjų kuo negeras, jei moka 
lietuviškai?

Nenoriu tikėti, kad lenkų kuni
gai nelydi lietuvio į kapines tik dėl 
to, kad lietuvis. Galbūt tai tik gan
dai. Pasistengsiu patikrinti ir tikrai 
sužinoti kas, kur, kada? Tvirtinimas 
man atrodo neįtikimas, nes tam rei
kalui yra vyskupijos kurija. Jeigu 
iš tikrųjų taip yra, kad kunigas ne
lydi jo tik dėl jo tautiškumo, visuo
met galima rasti dalyko išsprendi
mą. Be to, už tai labai smarkiai nu
baustų civilinė valdžia. Galėjo būti 
čia kitos priežastys, o kas nors iš
naudojo tam.

Iš autorės žinutės prasimuša ypa
tingas noras apkaltinti lenkus, pri
metant nežmoniškumą ir neteisingu
mą mažumų atžvilgiu. Jei autorė turi 
galvoje prieškarinius santykius, ga
lima būtų leistis į diskusijas, bet jei 
dabartinius, tai klysta. Viena, šian
dieną ten mažumų tik saujelė, antra, 
visi piliečiai vienodai traktuojami 
prieš įstatymus. K. J. Z.

Red. pastaba. Spausdiname šį laiš
ką kaip papildomą informaciją, ku
ri, deja, irgi nepilna. Lenkų hierar- 
chai lietuvių atžvilgiu nepasižymėjo 
palankumu praeityje ir vargu ar pa
sikeitė dabartyje. Mūsų žiniomis, yra 
lietuvis kunigas, kilęs iš Punsko, bet 
jis skiriamas tik į lenkiškas parapi
jas, o į lietuvišką Punsko parapiją 
skiriami lenkai kunigai. Tai nepa
teisinama diskriminacija. Kalbos pra- 
mokimas dar nėra problemos išspren
dimas. Lietuviai turi teisę turėti sa
vo tautietį kunigą, pilnai suprantantį 
savo žmones.

KODĖL NUTAUTĖJA ŠEIMOS?
Nepriklausomos Lietuvos laikais 

prityrusiųjų bitininkų žvangalai savo 
monotonišku žvangesiu užburdavo 
jauniklių bitelių spiečius ir jas nu- 
tupdydavo artimiausiame medyje. Iš 
tenai geras bitininkas tuos naujuo
sius spiečius suleisdavo į naujus avi
lius. Neprityrę bitininkai turėjo to
kius pat žvangalus, bet naujieji spie
čiai jų žvangesiais nesusižavėdavo ir 
išskrisdavo į nežinomas tolumas. Sa
vininkai bandydavo jaunuosius spie
čius pasivyti ir juos nutupdyti, bet 
nelaimingasis spiečius, pasikėlęs virš 
medžių viršūnių, negirdėdavo žvan- 
galų garsų ir nuskrisdavo, ten kur 
spiečių vadovai vesdavo. Kai vado
vai pavargdavo, staiga nutūpdavo vi
sai į nenumatytą vietą — kur pa
puola.

Tokie apklydę spiečiai dažniausiai 
žūdavo, o jų žuvimo pasekmės bū
davo žiaurios: skrendančius spiečius 
užpuldinėdavo laukiniai plėšrieji 
paukščiai; ant žemės juos naikinda
vo miškiniai žvėriukai, o ypač meš
kos. Saugiausia būdavo nutūpusioms 
į medžio viršūnę, bet ir čia jas ata

kuodavo didžiosios skruzdės. Pakly
dusios bitelės, pabuvojusios sveti
moj padangėje keletą dienų, pajus
davo alkį ir bado šmėklos verčiamos, 
išžudydavo tranus, o pačios išskris
davo maisto pasijieškoti. Daugelis jų 
nesugrįždavo į spiečius: vienos per- 
toli nuskridusios svetimoje aplinko
je paklysdavo ir nuo įvairių para
zitų žūdavo, o likusios spiečiuje ar
ba badu išmirdavo, arba išsižudy
davo.

Ar ne tas pats nykimo procesas 
vyksta mūsų išeivijos gyvenime? Pir
moji lietuvių imigracija, atvykusi 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, išsilai
kė tvirčiau nutautėjimo atžvilgiu, 
nes beveik 75% buvo beraščiai, o 
25% mažaraščiai. Jų vaikams nutau
tėjimo sąlygos buvo nepatogios, ka
dangi jų tėvai paseno ir išmirė neiš
mokę vietinės kalbos. Be- to, anais 
laikais buvo daug blogesnis pragy
venimo lygis ir sunkiau prieinamas 
vietinis mokslas. Dėlto tėvai ragin
davo prieauglį jieškotis darbo.

Po antrojo pasaulinio karo iš Lie
tuvos atvyko Kanadon dalis intelek
tualų ir trys ketvirtadaliai raštin
gų, su viduriniu ir pradiniu mokslu, 
o beraščių nebuvo. Antrosios imigra
cijos lietuviukams nutautėjimo sąly
gos labai patogios.

1. Geri uždarbiai, pelningi vers
lai ir augštas amerikietiško gyveni
mo lygis iškėlė tautiečius į puikybę 
ir visus pripratino prie triukšmingo 
gyvenimo. Jie visokių švenčių ar su
kaktuvių progomis telkiasi į savo 
draugų būrelius ir triukšmingai po
kyliauja. Vyresnio amžiaus jų vai
kai kartais dalyvauja baliuose, o ma
žesnieji lieka namuose tarp svetimų 
arba trankosi su kaimynų vaikais iki 
pusnakčio.

2. Vaikų tėvai praleidžia kasdie
ninio gyvenimo valandas fabrikuose; 
net kaikurių šeimų motinos padeda 
uždirbti šeimai kasdieninę duonelę. 
Jų mokyklinio amžiaus vaikai, pra
leidžia savo darbo valandas irgi mo
kyklose, o su nemokyklinio amžiaus 
vaikais tėvai tvarkosi kas kaip su
geba: vieni atiduoda į vaikų darže
lius, kiti palieka pas senelius, o tre
ti pas kaimynę.

3. Blogiau toms šeimoms, kurių 
motinos per dienas lieka namuose, 
lankosi pas kaimynes bei švenčia 
“kavutės” valandėles arba su kai
mynėmis nueina į barą, o jų vaikus 
saugoja vienas iš paauglių.

4. Blogiausia toms šeimoms, ku
rių tėvai flegmatikai ir tolerantai 
— be tautinės ambicijos. Tėvas, par
ėjęs iš darbo, norėtų šiek tiek pail
sėti ir su vaikučiais lietuviškai pa
sikalbėti, ' bet kur tau! žmona — 
vyriausias bosas! Štai pametė vyrui 
ką nors užvalgyti ir tuoj apkrauna jį 
šimtais darbų pagal amerikietišką 
“stailą”, ir tas jos vyrelis nebežino 
iš kurio galo bepradėti. “Skubėk 
krautuvėn, kol dar neuždarytos; sku
bėk skalbyklon baltinių plauti, lo
pyti ir lyginti!” Kitą vakarą vėl tai 
nenumatyti namų remontai, tai pirki
mas bei pakeitimas baldų, nes gyve
nant moderniškus laikus ir to reikia. 
Tokie madų sekimai ir po krautuves 
bėgiojimai trunka savaitėmis. Gi per 
dienų dieneles su vaikais žaidžia sve
timieji vietinio pobūdžio žaidimus bei 
sako pasakėles vietine kalba. O jeigu 
retkarčiais motina įsimaišo į vaikų 
tarpą su vienu-antru lietuvišku žo
džiu, vaikai nuduoda nesuprantą lie
tuviškai. O jeigu motina griežčiau 
šūkteli, iš vaikų išgirsta bosišką “so 
what”.

Kol lietuvė motina nepaisys tauti
nio auklėjimo ir solidaraus bendra
darbiavimo su savo vyru bei šeima, 
tol mūsų jaunieji spiečiai bus išny
kimo pavojuje. B. M.

AŠTUONIASDEŠIMT VIENERI 
(Antanui Sodaičiui, gimtadienio 

proga)
Rodos, tik vakar buvau vaikas 
Be rūpesčio ir be vargų, 
Ir nežinojau žodžio “laikas” 
Tarp gatvių, pievų ir laukų.

Užmiršk, širdie, kas vakar buvo, 
Kas buvo, niekad nebegrįš.
Daug medžių pakely supuvo 
Ir daug naujų išaugs, pražys.

Užmiršk, širdie, nors ir galvoji 
Kiek metų plakti dar turi, 
Kai man, žiūrėk, šiandien po kojų 
Aštuoniasdešimt vieneri.

R. B.

nauju reikalų vedėju kun. Pranu Geisčiūnu. Iš kairės: B r o-BALFo centro valdyba, posėdžiavusi su nauju reikalų vedėju kun. Pranu Geisčiūnu. Iš kairės: Bro
nė Spudienė, pirm. kun. V. Martinkus, J. Gerdvilienė; stovi: kun. Pr. Geisčiūnas, E. Čekienė, Ant. Se- 
nikas. Nuotraukoje trūksta dr. E. Armanienės, dr. A. Skėrio ir A. Dzirvonui atstovavusio St. Dziko

Pirmieji lietuviai Argentinoje
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ką”; keliautojai — A Stempužienė,Rugsėjo 5 dieną
Popiet: 1. dr. V. Kavolio paskaita 

“Prisikėlimo ir revoliucijos metafo- 
foros”; 2. Naujų lituanistinių studi
jų Amerikos universitetuose pirma
sis seminaras: S. Makaitytė “Tautiš
kumo samprata 17 a. Lietuvoje”; R. 
Kondrotas “Iš mokslų istorijos Vil
niaus universitete”. Vakare: A Krau- 
so paskaita “Vydūnas ir jo kūryba”.

Rugsėjo 6 dieną
Iš ryto: posėdis organizaciniais 

reikalais — centro valdybos prane
šimas, revizijos komisijos praneši
mas, Federacijos skyrių pranešimai, 
“Metmenų” pranešimas, Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondo pra
nešimas, einamieji reikalai; parale
liai tuo pačiu laiku vyks uždaras 
jaunųjų poetų seminaras.

Popiet: 1. Prof. Alfred Senn, Jr., 
paskaita “Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo procesas”; 2. Naujųjų li
tuanistinių studijų Amerikos univer-

L Barauskas ir D. Lapinskas. “Pa
vieniai žodžiai” — kalba ir juda: D. 
Beliūnaitė, J. Jakštytė ir A. Baraus
kas. R. Šležo naujas filmas.

Rugsėjo 7 dieną
Iš ryto: Mykolo Drangos paskaita 

“Moralė kaip galvojimo sistema”.
Popiet: simpoziumas “Nauja dina

mika Amerikos jaunuomenėje”.
Vakare: Literatūros vakaras; da

lyvauja — Vitalija Bogutaitė, Liūne 
Sutema, Pulgis Andriušis, Marius 
Katiliškis.

Rugsėjo 8 dieną
Iš ryto: dr. T. Remeikio paskaita 

“Tautos sąvoka sovietinėje filosofi
joje ir sociologijoje”; suvažiavimo 
uždarymas.

Pastabos: Suvažiavimo metu vyks 
Romo Astrausko skulptūros paroda, 
bus rodomos Vilniaus vaizdų skaid
rės ir bus grafikos darbų paroda.

Suvažiavimo rengėjų komisijos ad-
sitetuose antrasis seminaras — A 
Rukšėnas “Lietuvių rezistencija so
vietinėje istoriografijoje”; G. Pro- 
euta “Sovietinio auklėjimo Lietuvo
je disfunkcijos”.

Vakare: “Išvyka į Pietų Ameri-

resai: A. Adamkavičius, Tabor Farm, 
Sodus, Midi. 49126, USA Tel. 925- 
6404 Area code 616; arba L. Vėžie- 
nė, 6349 So. Artesian, Chicago, Ill. 
60629, USA. Tel. 436-5369 — Area 
code 312. (Sklb.)

Jt—JĮ- fone Owners 
c= ENTRE

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

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekom visus statybos darbus ir remontus

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vienus meta*JIB vartojo 16 savaičių puse metų
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimų, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1«M Bruce Ave, Windsor. Ont.

“1688 metais daugybė lietuviško 
svieto išsidangino į Ameriką, nes 
dičturčiai Lietuvoje lietuvius vergė, 
kurie vengdami nuo tos vergijos 
smuko į Kuršą, kur rėdė kunigaikš
čiai didei išmintingi ir savo vals
čiuose nesunkino žmonių nė bau
džiavomis, nė didžiomis doniomis 
(duoklėmis). Nuo to, atsiradus te
nai didei daugybei svieto, kunigaikš
tis Jokūbas nupirko nuo ispanų ka
raliaus salą vadinamą Guadalupa ir 
išleido tenai atėjūnus Įkurti naujo
kyną ir tuo pačiu praplatinti pre
kybą. Tą naujokyną paskui anglai 
išgriovė, o likusį svietą išvedė Į Niu
jorką.”

Taip rašė mūsų istorikas Si- 
manas Daukantas apie lietuvių 
pirmą emigraciją Į užjūrio kraš
tus. Manoma, kad tuo laiku at
vyko keletas tautiečių ir i P. 
Ameriką, bet tikrų žinių nėra. 
Jie dingę be pėdsakų. Pirmoji 
žinia apie lietuvius Įrašyta Ar
gentinos antologijoj.

Kapitonas Petras Dautantas
Argentinos karo laivyno vy

riausias kapelionas mons. Dio- 
nisio R. Napal “Antalogia Ar
gentina” 157-8 psl. rašo, kad 
Argentinos nepriklausomybės 
kovose dalyvavęs lietuvis Pet
ras Dautantas. Po trečiojo Lie
tuvos padalinimo 1795 m. jis 
emigravęs Airijon ir ten su
sipažinęs su Anglijos prekybos 
laivyno kapitonu Guillermo 
Brown. 1809 m. abu atplaukę į 
Buenos Aires Argentinos išsi
laisvinimo iš Ispanijos jungo 
kovų metu. Įsijungęs sukilėlių 
pusėn su savo laivu, kapitonas 
G. Brown pasižymėjo kaip ge
ras strategas ir už nuopelnus 
kovose prieš karaliaus salinin
kus 1814 m. pakeltas į admiro
lus; savo artimiausią padėjėją P. 
Dautantą paskyręs “Oriental Ar
gentine” laivo kapitonu. 1827 
m. Bernardinui Rivadavia atsi
sakius prezidentystės, valdžią 
pasigrobęs diktatorius Rosas iš- 
trėmęs daugelį laisvės kovotojų. 
Nuo tada nežinomas ir Petro 
Dautanto likimas. 1941 m. pa
gal H. R. Ratto veikalą “Admi
rolo Brown istorija” buvo paga
mintas filmas, kuriame iškeltas 
“Oriental Argentine” laivo ka
pitono Petro Dautanto nar
sumas.

Pulkininkas inž. Robertas
Chodosevičius
Argentinos kariuomenės isto

rijoje pagarbiai rašoma apie lie- 
tuvį-vilnietį inž. Robertą Cho- 
dosevičių. Jo audringa, pilna 
Įdomių nuotykių biografija yra 
ir Lietuviu Enciklopedijoje. R. 
Chodosevičius, baigęs Petrapi
lio karo akademiją inžinierium, 
Krymo karo metu vadovavo 
Sevastopolio gynimui. 1855 m., 
nekęsdamas rusų, persimetė 
anglų pusėn ir dirbo jų žval
gyboje. Kai Turkijoj buvo or
ganizuojami lenkų legijonai 
prieš rusus, R. Chodosevičius 
nuvyko ten ir išgyveno keletą 
metų, vadovaudamas topografi
jos darbams nustatant turkų- 
graikų sieną. Atvykęs į Š. Ame
riką, dalyvavo JAV pilietiniame 
kare ir buvo gen. Grant padėjė
ju. Argentinos prezidento Mit
re pakviestas per ambasadorių 
Sarmiento, atvyko Argentinon 
1865 m. ir nupiešė pirmus ka
rinius upių planus. Buvo paskir
tas Argentinos karo inžinerijos 
viršininku ir pakeltas j pulkinin
kus. Vedė Corrientes' guberna
toriaus dukterį ir išaugino pen
kis sūnus.

Patagonijos kolonizatoriai 
šlapeliai
Argentinos pietų srities Pa

tagonijos pirmieji lietuviai bu
vo šlapelių šeima. 1863 m. suki
lėlis kupiškėnas Izidorius šla
pelis, grįžęs iš Sibiro, emigra
vo Argentinon 1876 m. “A. L. 
Balso” 1951 m. kalendoriuje 
red. K. Norkus taip aprašo pir
mųjų lietuvių kolonistų vargus 
Pa'tagonijoj:

“Izidorius šlapelis buvo tik
ras kūrėjas. Pėsčias, raitas ir

VYTAUTAS BALČIŪNAS

važiuotas jis išraižė desėtkus 
tūkstančių kilometrų. Jam ge
riausia patikusios lygumos tarp 
Patagonijos upės Senger ir eže
rų Muster bei Colhuaguapi. Grį
žęs Į Buenos Aires 1898 metais 
pasimatė su prezidentu Julio A. 
Roca. To pasimatymo dėka pa
siųsta inžinierių komisija iš inž. 
P. Coronel, inž. Amboni, inž. 
Olascuaga su valst. žemių admi
nistratorium F. Solano žemes 
matuoti, kur Izidoriaus Šlapelio 
aprinktoje vietoje įkurta Colo
nia Domingo Faustino Sar- 
mieto. Kas tais laikais atgaben
davo vieną kolonistą Patagoni- 
jon, gaudavo legyą (5 kv. km.) 
žemės. Kolonistui taipgi duoda
vo žemės tiek, kiek jis apsives- 
davo viela arba paženklindavo 
kuoleliais. Gaudavo porą arklių, 
žagrę ir sėklų. Vienoj kelionėj 
iš Buenos Aires Izidorius šla
pelis gabenosi keturis kroatus, 
bet pakelyje prisikalbino iš Ry
gos kilęs bakteriologas Kazlaus
kas ir nusigabeno link Čilės pa
sienio, kur Įkūrė koloniją ‘Koz- 
lowsky’..

Nesėkmės lydėjo L Šlapeli. 
Vieną koją nusilaužė skindamas 
kelius niekieno neeitomis vie
tomis, o po kelių metų, arkliui 
pasibaidžius, nusilaužė ir kitą 
koją. Dėl upės Senger potvynio 
negalėjo greit pasiekti Comodo- 
ro Rivadavia uosto ir koja pra
dėjo gangrenuoti. Laivu “Prime- 
ro de Mayo” gabenant i Buenos 
Aires operacijai, Izidorius šla
pelis mirė. 1901 m. lapkričio 7 
d. jis palaidotas Madryn kapi
nėse. Jo pradėtus darbus tęsė 
sūnus Justinas.

Pirmoji lietuvių mokykla
Izidoriaus šlapelio duktė bu

vo ištekėjusi Lietuvoje, o vie
nintelis sūnus Justinas buvo su
kūręs šeimą su Salomėja Gurk- 
lyte, kuriai mirus vedė Sofiją 
Jankauskaitę. Iš pirmųjų vedy
bų Lietuvoje gimė Viktoras, 
Juozas, Paulina ir Jonas, iš ant
rųjų — Kazimieras.

Tėvo kviečiamas, Justinas su 
gausia šeima vokiečių laivu “Wi- 
teking” iš Bremeno atplaukė į 
Buenos Aires 1896 m. balandžio 
7 d. Jo šeima Argentinoje pa
didėjo Bonaventūru, Ignu, Po
vilu, Izidorium ir Justina; au
gino 8 sūnus ir dvi dukras. Iš 
pradžių ūkininkavo Entre Rios 
provincijoj, bet skėriams sunai
kinus visą derlių, persikėlė į Pa- 
tagoniją. Jis pirmas čia pradė
jo sodinti daržoves ir steigti 
aviu ūkius. 1905-6 m. Į Sarmien
to iš Lietuvos atvyko Baltuškų, 
Žukų šeimos ir Apolonija žiur- 
lytė.'Padidėjus kolonijai, J. šla
pelis suorganizavo pirmą lietu
vių mokyklą ne tik Patagonijoj, 
bet ir Pietų Amerikoj, iškvies- 
damas mokytoją iš Jurbarko. 
Pirmoms Sarmiento miesto ka
pinėms jis dovanojo žemės skly
pą. 1913 m. jis sukūrė “Demo
kratinę Savišalpinę Draugiją 
Sarmiento” ir iki mirties buvo 
jos pirmininku. J. šlapelis mi
rė 1931 m. ir savo turtą paliko 
padalinęs lygiomis dalimis de
šimčiai vaiku.*

Seniausias lakūnas — 
lietuvis
Dauguma šlapelių jau išmi

rė, jų tarpe pats turtingiausias 
Jonas. Atžalyno dauguma sukū
rė mišrias šeimas, bet su jais 
dar galima susikalbėti lietuviš
kai. Iš Lietuvoje gimusių liko 
vyriausias Kazimieras šlapelis, 
jau 74 m. amžiaus. Įsikūręs prie 
Senger upės, išaugino taip pat 
gausią šeimą. Jis yra gyvas liu
dininkas milžiniško darbo, atlik
to pirmųjų lietuvių kolonizato
rių: senelio Izidoriaus ir tėvo 
Justino šlapelių. Visi Sarmiento 
gyventojai pažįsta ir gerbia Ka
zimierą šlapelį. Jis, lyg šio mies-
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sas iškilmes ir sodinamas gar
bingoj vietoj. Visi žino, kad jis 
lietuvis ir kiekviena proga pats 
taip sako: “Jaučiu garbę būti

lietuviu ir visiems tą sakau.”
Kaip valstybinių, savivaldybi- 

nių ir provincijos'darbų rango
vas, jis nutiesė kelius Patagoni- 
jos tyruose, Įrengė naftotieki ir 
dujotieki, Įvykdė didžiausias Co- 
modoro Rivadavia miesto staty
bas ir pylimus nuo Atlanto van
denyno bangų. Argentinos ar
cheologijos istorijoj daug para
šyta apie Kazimierą šlapeli ir 
jo archeologines iškasenas, pa
dovanotas La Platos bei kitiems 
muzėjams. 1929 m. jis užtiko 
dinozauro griaučius, kurie svė
rė 6 tonas. Už tai yra apdova
notas pažymėjimais, garbės 
ženklais ir medaliais mokslo 
Įstaigų bei jo dirbamos milita
rinės zonos viršininkų. Įdomu 
tai, kad K. šlapelis yra* pirmuti
nio aeroklubo steigėjas “Como- 
doro Rivadavia”. Jis su Jankaus
kais klubui padovanojo ir lėk
tuvą. Visas ilgesnes keliones jis 
atlieka savo lėktuvu, kuriuo pa- 

Nukelta Į 9-tą puslapį.

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, PhnLB.

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

padėti geriausiai
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNfflUOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

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

jis patinka 
ištisoms minioms!

MOLSON - NEPRIKLAUSOMA ALAUS DARYKLA NUO 1786



Andriekaus poezija - giedras vidudienis
' DR. ILONA GRAŽYTĖ

M hold this day like sweet 
honeycomb” (Gift, p. 51).

“Amens in Amber” pristato 
poets Leonardą Andriekų ang
liškai skaitančiai publikai. Lie
tuviams jo lyrika jau gerai pa
žįstama is “Atvirų marių”, “Sau
lės kryžiuose” ir “Naktigonės” 
rinkinių. Tai lyrika, primenan
ti didelę, ramią įlanką, kurioj 
retai užpučia žvarbus vėjas, pil
ną meilės kiekvienam sutvertam 
daiktui, globojamam rūpestingo 
Dievo-Rūpintojėlio rankos. Tai 
lyrika, kuri savo forma prime
na Andriekaus mėgstamą vabz
dį gintare — paprastą, skaidrų 
ir nesikeičiantį. Lyrika sunkiai 
išverčiama į kitas kalbas ir pa
prastai nustoja didesnės dalies 
savo efektingumo, bet Andrie
kaus poezija šiuo atžvilgiu yra 
laiminga — “Amens ir Amber” 
neskamba pirmoj eilėj kaip ver
timai. Tai be abejonės, nuopel
nas vertėjo, kuris sugebėjo per
duoti šios labai trapios poezi
jos pagrindinę nuotaiką ir sti
liaus paprastumą.

Rinkinyje randame tris pa
grindines versmes/iš kurių iš
plaukia visos poeto kūrybos 
prasmė ir emocija. Pirmoji ir 
pagrindinė yra poeto santykis 
su Kūrėju, kantria šypsena ste
binčiu Jo mažiausių kūrinių žai
dimą, džiaugsmą ir nusivylimus. 
Jei Andriekaus pasaulis prime
na ramią įlanką, tai todėl, kad 
ją laiko rankomis apdengęs Rū
pintojėlis, kuris globoja sėjan
čio ūkininko ranką, šokinėjan
čius žiogus rugiuose ir smilgą 
mėnesienoje. Visagalio kantry
bė yra misterija, prieš kurią poe
tas nuolat sustoja. “Forbearan
ce”, “Mystery”, “Moonlight” yra 
pilni nuostabos jausmo, išreikšto 
religiniu pajautimu, padėkos 
malda už sukūrimo ir išsaugo
jimo malones.

Andriekaus gamta yra to Ge
rojo Rūpintojėlio meilės mani
festacija. Gamta, ypatingai sa
vo miniatiūrinėse formose, pri
pildo kiekvieną eilėrašti savita 
nuotaika, tartum kiekviena die
na būtų šventė, kurioje žmogui 
nuolat duodama didelė ir jam 
pačiam pilnai nesuprantama do
vana. Ne gamtos didingumas ir 
dinamika patraukia poeto dėme- 
ri, bet tai, kas maža, silpna, rei
kalinga ypatingo dėmesio ir 
globos. Tai gamtovaizdis, kuria
me maži kelio akmenėliai tam
pa poeto šeimos nariais (“Cur
rents”), o vienas pageltęs lapas 
darosi neįkainojamai brangus 
(“Priceless”). Nėra tai labai įvai
rus gamtovaizdis, nes poetas ne- 
jieško labai daug naujų, stebi
nančių ar neįprastų įvaizdžių. 
Andriėkus priklauso poetams, 
kuriems eksperimentacija tiek

ALBINAS BARANAUSKAS

Atsiusta paminėti

SAKYSIME, PRIEŠ
Sakysime, pries daug, daug metų...
Viskas jiems dar buvo tik pavasaris ir
Vasara, ruduo ir žiema. Jų dulkės taip tingiai 
Guli kalneliuos, per kuriuos 
Vaikystėj mano basos kojos.
Dainuodavo visai
Be jokios pastangos — šitoks, skaitant, buvo
Mano pirmasai įspūdis: laukai
Kas vakarą iš naujo suarti sutvėrimui.
Tačiau kas tokie buvo jie? Baudžiauninkai?
Kariškiai? Malkų pristatinejimo
Rangovai kunigaikščio pilaitei?
Jiems taip pat, važiuojantiems namo
Penktadienio vakare rogėmis per mišką, rūpėdavo, 
Kaip man pačiam, suvesti galą su galu.

Kibirkštėlės, 1968 m. liepos 27 d. 
XXV immaculate stovyklos leidinys. 
Redagavo sės. M. Eucharista, Jūra
tė Jasaitytė ir Gabija Juozapavičiūtė.

žuvėdra nr. 2(10), 1968. VII. 15. 
Ošavos medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo “Ešerys” leidžiamas neperio
dinis laikraštėlis.

Gabija nr. 2(16), birželis. LSS 
skaučių seserijos vadijos žurnaliu
kas. Adresas: s. M. Jonikienė, LSS 
vs, 6346 So. Washtenaw Ave., Chi

X

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS 
ŠV. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS —

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

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

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

mokesčių (tax deductible).

poetiniuose įvaizdžiuose, tiek 
formoje yra svetima. Jis gerai 
pažįsta tai, kas jam yra artima, 
ir nuolat prie to grąžtą. Rugių 
laukai, sėklos krintančios į dir
voną, išskalautas gintaras, bičių 
avilys ‘.. Su jais poetas inden- 
tifikuojasi ir jie yra nuolatiniai 
tylios maldos dalyviai.

Trečiasis motyvas, sutinka
mas Andriekaus lyrikoje, yra 
praeities, sustingusio laiko rė
muose, kaip vabzdys gintare, 
motyvas. Pirmasis “Amens in 
Amber” eilėraštis kalba apie tai:

Why do you say:
What pure yellow amber, 
How serene the insect in it — 

You do not fathom 
All my summers’ joys, 
Encased in artic ice, 
Were born to te Baltic 
On a billow of amber.

(Insect in Amber, p. 5)
Kaip daugelis mūsų poetų, 

Andriėkus kartas nuo karto grįž
ta į praeities idiliją, bet jo nos
talgija neturi nei aštraus prara
dimo jausmo, nei kartėlio liki
mui. “Vengeance” poetas kal
ba apie pavirtimą akmeniu ant 
viešo kelio, kaip vienintelį kerš
tą, jei šiaurės mėnesienoj užges
tų paskutinė maža šviesa už lan
go, Ta mažos šviesos idėja iš
reiškia gana tiksliai Andriekaus, 
kaip poeto, temperamentą. Taip, 
kaip jo religiniuose sentimen
tuose nėra romantinės egzalta
cijos, taip, kaip jo gamtovaizdis 
yra esmėje švelnus ir ramūs, 
taip ir jo daugiau nostalgiški, 
melancholiški eilėraščiai lieka 
prislopintame tone. Andriekaus 
poetinis “aš” niekur nesijaučia 
rašomas iš didžiosios raidės. Tu
rint galvoje jo poezijos pobūdį, 
tai yra neabejotina dorybė.

Kaip jau buvo minėta And
riekaus lyrika savo forma pri
mena vabzdį gintare: ji yra to
kia skaidri ir paprasta. Neabejo
tinai ji patraukia didelę dali 
skaitytojų — poetas yra taip 
lengvai pasiekiamas, jo pasaulis 
atviras, be pretenzijų, nuošir
dus. Iš kitos pusės, vabzdys gin
tare niekad nesikeičia ir yra 
statiškas. Formos vienodumas ir 
iš to kartais kylanti monotonija 
yra silpnoji. Andriekaus poezi
jos pusė. Tai mažiau jaučiama 
“Amens ir Amber”, negu kituo
se rinkiniuose. Ir tai ne todėl, 
kad eilėraščiai anglų kalba, bet 
todėl, kad įvairesnė jų atranka.

Reikia tikėtis, kad ši knyga 
pateks į daugelio anglų skaity
tojų rankas. Didesnė dalis mū
sų poezijos dėl savo formos ir 
kalbos sunkumų jiems yra labai 
sunkiai perduodama. Į Leonar
do Andriekaus kūrybinį pasau
lį įeiti lengva ir paprasta — 
kaip į giedrią, šventiško vidu
dienio nuotaiką.

cago, Ill. 60629, USA.
O. Nendrė, AIDAS TARP DANGO

RAIŽIŲ. Romanas, 1968 m., 365 psi. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 
W. 63rd St., Chicago, Ill. 60629, U. 
S. A. Kaina $5.00. Viršelio nuotrau
ka — Algimanto Kezio, SJ. Įrašas — 
Antano Beieškos.

Laiškai Lietuviams nr. 7, liepa-rug
pjūtis. Tėvų jėzuitų Čikagoj leidžia
mas religinės ir tautinės kultūros 
mėnesinis žurnalas.

Lietuvių partizanų 1944 — 1952 m. likimas. Turgavietėje priešais bažnyčią guli nukankintų Lietuvos 
laisvės kovotojų - partizanų kūnai. Miestelio ir artimų apylinkių gyventojai rusų milicininkų ir enka
vedistų varomi eiti prie suguldytų lavonų ir juos atpažinti. Milicininkai ar "stribai" iš sunkvežmio 
seka žmonių nuotaikas. Jei kas nors pravirksįa, tuoj suimamas. Kai kur lavonai išbuvo ligi savaitės 
laiko atvirame ore. Piešinys V. Čižiūno. Jis panaudotas skaidrėms, kurias paruošė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės švietimo sekcija. Skaidrės bus vartojamos šeštadieninėse mokyklose

Š/Ų D/ENŲ KLAUSIMAI

Širdžių perkėlimai ir etika
1. Tai nėra tik medicinos 
problema
Ligi 1968 m. birželio 1 d. pa

daryta 19 operacijų, perkeliant 
tik ką mirusių asmenų širdis 
gyviesiems, kurių pačių širdys 
buvo ligotos ir nepajėgios veik
ti. Iš 19-kos pacientų daugiau 
10-ties mirė. Pertrumpas laikas, 
kad galima būtų spręsti apie 
operacijų sėkmingumą. Mirusie
ji po operacijų gyveno nuo tri
jų valandų iki kelių ir kelioli
kos dienų? Tik vienas Pilypas 
Bleibergaš, operuotas š.m. sau
sio 2 d. P. Afrikoje, tebėra gy
vas, taigi išgyveno 8 mėnesius. 
Iš ten pat kilęs Liudvikas 
Washkansky, operuotas gruo
džio 3 d., mirė to paties mėn. 
21 d. Išgyveno 18 dienų. Bod- 
ham Chitton, 27 metų indietis 
Bobmėjuje, tegyveno po opera
cijos 3 valandas. Liudvikas 
Block iš Niujorko gyveno 10 va
landų.

Kas ligi šiol pasiekta širdžių 
arba kitų kūno organų perkėli
mo srityje, yra didelis medici
nos laimėjimas. Tik ir šį laimė
jimą temdo didelis operuotųjų 
mirtingumo šešėlis. Ar leistina 
daryti tokias operacijas, kai 
toks augštas mirtingumo nuo
šimtis? Ar tokios operacijos nė
ra perankstyvos, kai medicina 
dar neturi tikrų priemonių pa
lenkti organizmą priimti sveti
mą kūno dalį? Ar tokiomis ope
racijomis nepažeidžiamas pa
grindinis chirurgijos dėsnis — 
nil nocere (niekam nekenkti)? 
Jei tokios operacijos dar neiš
eina iš tyrimų stadijos, ar leis
tini tokios rūšies tyrimai su 
žmonėmis, užuot juos darius su 
gyvuliais? Kritiškų minčių šir
džių perkėlimo klausimais yra 
pareiškęs Nobelio premijos lau
reatas širdies ligų specialistas 
dr. Werner Forssmanas Dues- 
seldorfe, Vokietijoj.

2. Tarp protestų ir 
pripažinimo
Vakarų Vokietijos gydytojų 

kongrese neurologas W. Bus- 
hart ir anestezistas P. Rittmey- 
er iškėlė faktą, kad šių dienų 
medicina negali tiksliai* nusta
tyti momento, kada žmogus yra 
tikrai miręs. Negalima išimti or
gano iš žmogaus, kai yra be są
monės, bet dar gyvas, bet taip 
pat negalima ilgiau laukti, nes 
juo greičiau organas perkelia
mas, juo yra sėkmingesnė ope
racija. Net ir tuo atveju, kai 
smegenų veiklos kreivė (EEG) 
rodo nulį, dar negalima esą pa
sakyti ar ligonis yra gyvas, ar 
tik mirštantis. Dr. Ch. Barnard 
savo pasikalbėjime su Ameri
kos televizijos tinklo CBS at
stovu pareiškė, kad Pietų Afri
kos valstybėje yra priimti trys 
kriterijai, kurie rodo asmens 
mirtį: nebuvimas refleksų (pvz. 
akies lėliukės reagavimo švie
sai, spontaninio alsavimo, de
šimtį minučių nesančio sponta
ninio širdies plakimo). Dr. Ch. 
Barnard nuomone, dešimtį mi
nučių smegenys, negaudamos 
deguonies, būna tiek sužalotos, 
kad žmogus nebegali atsigauti. 
Tačiau po šios “smegeninės mir
ties” su specialios mašinos pa
galba širdies veikimas atgaivi
namas. Vienu atveju širdis pla
kė tris dienas, kitu — septy
nias. Minėtų gydytojų manymu, 
net ir Vokiečių Chirurgų Drau
gijos nustatytas 12 vai. tarpas, 
kai konstatuojamas visiškas 
smegenų neveiklumas, dar nėra 
pakankamas laikas, kad būtų 
aišku, ar tikrai žmogus yra mi
ręs. čia ir iškyla dorinis klau
simas: ar galima padėti ligo
niui, kuris bus operuojamas, ki
to ligonio gyvybės kaina?

Palankesnių minčių yra pa
reiškęs rusų tos srities specialis
tas W. P. Demichovas. Jis sa
ko, kad prieš dešimtį metų ir 
į inkstų perkėlimą žiūrėta ne

palankiai, manant, kad organiz
mai nepriims svetimo kūno, bet 
dabar yra šimtai žmonių, kurie 
nešioja svetimus inkstus. Inks
tų specialistas dr. F. Rapaport 
iš Niujorko universiteto medi
cinos mokyklos lygina širdžių 
perkėlimą su pirmųjų lėktuvų 
gamyba, kuri irgi laikyta per 
ankstyva. Tačiau kanadiškis šir
dies ligų specialistas, dirbąs Al
bertos universiteto ligoninėj, J. 
C. Callaghan sako, kad dabarti
niai širdžių perkėlimai yra 
“techniški bandymai su gyvais 
žmonėmis”. Didžiausią nepalan
kumą dr. Ch. Barnardo atveju 
yra parodę Britanijos žymieji 
chirurgai, nenorėję su juo nė pa
simatyti.

3. Kaip turi elgtis gydytojas?
Prileiskime, kad koks nors 

ligonis yra bemirštąs, o jo šir
dis numatyta perkelti kitam li
goniui. Ar turi ir kaip ilgai gy
dytojas tokio ligonio gyvybę pa
laikyti, dirbtinai akindamas 
kraujo apytaką, kai kitas ligo
nis laukia jo širdies? Tai me
dicinos ir doros klausimas, 
kuris tenka arba teks gydyto
jams spręsti. "Kad būtų išveng
ta pergreito ir klaidingo spren
dimo dėl mirties fakto, siūloma 
atsiklausti trijų gydytojų nuo
monės, iš kurių du turėtų būti 
specialistai, nesuinteresuoti šir
dies perkėlimo operacija. Kada 
širdies perkėlimas doriniu at
žvilgiu yra leistinas, pasisako 
moralinės teologijos specialis
tas G. Perico (žr. jo straipsnį 
Trapianto del Coure”, Aggior- 
namenti sociali, 1968 m. vasa
ris, p. 94). Leistinumas išimti
nai priklauso nuo klausimo, ar 
ligonis yra tikrai miręs biolo
giškai, ne tik kliniškai. Gydy
tojas tiek pat pastangų turįs 
parodyti ligoniui atgaivinti, ne
žiūrėdama, ar tai yra susiję su 
širdies perkėlimu, ar ne.

Moralinės teologijos specia
listas A. Sustar, šveicaras, sa
vo studijoj apie širdies perkė
limo klausimus yra minties, kad 
pacientas, “miręs” kliniškai, 
bet kurio mirtis su visišku tik
rumu neįmanoma nustatyti, ne
gali būti širdies davėju perkė
limo operacijai (plg. jo straips
ni “Schweizerische Kirchenzei- 
tung” 1968. 1. 25).

Sunkiai išsprendžiamą klausi
mą stato gydytojui E. Tesson 
savo straipsnyje “Les greffes 
du coeur” (“Etudes”, 1968 m. 
kovo mėn., p. 322-328). Esą ar 
turi gydytojas panaudoti visas 
priemones (komplikuotus, bran
giai kainuojančius aparatus, 
laiką, pagalbinį personalą), kai 
ligoniui beliko gyventi minutės, 
valandos, o gal mėnesiai ir jis 
yra be sąmonės Ir kiek gydyto
jas įpareigotas panaudoti tas 
pačias priemones, kai ligonis 
yra geresnėje padėtyje ir turi 
daugiau galimybių gyventi? To
kie klausimai yra sąžinės klau
simai ir spręstini atsižvelgiant 
į aplinkybes bei galimybes, šir
džių perkėlimo klausime E. Tes
son* stato du reikalavimus: gy
dytojo rūpestis ir globa neturi 
būti mažesnis širdies davėjui 
nei gavėjui, širdį galima išimti 
tik iš tikrai mirusio žmogaus.

4. Kam skirti širdį?
Širdžių perkėlimo operacijos 

dar yra retos. Ir ateity jos ne
bus dažnos, nes perkeltinu šir
džių pasitaiko netaip jau daug, 
nebent ateity pavyktų perkelti 
beždžionių ar kitų gyvulių šir
dis. čia ir iškyla klausimas — 
kam pirmoj eilėj skirti širdį, jei 
jos laukiančių yra nevienas? Ir 
antras klausimas, susijęs su pir
muoju: kaip ilgai turi būti tę
siamas tyrimas organizmo pa
sipriešinimo priimti svetimą kū
ną, kad širdies perkėlimas tap
tų leistinu?

Atsakant į pirmą klausimą

KUN. DR. J. GUTAUSKAS 

reikia laikytis trijų kriterijų: 
pirmoj eilėj skirti širdį tam, 
kuriam jokia kita priemonė ne
begali padėti, kurio liga tiesio
giai graso gyvybei; gaunąs sve
timą organą ligonis turi būti 
kūniškai ir dvasiškai tokioje 
būklėje, kad galėtų pakelti ope
raciją. Operuojamasis ligonis 
turi turėti viltį, pagrįstą gydy
tojų nuomonę, kad jo sveikata 
po operacijos pagerės bent ku
riam laikui.

Tegu ir retas, bet gali būti 
toks atvejis, kai tėra viena per-, 
kėlimui skirta širdis, o jos rei
kia dviem ar trim asmenim? 
Kam pirmoj eilėj ją skirti? Dr. 
Ch. Barnard į šį klausimą at
sako taip: ją skirti tam, kuriam 
jos labiausiai reikia, atsižvel
giant į šeimos, mokslo, meno, 
visuomenės ir žmonijos labą. 
Gydytojo sprendimas priklausys 
nuo to, kokiu vertybių mastu 
matuos sergantį žmogų.

5. Ar galima su žmonėmis 
daryti bandymus?
Daugelis gydytojų yra nuo

monės, kad širdies perkėlimai 
nebėra bandymų stadijoj, ir nu
rodo pasisekusių operacijų at
vejus. Tačiau Jungtinių Ameri
kos Valstybių Mokslų Akademi
ja pareiškė, kad į širdžių per
kėlimo operacijas dar negali
ma žiūrėti kaip į vieną gydymo 
formų, kad į jas žiūrėtina kaip 
į mokslinį bandymą, kurio pa
siekimai dar nėra tikri (“Inter
national Herald Tribune”, 1968. 
II. 29). Tarp širdžių perkėlimo 
operacijų pasitaiko eksperimen
tinio pobūdžio. 1964 m. dr. J. 
D. Hardy perkėlė šimpanzės šir
dį mirtinai sergančiai mergai
tei, jai pačiai sutinkant, kuri 
netrukus po operacijos mirė. 
Tokių operacijų darymas dori
niu atžvilgiu vargu ar leistinas, 
nes nebuvo rimto pagrindo ti
kėti, kad tokia operacija pavyks 
ir prailgins ligonės gyvenimą. 
Ar gali medicinos praktika, ne
pasiekusi dabartiniais metodais 
norimų rezultatų, naujus meto
dus išbandyti su žmonėmis? 
Tai irgi dorinis klausimas. At
sakymas priklausys nuo to, kas, 
kaip, kuriomis priemonėmis, ko
kiais sumetimais darys gera li
goniui ir medicinos mokslo pa
žangai. Prieš išbandant naujus 
metodus ir naujus vaistus su 
su žmonėmis, pirmiausia tai pri
valoma atlikti su gyvuliais, čia 
ir vėl kyla klausimas, ar pri
valoma išspręsti visas proble
mas bandymuose su gyvuliais, 
ypač imuniteto klausimą, prieš 
pradedant daryti širdžių perkė
limo operacijas žmonėms? Kaip 
toli turi būti pažengę bandymai 
su gyvuliais, kad juos galima 
būtų taikyti žmonėms? Tai pri
klauso nuo įvairiose šalyse vei
kiančių įstatymų, kurie tvarko 
tą sritį. Gyvenimas ir mokslo 
pažanga pareikalaus naujų tei
sinių normų tai sričiai tvarkyti, 
labai artimai susijusių su dori
nėm normom.

Daug padaryta širdžių perkė
limo operacijų su gyvuliais. Ir 
gyvuliai labai nevienodai pake
lia tokias operacijas — vieni 
gyvena trumpiau, kiti ilgiau. Il
giausias su svetima širdimi gy
vulio išgyventas laikotarpis yra 
18 mėnesių. Iš čia matyti, kad 
širdžių perkėlimai tiek gyvu
liuose. tiek ir žmonėse dar nė
ra sėkmingi.

6. Teisiniai neaiškumai
Ryšium su širdžių perkėlimo 

operacijomis iškyla naujų tei
sinių problemų. įsivaizduokime 
žmogų, esantį dideliame netur
te. Ar gali toks žmogus savo šir
dį parduoti būsimai operacijai? 
Arba kas bus atsakingas už to
kią operaciją, kai pacientas yra 
be sąmonės, perjaunas ir nėra
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B KUlMtt VEIKLOJE
KARO MUZĖJAUS GALERIJOJE 

Sidnėjuje, Australijoje, parodą su
rengė šio miesto grafikai. Jų tarpe 
buvo du lietuviai dailininkai — V. 
Ratas ir A. Šinkūnas, šiai parodai 
pateikę po tris kūrinius. Parodos 
rengėjas — Australijos Grafikų Są
junga, kuri buvo įsteigta lietuvių ini
ciatyva, ypač dail. V. Rato. Šia pro
ga tenka priminti, jog dail. Vaclo
vas Ratas ruošiasi naujai savo dar
bų parodai Filadelfijoje, JA Valsty
bėse, kur bus išstatyta apie 40 jo 
naujausių kūrinių.

ALĖS RŪTOS NAUJASIS ROMA
NAS “Vieniši pasauliai” sprendžia 
tėvų ir vaikų santykius JAV didmies
čiuose. Tėvai yra ateiviai iš Euro
pos, o jų bręstantys vaikai — šio 
krašto auklėtiniai. Knyga jau surink
ta ir sulaužyta į 265 puslapius 
“Draugo” spaustuvėje Čikagoje. Lei
dėjas — Lietuviškos Knygos Klubas. 
Naujasis romanas skaitytojus pasieks 
šį rudenį. " ,

VITALIJA BOGUTAITĖ, jauno
sios kartos poetė Čikagoje, paruošė 
spaudai antrąjį poezijos rinkinį. 1960 
m. ji yra išleidusi eilėraščių knygą 
“Veidrodis jūros dugne”, vėliau su
kūrusi libretą Dairaus Lapinsko ope
rai “Lokys”, kuri buvo pastatyta Či
kagoje.

SOL. ELENA BLANDYTĖ suren
gė lietuviškų liaudies dainų ir lietu
vių kompozitorių kūrinių rečitalį 
ateitininkų sendraugių stovykloje 
Dainavoje rugpjūčio 10 d. Jaunoji 
dainininkė programon buvo įtrauku
si J. Strolios “Sapną apie šiaurę”, 
St. Gailevičiau “Klajūną”, Br. Bud- 
riūno “Šauksmą”, K. V. Banaičio tris 
“Raudas” ir eilę kitų kūrinių.

DR. ZENONO AŠOKLIO paruoš 
tas ir JAV LB švietimo tarybos pri
imtas Lietuvos geografijos vadovė
lis jau atiduotas spaudai. Užsaky
mus priima JAV LB kultūros fon
das.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR MUZI
KOS plokštelę “Mano gimtinė” išlei
do Montrealio lietuviškos radijo pro
gramos vedėjas L. Stankevičius. Dai
nų ir muzikos mėgėjai plokštelėje 
ras 14 lietuvių kompozitorių kūri
nių — “Tėvynė Lietuva”, “Auksinis 
ruduo”, “Sningant”, “Rudens pasa
ka”, “Smalsuoliai”, “Du miestai”, 
“Kai tik vyšnios pabals”, “Užuomar
ša”, “Lietuviškas Letkis”, “Suk, suk 
ratelį”, “Vilniaus stogai”, trio “Ba
loje”, “Miško takais”, “Mano gimti
nė”. Keletą kūrinių yra įdainavęs 
pernai Kanadoje koncertavęs solis
tas Virgilijus Noreika, geriausias 
Vilniaus operos tenoras. Kadangi 
plokštelių išleistas ribotas skaičius, 
jas raginama nedelsiant užsisakyti 
šiuo adresu: Lithuanian Radio Pro
gramme, 1053 Cr., Albanel, Duver- 
nay, Que., Canada. * Užsisakantieji 
prašomi atsiųsti $5.75 (už plokštelę 
— $5, persiuntimo išlaidoms — 
$0.75). Leidėjo teigimu, plokštelė 
ypač turėtų patikti jaunimui dėl 
linksmo pramoginio pobūdžio.

JUBILEJINIŲ METŲ KOMITETO 
kultūros skyrius ruošiasi atidaryti 
lietuvių tautodailės parodą Detroito 
centrinėje bibliotekoje spalio 28 d., 
truksiančią iki Kalėdų. Parodoje bus 
išstatyti gintaro dirbiniai, medžio 
drožiniai, audiniai, Velykų margu
čiai, nepriklausomos Lietuvos pini
gai ir pašto ženklai, Vilniaus herbas, 
Lietuvos žemėlapis ant jaučio odos, 
knygos apie Lietuvą anglų kalba, se
nos lietuviškos knygos, seni gink
lai ir papuošalai, čia taipgi bus 
įrengtas Kalėdų langas. Parodos ren
gėjų komitetą sudaro St. Kaunelie- 
nė, J. Baublys, R. Bylaitienė, St. 
Hotra, J. Jasiūnas ir dail. St. Sma- 
linskienė.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŠIEMETINIUS KOMPOZITORIŲ 

DARBUS spaudai padarytame prane
šime pristato Kompozitorių Sąjun
gos pirm. E. Balsys: “Pirmiausia no
riu pažymėti, kad šiais metais žymiai 
praturtės teatrų repertuaras baleto 
spektakliais. A. Kleinickis jau bai
gė baletą vaikams “Beširdis”. A. Re
kašiaus “Aistrą” jau repetuoja Kau
no muzikinio teatro baleto trupė. R. 
žigaitis žada baleto “Praėjo mergi
na” partitūrą. Aš šiemet tikiuosi už
baigti vieno veiksmo baletą “Vėtrų 
pagairėje”. Lietuviškos kamerinės 
muzikos repertuaras pasipildys A. 
Račiūno sonata violončelei ir forte
pijonui, Br. Kutavičiaus sonata altui 
ir fortepijonui. Styginiai kvartetai 
— artimiausiuose V. Laurušo, A. 
Bražinsko ir V. Montvilos kūrybi
niuose planuose. Stambios formos 
kūrinius rašo J. Gaižauskas, V. Jur
gutis ir kiti. Nemaža naujų kūrinių 
rašoma kantatinės ir chorinės muzi
ko srityje. V. Paltanavičius kuria 
kantatą leninine tema, J. Bašinskas— 
koncertą chorui ir orkestrui. Chori
nę poemą “Devynios aušros” rašo 
V. Kairiūkštis. “Odę Lietuvai” nese
niai užbaigė V. Raudonikis. Susi
lauksime ir naujų simfoninių kūri
nių — savo II simfonijos partitūrą 
užbaigė A. Rekašius, A. Račiūnas ku
ria VII simfoniją, o jaunas kompozi
torius T. Makačinas — I-ąją. Simfo
nines poemas rašo J. Gaižauskas, V. 
Jurgutis ir F. Bajoras. Koncertus 
įvairiems instrumentams šiemet žada 
užbaigti St Vainiūnas, J. Karosas, J. 
Nabažas, A. Bražinskas, B. Gorbuls- 
kis...” Nepakankamas skaičius kū
rinių rašomas kanklėms ir skudu- 
čiams. Kaltė tenka jų specifiniam 
pobūdžiui, nes tokie kūriniai atlie
kami tik Lietuvoje. Dėl šios priežas

ties leidyklos nesutinka spausdinti 
jų gaidų.

LITERATŪROS IR MENO 1968 m. 
respublikines premijas laimėjo poetė 
Janina Degutytė, muzikologas Juo- ' 
zas Gaudrimas, tapytojas Vincas Ge
čas ir. grafikas Rimtautas Gibavi- 
čius. Talentingai lyrikei J. Deguty
tei premija paskirta už poezijos rin
kinį “Pilnatis”, J. Gaudrimui — už 
dvitomį veikalą “Iš lietuvių muziki
nės kultūros istorijos”, kuris yra pir
masis bandymas mūsų tautos muziki- 
nį-kultūrinį palikimą įvertinti mark
sistinės-lenininės estetikos principu. 
Jis taipgi yra paruošęs ir suredaga
vęs trečiąjį tomą, apimantį Lietuvos 
muzikinį gyvenimą pokario metai. V. 
Gečas premija atžymėtas už tema
tinį paveikslą “Šeima”, kompozicijas 
“Avarija”, “Po diskusijų”, peizažą 
“Miestelis Italijoje”, figūrines kom
pozicijas “Vestuvės” ir “1919 me
tai Lietuvoje”. R. Gibavičius premi
ją gavo už medžio raižinių ciklo 
“Vilnius 1964-67 m.” šešis estampus, 
linoraižinių aplanką “Vandenų gy
ventojai”, iliustruotas ir apipavida
lintas knygas — liaudies pasakų rin
kinį “Nė velnio nebijau”, J. Jano
nio “Pūslėtomis rankomis”, J. Balt
rušaičio “Poeziją”, J. Degutytės “Pil
natį”, tris “Grafikos” leidinius, “Dai
lininką ir knygą”. Pastaruosius du 
leidinius jis yra pats paruošęs. Iš 
keturių premijuotųjų tik Janinai De
gutytei ir Rimantui Gibavičiui pre
mijos buvo paskirtos už grynai me
ninę kūrybą. V. Gečo atžymėjimui, 
atrodo, nemažos įtakos turėjo jo “te
matiniai” paveikslai, ypač “1919 m. 
Lietuvoje”, o J. Gaudrimo — jo 
žvilgsnis į lietuvių muzikinę kultū
rą marksisto-leninisto akimis.

RESPUBLIKINĖS MOKSLO IR 
TECHNIKOS premijos paskirtos: P. 
Jašinskui, A. Kvedaravičiui, R. Naš- 
liūnui, L. Telksniui, R. žlabiui — už 
elektroninius skaitytuvus “Rūta 701”, 
J. Bazevičiui, V. Brazlauskui, A. Do- 
bilienei, V. Gailiūnui, V. I. Kapla- 
nui, V. Kaplanui, E. D. Marcinko- 
nienei, V. Paškevičiui — už triace- 
tatinio šilko savybių tyrimus, perdir
bimo technologijos sukūrimą, jos 
įdiegimą tekstilės ir trikotažo pra
monėje, A. Juciui — už darbus kvan
tinės atomo teorijos srityje, J. Va- 
lančiūnui, E. Pacauskui, V. Zelipn- 
kaitei, B. Stulpinui, J. Janickiui — 
už tyrimus sieros, seleno, mangano 
chemijos ir elektro-chemijos srityje,
A. Baubinienei, J. Blužui, J. Brėdi- 
kiui, K. A. Valužiui, G. Vitenšteinui, 
Z. Januškevičiui — už darbus koro
narinio nepakankamumo srityje, Z. 
Zinkevičiui — už monografiją “Lie
tuviu dialektologija”, F. Bielinskiui, 
G. J. Daniulaičiui, V. Stauskui, A. 
J. Sipailai — už darbų kompleksą 
Lietuvos poilsio zonų perspektyvinio 
išvystymo ir išplanavimo klausimais,

BALTIJOS JAUNŲJŲ DAILININ
KŲ tradicinėje vasaros stovykloje, 
Rygos pajūryje, šiemet dvi savaites 
ilsėjosi ir kūrė vilniečiai dailininkai 
V. Antanavičius, R. Dočkutė, R. 
Kunca, A. Kuras ir L. Tuleikis. Sto
vykla buvo užbaigta baltiečių jaunų
jų dailininkų kūrinių paroda Apščuc- 
jems miestelyje.

UŽ SAVIVEIKLININKŲ REPER
TUARO PRATURTINIMĄ paskirtos 
1968 m. kompoz. S. Šimkaus ir rež.
B. Dauguviečio premijos. S. Šimkaus
I premiją gavo kompoz. T. Makači
nas ir poetes S. žlibinąs už dainas 
‘‘Kareiviai budi”, “Kur tas kelelis?”,
II premiją — kompoz. L. Povilaitis 
ir poetas V. Barauskas už dainas 
“Vėliavėlė”, “Vasaros dainelė”, “Tė
viškėlė”, “Laikrodėlis”, III premiją 
— kompoz. A. Bražinskas už dainas 
“Tėvynė Lietuva”, “Į planetą jau
nystė ateina”. Pirmosios dainos teks
to autorius yra V. Bložė, gavęs III 
premiją, antrosios — II premija at
žymėtas V. Barauskas. B. Dauguvie
čio paskirta tik II premija A. Lioby- 
tei ir K. Kymantaitei už P. Cvirkos 
romano “žemės maitintoja” insceni
zaciją.

IŠ SOVIETINĖS PARODOS Lon
done, Britanijoje, grįžo Vilniaus 
operos solistei Elena Saulevičiūtė, 
Vaclovas Daunoras ir “Lietuvos” an
samblio instrumentininkų grupė. V. 
Daunoras pasakoja: “Pirmąjį kon
certą Londono gyventojams suruošė- 
me parodos atidarymo dieną, rugpjū
čio šeštąją. Su E. Saulevičiūte, pri
tariant “Lietuvos” ansambliečiams, 
daugiausia dainavome lietuvių liau
dies dainas. Sunku patiems vertinti 
šio pasirodymo sėkmę. Tačiau tai, 
jog salė negalėjo sutalpinti visų no
rinčiųjų pasiklausyti koncerto, rodo, 
kad susidomėjimas buvo didelis. Po 
koncerto į užkulisius, be anglų, atė
jo nemaža žmonių ir iš kitų šalių 
pareikšti savo susižavėjimo lietuvių 
liaudies melodijomis. Atėjo padėkoti 
ir Londone gyvenantieji lietuviai. 
Klausydamiesi mūsų dainų, kaip pa
sakė vienas londonietis, jie tartum 
įkvėpė gaivaus gimtinės oro..Pa
rodoje buvo surengti du vieši kon
certai, o trečiasis buvo skirtas So- 
vietų Sąjungos ambasados nariams. 
Tai, matyt, panašaus pobūdžio kon
certai, kaip ir Montrealy įvykusioj 
pasaulinėj parodoj 1967 m. Jie įvy
ko Sov. Sąjungos pastatuose ir jos 
globoje.

VARGONŲ MUZIKOS tarptauti
niame festivalyje Fromborke, Len
kijoje, dalyvavo vargonų virtuozas 
Leopoldas Digrys, atlikęs eilę M. K. 
Čiurlionio kūrinių.



MANN MARTEL
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
MOTELIS. $40.000 įmokėti. 14 
pilnai apstatytų kambarių (units) 
su kilimais ir televizija. Gražus 
modernus 3 miegamųjų butas sa
vininkui. Tik 15 mylių nuo Toron
to. Atvira 7% skola 14 metų. Gra
ži vieta, gera apyvarta per visus 
metų sezonus. Lengva priežiūra. 
Reta proga.
SWANSEA. $15.000 įmokėti. Nau
jas 10 kambarių, keturių miega
mųjų, 2 augštų modernus namas 
su privačiu įvažiavimu ir garažu. 
Graži aplinka, 2 balkonai į. upės 
pusę. Tuojau galima užimti. 
WENONA DR. — St. CLAIR, $12 
tūkst. įmokėti; 2 atskiri butai po 5 
kambarius (dvibutis - duplex) kiek
vienam. Garažas ir geras įvažiavi
mas. Vandens-alyvos šildymas. Vie
na atvira skola balansui. Geras iš
nuomojimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR,

B. SAKALAS

$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartment!- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo,. viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi* 

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

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

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

BLOOR — ROYAL YORK RD.. 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se-

* numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na
mas.

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

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

RONCESVALLES — DUNDAS, žuvų ir delikatesų prekyba “Parkdale 
Fish Market”. Nepaprastai pelningas verslas, gera klijentūra. Ideali 
vieta, be konkurencijos. Krautuvės nuoma tik S90 mėnesiui. Prašo
ma kaina S6.500; galima tuoj užimti.
RUSHOLME RD. DUNDAS. Rupių plytų 8 dideli ir gražūs kambariai 
per du augštus, 2 virtuvės, 2 prausyklos; platus šoninis įvažiavimas, ga
ražas. įmokėti apie $10—12.000 ir viena atvira skola balansui.
ST. CLAIR — LAUDER AVE. Gražus ir švarus 9 kambarių namas per 
du augštus, ekstra butas (3 kamb.) rūsyje, naujas alyva-vandeniu šil
dymas, 3 modernios virtuvės ir prausyklos. Įmokėti $10.000, skubus 
pardavimas.
WINDERMERE—ANNETTE, erdvus 6 kambarių namas parduodamas 
su visais baldais. Arti susisiekimo ir mokyklų. Įmokėti apie $10.000, 
balansui vienas mortgičius. ■
ROYAL YORK — QUEENSWAY. Dvibutis 10 kambarių (duplex), vis
kas įrengta atskirai. Arti krautuvių ir susisiekimo. Privatus Įvažiavi
mas, vieta dviem garažam. Įmokėti apie $10—15.000.

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

I. Hll—I — ■' II ■■ ■■■■» „ Į.

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

GPU

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

Toronto Root Estate Boards narys. 
LE 1-1161, namu 783-2105

A t A
JONUI NORUSIUI JAV-se mirus, brolius PRANĄ su 
šeima ir JULIŲ nuoširdžiai užjaučiame —

J. A. Raškauskai J. Birgelis
Br. M. Raškauskai

JONUI NORUSIUI Amerikoje mirus, jo brolį PRA

NĄ su žmona ir kitus artimuosius nuoširdžiai už

jaučiame —

O. VI. Čėsnos

A t A
SOFIJAI MORKŪNIENEI Lietuvoje mirus, jos seseris
— ELEONORĄ SVĖGŽDIENĘ Kanadoje, JUZĘ BORT- 
KĘVIČIENB JAV-se ir KAROLINĄ NAVICKIENĘ Bra
zilijoje bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

J. J. Ignatavičfai A. A. Šmigelskiai

V. J. R. Simanavičiai VI. Germanavičius

TORONTO"
Lietuviu skautu veikla

v

• Iš kelionės per Kanadą ir 4 die
nų stovyklos Rocky Mountains gamto
je tautinių grupių skautai grįžo rug
pjūčio 23 d., pilni įspūdžių. Lietuvių 
vientą sudarė ir lietuviams atstova
vo: si. P. Kudreikis — vadovas, si. 
A. Kairys, vr. E. Birgiolas, psi. V. 
Skrebūnas, si. J. žolpys — visi “Ram- 
byno” tunto skautai.

• Artinantis mokslo metams ir 
prasidedant jaunimo organizacijų re
guliariai žiemos sezono veiklai, krei
piamas tėvelių dėmesys į abu skau-

tų-čių tuntus, kur priimami nauji na
riai. Mergaites registruoti pas “Sat 
rijos” tuntininkę s. L. Gvildienę tel. 
AT 2-5995, berniukus — pas “Ram- 
byno” tuntininką ps. dr. A. Daily- 
dę tel. RO 9-7940. Prisiminkime — 
organizuotas jaunimas yra geresnis 
jaunimas.

• Sesę Giedrę Rinkūnaitę ir Ri
mantą Paulionį, sukūrusius lietuviš
ką šeimą,' sveikina “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų skautai ir vado
vai. Č. S.

S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Prieš išvykstant į Sov. Sąjungos 

jaunių lengvosios atletikos pirmeny
bes Panevėžyje įvyko kontrolinės 
rungtynės, kuriose A. Vitkevičius 
nustūmė rutulį 19.09 m. Tai naujas 
Lietuvos ir Sov. Sąjungos rekordas.

Profsąjungų jaunių bokso pirme
nybėse A. Batrimavičius puslengva- 
me svoryje laimėjo pirmą vietą.

Berlyne Įvyko “Olimpinių vilčių” 
lengvosios atletikos rungtynės, ku
riose J. Dabrila laimėjo pirmą vie
tą. Jis jaunių jietį nusviedė virš 
65 m.

Italijoje prasidėjo vienuoliktosios 
Europos moterų krepšinio pirmeny
bės. Sov. Sąjungai atstovauja ir Vil
niaus Kibirkšties krepšininkė Zita 
Bareikytė. Pirmosios Europos mote
rų pirmenybės prieš karą irgi įvyko 
Italijoje. Jas laimėjo Italija, o Lie
tuvos krepšininkės buvo antros. Da
bartines pirmenybes laimėjo Sovietų 
Sąjungos krepšininkės.

ši mėnesi Ispanijoje įvyksta Eu
ropos jaunių krepšinio pirmenybės. 
Sov. Sąjungos spalvas šiose pirme
nybėse gins • ir Kauno Žalgirio žai
dėjas Saulius Patkauskas.

Rostoke įvyko jaunių plaukimo pir
menybės, kuriose gerai pasirodė vil
nietė V. Burkauskaitė. Ji 100 m. krū
tine atplaukė pirmoji ir pasiekė nau
ją Lietuvos rekordą. Jos laikas 1:18,4.

SPORTAS VISUR
Pasaulinėse šachmatų pirmenybė

se pusbaigmyje M. Talis ir V. Kor- 
čnoj septintoje partijoje sulošė ly
giomis. V. Korčnoj veda 4:3 pasek
me. Antrame pusbaigmyje B. Spas- 
kis du kartu įveikė B. Larseną. Tre
čioji partija buvo atidėta.

Latvis Janis Lūsis, kuris šiuo mo
mentu atstovauja Sov. Sąjungai, pa
siekė naują pasaulio rekordą jieties 
metime — 91 m. 98 cm.

VYČIO ŽINIOS
LSK Vytis šiais metais mini sa

vo įsikūrimo dvidešimtmetį. 1948 m. 
rugpjūčio mėn. būrelis entuziastų su
sirinko tuometinėje šv. Jono Kr. par. 
salėje ir įsteigė pirmąjį Kanados lie
tuvių sporto klubą, kuriam parin
ko Vyčio vardą. Tame susirinkime 
buvo išrinkta ir pirmoji valdyba: 
pirm. A. Kernius, vicepirm. V. Kriš
čiūnas, ižd. J. Žukauskas, sekretorė 
B. žilvytytė, narė V. Pažėraitė - Žu
kauskienė. Tame pačiame susirinki
me buvo surinkta šiek tiek pinigų, 
už kuriuos nupirtas stalo tenisui 
stalas ir tuo pradėti pirmieji žings
niai.

Dvidešimtmečio laikotarpyje klu
bui yra vadovavę šie pirmininkai: 
A. Kernius, ^K?^sapočkinas, K. Lu
košius, P. Berneckas, S. Kasperavi- 
čiūtė-Baliūnienė, Pr. Gvildys, J. Bal
sys. Dabartinis klubo pirmininkas yra 
A. Supronas. š. m. spalio 5 d. Sea
way Towers viešbutyje įvyks dvide
šimtmečio paminėjimas-balius. Tiki
mės susilaukti daugelio vytiečių.

A. S.

AUŠROS MINIOS
Š. Amerikos baltiečių lengvosios 

atletikos pirmenybės prieauglio kla
sėms įvyks Klevelande š.m. rugsėjo 
7-8 d.d.

Š. Amerikos baltiečių lengvosios 
atletikos pirmenybės suaugusių kla
sėms ir jaunių A klasei bei plaukimo 
pirmenybės visom klasėm įvyks To
ronte š.m. rugsūjo 14-15 d.d. šias 
pirmenybes rengia estai.

Aušros klubo lengvaatlečiams tre
niruotės bus rugsėjo 3-4-5 d.d., 7 v. 
v., Parkdale gimnazijos stadijone (į 
pietus nuo Queen gatvės, įėjimas iš 
Dunn Avė.). Visi lengvaatlečiai pra
šomi atvykti.

Krepšinio kursai berniukams prasi
dėjo rugpjūčio 26 d. T. pranciškonų 
stovyklavietėje, Naujoje Vasagoje. 
Kursuose dalyvauja apie 30 jaunųjų 
krepšininkų. Vadovauja S. Amerikos 
liet, krepšininkas Pranas Miniotas 
iš Pitsburgo.

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU

Kadangi pirmadienis, rugsėjo 2-ji, yra nedarbo die

na miesto tarnautojams, todėl tę dieną atmatos nebus 

; išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o ant
radienio — trečiadienį.

H. F. ATYEO, P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

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

Ateitininkų Žinios 8 psi* • Tėviškės Žiburiai • 1968. VIII. 29 — Nr. 35 (970)
Vasaros stovyklos rengėjai (glo

bėjai ir tėvų komitetas) nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie stovyklos me
tu parėmė stovyklą lėšomis. Aukojo 
šie asmenys: K. Dalinda — 100 sva
rų pomidorų, p. Vingeliai — $30, 
Tėvas Placidas, OFM, — $25, p. Jo
nušas — $23, p. Pranaitis — $20, 
p. Urbonienė (Bramptonas) — $17, ' 
p. Petrauskas (Ročesteris) — $11, 
p. Nakrošiai — $10, p. Čepas — $8, 
p. Bilevičius (Hamiltonas) — $7, p. 
Marcinėnąi — $5, p. Bušinskas — 
$5, p. Poškos — $5, Tėvas Ambro- 
zijus, OFM — $5, p. Kryžanauskąi — 
$5, dr. Gustaitienė — $5, p. Stravins
kai — $5, p. Krikščiūnas — $4.25, p. 
Danaitis — $4, N. Beniušytė (Ha
miltone) — $2, p. Kutka (Wellande) 
— $2.

Dar kartą norisi paminėti organi
zacijas, paskyrusias auką stovyklai: 
KLB Toronto apylinkės valdyba — 
$100, Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvas — $100, Kanados Lietu
vių Fondas — $50, KLK Moterų 
Draugijos Prisikėlimo par. skyrius — 
$50, Kanados Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga — $30. Visiems 
nuoširdus ačiū.

Stovyklautojai, kurie turėjo surin
kę rėmėjų už žygį, bet dar nesurin
ko pinigų, prašomi kuo greičiausia 
juos surinkti. Torontiškiai gali pa
likti juos Prisikėlimo par. raštinėje, 
iš kitų miestų — siųsti V. Kolyčiui. 
Visi pinigai bus pasiųsti “Ateities” 
žurnalui.

Toronto ateitininkų moksleivių kuo
pa ruošiasi naujų mokslo metų veik
lai. Šiuo metu sudaromas globėjų 
kolektyvas. Sekmadienį, rugsėjo 8, 
visi, moksleiviai ir studentai orga
nizuotai dalyvaus 10 vai. pamaldose 
Prisikėlimo bažnyčioje naujų veik
los metų pradžios proga.

KANADOS ĮVYKIAI
Atkelta iš 1-mo psl.

jos kraštus. Toronto “The Glo
be a. Mail” Čekoslovakijos įvy
kių atveju pasirodė menkai 
orientuotas. Viename savo ve
damųjų jisai pareiškė, kad Viet
namo ir Čekoslovakijos įvykiai 
esą vienodos reikšmės. Už tai 
redakcija susilaukė reakcijos 
skaitytojų laiškuose.

Streiką užbaigė Maltone, prie 
Toronto, Orenda Ltd. lėktuvų 
variklių gamyklos darbininkai. 
Toronto susisiekimo bendrovė 
TTC 83,4% balsų dauguma pa
tvirtino naują sutartį, kuri per 
dvejus metus atlyginimus padi
dins 15%. TTC vadovybė taipgi 
sutiko įvesti PSI sveikatos drau- 
dą, už kurią tik vieną trečdalį 
mokės patys tarnautojai. Pana
šus principas taikomas ir Onta
rio ligoninės draudai. Sergan
tiems tarnautojams nuo 1969 m. 
liepos 1 d. 40 savaičių bus mo
kama po $15 už praleistą darbo 
dieną. Dirbantiems oficialių 
švenčių dienomis už jas bus mo
kama pustrečio karto didesnis 
atlyginimas, kai tuo tarpu pra
monės darbininkai paprastai 
gauna tik dvigubą atlyginimą. 
Keleivinių lėktuvų lakūnų uni
ja sutiko priimti algų padidini
mą 17% per 27 mėnesius, bet 
šio susitarimo dar nėra patvir
tinę unijos nariai. Grūdų san
dėlių darbininkų streike svars
toma galimybė Kanados kviečių a 
siuntas nukreipti į JAV uostus.

Tarptautinis Pasaulio Bankas, 
kurio pagrindinis uždavinys yra 
teikti paskolas ekonominiu aG. 
žvilgiu atsilikusiems kraštams, 
ruošiasi sudaryti planavimo ko
misiją, kurios vadovu buvo pa
kviestas ir kvietimą priėmė bu
vęs Kanados liberalų vadas L. 
B. Pearsonas. šioms pareigoms 
jį pasirinko banko direktorius 
R. McNamara, buvęs JAV gyny
bos sekretorius. L. B. Pearsono 
vadovaujama tarptautinė komi
sija turės išstudijuoti visas ga
limybes ir paruošti planus, ku
rių dėka bus galima sustiprinti 
paramą neturtingiesiems kraš
tams. Paskolas šis bankas duoda 
užtvankų, elektros jėgainių, ge
ležinkelių. uostų ir plentų sta
tyboms, o pastaraisiais metais 
jos pradėtos skirti netgi švie
timo ir žemės ūkio reikalams. 
Tarptautinis Pasaulio Bankas 
buvo suorganizuotas 1945 m. ir 
per savo veiklos laikotarpį neiš- 
sivysčiusiems kraštams yra pa
rūpinęs $12 bilijonų paskolų. 
Banko nariais yra daugiau kaip 
100 valstybių.

Prancūzija norėtų pasirašyti 
su Kanada sutartį 20-čiai metų, 
pagal kurią Kanada kasmet 
prancūzams parduotų 200 tonų 
uranijaus, tačiau visą reikalą 
komplikuoja Atominės Energi
jos Tarptautinės Agentūros rei
kalavimas, kad uranijus gali bū
ti parduodamas tik civilinės pra
monės poreikiams. Didžiąją ka- 
nadiško uranijaus dalį Prancū
zija panaudotų atominėms elekt
ros jėgainėms, bet prez. De 
Gaulle taipgi nori gamintis ir 
atominius ginklus. Sutarties pa
sirašymo delsimas Prancūziją 
privertė uranijų pirkti Pietų 
Afrikos respublikoje, kuri ne
kreipia dėmesio į tarptautinius 
nuostatus. Kanados uranijaus 
pardavimo klausima turėtų iš
spręsti šių metu pabaigoje pla
nuojamas premjero P. Ė. Tru
deau ir prez. De Gaulle pir
mas oficialus susitikimas.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

JANE — ANNETTE, $6.000 įmokėti, gražus apynoujis 6 kambarių mūri 
nis namas, kvadratinis planas, užbaigtas rūsys, platus privatus įvažiavi
mas, netoli parko, pilna kaina tik $26.900.

RUNNYMEDE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, 
naujas šildymas, garažas su plačiu įvažiavimu, lieka viena atvira skola, 
neaugšta kaina.

ROYAL YORK — BLOOR, $8.000 įmokėti gana geras 6 kambarių viena
augštis (bungalow) užbaigtas rūsys, nemaži kambariai, garažas su priva
čiu įvažiavimu, viena atviro skola balansui.

SWANSEA — BLOOR, $8.500 įmokėti ar mažiau, 5 kambarių vienaaugštis 
su užbaigtu butu rūsyje, vandens alyvos šildymas, grąžos su privačiu įva
žiavimu, vidus reikalingas remonto; prašoma kaina tik $25.900.

RĄTHBURN — KIPLING, apie $ 10.000 įmokėti gražus 6 kambarių viena
augštis, garažas su privačiu įvažiavimu, arti susisiekimo bei mokyklų.

INDIAN GROVE — BLOOR, $10.000 ar mažiau įmokėti, vos keleto metų 
senumo, 8 kambariai per du augštus, tinkamas dviem šeimom', garažas.

JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 8 kambariai per du augštus atskiras 
namas, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus kiemas, romi gatvė; viena 
atvira skola balansui.

SWANSEA — BLOOR, maždaug $10.000 įmokėti, 6 nemažų kambarių 
atskiros namas, kvadratinis planas, vandens alyva šildymas, garažas, vie
na atvira skola balansui.
f
JANE — BLOOR, DVIBUTIS apie $10.000 įmokėti ir viena atvira skola 
balansui, naujas šildymas, netoli Bloor; gana geras pirkinys.

INDIAN RD. — BLOOR, $15.000 įmokėti, puikus didžiulis 14 kambarių 
atskiras namas, 3 vonios, 3 virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu, už
baigtas rūsys, viena atvira skola balansui.

ISLINGTON — BLOOR, apie $30.000 įmokėti, gražus kdeto metų senu
mo 5 butų opartamentinis pastotos, 3 ir 2 miegamųjų, garažai su priva
čiu įvažiavimu; gauna virš $9.000.00 metinių pajamų.

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

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- A n A >4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAfcA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus 
5H% už serus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenus Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
Iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

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

AL. GARBĖMS
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

JANE GATVĖ, $27.900, (bungalow), 5 kambariai, užbaigtas rūsys, 3 
kambariai nauji, šildymo sistema, platus įvažiavimas, mūrinis garažas; 
įmokėti apie $10.000; lieka 7% %, mortgičius.
INDIAN RD., $27.900, atskiras mūro namas, 7 kambariai per 2 augštu 
(4 kambariai pirmame augšte), elektros apšvietimas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos; įmokėti apie $8.000. Balansui viena skola 8% %.
BERESFORD GATVE, $36.000, 7 kambariai, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 
arti Bloor susisiekimo.
JANE — BLOOR, $30.000, 6 kambariai, labai gerame stovyje, apšildy
mas vandeniu, arti Bloor gatvės, garažas; reikalingas geras įmokėjimas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ* INVESTAVIMAS f

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortglčių.

Vyt. Morkis A. Bliudžius AIt. (Mieldožukė) WistosU

OILS LTD-

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

M vai. vefkUnti greita kn»
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI

metams Ir Ogiau

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 
tel. RO 7-M88 kiekvienu metu.
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APDRA ŪDA Qffl£)
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINĖS INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

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

TELEFONAS LE 1-6165. * 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS ĮI -
I Lietuvq, Latviją, Estijų, Ukrainą ir 
I S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
- BE MUITO DOVANOS:
I {vairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir L L
I automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas.
I rai i7 padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
I čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus, kuriuose yra smulkus aprašy- 
I uos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškiųimai. Pažymėtos kai
li jos priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
i tai, radijo priimtuvai, transistori- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
I niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki- kuriuos gavėias gali nusipirkti {vai- 
I Limai, baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
1 poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti, 
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškvjną, prašome klausti, telefoauoti bei rašyt?, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsą įstaiga labai daug karo patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 * 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
Iki 1 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

/W LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

1 aplankyti jų dirijtuvę ir susipažinti
\ <8 wr su galinių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
S32 - 7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Dioor Autorite uarage dasircouego.Tei531-1305

Vyrų ir jaunimo moderniška 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvailes Avė., Toronto 3

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

ŠIRDŽIŲ PERKĖLIMAI IR 
ETIKA

(Atkelta iš 7-to psL) 
artimųjų giminių arba kai jų 
negalima pasiekti? Vienas pats 
gydytojas? Grupė specialistų? 
Kokiais kriterijais jie turi va
dovautis, darydami sprendimus? 
Atėjo laikas, kada tenka teisi
ninkams, sociologams, gydyto
jams, teologams nustatyti teisi
nes normas, kuriomis būtų ga
lima vadovautis įvairiais širdžių 
perkėlimo atvejais. Amerikie
čių senatorius W. F. Mondale 
iš Minesotos siūlo sudaryti iš 
kongreso narių specialią komi
siją tirti teisinėms implikaci
joms ryšium su širdžių perkėli
mo operacijomis. Įvairios teisi
ninkų grupės daro skirtingų pa
siūlymų. Vanderbilt Teisių Mo
kyklos teisininkų grupė, vado
vaujama prof. dr. Blyth Stason, 
siūlo įstatymo projektą, pagal 
kuij kiekvienas suaugęs žmo
gus gali vieną arba visas kūno 
dalis mirties atveju pavesti me
dicinos mokslo tyrimams. Toks 
žmogus turi akivaizdoje dviejų 
liudininku pasirašyti atitinkamą 
tekstą. Kaikuriose JAV valsti
jose veikia įstatymas, draudžiąs 
gydytojams daryti betkokius ty
rimus su mirusiu, jei tam yra 
priešingi mirusio artimieji gimi
nės. Pagal Prancūzijoj veikian
čius Įstatymus, visose valdžios 
pripažintose ligoninėse, mirus li
goniui, galima išimti iš jo tyri
mams reikalingus organus, jei 
taip nusprendžia vyriausias gy
dytojas mokslo ar gydymo nau
dai.

Kaip matėme, daug yra klau
simų, susijusių su širdžių perkė
limo operacijomis, į kuriuos tuo 
tarpu sunku atsakyti, nes nėra 
išryškintų teisinių ir dorinių 
normų, kuriomis būtų galima 
vadovautis, širdžių perkėlimo 
operacijos nėra tik medicinos 
mokslo problemos. Jos liečia do

rinę, teisinę ir sociologinę sritį.

Kaip buvo lošta?
(Atkelta iš 5-to psl.)

jis, Povilas, silpnas lošėjas, pa
puolė į jų žaidimą. Žaidimo 
kryžkelėje jo korta silpna, bet 
reikalinga.

Povilas artėja prie triukšmin
gos valgyklos durų.

— Keturi blokai rytoj išva
žiuoja kasti apkasų, nes fron
tas neišlaikė, šeštas dar pasilie
ka, ir jis (Povilas) kartu. Argi 
jis neturėtų jaustis laimingas?

Povilas pralinksmėja. Įeina į 
valgyklą, susiranda stalą ir at
sisėda.

— Bet juk nauji blokai bus 
įkurti, — jį vis kankina neri
mas. — Nauji žmonės juos, už
pildys ir likiminis žaidimas baig
sis, kaip ir šiandien: vieni va
žiuos apkasų kasti, o kiti pasi
liks. Kodėl? Laimė, likimas ...?

Jis užsisako pietus, bet jau
čia, kad negali pamiršti įvykio 
su direktorium. Jam reikia kaip 
nors užsimiršti. Karo laiku ki
tos išeities nebėra, šį vakarą jis 
būtinai stebės ir kortas lošian
čius draugus. Savo kambarėly
je vėliau jis studijuos numerių 
kombinacijas, skaičiuos ir brai
žys likimo galimybių kreives ir 
numerių pasikartojimų princi
pus: kuris blokas pasiliks sekan
tį kartą.

Jis žino, kad visa tai bus tik 
jam taip reikalinga laiko gaiš
tis. Prisimena ir kažkur skaitytą 
išmintį, kad Didysis Teisėjas už
sirašo ne mūsų laimėjimus ir 
pralaimėjimus, bet kaip buvo 
lošta. Jo, menko vabalėlio, vil
tys — tai ne pasaulio galiūnų 
aistra. Jis mąsto ir, kramtyda
mas padavėjos atneštą valgį, lyg 
ir nusiramina.

Kanados Krašto 
Paroda Toronte 

atidaryta ir 
sekmadieniais 

nuo 1.30 v. p. p.
Pirmieji lietuviai Argentinoje

(Atkelta iš 6-to psl.) 

skraidina ir svečius. Kazimieras 
Šlapelis, dabar turįs 74 metus, 
yra seniausias amžiumi Argen
tinos civilinės aviacijos lakū
nas.

Patagonijoj, Comodoro Riva- 
davia ir Sarmiento apylinkėse, 
gyvena apie 500 lietuvių, dau
giausia jau gimusių Argentinoj, 
bet dar kalbančiu lietuviškai. 
Jie visi įsijungę į šio krašto pa
žangos kėlimą ir labai vertina
mi vietinių žmonių, šlapelių ai
niai ir dabar turi didelę įtaką 
šios srities politiniam bei eko
nominiam gyvenimui.

Andrius Višteliauskas
1886 m. į Buenos Aires iš 

Brazilijos atvyko aušrininkas 
Andrius, Višteliauskas. 1863 m. 
sukilimo dalyvis, persekiotas 
Europoje, nuvyko Brazilijon, 
kur mirė jo du vaikai ir du gi
minaičiai. Pabūgęs epideminių 
ligų, persikėlė į Argentiną ir 
pradėjo kurtis, bet nesantaika 
šeimoje su žmona ir nesėkmės 
prekyboje paveikė jo nervus. 
Buvo patalpintas psichiatrinėje 
ligoninėje, nors gydytojai jį lai
kė visiškai normaliu ir kamba
ryje jam leido turėti didelę bib
lioteką. Dainos “Op, op, kas ten, 
Nemunėli? Ar tu mane šauki?” 
autorius ir dr. J. Basanavičiaus 
bei kitų aušrininkų bendradar
bis Andrius Višteliauskas mirė 
1916 m. rugpjūčio 2 d, dauge
lio pamirštas psichiatrinėje li
goninėje. Jo sūnus inž. Vytautas 
Višteliauskas, pastatęs pirmuo
sius tiltus per upę Bermejo, gy
vena Argentinoje’ icaip pensinin
kas.

Knygnešys Juozas Pauga
Pirmojo pasaulinio karo me

tu, 1916 m. vasario 16 d., Bue
nos Aires dienraštyje “La Pren- 
sa” buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybės informacija. 
Trumpu tekstu pasakyta, kad 
lietuvių tauta nenori nieko 
bendro turėti su Rusija ir nori 
gyventi savarankiškai. Tą pra
nešimą parašė ir savo kukliomis

lėšomis apmokėjo knygnešys J. 
Pauga, apie kurį dr. J. Šliūpas 
sakydavo: “Duokit man šimtą 
Paugų ir aš jums duosiu nepri
klausomą Lietuvą.” Argentinon 
J. Pauga atvyko vėliau už Viš
teliauską ir 1917 m. liepos mė
nesį varge mirė. Jo paskelbta 
deklaracija pasiekė Petrapilį ir 
Argentinos užsienio rejkalų mi
nisteriją. Dienraščiui “La Pren- 
sa” reikėjo pasiaiškinti. J. Pau- 
gos dovanotos knygos Susivie
nijimui Lietuvių Argentinoje 
davė pradžią šios draugijos kny
gynui.

Šiai trumpai pirmųjų lietuvių 
Argentinoje apžvalgai naudojau
si žiniomis iš Lietuvių Enciklo
pedijos, “A. L. Balso” ir “Lai
ko”, SLA istorijos. Daugiausia 
naudojausi “A. L. Balso” 1951 
m. kalendoriuje atspaustu red. 
Kastanto Norkaus straipsniu 
“Tolimosios Patagonijos lietu
viai”. Buvo spaudoje rašyta 
apie projektą išleisti Pietų Ame
rikos lietuvių istorija ir apie 
šiam veikalui jau telkiamą me
džiagą. Tai tikrai reikalinga kny
ga, nes dabar rašydamas apie P. 
Amerikos lietuvius prarandi 
daug laiko jieškodamas tikrų 
duomenų ar datų vienodumo po 
Įvairius straipsnius, kuriuose 
yra skirtumų. Pavyzdžiu galėtų 
būti knyga “Lithuanians in Ca
nada”, kurioj sutelkta medžiaga 
apie visus ir apie viską, vaizdžiai 
nusako lietuvių Įsikūrimą ir gy
venimą Kanadoje. Linkėtina, 
kad Pietų Amerikos lietuvių is
torijos išleidimo projektas būtų 
įgyvendintas ir archyvuose su
telkta medžiaga pasiektų skaity
toją. Tikiu, kad dar daug iškiltų 
naujų ir nežinomų dalykų apie 
lietuvius P. Amerikoje.

Turistų komentarai
Anglijoj viskas leidžiama, kas 

nėra Įsakmiai uždrausta.
Vokietijoj draudžiama visa, 

kas nėra leidžiama,
Rusijoj uždrausta net ir tai, 

kas leidžiama.
Prancūzijoj leidžiama net ir 

tai, kas draudžiama.

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

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

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

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose "Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti. ,

ASTHMA

THROAT
SORE

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKES KEN
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENCHUTE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmą, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mą, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik S2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Rozodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

ah a A ak a a

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

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

PARCR.S TO EVROPe kwiuo* 9OV9 9!mi"*» " drougo i Europoje tikroi džiaugti*

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

lempos ir batarejos. Prityręs'speclaltatas su ilga praktika.

1000 College St., .LE. 1-3074. Sav. P. UzbaUs

Moterys ir kariuomenė
Vienas Amerikos senatorius 

teisina karo biudžetą:
— Mūsų moterys daugiau iš

leidžia grožiui, negu valstybė 
kariuomenei.

Iš salės viena moteris atšau
na:

— Bet mes ir pergalių dau
giau pasiekiame!

Čiurlionio paveikslai
Čiurlionio paveikslai, ypač 

anais laikais, buvo nelengvai su
prantami dėl jų abstraktumo. 
Vienos jo paveikslų parodos me
tu Tumas-Vaižgantas tarė:

— Mikalojau, va, šitą tavo 
paveikslą su žuvimis tai suvokiu 
ir aš. Gavėnios metu dabar jis 
ir aktualus...

ŠYPSENOS
Mokykloje

Mokytojas klasėje:
— Ką daro jūsų mamytės, kai 

blogai jaučiasi arba serga?
— Eina vaistų pirkti pirkti į 

vaistinę, — atsako vienas mo
kinys.

— Skambina telefonu gydyto
jui, — atsako kitas ir t.t.

Vienas mokinys tyli ir nieko 
neatsako. Prieina mokytojas ir 
pakartoja jam tą patį klausimą.

— Kai mano mama blogai jau
čiasi, pirmiausia išbara tėvelį...

Viltis vilčiai nelygi
šeimos galva, labai turtingas 

savininkas, guli mirties patale. 
Šalia esančiame kambaryje susi
rinko susirūpinę giminės. Prie 
iš ligonio kambario išeinančio 
daktaro skubiai prieina vienas iš 
laukiančių giminių ir rūpestingu 
balsu teiraujasi:

— Daktare, ar dar yra kokia 
viltis?

— Žiūrint, kas kokią viltį 
turi!

Parinko Pr. Al.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

Prieš pirkdami vartotus sutemo 
bOlus atveHdte patikrinimui: nuro 
dysim vims trūkumus tr duosime

Sav. ANTANAS PAMXVKIU8

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.
visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai h 

automatinės transmisijos 
Dundas Auto Body

Max Kane Auto Body
Darbas sąžiningas Ir garantuota*.

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST,

feL WA 1^225 arba WA 4-1881

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

Savininkas
• telkia patarimus planuojantiems keliones

bilietai galioja visame pasaulyje

V. BAČĖNAS
• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

SPAUDOS
(Atkelta iš 3-čio psl.)

parūpinti tik 125.000. Tokiu at
veju tenka labai abejoti, ar bus 
įgyvendintas statybos vietovėje 
didelėmis raidėmis ant vartų pa
skelbtas šūkis: “Mes pateisinsi
me kompartijos ir vyriausybės 
mums suteiktą pasitikėjimą — 
automobilių gamykla darbą pra
dės 1969 metais!”

Į Togliatti miestą buvo pra
dėję važiuoti darbininkai, su
vilioti pasklidusių gandų, kad 
kiekvienas statybininkas* galės 
nusipirkti automobili kreditan. 
Tačiau darbo sąlygos ir atlygini
mas ten gerokai primena komu
nisto Togliatti “kapitalistinę” 
Italiją. Dėl medžiagų trūkumo 
darbininkai dažnai atleidžiami iš 
darbo savaitės pabaigoje. Kelio
nės i Sovietų Sąjungą tebelau
kia 400 italų specialistų, kurie 
turės rūpintis techninių įrengi
niu montavimu. “Fiat” direkto-

ĮDOMYBĖS
niaus Agnelli pranešimu, iš 12.- 
500 automobilių gamybai reika
lingų mašinų jo* bendrovė turės 
pristatyti vieną trečdalį už 200 
bilijonų lirų, tačiau lig v šiol 
Maskva jų užsisakė tik už 53 
bilijonus lirų.

Togliatti automobilių gamyk
la, kaip tinka sovietinei propa
gandai, turėjo būti didžiausia 
pasaulyje. Vėžliški statybos 
žingsniai, medžiagų ir pinigo sto
ka gali visiškai sujaukti gran
diozinius planus. Kol bus iš
spręstas cemento ir geležies 
klausimas, sovietų piliečiai “Fia- 
to” 124-tuoju modeliu gali pa
sidžiaugti tik iš tolo, nes plen
tuose yra bandoma 17 to mode
lio “Fiatų”. “Literaturnajai Ga- 
zetai” nepatinka automobiliui 
parinktas prie Togliatti esančių 
šiguli kalnų vardas. Itališkus 
“Fiatus” redakcija norėtų pava
dinti italų komunisto Togliatti 
vardu.

DRAUDIMAI

231-2661 arba 
233-3323

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

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

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

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvailes Avęnue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos is Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. Hd 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-Sv.v. 
v.p.p. išskyrus treciodien. ir sekmadienius.

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

DR. V. J. MEILUV1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE.

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 • 4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Batharat)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS 
m įvaikius kilimus.

Aatomatinis eie*ira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimą*. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 34912.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvailes Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1425L Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS 
L.LUNSKY.R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

NA MŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ TR KITU

draudi: • t- * * Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.AV-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612 
769-4131
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POPIEŽIUS PIETŲ AMERIKOJE

H MŽI

po vasaros atostogų vėl pradeda savo 
darbę - repeticijas rugsėjo 9, pirma
dienį, 7.30 v. vakaro, Lietuvių Namuose
Kviečiame visų jaunimų, kuris myli lietuviškų dainų ar 

šokj, jungtis j "Varpo" eiles.

Vadovė ir dirigentė — muz. D. Skrinskaitė-Viskontienė; 
“Varpo” tautinių šokių grupės vadovas — J. Karasiejus. 

Prie choro yra suorganizuota ir skudučių grupė.

Mūsų jėgos ir pastangos — laisvai Lietuvai!

'wv ■» <r w y v w » v Sf w » » »«>■» »

Toronto Lietuvių Choras "Varpas"
v v v v v v + r v v y v▼vr v v 1 w y v

Popiežius Paulius VI tris die
nas paskyrė 39-tam tarptauti
niam eucharistiniam kongresui 
Kolumbijos sostinėje Bogotoje. 
Išlipęs is lėktuvo El Dorado ae
rodrome, Paulius VI pabučiavo 
P. Amerikos žemę, kaip kadaise 
buvo padaręs Kolumbas. Eucha
ristinio kongreso specialioje iš
kilmėje Paulius VI įšventino į 
kunigus 161 P. Amerikos klieri
ką, atkreipdamas dėmesį į didė
jančią šių kraštų problemą — 
kunigų trūkumą. Pagrindinį žodį 
popiežius Paulius VI tarė Pietų 
Amerikos II vyskupų konferen
cijos 160 atstovų Bogotos kated
roje, ragindamas juos atnaujinti 
dvasinį ir socialinį Bendrijos 
veidą. Jis ragino vyskupus ne
turto spaudžiamuose P. Ameri
kos kraštuose atiduoti bažnyčių

turtus vargšams, kaip jau yra 
daroma Kolumbijoje ir kaiku- 
riose kitose P. Amerikos srity
se. Paulius VI priminė vysku
pams, kad jo pasisakymas prieš 
dirbtinę gimdymų kontrolę ne^ 
smerkia moraliniu atžvilgiu pa
teisinamo gimimų apribojimo. 
Pabrėždamas solidarumą su ne
turtėliais, popiežius atlaikė Mi
šias Venecijos darbininkų kvar
tale ir aplankė dvi neturingas 
šeimas. Nors buvo bijotasi kai
riojo sparno demonstracijų ir 
išsišokimų, bet visa Pauliaus VI 
kelionė praėjo sėkmingai. Nuo 
El Dorado aerodromo iki Bogo
tos katedros aikštės Paulių VI 
sutiko ir sveikino daugiau kaip 
pusė milijono Bogotos ir jos 
apylinkių gyventojų.

H TORONTO
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Pamaldos ilgąjį savaitgalį, rug
sėjo 1 d., bus įprasta tvarka: para
pijos bažnyčioje 10 ir 11 vai ir tuo 
pačiu laiku Springhurste, Gerojo Ga
nytojo stovyklavietėje.

— Praėjusį savaitgalį vasarvietės 
stovykloje baigėsi Toronto sporto 
Vytis krepšininkų stovykla. Už ge
rą tvarką dėkojame M. Duliūnui, sto
vyklos organizatoriui. Jis sutiko su 
keleto talkininkų pagalba stovykla
vietės patalpas paruošti sekantiems 
metams.

— Kelionė į Midlandą įvyks rug
sėjo 15, sekmadienį. Pamaldos 12.30 
vai.

— Gedulingos pamaldos už a.a. 
Sofiją Daugvilienę — pirmadienį, 
rugsėjo 2 d. 10 v. ryto. Po pamal
dų lietuvių kapinėse šventinamas 
šeimos paminklas.

Laisvės paminklo projekto 
planai Missisauga Town įstaigo
se patvirtinti. Tariamasi su lie
tuviais rangovais dėl projekto 
įvykdymo.

Pirmųjų Š. Amerikos kanki
nių šventovėje Midlande pamal
dos lietuviams maldininkams 
bus rugsėjo 15, sekmadienį, 
12.30 vai. Šias pamaldas orga
nizuoja pamečiui abi Toronto 
liet. kat. parapijos, kviesdamos 
Toronto ir kitų vietovių lietu
vius.

Mokytojų stovykloj Dainavo
je dalyvavo* apie 50 mokytojų ir 
tiek pat šeimų narių. Iš Kana
dos dalyvavo: kapelionas kun. J. 
Staškevičius, p. Eimantas, p. Vai
čiūnas, G. Aleknaitė, J. Čepon- 
kutė.

Aleksandras Boguslauskas iš 
Brazilijos buvo atvykęs paviešė
ti pas savo brolį Hamiltone. Jie
du aplankė “TŽ” redakciją ir 
paliko informacijų apie Brazili
jos lietuvių gyvenimą. Aleksand
ras jau senokai gyvena Sao Pau
lo mieste, yra aktyvus visuome
nės veikėjas ir tarnauja Luft- 
hansos bendrovėje kaip ryšių 
pareigūnas. Jis turi daug progų 
nemokamai keliauti savo b-vės 
lėktuvais. Nors ir toli gyvena, 
domisi š. Amerikos lietuvių 
spauda. Savo atsilankymo proga 
svečias užsisakė “TŽ”.

Robertas Jotautas, gavęs sti
pendiją iš Kanados karinės avia
cijos, studijuoja aviacinius 
mokslus. Neseniai buvo išsiųs
tas į karo aviacijos bazę, kur 
išlaikė egzaminus ir gavo piloto 
bei navigatoriaus liudijimą. Taip 
pat jis pakeltas į kariūno-virši- 
los laipsnį. Ateityje numato pa
silikti karo aviacijos tarnyboje.

PARDUODU TRISPALVES LO

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. J. Narbutui, velio- 

nies dukrą ir artimuosius giliai už
jaučiame.

— Šį šeštadienį, 7.30 v. — Mišios 
už a.a. M. Danisevičienę, užpr. p. 
Danisevičiaus.

— Šį sekmadienį — mėn. rinklia
va parapijos skoloms mažinti.

— Tretininkų mėnesinis susirinki
mas ir konferencija — šį sekmadie
nį po paskutinių Mišių. Mišios kon
gregacijos intencija — 9 v.

— Maldininkų kelionė į kankinių 
šventovę Midlande — rugsėjo 15 d.

— Šį trečiadienį T. Placidas iš
vyksta į Niujorką dalyvauti pran
ciškonų vadovybės posėdžiuose, Liet. 
Bendruomenės seime ir Katalikių 
Moterų Dr-jos suvažiavime. Toron- 
tan grįš kitos sav. pradžioje. T. Pau
lius išvykęs į Vasagą dalyvauti Auš
ros sporto klubo stovykloje. Jis To-, 
rontan grįš šį sekmadienį. T. Ra- 
faelis, baigęs atostogas, parapijon 
grįžta šį ketvirtadienį.

—Po vasaros atostogų vėl atgyja 
visų trijų parapijos chorų veikla. 
Studentų bendras choras yra pakvies
tas “Darbininko” laikraščio meti
niame spaudos baliuje atlikti meni
nę programą. I Niujorką vykstama 
spalio 19 d. Tuoj po Darbo šventės 
studentų choras pradeda intensyviai 
dirbti. Pirmoji repeticija — rugsė
jo 8, sekmadienį, 12 v., muzikos stu
dijoje. Į šį chorą priimami ir nau
ji balsingi choristai, berniukai ir 
mergaitės — nuo 16 metų. Suaugu
sių choras yra prašomas susirink
ti prie vargonų rugsėjo 8, sekma
dienį, giedoti per 11.15 Mišias. Ruo
šiamas didelis ir naujas liet, mišių 
ir giesmių repertuaras. Repeticijų 
laikas bus praneštas vėliau. Reikia 
naujų choristų — kviečiame ir lau
kiame. Vaikų choras taip pat prade
da giedoti nuo rugsėjo 8 d. Ren
kamasi prie vargonų 10 vai. Kviečia
me visus praėjusiame sezone chore 
dalyvavusius vaikus ir visai naujus 
nuo 8 metų amžiaus.

— Katalikių moterų dr-ja prade
da rudens sezoną — valdybos posė
dis šaukiamas rugsėjo 5 d., 7.30 v.v. 
par. posėdžių kambaryje, o pirmas 
narių susirinkimas — rugsėjo 8, sek
madienį, po paskutinių Mišių paro
dų salėje. T. Ambrozijaus paskaita.

— Katalikių moterų dr-jos kasmet 
ruošiamos uždaros savaitgalio reko
lekcijos moterims ir merginoms bus 
spalio 4-6 d.d. Port Credit rekolek
cijų namuose. Jas ves marijonas 
Tėv. A. Spurgis iš Čikagos. Regist
ruojamas! pas pirm. A. Kuolienę ir 
par. raštinėje.

— Jaunavedžius Vidmantą Gustai
nį ir Patriciją Thornin sveikiname 
ir linkime laimingo gyvenimo.

Toronto apylinkės valdyba^ sa
vo posėdyje, įvykusiam po vasa
ros atostogų, nustatė Lietuvių 
Dienos iškilmių programą. Ji 
įvyks spalio 26 d. erdviose Club 
Kingsway patalpose. Meninei 
programai atlikti yra pakvies
ta Klevelando “Grandinėlė”. Iš
kilmės vyktų šeštadienį: oficia
lus šventės aktas, meninė pro
grama ir pobūvis, kurio metu 
gros V. Babecko orkestras iš 
Hamiltono. Sekančią dieną, sek
madienį, bus šventės pamaldos. 
Apylinkės valdyba tikisi iki 
Lietuvių Dienos pastatydinti 
Laisvės Kovos Metų paminklą 
lietuvių kapinėse. Lietuvių Die
na būtų labai tinkama proga pa
minklui pašventinti.

Šeštadieninė mokykla mokslo 
metus pradės rugsėjo 14, šeš
tadienį, 9 v.r.,. tose pačiose Ce
cilijos mokyklos patalpose. Mo
kyklos vedėjas — J. Andrulis, 
drauge su mokyklos tarybos pir
mininku, baigia telkti mokytojus 
šiems mokslo metams.

Slovakų organizacijos Toron
te išsiuntinėjo redakcijoms raš
tą, kuriame paaiškina dabarti
nius įvykius Čekoslovakijoj, pra
šo visų paramos, reiškia protes
tą prieš sovietinę agresiją ir 
apeliuoja į Kanados vyriausy
bę imtis diplomatinių priemo
nių prieš Sov. Sąjungą. Angliš
koj Toronto spaudoj buvo maty
ti gana daug slovakų ir čekų, at
siliepusių ryšium sti Čekoslova
kijos įvykiais. Taip pat gana 
gausiai jie naudojosi ir radijo 
programa, kurioje galima pa
reikšti savo nuomones. Vienur 
kitur buvo paminėta ir Lietu
va. Tai buvo gera proga pasi
reikšti ir lietuviams su savo rū
pesčiais, deja, jų neteko paste
bėti.

Mokytoja Viktorija Norvilai- 
tė iš Detroito su savo drauge 
lankėsi “TŽ” redakcijoj, įsigijo 
lietuviškų knygų ir užsisakė

Nationbuilders 68 — tautinių 
grupių didysis festivalis įvyks 
parodų aikštėje — rugsėjo 1 ir 
2 dienomis, 8.15 v.v. Tai festi
valis, kuris susilaukia didelės 
minios žiūrovų. Dėlto šiemet jis 
įvyks net du kartu. Programoje 
dalyvaus daugelio tautinių gru
pių meno vienetai, jų tarpe ir 
lietuvių šokėjų grupės. Iš viso 
atlikėjų bus apie 2000. Vien Mc 
Lintock orkestre bus 60 asme
nų. Pasirodys pačios mažiausios 
ir pačios didžiausios grupės. 
Kaikurios jų turi 200 asmenų. 
Išskirtinė vieta programoje nu
matyta Montrealio kvartetui 
“Les Cabestaus”, Ontario šokė
jų grupei “Kanata” ir “Kalev 
Estienne” gimnastams, nes tos 
grupės atstovaus Kanadai tarp
tautinėje Meksikos olimpiadoje 
(kultūrinėje programoje). Viso 
festivalio vadovas yra Leon Kos- 
sar. Bilietai į festivalį — $2, 
$1.50, $1; gaunami iš anksto: 
Nationbuilders, 49 Wellington 
St., East, Toronto 1, Ont. Tel. 
363-9311.

Gautas laiškas iš okupuotos 
Lietuvos Margaritai Laine, 852 
Dovercourt Rd. Laiško siuntė
ja — A. šlapkauskienė iš Lei
palingio, Lazdijų rajono. Atsi
imti “TŽ” administracijoj.

Toronto universiteto prof. A. 
J. Naldrett, kuris sovietinės oku
pacijos dieną buvo Prahoje, grį
žęs pareiškė, kad pirmąją dieną 
sovietų kareiviai nesiorientavo, 
net nežinojo kur esą. Kaikurie, 
čekų paklausti, sakė, kad esą 
Lietuvoje. Spėjama, kad okupa
cinėje sovietų kariuomenėje yra 
ir lietuvių kareivių.

“The Toronto Star” dienraštis 
atspaude Use Raps laišką, kuria
me ji sako A. Dubceko adresu: 
“Mes iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos būtume galėję pasakyti, 
kas jam skirta už parodytą drau
gystę Sovietų Sąjungai, šiuo at
veju aš sutinku su generolu De 
Gaulle, kad rusų invazijos prie
žastis glūdi Jaltos konferencijoj 
1945 m. Tai vieta, kur vakarie
čiai, norėdami taikos betkokia 
kaina, visą Rytų Europą “parda
vė” rusams.”

“Tauro” klubo rugpjūčio 17 d. 
surengtose meškeriojimo varžy
bose I vietą laimėjo J. Lukošiū
nas, II — R. Gertus ir III — A. 
Kazilis už pagautas pagal svorį 
didžiausias lydekas. Išvyka į De
bow’s ežerą praėjo linksmoj 
nuotaikoj, sumaniai vadovau
jant K. Budrevičiui. Dovanos 
bus įteiktos lapkričio 23 d. ba
liuj Lietuvių Namuose.

8S MONTREAL®

VATIESES ir kitokius audinius.
Skambinti po 6 v.v. tel. 536-4181.

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

šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont., Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 

. Niagara Falls, N.Y., USA.
Programos ved.—J. R. Simanavičius, 

175 Parkside Dr., Ontario 
LE 4-1274

PADĖKA
Už mūsų vedybinio gyvenimo 25 

metų sukakties proga suruoštą pobū
vį - staigmeną, brangias dovanas nuo
širdžiai dėkojame visiems prisidėju- 
siems: Tėvui Rafaeliui, S. J. Andru- 
liams, A. N. Ankudavičiams, F. B. 
Ankudavičiams, R. S. Beržiniams, A. 
Birgelienei, I. V. Biskiams, A. Balt
rušaičiui, J. Baltrušaičiui, E. A. Balt- 
rušaičiams, A. P. Bridickams, J. čie- 
giui, A. V. Dobilams, K. J. Dobilams, 
A. Z. Dobilams, K. A. Dobilams, Z.

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

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

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

A. Dilkams, A. Gružinskui, M. F. Ku
dirkoms, A. P. Lukavičiams, A. K. 
Navickams, A. S. Olekoms, J. S. Poš
koms, J. Poškai, L. J. Pužams, O. K. 
Rašymams, E. P. Račiūnams, A. L. 
Stadžiams. J. J. Šarūnams, J. B. 
Vaišnorams, P. J. Virpšams, U. Žvirb
lytei.

Ypatinga padėka rengėjams ir šei
mininkėms. Tai paliks mums gilioje 
atmintyje.

YURIS BUSINESS 
MACHINES CO. 

969 Dundas St W. Tel. 364-9922 
Parduodame - taisome - išnuo
mojame. Rašomosios mašinėlės 
su liet šriftu. Skaičiavimo ma
šinėlės. Kasos mašinėlės, kalku
liatoriai, preciziniai laikrodžiai.

Liudas ir Saliomėja Olekos

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

BARONESSA 
BEAUTY SALOK

2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 |

’ (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė 1

PADĖKA
Uš tikrai netikėtą mūsų 25 metų 

vedybinio gyvenimo sukakties suor
ganizavimą ir vaišes visiems dalyva
vusiems, sveikinusiems ir prie dova
nų prisidėjusiems nuoširdžiai dėko
jame: W. G. Agurkiams, K. A. Ape- 
ravičiams, J. A. Arštikaičiams, V. T. 
Bačėnams, B. R. Bakevičiams, V. Ba
rauskienei, A. B. Barauskams, B. G. 
Bijūnams, A. V. Bubeliams, A. G. 
Čižikams, V. E. Dailydėms, O. K. 
Dalindoms, J. M. Dambarams, A. O. 
Dimitrijevams, M. J. Gudeliams, V. 
P. Garneliams, J. A. Jankaičiams, 
B. F. Kasperavičiams, V. V. Keco- 
riams, K. O. Kudirkoms, V. V. Kuz
mickams, V. M. Miceikoms, S. J. Pa- 
keturams, K. Pakalniškiui, p. Saulė- 
nams, L. S. Rudžiams, S. A. Sakevi- 
čiams, E. Sadauskienei, V. V. Stu- 
kams, L. A. šeškams, V. F. Urbo
nams, V. M. Vaitkevičiams.

Ypatingai norime padėkoti inicia
toriams p. Gudeliams ir p. Dimitri
jevams; už privačias dovanas — p. 
Arštikaičiams ir sūnui Mariui.

A. J. Paršeliūnai

PADĖKA
Skaudžioje liūdesio valandoje, 

mirus mano broliui a. a. Adolfui 
Giniočiui, reiškiu nuoširdžią pa
dėką visiems prisidėjusiems vi
sokeriopa auka, dalyvavusiems 
šv-. Mišiose ir palydėjusiems į 
amžiną poilsio vietą —

M. L. Razgaičiai ir šeima

PLASTNIŲ MEDŽIAGŲ 
GAMYKLAI REIKALINGI

VYRAI ir MOTERYS
MAŠINOMS APTARNAUTI

ir toip pat VYRAI 

įvairiems gamyklos darbams.

SCEPTER MFG. CO. LTD.,
11 Bermontsey Rd., Toronto 16, Ont. 

Sambinti: Mr. E. Lember, tel. 751-3820

Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti A. Zaremba 767-7084.

Fleet Electric Co. Ltd. | 
ELEKTROS RANGOVAS |

Atlieku visus elektros | 
įrengimo darbus j 

923-7194. Sav. A. Čeponis I

HENRIKUI JASČEMSKUI Lietuvoje (Radviliškyje) mi
rus, seseriai VANDAI ŠVEDIENEI su šeima ir broliui 
VLADUI reiškiame giliausią užuojauta ir kartu liū
dime —

O. Leskauskienė
I. J. Morkūnafi
V. J. Laurinavičiai
R. A. Simanavičiai

ir jų šeimos

VI. Germanavičius
O. J. Svarinskai

M. V. Simanavičiai
V. J. R. Simanavičiai

Z. SMOLSKYTĖ-ORENTIENĖ DUODA
BALETO PAMOKAS

Darbas pradedamas rugsėjo 23 diena — 
Boris Volkoff School of Dance patalpose, 
822 Yonge St., Toronto, Ont.
įėjimas iš 3 Cumberland St.

Norintieji šių studijų lankyti prašomi registruotis kiek
vienų dienų, pradedant rugsėjo 23 nuo 5 iki 6 vai. vakaro.
Telefonas informacijai 762-5594
nuo 10 vai. ryto iki 3 v. p.p., vakare nuo 8—11 v.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Patricija Bandžiuvienė, kuriai 

buvo lūžęs kojos kaulas, gydėsi il
gesnį laiką Notre Dame ligoninėje; 
jau grįžo į namus. — Juzė Jurevi
čienė jau sugrįžo iš Montrealio Ge
neral ligoninės. — Emilija Kringe- 
lienė tebėra Montreal General li
goninėje. — Morkūnienė Royal Vic
toria ligoninėje pradėjo gerėti.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava $103.21.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius turėjo labai įdomią kelionę Ry
tų Europos kraštuose; lankėsi Rusi
joje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rytų ir 
Vakarų Vokietijoje. Savo įspūdžius 
aprašys spaudoje.

“Man and His World” dieni
nių bilietų suaugusiems ir vai
kams dar galima gauti “Lite” 
senomis kainomis, buvusiomis 
prieš parodą atidarant: suaugu
siems po $2, vaikams po $1.

Okupuotoje Lietuvoje spaus
dinamas “Gimtasis Kraštas”, ku
rio tikslas — skleisti sovietinę 
propagandą išeiviuose, vėl rašo 
apie Montrealio lietuvius rug
pjūčio 1 d. laidoje. Rašinio au-

TORONTO
Inž. Benonas Baranauskas, 

PLIAS Toronto skyriaus pirmi
ninkas, išvyko trim savaitėm į 
Europą. Skyriaus valdyboje jį 
pavaduoja inž. Eug. Bubelis. šia 
proga pastebėtina, kad Pasau
lio Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungai šiuo metu vado
vauja kanadiečiai; valdybos pir
mininku yra inž. J. V. Danys 
Otavoje; revizijos komisiją su
daro torontiečiai, garbės teismą 
— ameriikečiai.

Jungtuvės. Andrius Šileika 
tuokiasi šį šeštadienį su Regina 
Zimkevičiūte Prisikėlimo bažny
čioje; Stasys Ažubalis tuokiasi 
su p-le Matusevičiūte Scranto- 
ne, JAV-se. Pirmasis yra chemi
kas, baigęs mokslus Toronto un- 
te, aktyviai dalyvauja lietuvių 
veikloje. Antrasis yra skaitytu
vo (computer) specialistas, bai
gęs Toronto universitetą, “Var
po” choro narys.

Dr. J. Urbaičio kabinetas bus 
atidarytas nuo rugsėjo 3 d.

O. Ažubalienė, V. Turčinskas 
ir K. Pajaujis, praleidę atosto
gas Suvalkų trikampyje, laimin
gai grįžo Torontan. Pastarasis 
susirado sau gyvenimo draugę, 
kuri vėliau, sutvarkius doku
mentus, galės atvykti.

torius — L. Pažūsis, pernai dir
bęs Sov. Sąjungos paviljone, o 
dabar vėl atsilankęs su meninin
kų grupe. Jis taip rašo apie 
montrealiečius:

Šiandien jie daug daugiau žino 
tiesos apie savo gimtąjį kraštą. Nie
kas nebeklausinėja, ar mes Lietu
voje pavalgę, ar Lietuvoje pirkti 
mūsų batai, siūtas kostiumas, ar yra 
ten elektra, niekas nebesigiria sa
vo šaldytuvu, televizoriumi, nes ži
no, kad Lietuvoje tai taip pat įprasta, 
kaip Kanadoje. Gausėja žinių, ir 
keičiasi ne vieno požiūris. Kunigas 
išdrįsta dipukiškoje spaudoje pagar
biai minėti lietuvio komunisto nuo
pelnus tautai, realiai mąstančioji po
karinės emigracijos dalis, ypač jau
nimas, atvirai piktinasi “vaduotojų” 
veikla. Dažno lietuvių išeivio na
muose šiandien rasi knygų, plokšte
lių, suvenyrų iš Lietuvos. Monrea
lio inteligentai iš atvežto magneto
foninio įrašo pasigamino plokštelę 
su “Kupiškėnų vestuvėmis”. Lietu
viški eksponatai tarybiniame pavil
jone “Ekspo-67”, o ypač gausūs su
sitikimai su mūsų žmonėmis paliko 
ryškius pėdsakus išeivijos gyvenime.

Šis autorius aprašo savo įspū
džius kiek nuosaikiau nei 
kiti kraštutiniai propagandistai, 
bet ir jis neapsieina be sovieti
nių “perlų” apie piktinimąsi 
“vaduotojų” veikla. Jaunimas 
piktinasi nebent perlėta Lietu
vos laisvinimo veikla. Jis pikti
nasi panašiai, kaip ir Čekoslova
kijos jaunimas ... Sovietinės 
vergijos neliaupsina net proko- 
munistų tėvų vaikai. Visi atski
ria sovietinį melą, kad ir sle
piamą.

Montrealio McGill universite
tas pakvietė profesoriauti lenkų 
marksistą dr. L. Kolakowski, ku
ris Gomulkos vyriausybės buvo 
atleistas iš pareigų už perlaisvas 
pažiūras ir netgi išmestas iš 
kompartijos. Profesorius K. bu
vo labai populiarus Varšuvos 
universitete, kurio studentai rei
kalavo didesnės laisvės. Jis ten 
dėstė filosofiją ir buvo akty
vus studentų veikloje. Yra para
šęs ne tik filosofinių, bet ir lite
ratūros veikalų. Montrealyje 
pradės darbą nuo šio rudens, šią 
žinią skelbia Kanados lenkų 
spauda, pažymėdama, kad jis ga
vo pakvietimų ir iš kitų un-tų 
Vakaruose.

MONTREALIO COTE DĖS NEI
GĘS kapinėse du gretimi sklypeliai- 
kapavietės kalnelyje perleidžiami ki
tiem anksčiau mokėta kaina. Skam
binti vakarais tel. 737-9110 Marijai.

GERIAUSIA MĖSA 
ir 

SKANUMYNAI

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

AUGŠČ1AUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982 

’ Yorkdale Shopping Centre 783-8866

Dėl blogos sveikatos esu priverstas PARDUOTI gerą 
VERSLĄ, vieno savininko 14 metų išlaikytą, geroje mies
to prekybos sekcijoje. Importuotos iš Vokietijos ir kito
kios dovanoms prekės. Skambinti tel. LE 5-9152

“TAURAS” siunt. atstovybė 
St. Prakapas—18 Brookside Ave^ 

Toronto 9, Ont, toL 767-9088 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ ir kt 

Medžiagos, avalynė ir kt
Apdrausta — pristatymas garantuotas.

įvairios lietovtškos ilgo grojimo plokštelės, lietuviški odos išdirbiniai.

Maisto siuntiniai iš Danijos.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 752D

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120




