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Du laureatai Pasaulio Įvykiai
PORTUGALIJOJE KYLA RIMTAS PILIETINIO KARO PAVOJUS, 

išprovokuotas su demokratiniais metodais nesiskaitančio kompar
tijos vado A. Cunhalo. Komunistai, rinkimuose tegavę vos 12,5% 
Ibalsų, užvaldė darbo unijas, spaudą, remiami premjero gen. V. 
'Goncalveso. Iš jo ministerių kabineto pasitraukus socialistams ir 
populiariesiems demokratams, 28 narius turinti revoliucinė kari
ninkų taryba kraštui valdyti patvirtino generolų triumviratą, kurį 
įsudaro prez. F. da Costa Gomes, premjeras V. Goncalves ir sau
gumo viršininkas O. Saraiva de Carvalho. Gen. V. Goncalves ir 
toliau duoda laisvas rankas komunistams. Jų akcija iššaukė reak
ciją šiaurinėje Portugalijoje, kur minia jau sunaikino apie 40 ko
munistu būstiniu. Socialistu vadas M. Soares, susitikęs su Europos

Kaip lankstūs diplomatai beaiškintų, visas pasaulis aiškiai 
mato, kad Helsinkio konferencija yra moralinis antspaudas, pa
tvirtinantis sovietų viešpatavimą Rytų Europoje. Deklaracijoje 
minimas dabartinių sienų “neliečiamumas” yra ne kas kita, kaip 
faktinis sovietinės vergijos įtvirtinimas, kuris skaudžiai paliečia 
ir mūsų Lietuvą drauge su Estija ir Latvija. Tai aktas, kuris pri
mena nelemtas konferencijas — Muencheno, Jaltos, Pottsdamo, 
nieko gero nedavusias pasauliui. Jos visos daugiau ai’ mažiau pasi
tarnavo vergijai Europoje Įtvirtinti. Keisčiausia yra tai, kad tokiai 
būklei sudaryti pasišauna tokie laisvės kraštai, kaip Amerika, Bri
tanija, Prancūzija, Kanada ir kiti. JAV prezidentas velionis J. F. 
Kennedy 1962 m. pareiškė Buffalo mieste: “Mes neturime pripa
žinti nuolatiniu sovietinio viešpatavimo Rytų Europoje jokiu pa
reiškimu, jokia deklaracija, jokia sutartimi ar kuriuo kitu panašiu 
būdu.” Deja, tai įvyko 1975 metais. Toki atolydžio mostą dr. H. 
Kissingeris taip pagrindė 1974 m., kalbėdamas apie santykius su 
sovietais: “Ten, kur vyrauja senas antagonizmas tarp laisvės ir 
tironijos, mes nesame neutralūs. Tačiau kiti imperatyvai varžo 
mūsų pajėgumą daryti pakeitimus kituose kraštuose, žinojimas 
savo ribų verčia pripažinti taikos reikalingumą. Tai nėra moralinis 
bukumas. Žmonių gyvybių ir jų bendruomenių išsaugojimas yra 
taip pat moralinės vertybės.”

★ ★ ★

Taip bylojo Nobelio taikos laureatas, sėkmingai atidavęs P. 
Vietnamą komunistiniam imperializmui. Ir Helsinkio konferenci
joje jis buvo nuoseklus tos linijos vykdytojas — paliko ir R. Euro
pos tautas komunistinei vergijai, tiesa, ne teisine, bet faktine ir 
moraline prasme. Visai kitaip žiūri į tą bylą kitas Nobelio laurea
tas — rusas Aleksandras Solženicinas, pats pergyvenęs sovietinę 
vergiją. Pasak jo, amerikiečiai ir aplamai vakariečiai, vykdydami 
dabartinio atolydžio politiką, pasiduoda trim demonam — pavo
jaus, iliuzijos ir nemoralumo. Kalbėdamas Niujorke, Solženicinas 
pareiškė: “Netrukus sovietai bus dvigubai stipresni už jus, po to 
— penkis kartus ir dešimt kartų. Ir vieną dieną jie tars jums: ‘Mes 
siunčiame savo kariuomenę Į V. Europą; jeigu jūs pajudėsite, bū
site sunaikinti.’ Jų kariuomenė pajudės, ir jūs nieko nedary
site ... Ar įmanoma perspėti apie gresiantį pavojų? Juk kiek liu
dininkų atvyko į jūsų kraštą, kiek išeivių bangų, perspėjančių jus 
apie tą patį pavojų! Išdidūs dangoraižiai tebestovi, o jūs tebema
note, kad čia tai neatsitiks. Tik tada patikėsite, Rad tai tiesa, kai 
visa tai įvyks.” Antrasis demonas esąs iliuzija — sovietai savo pa
žadų nesilaiko. Trečiasis demonas — nemoralumas, pasireiškiąs 
silpnesnių tautų paaukojimu stipriųjų naudai.

★ ★ ★

Taigi, du laureatai — du visai skirtingi požiūriai. Laisvės 
krašto atstovas aukoja silpnesniuosius Molochui ii- skelbia, kad 
tai moralinė vertybė, o vergijos krašto atstovas tai laiko nemora
lumu, iliuzija ir pavojingu savęs apgaudinėjimu. Kaip mitologi
niam Molochui niekad negana aukų, taip pasaulio tironijai niekad 
negana viešpatavimo. Kai mąžųjų aukų nebeliks, reikės didiesiems 
eiti tiesiai į nasrus to Molocho, kuris bus keleriopai stipresnis va
dinamo atolydžio dėka. Tai vizija, kurią mato sovietinis laureatas, 
patyręs Molocho užmojus. Jo patikimumas yra neabejotinas. Tuo 
tarpu amerikiečio laureato vizija yra trumparegiška, apimanti tik 
dabarties plotą, siekianti išsaugoti vien savo turimąją laisvę. Tai 
būdingas pragmatinio politiko bruožas, kurį kadaise taip akivaiz
džiai parodė Muencheno pasitarimai su ruduoju Molochu. Tai poli
tika, kuriai rūpi ne principai, o savanaudiški interesai. Deja, 
tokia politika yra ne tiktai nemorali, bet ir pavojinga patiem jos 
vykdytojam, nes ji neišvengiamai veda į Molocho nasrus, stiprėjan
čius vis naujomis aukomis. Jei norime laimėti pasaulio taiką, rei
kia stiprinti ne raudonąjį Molochą, o tas jėgas, kurios kovoja už 
visuotinę laisvę, pagrįstą krikščionišku teisingumu.

Ontario parlamento rinkimai 
įvyks rugsėjo 18 d. Premjeras 
W. Davis juos ilgai atidėliojo, 
laukdamas progresyviųjų kon
servatorių populiarumo padidė
jimo. ši partija Ontario provin
ciją valdo jau 32 metus. Šiemet 
jos populiarumas buvo gerokai 
kritęs, duodamas liberalams ir 
jų vadui R. Niksonui 12% per
svarą viešosios nuomonės tyri
mo duomenyse. Atrodė, kad li
beralai turi rimtą galimybę lai
mėti rinkimus, bet paskutiniai
siais mėnesiais persvara ėmė 
mažėti. Dabar abiejų partijų po
zicijos yra maždaug lygios. Pro
vincijos liberalams daug paken
kė federacinių liberalų ir jų va
do premjero P. E. Trudeau ne
veiksmingumas kovoje su inflia
cija, ypač paskutinis finansų 
ministerio J. Tųrnerio biudže
tas, pabranginęs naftos gami
nius vietinėje rinkoje. Ontario 
premjeras W. Davis naftos pa
branginimą pavertė politiniu 
ginklu, užsaldydamas jos kal

inas iki spalio 1 d. Dvidešimt 
devintame Ontario parlamente 
konservatoriai turėjo 78 atsto
vus, liberalai — 20, NDP socia
listai — 19. Šiuos duomenis pa
keitė konservatorių pralaimėji
mas keturių atstovų papildo
muose rinkimuose. Liberalų at
stovų skaičius parlamente pa
didėjo iki 23, socialistų — iki 
20, konservatorių sumažėjo iki 
74. Rinkiminių apylinkių per

Provinciniai rinkimai
tvarkymas šiuose rinkimuose 
parlamento narių skaičių padi
dins aštuoniais iki 125. Rinki
mų favoritų laikoma konserva
torių partija su premjeru W. 
Davis. Politiniai komentatoriai 
opozicinėms liberalų ir socialis
tų partijoms tenumato tarpusa
vio varžybas dėl pirmaujančios 
vietos opozicijoje. Spėjama, kad 
stipresni bus liberalai su savo 
vadu R. Niksonu, kuriam šie 
rinkimai jau yra tretieji ir tur
būt paskutiniai. S. Lewis vado
vaujama socialistų partija ne
sitiki didesnio proveržio. Abiem 
šiom partijom trūksta efektin
gų vadų, sugebančių patraukti 
savo pusėn platesnius visuome
nės sluogsnius. Premjeras W. 
Davis rinkiminį vajų jau pra
dėjo, remdamasis ilgamete kon
servatorių patirtimi, kuriai jis 
pripažįsta padarytas klaidas, pa
žadu siekti veiksmingos ekono
minės politikos, rūpintis teisin
gumu bei viešąja tvarka.

Penkių sovietų žurnalistų gru
pė, viešėjusi Kanadoje Helsin
kio konferencijos metu, puolė 
kanadiečių spaudą už nepalan
kumą jos “Baigminiam aktui”. 
Savo viešą nusivylimą kanadiš- 
kų laikraščių vedamaisiais dau
giausia reiškė “Pravdos” kores
pondentas Otavoje N. Braginas. 
Pasak jo, jam neteko sutikti nė 
vieno kanadiečio, kuris būtų bu
vęs nepatenkintas konferencijos 

(Nukelta Į 8-tą psl.)

Pavergtų Europos tautų jaunimo atstovai budi laisvės sargyboje prie Nežinomojo kario paminklo Edmontone Hel
sinkio konferencijos dienomis. Iš kairės: čekas, lietuvaitė Angelė Augytė, lietuvaitė Gailė Karosaitė • Jamieson _
KLB Edmontono apylinkės pirmininkė, latvis P. Dzintars ir estas; antroje eilėje — ukrainietis ir lenkas

Nuotr. “Edmonton Journal”

Helsinkio deklaracija ir kas toliau?
Beveik visa vakariečių spauda Helsinkio deklaracijų 

sovietinio grobio pripažinimųEuropos saugumo ir bendra
darbiavimo konferenciją Hel
sinkyje užbaigė 35-kių valstybių 
vadu parašai. Oficialus doku
mentas nėra pavadintas sutar
timi, o tik “Baigminiu aktu”, 
kurį sudaro 30.000 žodžių sa
vitarpio principų deklaracija. 
Ji apima beveik visas sritis, bet 
nenumato jokių sankcijų toms 
valstybėms, kurios pažeis vieną 
ar kitą principą. Šiuo esminiu 
požiūriu “Baigminis aktas” ski
riasi nuo įprastinių tarptautinių 
sutarčių. Įsipareigotų principų 
vykdymas patikimas kiekvienos 
dalyvavusios valstybės gerai va
liai. Kaip tie principai bus vyk
domi ar ir iš viso jų bus laiko
masi, paaiškės 1977 m. konfe
rencijoje Belgrade.

Svarbieji paragrafai
R. Europos išeivijai, ypač 

lietuviams, latviams ir estams, 
didžiausią rūpestį sudarė “Baig
minio akto” III paragrafas, 
skelbiantis dabartinių sienų ne
liečiamumą:

Dalyvaujančios valstybės laiko ne
liečiamomis visas viena kitos sienas, 
kaip ir visų valstybių Europoje sie
nas, ir todėl jos dabar ir ateityje 
vengs betkurių pasikėsinimų i tas 
sienas. Jos atitinkamai vengs ir bet
kurių reikalavimų, kuriais siekiama 
užgrobti bei užvaldyti dali betkurios 
dalyvaujančios valstybės teritorijos 
arba visą teritoriją.

Sienų klausimą valstybių te
ritorinio vientisumo principu 
papildo “Baigminio akto” IV 
paragrafas:

Dalyvaujančios valstybės gerbs 
kiekvienos dalyvės teritorinį vienti
sumą. Sutinkamai su tuo jos vengs 
betkurių veiksmų, nesuderinamų su 
Jungtinių Tautų organizacijos įstatų 
tikslais bei principais, prieš betku
rios dalyvaujančios valstybės terito
rinį vientisumą, politinę nepriklau
somybe arba vieningumą, įskaitant 
betkuriuos veiksmus, kuriais naudo
jama jėga arba grasinama panaudoti 
jėgą. Dalyvaujančios valstybės taip 
pat vengs paversti viena kitos terito
riją karinės okupacijos objektu ar
ba kitų tiesioginių ar netiesioginių 
jėgos panaudojimo priemonių, pažei
džiant tarptautinę teisę, objektu, ar
ba įgijimo tokiomis priemonėmis ar 
grasinant jas panaudoti objektu. Jo
kia okupacija arba toks įgijimas ne
bus pripažįstamas teisėtu.

Abu “Baigminio akto” para
grafai atmeta betkokį sienų pa

keitimą ateityje, net ir jų ne
didelius teritorinio pobūdžio iš
lyginimus. Už sienų neliečiamu
mą konferencijoje griežčiausiai 
kovojo Sovietų Sąjunga, siekusi 
dabartinės savo imperijos ofi
cialaus pripažinimo. Pagal šiuos 
paragrafus ji, be abejonės, da
rys išvadą, kad Baltijos kraštai 
priklauso jos teritoriniam vien
tisumui kaip sovietinės respub
likos, nors iš tikrųjų jie buvo 
užgrobti ir jėga įjungti į Sovie
tų Sąjungą. Nuo daugelio gali
mu priekaištų Maskvos diplo
matai stengėsi apsisaugoti suk
tu nesikišimo į vidaus reikalus 
principu:

Dalyvaujančios valstybės vengs 
betkurio kišimosi, tiesioginio ar ne
tiesioginio, individualaus ar kolek
tyvinio, į vidaus arba užsienio rei
kalus, priklausančius kitos dalyvau
jančios valstybės vidaus kompeten
cijai, nepriklausomai nuo jų savitar
pio santykių ...

Vakarų valstybių diplomatai 
taikų sienų pakeitimą ateityje 
stengėsi apsaugoti tautų lygia
teisiškumu bei jų teise tvarky
ti savo likimą:

Dalyvaujančios valstybės gerbs 
tautų lygiateisiškumą ir teisę tvar
kyti savo likimą, visada veikdamos 
sutinkamai su Jungtinių Tautų or- 
ganizaijos įstatų tikslais bei princi
pais ir atitinkamomis tarptautinės 
teisės normomis, įskaitant tas, kurios 
liečia teritorinį valstybių vientisumą. 
Vadovaujantis tautų lygiateisiškumo 
ir teisės tvarkyti savo likimą prin
cipu, visos tautos visada turi teisę 
visiškos laisvės sąlygomis nustatyti, 
kada ir kaip jos irbri, savo vidaus ir 
užsienio politinį statusą, užsieniui 
nesikišant, ir savo nuožiūra įgyven
dinti savo politinį, ekonominį, socia
lini ir kultūrinį vystymąsi . . .

Šis tautų laisvo apsisprendi
mo principas yra pagrindinė 
vakariečių išsikovota atsvara so
vietų išreikalautam dabartinių 
sienų pripažinimui, teritorinio 
vientisumo neliečiamumui. 
Remdamiesi šiuo principu, poli
tikai galės teisintis, kad jie ne
išsižadėjo nei Lietuvos, nei Lat
vijos, nei Estijos, nei pagaliau 
kitų valstybių nepriklausomy
bės, kurią joms galės atnešti 
laisvas apsisprendimas. Praktiš
kai betgi visos pastangos šioje 
srityje tikriausiai susidurs su 
nesikišimo į vidaus reikalus 

vertina kaip moralinį

principu, kurį Sovietų Sąjunga 
nąudos kaip tvirčiausią skydą 
teritoriniam vientisumui ginti.

Amerikos laikysena
JAV prez. G. Fordas, liepos 

25 d. priėmęs R. Europos išei
vijos grupių vadovaujančius at
stovus, padarė platoką prane
šimą, griežtai paneigusį oficialų 
Europos padalinimą, kurį atne
šė Baltijos tautų įjunŲmas į So
vietų Sąjungą bei II D. karo 
sienų pakeitimai. Šiuos jo žo
džius girdėjo ir mūsiškės ALTos 
delegacija — jos pir i. dr. K. 
Bobelis su P. Dargiu. Pasak 
prez. G. Fordo, jeigu tokia pa
žiūra būtų teisinga, jis nesiruoš- 
tu vykti Helsinkiu. Suprasda
mas baltiečių rūpestį, jis specia
liai pabrėžė, kad JAV niekada 
nepripažino Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą ir nesiruošia tokio 
žingsnio padaryti. Šio nepripa
žinimo politikos nepalies Euro
pos saugumo konferencijos re
zultatai, nes į teritorinio vien
tisumo principus esąs įtrauk
tas tarptautinę teisę pažeidžian
čios okupacijos pasmerkimas. 
Prez. G. Fordas įspėjo etninių 
grupių delegatus nesitikėti grei
to Europos žemėlapio pasikei
timo, tačiau JAV nėra atsisa
kiusios ir nežada atsisakyti il
gai praktikuoto ligšiolinio prin
cipo. Deja, šių savo drąsių žo
džių prez. G. Fordas nepakar
tojo Helsinkyje pasakytoje ofi
cialioje kalboje, pasitenkinda
mas tik viltimi, kad evoliucinis 
procesas palengvins visos Euro
pos gyvenimą. JAV įsipareigo
jimus Sovietų Sąjungos įtakoj 
esantiems kraštams prez. G. 
Fordas pabrėžė diplomatine ke
lione į Lenkiją, Rumuniją ir iš 
dalies į Jugoslaviją, kuriai so
vietinė grėsmė gali atsinaujin
ti po Tito mirties.

Kanados premjeras P. E. Tru
deau vadovavosi taipgi viltimi, 
kad laisvo apsisprendimo prin
cipas taikiu būdu gali pakeisti 
Baltijos valstybių sienas. Spau
dos konferencijoje jis akcen
tavo išskirtų šeimų sujungimo 
klausimą, nes Otava šiuo reika
lu turi apie 800 prašymų.

Sovietų išvada
Sovietų kompartijos vadas L.

(Nukelta į 2-rą psl.) 

socialistų vadais Stockholme, 
pabrėžė, kad Portugalijos komu
nistai finansinę paramą gauna 
iš Sovietų Sąjungos, R. Vokieti
jos ir Čekoslovakijos komparti
jų. Panašią paramą M. Soaresui 
ir jo socialistams pažadėjo Euro
pos socialistų vadai. JAV vals
tybės sekr. H. Kissingeris įspė
jo Sovietų Sąjungą nesikišti į 
Portugalijos vidaus reikalus, 
nes toks žingsnis būtų aiškus 
Helsinkyje pasirašyto “Baigmi
nio akto” pažeidimas. Moralinę 
paramą H. Kissingeris pažadėjo 
demokratijos šalininkams Por
tugalijoje, vadovaudamasis vil
timi, kad kelią į demokratiją pa
sirinks patys portugalai. Skili
mą 28-nių karininkų revoliuci
nėje taryboje liudija devynių 
jos narių suspendavimas. Pasta
rieji su savo vadu E. M. Antune- 
su, buvusiu užsienio reikalų mi- 
nisteriu, sudarė nuosaikųjį tary
bos sparną. Jie kovoja už pro- 
komunisto premjero V. Goncal
veso pašalinimą iš Portugaliją 
valdančio generolų, triumvirato. 
Ši grupė renka karininkų ir ka
rių parašus specialioje peticijo
je ir teigia, kad jos reikalavi
mams pilnai pritaria 85% Por
tugalijos karinių pajėgų vyrų, 
kurių tarpe yra ir pats prez. F. 
da Costa Gomes su saugumo 
viršininku O. Saraiva de Carval
ho. Premjero V. Goncalveso pa
šalinimo taip pat reikalauja iš 
valdžios pasitraukę socialistai ir 
populiarieji demokratai.

SUKILIMAS BENGALIJOJE
Kariuomenės sukilimas Ben

galijoje užbaigė šios liaudies 
respublikos įsteigėjo prez. M. 
Rahmano viešpatavimą. Sukilė
liai nužudė M. Rahinaną, jo žmo
ną ir tris sūnus. Nzujuoju pre
zidentu buvo paskelbtas M. Rah
mano ilgametis bendradarbis ir 
prekybos ministeris Ch. M. Ah- 
medas. Jis jau sudarė dešimties 
civilių ministerių kabinetą ir 
Bengaliją paskelbė mahometo- 
niška respublika. Bengalija ir 
toliau pasiliks Britų Bendruo
menės nare, bet sieks artimes
nių ryšių su JAV, Sovietų Są
junga ir komunistine Kinija. 
Velionis prez. M. Rahmanas, 
remdamasis Avamio Sąjungos 
partija, nepriklausomybę Ben
galijai ir jos atsiskyrimą nuo 
Pakistano iškovojo 1971 m. pa
baigoje. Karo veiksmuose jam 
veiksmingą pagalbą suteikė In
dijos kariuomenė. Dabartinio 
sukilimo priežastimi tenka lai
kyti prez. M. Rahmano pernykš
tį posūkį į diktatūrą, streikų už
draudimą, gyventojų politinių 
teisių suspendavimą, plačiai įsi
galėjusią korupciją neturtinga
me, beveik 80 milijonų gyven
tojų turinčiame krašte. Jų meti
nių pajamų vidurkis tesiekė 
apie $50. Naująją Bengalijos 
vyriausybę pirmasis pripažino 
Pakistanas ir kartu su sveikini
mais pasiuntė pirmą ekonominę 
pagalbą.

PAKEITĖ ĮSTATYMĄ
Indijos premjerė I. Gandhi, 

kurią teismas š.m. birželio 12 d. 
pripažino kalta rinkiminio va
jaus įstatymo pažeidimu ir še- 
šeriems metams suspendavo jos 
politinę veiklą, savo karjerą iš
kėlė augščiau teisingumo. Jos 
kongreso partija priėmė įstaty
mo pakeitimą, legalizavusį val
džios tarnautojų paramą rinki
miniame vajuje, dėl kurios 
premjerė I. Gandhi buvo susi
laukusi pasmerkimo. Opozicinės 
partijos boikotavo pakeitimo 

priėmimą. Minėtasis pakeitimas 
taikomas ne tik ateičiai, bet ir 
praeičiai. Indijos augščiausiasis 
teismas, turintis padaryti galu
tinį sprendimą dėl premjerės I. 
Gandhi nuteisimo, dabar yra pa
statytas prieš įvykusį faktą — 
jos nusikaltimas jau yra legalus 
veiksmas. AugšČiausiojo teismo 
nariai pirmiausia nutarė išklau
syti premjerei L Gandhi bylą 
iškėlusio socialistų vado R. Na- 
raino advokato kaltinimus, kad 
įstatymo pakeitimas pažeidžia 
teisingumą. R. Narain ir dauge
lis kitų opozicijos politikų da
bar yra kalėjime, uždaryti prem
jerės I. Gandhi, remiantis ypa
tingomis teisėmis, kurias jai su
teikė pavojaus stovio paskelbi
mas Indijoje.

SUSTABDĖ PARAMĄ
Amerikiečių Fordo automobi

lių gamykla sustabdė finansinę 
paramą savo skyriui Argentino
je. Infliacija ir atlyginimų didi
nimas taip pabrangino automo
bilius, kad jie jau pasidarė ne
prieinami net vidurinės klasės 
atstovams. Fordo skyriaus defi
citui panaikinti reikia kas mė
nesį parduoti bent po 2.000 au
tomobilių. Prez. I. Peronienė 
ekonomines problemas bando 
spręsti nauju septynių ministe
rių kabinetu, kuriame vidaus 
reikalai patikėti pik. V. Damas- 
cui, pirmajam kariuomenės at
stovui nuo civilinės valdžios įve
dimo 1973 m. gegužės 25 d. Jis 
atleido iš pareigų federacinės 
policijos viršininką L. Malgari- 
dą, artimą prez. I. Peronienės 
buvusio patarėjo J. L. Regos bi
čiulį. Iš ministerių kabineto pa
šalinti visi J. L. Regos šalinin
kai, o jis pats buvo priverstas 
išvykti užsienin. Prez. I. Pero
nienė daug priekaištų buvo su
silaukusi dėl savo patarėjo J. L. 
Regos kietų reformų, kurios iš 
tikrųjų yra būtinos kraštui ant 
kojų pastayti.

REIKĖS NAUJŲ DERYBŲ?
Sovietų kompartijos vadas L. 

Brežnevas, kalbėdamas su gru
pe Maskvoj viešėjusių JAV 
kongreso narių, reiškė viltį, kad 
Helsinkyje pasirašytas “Baig
minis aktas” užtikrins taiką. 
Laisvesnei informacijai įgyven
dinti betgi reikės daugiau laiko 
pagal susitarimus. Kongreso na
riams susidarė įspūdis, kad L. 
Brežnevas turi galvoje naujas 
derybas tarp Sovietų Sąjungos 
ir kitų valstybių šiuo klausimu. 
Panaši mintis jau yra pasiro
džiusi ir sovietų spaudoje. Va
kariečiai diplomatai buvo linkę 
manyti, kad laisvesnį keitimąsi 
informacija pilnai užtikrina 
“Baigminis aktas” ir kad jokių 
papildomų derybų nereikės.

AMERIKIEČIŲ VETO
JAV ambasadorius D. Moyni

han Jungtinių Tautų saugumo 
taryboje veto teise sustabdė 
Pietų ir Siaurės Vietnamu pri
ėmimą į šią organizaciją. Jung
tinių Tautų istorijoje tai buvo 
VIII ir IX JAV vetavimas. Jo 
priežastis — saugumo tarybos 
atsisakymas svarstyti P. Korė
jos priėmimą. Pasak ambasado
riaus D. Moynikano, JAV vy
riausybė Jungtinėse Tautose no
rėtų matyti abi Korėjas ir abu 
Vietnamus. Jeigu saugumo ta
ryba sutiktų į JT priimti P. Ko
rėją, JAV vyriausybė pritartų 
abiejų Vietnamu priėmimui. Ko
munistinė S. Korėja nėra pareiš
kusi pageidavimo įsijungti į šią 
tarptautinę organizaciją.
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Grįžo Lietuvos maldininkai
Popiežius pasveikino visus pavergtos Lietuvos tikinčiuosius

Penkiolikos kunigų grupė iš 
okupuotos Lietuvos, vadovauja
ma vysk. R. Krikščiūno, Pane
vėžio apaštalinio administrato
riaus, pabuvusi Romoje dvi sa
vaites (liepos 8 - 22) grižo Mask
von Aerofloto lėktuvu. Iš Mask
vos traukiniu pasiekė Vilnių. 
Viešėdama Italijoje, ji aplankė 
ne tiktai krikščionybės pamink
lus Romoje, bet ir kitose vieto
vėse — Neapolyje, Pompėjoje, 
Florencijoje ir Asyžiuje.

Bene įspūdingiausias momen
tas buvo dalyvavimas bendroje 
popiežiaus audiencijoje kartu 
su 50.000 maldininkų minia. 
Audiencijos pradžioje popiežius 
okupuotos Lietuvos kunigų gru
pę paminėjo atskiru žodžiu ir 
atkreipė į ją milžiniškos minios 
dėmesį. Štai Pauliaus VI žo
džiai:

Čia yra dar viena grupė, kurią tu
rime išskirti iš daugelio kitų grupių. 
Į šią grupę turime atkreipti visų dė
mesį, nes ji yra atvykusi iš krašto, 
kurio vien vardą suminėjus, visi su
prasite, dėlko šių maldininkų buvi
mas mūsų tarpe yra giliai jaudinan
tis. Tai 16 kunigų, kurie yra atvykę 
iš LIETUVOS (pakeldamas balsą pa
brėžė Šv. Tėvas). Dievas telaimina 
jus! Visi jus tepriima su išskėstomis 
rankomis ir atviromis širdimis. Ka
dangi šie lietuviai maldininkai mo
ka lotynų kalbą, tad į juos kreipia
mės šia kalba.

Dabar žodžiais ir širdimi kreipia
mės į maldininkus, atvykusius iš Lie
tuvos. Tai yra nedidelė lietuvių ku
nigų grupė, kuri čia laimingai atvy
ko iš Lietuvos, vadovaujama Panevė
žio vyskupijos apaštalinio administ
ratoriaus. Mums yra didelis džiaugs
mas, kad šių Jubilėjinių Metų proga, 
čia matydami bent mažą lietuvių 
maldininkų skaičių, galime per juos 
pasveikinti visą mums nepaprastai 
brangią lietuvių tautą ir Lietuvos ti
kinčiųjų bendriją ...

Nenorėdamas perilgai užtęsti 
bendrųjų audiencijų, kuriose 
kiekvieną trečiadienį dalyvauja 
arti 100.000 maldininkų, Šv. Tė
vas paprastai savo kreipimąsi į 
atskiras grupes trumpina. Pilną 
kreipimosi kalbos tekstą paskel
bia Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano”.

Štai lietuviams skirto Pau
liaus VI kreipimosi tęsinys, pa
skelbtas “L’Osservatore Roma
no” 1975. VII. 18 laidoje:

Tie (šventųjų Metų) maldininkai 
(iš Lietuvos) mums yra nepaprastai 
mieli ir brangūs. Po ilgo laukimo 
juos su tėviška meile apkabiname 
čia šventajame krikščioniškojo pa
saulio mieste.

Labai gerai žinome, kokia gili iš
tikimybė sieja katalikiškąją Lietuvą 
su Apaštališkuoju Sostu; žinome,

Trečiojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso išvyka Pietų Amerikon, 

organizuojama PLB valdybos, įvyks
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su kokiu tvirtumu Lietuvos katalikai 
išpažįsta savo tikėjimą, su kokiu 
maldingumu garbina Dievo Motiną 
švč. Mergelę Mariją. Įvertindami šį 
lietuvių pamaldumą į švč. Mariją, 
neseniai nusprendėme suteikti ma
žosios bazilikos titulą garsiajai Ma
rijos šventovei Šiluvoje.

Pasinaudodami šia proga, trokšta
me bent iš tolo pasveikinti visus Lie
tuvos vyskupus, kunigus ir visus ti
kinčiuosius. Kiekvienam iš jų nori
me užtikrinti, kad juos labai dažnai 
prisimename ir nuolatinėje maldo
je pavedame gailestingojo Dievo 
globai.

Lotyniška kreipimąsi i lietu
vius kunigus Paulius VI baigė 
itališkai:

Šių maldininkų ištikimybės liudi
jimas mums yra nepaprastai bran
gus. Jų ištikimybės liudijimą ypatin
gai turime vertinti dėlto, kad žino
me, koks jis turi būti stiprus, sąmo
ningas, laisvas ir drauge neišvengia
mas. Telaimina jus Dievas.

Baigdamas bendrąją audien
ciją, kuri užtruko apie pusant
ros valandos, Šv. Tėvas, drauge 
su dalyvaujančiais vyskupais, 
suteikė apaštališkąjį palaimini
mą.

Po bendrojo audiencijos pa
laiminimo Paulius VI susitiko 
su atskiromis grupėmis iš įvai
rių kraštų. Lietuvos kunigų gru
pė, lydima Romoje gyvenančių 
lietuvių kunigų marijonų ir ki
tų, buvo gavusi vietą netoli po
piežiaus pirmoje eilėje. Priėjęs 
prie lietuvių grupės, pastarasis 
pasisveikino su vyskupu R. 
Krikščiūnu ir su visais kitais lie
tuviais kunigais. Paulius VI pa
kartotinai išreiškė savo susirū
pinimą Lietuvos Tikinčiųjų 
Bendrija ir prašė perduoti Lie
tuvos tikintiesiems jo palaimi
nimą. Ta proga jis įteikė grupės 
vadovui vysk. R. Krikščiūnui 
atitinkamą sumą lėšų, kad visi 
galėtų aplankyti Asyžių. ‘‘L’Os
servatore Romano” prie repor
tažo išspausdino ir nedidelę 
nuotrauką, kurioje matyti kele
tas veidų iš Lietuvos.

Kitoje spaudoje nebuvo ma
tyti platesnės informacijos apie 
šį įvykį. Italų spaudos agentū
ra ANSA paskelbė atitinkamą 
informaciją ir Lietuvos kunigų 
grupės sąrašą. Sovietinė žinių 
agentūra TASS, žinoma, šį įvykį 
paminėjo kaip “religinės lais
vės” faktą.

Liepos 22 d. į Romos aerod
romą Lietuvos kunigų grupę pa
lydėjo keletas Romoje gyvenan
čių lietuvių kunigų. Iš Vatikano 
sekretoriato atsisveikinime da
lyvavo mons. Audrius Bačkis.

Kor.

A

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Brežnevas, kalbėdamas apie tai
ką ir ginklavimosi apribojimą, 
neužmiršo priminti, kad Euro
pos saugumo konferencija, ku
rią jis vadina pasitarimu, iš tik
rųjų yra ir neoficiali II D. karo 
taikos sutartis: “Sovietų Sąjun
ga pasitarimo rezultatus laiko 
ne tik antrojo pasaulinio karo 
būtinų išvadų susumavimu. Tai 
kartu ateities apmąstymas, tu
rint galvoje šios dienos realybes 
ir daugiaamžį Europos tautų pa
tyrimą . . .” Jis taipgi pabrėžė 
ir antrąjį sovietų “arkliuką” — 
nesikišimą į vidaus reikalus: “Iš 
pasitarimo darbo patirties turi 
būti padarytos svarbios išvados 
ir ateičiai. Svarbiausia jų, ir ji 
išreikšta baigiamajame doku
mente: niekas neturi, remdama
sis vienokios ar kitokios užsie
nio politikos samprotavimais, 
mėginti diktuoti kitoms tau
toms, kaip jos turi tvarkyti savo 
vidaus reikalus. Kiekvienos 
valstybės liaudis, ir tik ji, turi 
suvereninę teisę spręsti savo 
vidaus reikalus, įvesti savo vi
daus įstatymus ...” Kadangi tą 
vadinamąją liaudį griežtoje 
kontrolėje laiko kompartija, jo
kių esminių pasikeitimų anapus 
geležinės uždangos netenka 
laukti. Spau(jos reakcija

Bene tiksliausiai saugumo kon-
ferencijos užbaigą Helsinkyje 
apibūdino tolimoje Argentino
je, jos sostinėje Buenos Aires, 
leidžiamo laikraščio “La Opi
nion” ilga antraštė: “Brežnevas 
laimėjo tai, ko Sovietų Sąjunga 
negalėjo pasiekti kovos lauke 
1945 metais”. Argentiniečių 
spauda daro išvadą, kad sovie
tai diplomatiniais manevrais ap
suko galvas amerikiečiams ir 
gavo pilną teisinį pripažinimą 
savo įtakos R. Europoje, beveik 
nieko neduodami Vakarams.

Panašios nuomonės yra ir 
amerikietis žurnalistas Jack An
derson “St. Petersburg Times” 
laikraščio puslapiuose: “Prez. G. 
Fordo Helsinkyje pasirašytas 
dokumentas iš tikrųjų pripažįs
ta tokias Europos sienas, kokios 
jos buvo nuo II D. karo pabai
gos, galutinei Rusijos nuosavy
bei palikdamas jos kariuomenės 
1940 m. pavasarį okupuotas Lie-

Helsinkio konferencijos proga Toronto dienraštis “The Globe a. Mail” iš
spausdino šią karikatūrą, vaizduojančią Kanados premjero P. E. Trudeau 
ir Brežnevo susitikimą. Sako Brežnevas: “Sveikas gyvas, Mike Dicfson! O 
ne, palauk . . . Pierre . . . Pierre Pearbarker! Canada! Right?”

Laba diena, daktare...
-----------------  Nuotykiai vaikštinėjant Panamos kanalo zonoje -----------------—

VL. VESELAUSKAS
Išėjęs į pensiją, ryžausi pake

liauti. Čikagoje sėdau į autobu
są. Iš Meksikos sostinės nuskri
dau į Panamą.

Pirmąją dieną išėjau pasi
žvalgyti po miestą. Gatvės už
verstos įvairiomis prekėmis. 
Daugiausia matyti moteriškų 
medžiagų ir šiaip galanterijos 
reikmenų. Visos medžiagos — 
amerikiečių gamybos. Maisto 
krautuvės taip pat perpildytos 
amerikiečių gaminiais. Tiek Pa
namoje, tiek Meksikoje yra 
daug Sears Roebuck ir Wool
worth krautuvių. Panamos pini
gas yra balboa. Jo kursas yra ly
gus doleriui, bet niekur nema
tyti. Viešbutyje paprašiau, kad 
man parodytų, kaip atrodo bal
boa. Administratorius paaiški
no, kad jau ketveri metai jis ir
gi nematė pinigo balboa.

Vaikštant po Panamą, atrodo, 
kad esi Š. Amerikoje. Nors vi
soje P. Amerikoje yra metrinė 
sistema, bet Panamoje vartoja
mi jardai, inčai, kvortos ir t.t., 
išskyrus kilometrus. Daug kas 
mano, kad Panama yra apsipir
kimų rojus, nes tai viso pasau
lio prekėms laisvas uostas. Ne
tiesa. Čia viskas brangu, šaldy
tuvai, televizijos, radijai ir kiti 
elektroniniai daiktai Panamoje 
du kartu brangesni negu Š. 
Amerikoje. Maistas taip pat 
brangus. Tik žuvis pigi. Svaras 
kainuoja 25 - 60 et. Vėžiukų sva
ras — $1.

“Parduok laikrodį”
Meksikos sostinėje vienas 

viešbučio patarnautojas, kuria
me aš gyvenau, įsižiūrėjo į ma
no rankinį laikroduką. Jis vis 
mane prašė, kad aš jam parduo
čiau tą laikroduką. Pradžioje at
sisakiau, bet vėliau sutikau, nes 
skrendu į Panamą ir ten nusi
pirksiu gerą laikrodį. Aš jam 
pardaviau savo laikrodį už $18. 
Tiek aš pats buvau mokėjęs. Pa
namoje buvau labai nustebin
tas, kai sužinojau, kad mano 
parduotasis Meksikoje laikrodis 
Panamoje kainuoja $38.

Panamės miesto gatvėmis 
vaikšto daug pardavėjų, kurie 
laikrodžius pardavinėja labai pi
giai. Pas juos galima gauti gerų 
laikrodžių net už $8. Iš principo 
esu nusistatęs nepirkti iš gatvės 
pardavėjų. Tie laikrodžiai gali 
būti pavogti arba plėšimo metu 
atimti. Vienas gatvės pardavėjų

Helsinkio deklaracija ir kas toliau?
tuvą, Latviją ir Estiją ...” Pa
sak jo, nors Valstybės Departa
mentas ir Baltieji Rūmai užtik
rina JAV pozicijos nepasikeiti- 
mą Baltijos valstybių klausimu, 
milijonui baltiečių kilmės ame
rikiečių kyla rimtas įtarimas, 
kad jau artėja Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybės 
užbaiga, nutrauksianti 35 metus 
trukusią jų svajonę grįžti į savo 
laisvas tėviškes. Rašinį J. An
derson su savo bendradarbiu 
Les Whitten užbaigia nepriklau- 
mų Baltijos valstybių atstovy
bių liūdnu likimu JAV, kur 
senstančių atstovų Valstybės 
Departamentas nesutinka pa
keisti jaunais asmenimis, pripa
žinimą teikdamas tik buvusiems 
diplomatams.

Visi trys Toronto dienraščiai 
— “Sun”, “Star” ir “Globe and 
Mail” Helsinkio “Baigminį ak
tą” laiko aiškiu vakariečių pra
laimėjimu. Tai liudija jų veda
mųjų antraštės: “Laidotuvės 
Helsinkyje’, “Pardavimas atoly- 
džio vardu Helsinkyje”, “Hel
sinkis be iliuzijų”. Pasak “Sun” 
dienraščio, laidotuvių apeigos 
Helsinkyje laukia Baltijos kraš
tu, Ukrainos ir visų kitų Muen- 
cheną primenančio kompromiso 

įkyriai siūlė man savo laikro
džius. Vos tik pasakiau, kad man 
tie laikrodžiai nepatinka, kaip 
iš žemės išdygo penki ar šeši ki
ti pardavėjai. Norėdamas atsi
kratyti, pasakiau, kad neturiu 
pinigų.

Su studentais
Panamiečiai nemėgsta ameri

kiečių. Kartą vieną jauną vyrio
ką kažko paklausiau. Pasirodo, 
būta universiteto studento. 
Greitai atsirado dar penki ar še
ši jo draugai. Vienas jų paklau
sė, kurios aš tautybės. Aš pa
klausiau, kaip jiems atrodo. 
Vienas jų tuojau pasakė, kad 
esu argentinietis arba ispanas 
europietis.

— Esu lietuvių kilmės ameri
kietis, — atsakiau.

— Iš išvaizdos jūs panašus į 
amerikietį, bet labai taisyklin
gai (muy correctamente) kalba
te ispaniškai.

— Daug metu esu gyvenęs 
Buenos Aires mieste, — atsa
kiau.

Vienas ju pasiūlė užeiti į ba
rą išgerti alaus. Pradžioje atsi
sakiau, bet vėliau sutikau. Už
ėjome į gerą barą. Pradėjome 
politikuoti. Vienas jų labai at
sargiai pradėjo man sakyti:

— Gerai suprantame, kad gal 
ir nebus malonu Jums klausyti 
mūsų kalbos, bet norime pasa
kyti, ką mes galvojame.

— Jūs labai apsirinkate, — 
pertraukiau jo kalbą. — Pana
moje esu tik turistas, paprastas 
pilietis. Jokios įtakos neturiu. 
Įvykių negaliu perkeisti:

— Mes tą suprantame, — at
sakė. — Mūsų tikslas painfor
muoti kiekvieną amerikietį, ką 
mes galvojame ir jaučiame. Jau 
pati kanalo zona yra Panamos 
nepriklausomybės pažeidimas. 
Kanalo zonoje gyvena vien tik 
amerikiečiai. Jie turi savo mo
kyklas, savo teismus, savo kalė
jimus. Gatvės pavadintos ang
liškai. Jei panamietis nusikalsta 
kanalo zonoje, jį suima ameri
kiečiai. teisia amerikiečiai ir 
bausmę privalo atlikti jų kalė
jimuose. i

Vėliau tie studentai pradėjo 
aiškinti, kad ir atlyginimų sri
tyje yra didelė nelygybė. Pana
mos darbininkai uždirba 60 et. i 
valandą, tuo tarpu amerikiečiai 
kanalo zonoje darbininkams mo
ka po $1.25 į valandą. Kodėl to
kia didelė pelygybė? — klausia 
mane. 

aukų. Šia proga “Sun” taipgi 
priminė prie miesto rotušės su
rengtą 72 valandų budėjimą, ku
riame dalyvauja estai, latviai, 
lietuviai, ukrainiečiai, gudai ir 
kitų sovietų pavergtų R. .Euro
pos kraštų atstovai.

Dienraštis “Star” pardavimu 
laiko Sovietų Sąjungos imperi
jos sienų patvirtinimą ir jų pa
skelbimą neliečiamomis. Už šią 
paslaugą Vakarai beveik nieko 
negavo, išskyrus neaiškius paža
dus apie didesnę susisiekimo ir 
informacijos laisvę. “Globe and 
Mail”, Helsinkį lygindamas su 
Vienos kongresu, teisingai pa
stebi, kad Vakarų pasaulio va
dai dabar negalės gyventi vieša 
fantazija apie komunizmo sienų 
stūmimą atgal ir negalės padė
ti R. Europai nusimesti vergijos 
pančių. Esą šią iliuziją jau 1956 
m. sugriovė Vengrijos įvykiai. 
Diplomatiniu šedevru dienraš
čiui atrodo politikų išvada, kad 
jie nepripažįsta Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos įjungimo Sovie
tų Sąjungon, nes šie kraštai 
nėra minimi Helsinkio doku
mente. Tokia išmintimi, esą, bū
tų buvę sužavėti Vienos kongre
so dalyviai, Europos likimą 
sprendę 1814-15 m.

— Čia jūs kalbate Amerikos 
naudai. Amerikiečiai moka dvi
gubai daugiau Panamos darbi
ninkams, negu patys panamie
čiai, — atsakiau.

— čai Jūs klystate, — per
traukė mane. — Amerikiečiai 
privalėtų mokėti skirtumą Pana
mos darbininkams. Visi darbi
ninkai privalo uždirbti vieno
dai.

Amerikiečio pastaba
Nieko neatsakiau, nes man 

atrodė, kad išklausiau vieną di
džiausių absurdų. Aš jiems pa
aiškinau, kad kanalą iškasė 
amerikiečiai ir jei ne jų pagal
ba, Panama- šiandien būtų Ko
lumbijos teritorija be kanalo. 
Manydami, kad aš įsižeidžiau 
dėl jų argumentacijos, mane at
siprašė, sakydami, kad jie jokiu 
būdu nenorėjo įžeisti mano as
meninių jausmų. Dar jie man 
mėgino aiškinti, kad amerikie
čiai privalėtų daugiau mokėti 
už kanalo administravimą. Ame
rikiečiai jiems moka tik $1.500.- 
000 į metus, t.y. tiek, kiek ame
rikiečiai uždirba už kanalą tik 
per tris dienas.

Toliau jie man pradėjo aiškin
ti, kad Amerika Panamoje laiko 
50.000 kariuomenės. Yra 12 ge
rai įrengtų karinių bazių. Neno
rėdamas klausyti jų tolimesnių 
pasakojimų, pasisiūliau apmo
kėti sąskaitą, bet jie užprotesta
vo, sakydami, kad jie mane pa
kvietė, kad aš esu jų svečias.

Daug policijos
Rytojaus dieną autobusu nu

važiavau į kanalo zoną. Ten pa
statyti gražūs amerikiečių sti
liaus vienaaugščiai namai. Skly
pai išskirstyti panašiai, kaip ir 
Amerikos priemiesčiuose. Ka
nalo ilgis — 80 km. Prie Ramio
jo vandenyno yra Panama City, 
o prie Atlanto — Kolon mies
tas. Tiksliau pasakius, Panamos 
miestas yra Panamos įlankoje, 
o Kolon — prie Karibų jūros. 
Panamos miestas turi 480.000 
gyventojų, o Kolon — 50.000. 
Žmonės man aiškino, kad Pana
mos mieste gyvena padorūs 
žmonės, bet Kolon yra vagių ir 
plėšikų miestas. Ten esą zonų, 
kur ir dienos metu nesaugu gat
vėse rodytis, o nakties metu be
veik visame Kolon mieste nega
lima į gatvę išeiti.

Panamos mieste labai daug 
ginkluotos policijos. Ne tik prie 

(Nukelta į 6 psl.)

Baltiečiai Helsinkyje
Konferencijos užbaigos proga 

Helsinkyje plačią veiklą išvystė 
mūsų VLIKo pirm. dr. Kęstutis 
Valiūnas, Pasaulio Baltiečių 
Santalkos pirm, latvis Uldis 
Grava ir estų atstovas kun. Kari 
Laantee. Spaudoje nuskambėjo 
dr. J. K. Valiūno ir U. Gravos 
sulaikymas Helsinkio aerodro
me. Vėliau paaiškėjo, kad jie 
po kelių valandų buvo paleisti 
ir apgyvendinti nuo miesto 
centro toliau esančiame viešbu
tyje. Atrodo, padėjo JAV kon
greso atstovų Helsinkin siunčia
mos telegramos ir šį kartą ge
rokai didesnis pačių suomių 
nuoširdumas.

Dr. J. K. Valiūno pranešimu 
ELTAI, buvo išdalinta keli tūks
tančiai paruoštų informacinių 
lapelių, susitikta su Suomijos, 
Švedijos bei kitų valstybių spau
dos ir daugelio delegacijų atsto
vais. Ypač artimai bendradar
biauta su “Reuter” žinių agen
tūra. Visi trys baltiečių atsto
vai padėjo gėlių vainiką prie 
suomių tautos didvyrio maršalo 
C. G. Mannerheimo paminklo. 
Suomių, o vėliau ir švedų spau
da mirgėjo baltiečių nuotrau
komis bei aprašymais.

Lietuvių, latvių ir estų jauni
mas surengė demonstracijas 
Helsinkyje, pasiskirstęs į kelias 
grupes, kad būtų sumažinta su
ėmimo grėsmė. Demonstruota 
šešiose vietose skirtingu laiku. 
Kanados spaudą pasiekė dviejų 
latvių jaunuolių demonstracijos 
nuotraukos — Toronto Yorko 
universiteto studento Imanto 
Purvs ir iš Švedijos Helsinkin 
atvykusios Marijos Medins. Jie
du Helsinkio centre grandinė
mis prisirakino prie lempos stie
bo su dviem plakatais rankose: 
“Reikia tik vieno didelio žmo
gaus pasakyti “ne”, P. E. Tru
deau!”; “Sovietų Sąjunga, lauk 
iš Baltijos valstybių!” Ši origi
nali demonstracija truko pus
antros valandos, kol pagaliau 
įsikišo suomių policija. Ją teko 
nutraukti, nes nebuvo gautas 
leidimas demonstruoti.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas taipgi painformavo ir apie 
labai sėkmingą spaudos konfe-
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61 metų amžiaus, staigiai mirė 1975 metų rugpjū
čio 11 dienų Toronte. Palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje 1975 m. rugpjūčio 14 dienų.
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Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

renciją Švedijos sostinėje Stock- 
holme. Ji buvo tarptautinio po
būdžio — žurnalistų susilaukta 
iš daugelio Europos valstybių. 
Jie rodė nuoširdų dėmesį bal
tiečių atstovams ir Baltijos kraš
tams, kurių okupacijos įteisini
mo Helsinkyje siekė Sovietų Są
junga.

Žmogaus teisės
Helsinkyje 35-kių vyriausybių 

vadų pasirašytas “Baigminis ak
tas” juos taip pat įpareigojo 
gerbti žmogaus teises, pagrindi
nes jo laisves, laikytis Jungtinių 
Tautų visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos:

Dalyvaujančios valstybės gerbs 
žmogaus teises ir pagrindines lais
ves, įskaitant minties, sąžinės, reli
gijos ir įsitikinimų laisvę, visiems, 
be rasės, lyties, kalbos ir religijos 
skirtumo. Jos skatins ir vystys efek
tyvų įgyvendinimą pilietinių, politi
nių, ekonominių, socialinių, kultūri
nių ir kitų teisių bei laisvių, kurios 
visos išplaukia iš žmogaus asmeny
bei savybingo orumo ir yra esminės 
jos laisvam bei pilnutiniam vysty
muisi. šia prasme dalyvaujančios 
valstybės pripažins ir gerbs asmeny
bės laisvę išpažinti, vienasmeniškai 
arba bendrai su kitais, religiją arba 
tikybą, veikiant pagal savo paties 
sąžinės liepimą. Dalyvaujančios vals
tybės, kurių teritorijoje yra tautinių 
mažumų, gerbs tokioms mažumoms 
priklausančių asmenų teisę j lygybę
prieš įstatymą, teiks jiems visišką 
galimybę faktiškai naudotis žmogaus 
teisėmis bei pagrindinėmis laisvėmis 
ir tuo būdu gins jų teisėtus interesus 
šioje srityje ...

Šie principai turėtų būti įdo
mūs mums, lietuviams, nes so
vietų okupuotoje tėvynėje, kaip 
liudija “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika”, žiauriai varžo
ma religija, persekiojami tikin
tieji, slopinama laisva tautinė 
mintis. Helsinkyje priimti prin
cipai duoda aiškią teisę išeivijos 
lietuviams reikalauti, kad Mask
va jų laikytųsi ir okupuotoje 
Lietuvoje. Lietuviai ten yra 
tautinė mažuma Sovietų Sąjun
gos teritorijoje. Apie šių prin
cipų pažeidimus, jeigu sovietai 
ir toliau nesiskaitys su mūsų 
tautiečiu teisėmis, turėtume in
formuoti ne tik Helsinkio “Baig
minio akto” signatarus, bet ir 
Jungtines Tautas. Šis paragra
fas atveria naujas galimybes 
mūsų ateities veiklai. V. Kst.



LAISVĖS BUDĖJIMAS KANADOJE
Kanados baltiečiai Helsinkio 

konferencijos metu buvo suor
ganizavę visą Kanadą apimantį 
“Laisvės budėjimą”, kuris tru
ko 72 valandas — kol vyko Hel
sinkio konferencija. Budėjimas 
vyko visuose didesniuose mies
tuose: Toronte, Otavoje, Hamil
tone, Londone, St. Catharines, 
Montrealyje, Edmontone, Win- 
nipege, Kalgary ir Vankuvery
je. Buvo surinkta per 10.000 pa
rašu peticijai, reikalaujančiai 
visiškos laisvės Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kraštams. Budėjimo 
metu visuose miestuose taipgi 
buvo stengtasi rengti spaudos 
konferencijas. Toronte spaudos 
konferencija įvyko rugpjūčio 1 
d., 2 v.p.p., prie miesto rotušės. 
Tiek konferencijos parengimui, 
tiek paties budėjimo suorgani
zavimui labai daug iniciatyvos 
parodė latviai.

Be to, Toronte liepos 30 d. 
dar buvo surengtas “Laisvės 
budėjimo” vakaras nuo 6 v. iki 
vidurnakčio, šis vakaras buvo 
rengiamas ne tik baltiečių, bet 
ir visų kitų komunistų pavergtų 
tautų atstovų. Apie 7 v.v. jau 
buvo miesto rotušės aikštėn pri
sirinkę apie 4.000 žmonių. Kal
bėjo visa eilė valdžios atstovų: 
min. A. Grossman, J. Yaremko, 
O. Jelinek, Ed. Negridge, M. 
Campbell ir Y. Shymko. Ypač 
pažymėtina min. A. Grossmano
kalba, kurioje jisai smerkė ne KLB krašto valdybos pirm. J.

Pavergtųjų tautų parade Klevelande dalyvavo ir lietuviai. Priešakyje žy
giuoja “Žalgirio” šaulių kuopos vadas Alt. Mikulskis. Nuotr. VI. Bacevičiaus

UŽPAKALINIU DURŲ POLITIKA
AL. GIMANTAS

Patraukė dėmesį keliuose 
JAV laikraščiuose išspausdinta 
žinutė apie centrinės amerikie
čių - arabų organizacijos vadovų 
priėmimą Baltuosiuose Rūmuo
se ir draugiškoje atmosferoje 
vykusį pasitarimą - pasikalbėji
mą su prez. G. Fordu. Audienci
ja trukusi 30 minučių. Lakoniš
ka žinutė, skaitytojų gal ir ne
pastebėta, tačiau ji Įdomi ne tik 
patiems arabams, izraelitams, 
bet ir ... lietuviams.

Štai, ką reiškia, kai aplinky
bės, reikalas ir intencijos nėra 
vienodos! Net ir pats vertinimo 
mastelis tų pačių amerikiečių 
piliečių grupių yra skirtingas. 
Lietuviai, kartu ir kiti baltiečiai 
- amerikiečiai, yra tokie patys, 
kaip ir arabų kilmės piliečiai. 
Tačiau jų traktavimas visai skir
tingas.

Mūsų spaudoje gana plačiai 
buvo rašyta apie baltiečių - ame
rikiečių delegacijos priėmimą 
Baltuosiuose Rūmuose. Jis bu
vo sąmoningai slepiamas nuo 
spaudos, radijo ir televizijos ir 
net “Amerikos Balso” laidų. Tas 
pats “skryningas” buvo taiko
mas ir delegacijos nuotraukoms 
su prez. G. Fordu. Atseit, ir 
valstybės departamentas, ir pre
zidentūra buvo vienodai suinte
resuoti baltiečių atstovų priėmi
mą laikyti lyg ir privačiu, ne
reikšmingu, dėmesio nevertu 
Įvykiu. Saviškių rately, lietuvių, 
latvių ir estų tarpe, tegu būna 
visa tai reklamuojama ir kelia
ma, tik ne plačiau, kad nesujau
dintų sovietinių sluogsnių.

Dabartinis amerikinių įstaigų 
elgesys su baltiečiais gali net ir 
patikti sovietinėms sferoms. 
Aiškiai Vašingtone esame trak
tuojami kaip ir pavainikiai ar 
posūniai, nors, atrodo, to lyg ir 
užtenka mūsų vadovaujantiems 
sluogsniams, kurie ragina siųs
ti padėkos laiškus ar telegra
mas. Taip ir norisi klausti — už 
ką? Nebent už tą nuolatinį “pa
lankumą”, o gal už vis tą pačią, 
dabar jau tik tariamą “nepripa
žinimo”, o iš tikrųjų tik užpa
kalinių durų politiką? Vienas 
mastas arabams, izraelitams ir 
jų simpatikams (priekinės du
rys, reklama), kitas — baltie- 
čiams.

šaunūs pareiškimai gaunami 
iš Vašingtono. Reikia daug pa
stangų jiems ten gauti. Po to 
mūsų pačių tarpe beveik susiža
vėjimai, kol nubundama ir . . . 

mą sovietams, bet ir priminė 
Toronte gyvenančių tų tautybių 
permažą domėjimąsi pavergtų
jų likimu. Esą šioje demonstra
cijoje turėtų dalyvauti bent 50.- 
000 asmenų. Taipgi kalbėjo vi
sa eilė pavergtų tautų atstovų. 
Apie 10 v.v. Įvyko religinės pa
maldos, kurioms vadovavo 3 ku
nigai — estas, latvis ir lietuvis, 
dalyvaujant visai eilei baltiečių 
ir kitų tautybių dvasiškių. Bu
dėjimo vakaras buvo užbaigtas 
po 12 v. nakties, latviams, es
tams ir lietuviams sugiedojus 
giesmes prie savo vėliavų, ku
rios plevėsavo 3 dienas rotušės 
aikštėje prie “Laisvės budėji
mo” būstinės.

“Laisvės budėjimą” Toronte 
plačiausiai aprašė dienraštis 
“The Toronto Sun” (pirmame 
puslapyje). Nemažai vietos sky
rė ir “Star”. Mažiausiai dėmesio 
kreipė “The Globe a. Mail”. Bet 
jie visi Helsinkio konferencijos 
proga Įdėjo atitinkamus veda
muosius. Demonstraciją trum
pai komentavo kaikurios radijo 
ir televizijos stotys. Pavieniai 
tautiečiai rašė laiškus dienraš
čių redakcijoms. Dalis jų buvo 
išspausdinta.

Toronte “Laisvės budėjimą” 
rengė specialus komitetas, ku
riame labai aktyviai reiškėsi bal
tiečiai. Lietuviams atstovavo 

pagaliau pastebima, kad visa (tė
ra tik gražūs; bet tušti žodžiai. 
Maždaug, kaip vaivorykštė: nuo
stabi savo spalvomis, viliojanti, 
bet niekam dar neteko jos pa
čiupinėti, pasidžiaugti spalvų 
spektru rankoje.

JAV sostinėje diplomatiniai 
Lietuvos pareigūnai ir jų šeimų 
nariai neturi užtikrinto saugu
mo. Ir čia, matyt, lemia toji už
pakalinių durų politika. Pvz. 
kokia būtų valdžios reakcija, jei 
vietos chuliganai užpultų ir fi
ziškai sužeistų Sovietijos, arabų 
ar izraelitų pareigūnus? Atsaky
mą žinome visu 100%.

Kalinami lietuviai
Sovietiniuose kalėjimuose ir 

priverčiamojo darbo stovyklose 
tebėra daugybė lietuvių. Jų pa
vardės slepiamos, tačiau retkar
čiais ir jos pasiekia laisvąjį pa
saulį. Neseniai pradėtas leisti 
italų savaitraštis “II Settimana- 
le” š.m. liepos 2 d. laidoje pa
skelbė žydų dailininko Boriso 
Pensovo, 29 m. amžiaus, laišką 
pasiekusį Italiją, šis dailininkas 
buvo suimtas 1970 m. už bandy
mą pabėgti iš Sov. Sąjungos ir 
nuteistas 10 metų priverčiamo
jo darbo stovyklos. Jo laiškas 
gautas maždaug prieš metus, o 
paties kalinio dabartinis adresas 
nurodomas toks: B. Penson, 
POB 5110/1, ZH/KH, Maskva, 
USSR.

Minėtame laiške minimos ir 
kelios pavardės, kalinamų lietu
vių ir vieno latvio. Pašilis (var
das nepažymėtas), 19 m. am
žiaus, buvo nuteistas už “nacio
nalistinę propagandą”, Liudvi
kas Simutis, gimęs 1935 m., nu
teistas mirti už “antisovietinę 
veiklą”; bausmė buvo pakeista 
25 metų priv. stovykla. Serga 
džiova. Petras Paulaitis, gimęs 
1904 m., kadaise studijavęs fi
losofiją Italijoj, buvo suimtas 
vokiečių Gestapo, vėliau paleis
tas; 1947 m. buvo suimtas sovie
tų, tardytas, paleistas ir vėl su
imtas už “nacionalistinę veik
lą”; dar turi kalėti 9 metus. Ri
mas Čekelis, gimęs 1955 m., Vil
niaus konservatorijos studentas, 
1973 m. buvo nuteistas trejiem 
metam kalėjimo už “nacionalis
tinę veiklą”. Ivar Žukovskis, lat
vis, žurnalistas, nuteistas 5 me
tams už žinių teikimą V. Vokie
tijai.

Be to, laiške suminėti keli uk
rainiečiai ir žydai. Laiško auto
rius B. Penson prašo plačiai 
skelbti jo pateiktas žinias.

Prieš Helsinkio deklaraciją visoje Kanadoje buvo surengtos demonstracijos — laisvės budėtuvės, kuriose daly
vavo sovietų pavergtų tautų atstovai, šioje nuotraukoje — demonstracijos dalis Toronte Nuotr. S. Dabkaus

R y šiai
STEPAS VARANKA

Šis svarbus klausimas lietu
vių išeivijos nėra iki šiol tinka
mai išnagrinėtas. Pastaruoju 
metu įvairių tautų išeivijos 
spaudoje keliamas klausimas 
bendradarbiavimo su rusų disi
dentais. Neseniai pradėtas Eu
ropoje leisti tos grupės žmonių 
žurnalas “Kontinent”, apie kurį 
yra susispietę žymūs rusų išei
vių intelektualai bei veikėjai, jų 
tarpe ir A. Solženicinas. Mini
masis žurnalas kviečia ir kitų 
pavergtų tautų rašytojus bei 
publicistus jungtis į bendrą dar
bą prieš sovietus.

Lietuvių išeivių spaudoje Eu
ropoje jau atsiranda balsų, ra-' 
ginančių dėtis prie to darbo 
“Kontinente”. Vienas tokių yra 
V. Jungėnas (slapyvardis), kuris 
savo straipsnyje “Kam mums 
reikalingas Kontinentas”, (“Met
menys” nr. 29, 1975), reiškia 
nuomonę, kad lietuvių išeivių 
tarpe labai mažai kalbama ir 
diskutuojama apie savo krašto 
problemas; kad atskiros tauty
bės išeivijoje nesugeba palaiky
ti nuolatinių ryšių, sukurti stip
raus, pastovaus bendro fronto. 
“Europos Lietuvis” nr. 28,r1975 
paskelbė J. Vilčinskio apžvalgi
nį straipsnį “Dialogas Kontinen
te”, kuriame reiškiamos kitų 
nuomonės dėl bendradarbiavi
mo.

Iš tikrųjų nėra tain blogai. 
VLIKas toje srityje veikia. Mes, 
lietuviai, mėgstame prisiminti 
savo garbingą praeitį ir apie ją 
kalbėti. Mėgstame prisiminti ki
tų tautų padarytas mums skriau
das, dažnai esame sentimenta
lūs. Šiandieną pasaulis kitoks. 
Mes turėtume būti daugiau rea
lūs. Turėtume panaudoti įvai
rias pasitaikiusias progas Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti. 
Reikėtų pagal turimas sąlygas 
žiūrėti į ateitį ir esamas galimy
bes išnaudoti savo tikslams pa
siekti. Savo siekiams reikšti tu
rime ir tarptautinę spaudą, ku
ria reikia naudotis tautinėms 
aspiracijoms išreikšti, jas su 
kaimynais rusais, lenkais, ukrai
niečiais, gudais ir kitais nuolat 
aiškintis. Reikia jiems savo sie
kius išdėstyti. VLIKo seime 
Niujorke'1969 m. Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos centro val
dybos pirm. K. Veikutis savo 
kalboje ragino veiksnius neati
dėliojant sueiti į glaudesnį 
bendradarbiavimą su ukrainie
čiais, gudais ir kitais mūsų kai
mynais.

Kai mes, lietuviai, tebesvars-
tome užmezgimą ryšių su rusų 
disidentais, lenkų išeivių “Kul
tūra” žurnalo atstovai jau pra
dėjo su “Kontinentu” dialogą, 
kuriame yra liečiama Lietuva ir 
Vilnius.

Minimas rusų disidentų žur
nalas “Kontinent” išspausdino 
lenkų “Kultūra”- žurnalo bend
radarbio Juliusz Mieroszewski 
pasisakymą apie bendradarbia
vimo reikalingumą tarp rusų di
sidentų ir Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų išeivijoje. Miero
szewskis “Kultūra” žurnale nr. 
6/333, 1975, skyriuje “Archi- 
wum politiczne. Materialy do 
refleksiji i zadumy” (“Politinis 
archyvas. Medžiaga apmąsty
mui”), siūlo visų pavergtų tautų 
disidentų bendradarbiavimą, 
siekiant savo valstybių nepri
klausomybės atstatymo.

Lenkų ir rusų išeivijoje dėl 
bendradarbiavimo yra skirtingų 
nuomonių. Yra lenkų, manan
čių, kad su sovietais nėra įma
nomas joks taikingas sugyveni
mas ir bendradarbiavimas. Ne 
mes vieni esame tokioje padė-

su rusų disidentais
tyje, sako straipsnio autorius; 
rusų disidentai Sovietu Sąjun
goje ir išeivijoje yra tokioje pa
čioje padėtyje. Jų. mūsų ir kitų 
pavergtų tautų viltys esančios 
susijusios su turinčiom anks
čiau ar vėliau įvykti permainom 
toje nelaimingoje vergų šalyje.

Rusų disidentų tarpe yra no
rinčiu bendradarbiauti su kitom 
tautybėm dėl sovietinės siste
mos pakeitimo, bet jie nori so
vietų užgrobtus žemės plotus ir 
valstybes pasilaikyti sau (rusų 
imperijos ribose). Rusų disiden
tai, pasak Mieroszewskio, yra 
natūralūs lenkų sąjungininkai, 
panašiai kaip ukrainiečiai, lie
tuviai ir gudai. Aišku, vien tik 
pripuolamų lenkų emigrantų 
veikėjų ir rašytojų susitikimų 
su “Kontinento” rusų grupe ne
užtenka. Be abejonės, lenkų ir 
rusų išeivijoje yra tokių, kurie 
jokio nuoširdaus suartėjimo ir 
bendradarbiavimo nepageidau
ja. Lenkų emigrantų tarpe esą 
nemažai tokių antikomunistų, 
su kuriais, autorius sako, neno
rėtų turėti jokio artimesnio 
kontakto. Mums rūpi, sako Mie- 
roszewskis, tie rusai, kurie yra 
antisovietiniai, t.y.. jaugiau, ne
gu antikomunistai, “kurie norėtų 
su lenkais susitarti ir nustatyti 
bendrus pagrindus bei tikslus. 
Esą būtų pageidautina pasirašy
ti net bendrą lenkų - rusų dekla
raciją.

Kas skiria lenkus nuo rusų 
Vakaruose? — klausia Miero- 
szewski. Lenkus skiria nuo rusų 
lenkų politika ir pažiūros ukrai
niečiu, lietuvių ir gudų atžvil
giu. Mes, lenkai, nereikalauja
me sau nieko, — sako autorius. 
— Nereikalaujame nei Vil
niaus, nei Lvovo. Vilnius turi 
priklausyti nepriklausomai Lie
tuvai, o Lvovas būsimai Ukrai
nai. Mes, lenkai, pripažįstame 
apsisprendimo teisę. Mes nega
lime elgtis kitaip, nes patys rei
kalaujame sau apsisprendimo 
teisės Lenkijai. Svarbiausia, 
kiekviena tauta pati turėtų pasi
sakyti dėl savo nepriklausomy
bės. Lenkija, būdama pavergta, 
turi būti solidari su kitom pa
vergtom tautom.

Yra lenkų išeivių, kurie sako: 
turime visiškai atsiskirti nuo 
ukrainiečių ir lietuvių tautinių 
aspiracijų, siekiančių nepriklau
somybės atgavimo, kad išsiderė
tume dabartinei Lenkijai įvai
rių privilegijų. Autoriaus nuo
mone, tai būtų niekšiškas pasi
elgimas ir netikusi politika. Su 
tokia politika, mes, lenkai, tik 

prisidėtume prie didesnio už
grobtų tautų pavergimo, pablo
gintume Ukrainos ir Lietuvos 
padėtį. Labiausiai pakenktume 
sau ir savo siekiamiems tiks
lams, — pabrėžia autorius.

Kiekvienas rusų emigrantas, 
kuris atmeta sovietizaciją, turi 
atmesti ir imperializmą. Čia ne
gali būti jokio pusiaukelio. Ru
sų išeivių spauda prikiša len
kams, kad jiems yra lengva 
skelbti tokias teorijas ir pažiū
ras, nes už viską turi sumokėti 
Rusija. Tai būtų teisinga, jeigu 
Sovietų Sąjungos imperija būtų 
tapatinama su rusų imperija. 
Nei Lenkijoje, nei kitur nėra 
rusų įgulų, yra tik Sovietų Są
jungos kariuomenė. Kai žlugs 
sovietizmas, žlugs ir Sovietų Są
jungos imperija. Tie antikomu
nistai, kurie su pasididžiavimu 
žiūri į augančią Sovietų Sąjun
gos imperiją, de facto yra pro- 
komunistai, nesvarbu ką jie ra
šo ir sako.

Daugelis lenkų panašiai elgia
si. Jie nori pasilikti jiems po II 
D. karo priskirtas žemes vaka
ruose ir atgauti prarastąsias ry
tuose. “Kultūra” žurnalo žmp- 
nės nuo pat pradžios reiškia nu
sistatymą, kad tikras antisovie
tizmas reiškia ne tik laisvę Len
kijai, bet ir teisę į nepriklauso
mybę Ukrainai ir Lietuvai. To
dėl “Kultūra” skelbė nuo pat 
pradžios, kad Vilnių reikia grą
žinti nepriklausomai Lietuvai, o 
Lvovą — nepriklausomai Ukrai
nai. Mieroszewskis rašo, kad dėl 
draugystės su sovietais lenkai 
turi išsižadėti solidarumo su uk
rainiečiais, lietuviais ir gudais.

Ar draugystė su laisvais anti- 
sovietiniais rusais yra tokia pati 
kaip seniau? Tai klausimas, į 
kuri turi atsakyti šiandieną lais
vieji rusai be jokio išsisukinėji
mo. Savitarpinė pavergtų tautų 
neapykanta neišlaisvins iš so
vietinio jungo bei priespaudos, 
tik ją pablogins ir sustiprins.

Kažkodėl rusai, ar jie būtų 
Sovietų Sąjungoje, ar išeivijoje, 
tiki į rusu imperijos nedalomu
mą. Jei “Kontinento” žurnalo 
grupė atstovauja tokioms pažiū
roms ir idėjoms, tai pavergtų 
tautų ryšys su jais ir bendradar
biavimas būtų beprasmis, žalin
gas. Reikia manyti, kad rusuose 
yra realiai galvojančių žmonių, 
kurie supranta kitų tautų aspi
racijas būti nepriklausomomis. 
Bet tai turėtų išryškinti “Kon
tinento” žurnalo vadovaujantys 
žmonės arba kiti laisvieji rusai.
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PRANEŠIMAS IŠ AUSTRALIJOS

Mokytojo kova su premjeru
Iškelta byla premjerui po susikirtimo dėl baltiečių

J. VASILIAUSKAS
Apie šį įvykį buvo trumpai rašyta 

“TŽ” 31-32 nr., pasinaudojant iš 
Australijos gauta spaudos iškarpa. 
Čia spausdiname smulkesnį įvykio 
aprašymą, kuriame kaikurios detalės 
skiriasi nuo ankstyvesnės informaci
jos, paskelbtos “TŽ”. RED.

Jau beveik metai, kai Austra
lijos min. pirmininkas už gra
šius pardavė Pabaltijo tautas 
Sovietų Sąjungai. Tų grašių ver
tės iki šiol dar niekas nežino, iš
skyrus patį p. Whitlama. Jo sa
vanaudiško mosto sukelta aud
ra baltiečių tarpe dar vis nenu
rimsta. Visa eilė didesnių ir ma
žesnių demonstracijų, organi
zuojamų ne tik pačių baltiečių, 
bet ir australiečių, vis neduoda 
ramybės min. pirm. Whitlamui. 
Jeigu iki šiol jis tik baltiečių 
vardą žinojo, tai dabar jau ėmė 
pats mokytis baltiečių istorijos,
deja, ne iš objektyvių šaltinių, 
bet, kaip matyti, iš propagandi
nių sovietų skleidžiamų pamf
letų.

Neseniai po visą Australiją 
nuskambėjo gėdingas Whitlamo 
atsiliepimas apie Pabaltijo tau
tas, kuris parodė menką jo ži
nojimą mūsų istorijos.

Norėdamas nusikratyti savo 
krašto apsaugos ministeriu Ber
nard, Whitlamas atleido ji iš pa
reigų ir paskyrė ambasadorium 
Skandinavijos kraštams su rezi
dencija Stockholme. Į jo vietą 
reikėjo rinkti naują parlamento 
narį iš tos apylinkės, kuriai at
stovavo Bernard. Ta vietovė, va
dinama Bass, yra Tasmanijos 
šiaurėje. Tai per 40 metų buvu
si garantuota vieta darbiečių 
partijos atstovui. Tačiau dabar, 
Whitlamo darbo partijos popu
liarumui vis mažėjant, kilo įta
rimas, kad darbiečiai gali šią 
vietą pralaimėti liberalų nau
dai. Užtat pats vyriausybės gal
va Whitlamas atvažiavo čia va
ryti priešrinkiminės propagan
dos. Pasitaikė, kad mitingas bu
vo sušauktas Launceston mies
te, Matriculation College patal
pose, kur daugumą klausytojų 
sudarė per 700 studentų. Dau
guma jų — virš 18 metų, taigi 
turintys, teisę balsuoti.

Po gražbylingos propagandi
nės kalbos Whitlamas sutiko at
sakyti į klausimus. Atsistojo 
vienas asmuo iš auditorijos ir 
klausia:

— Kodėl federacinė vyriau
sybė pripažino Pabaltijo valsty
bes Sovietų Sąjungai?

Ministeris pirmininkas, ma
nydamas, kad klausėjas yra bal- 
tietis, atsako:

— Tie iš jūsų, kurie mokate 
savo istoriją, turite žinoti, kad 
Pabaltijo valstybės Estija, Lat
vija ir Lietuva egzistavo atski
rai tik 20 metų, t.y. tarp 1919 ir 
1939 m. Per visus buvusius 
šimtmečius jos priklausė Švedi
jai, Rusijai ir Lenkijai.

Klausėjas, kuris, kaip vėliau 
paaiškėjo, buvo mokytojas Tho
mas Richard McGlynn, atkirto:

— Ne savo noru! — Nekreip
damas į tai dėmesio, Whitlamas 
tęsė toliau:

— 1930 m. jie visi buvo fašis
tai! — McGlynn atkirto:

— Jie nebuvo!
— Jie turėjo tada fašistines 

vyriausybes, kaip jūs pats gerai 
žinote! — nenusileido Whitla
mas.

— Jūsų istorija yra abejoti
nos vertės! — Whitlamas pradė
jo karščiuotis; — aš prileidžiu, 
kad esate mokytojas ir nenorė
čiau tikėti, kad klaidinate savo 
mokinius.

Salėje kilo didelis triukšmas. 
Jaunimas palaikė savo mokyto
ją ir pradėjo šaukti “buu, buu” 
Whitlamo adresu. Kiek apri
mus, McGlynn pareiškė buvęs 
porą metų Rytų Europoje. Dia
logas vyko toliau:

— Ar jūs esate mokytojas?
— Taip, esu ir esu ten buvęs 

dvejus metus . ..
— Ką dėstote?
— Esu geografijos mokyto

jas. — Salėje vėl kilo triukš
mas.

— Jūs darote gėdą savo pro
fesijai, — toliau karščiavosi 
Whitlamas ir ignoravo mokyto
ją, kuris dar vis stovėjo ir lau
kė progos išsižioti.

— Vienintelis kelias Pabalti
jo valstybėms atgauti nepriklau
somybę yra pasaulinis karas, 
kuriame Amerika turėtų nuga
lėti Rusiją. Tai faktas! O kas iš
mūsų nori kito karo? — baigė 
savo išvedžiojimus Whitlamas.

Tada mokytojas McGlynn pa
reiškė, kad tik Lietuva buvo fa
šistinis kraštas, kai tuo tarpu 
Estija, nors ir nebuvo pilnai de
mokratiška, turėjo demokratinę 
santvarką, o Latvija tvarkėsi 
pilnai demokratiškai iki buvo 
pavergta.

Čia reikia pasakyti, kad ir 
mokytojo McGlynn istorija šlu
buoja. Manau, visi gerai žinome, 
kad Latvija jokiu būdu nebuvo 
demokratiškesnė už Lietuvą. 
Juk dar 1934 m. tuometinis Lat
vijos prezidentas ' Ulmanis su 
krašto apsaugos ministerio Ba- 
lodžio pagalba gegužės 15 d. 
įvykdė perversmą, uždarė visas 
politines partijas ir išlaikė tokį 
autoritetinį režimą, kaip ir tau
tininkų partijos Lietuvoje, iki 
okupacijos.

McGlynn kalba buvo palydė
ta didelių ovacijų. Whitlamas 
vėl įsiterpė:

— Ten buvo tiek demokrati
jos, kiek Hitlerio Vokietijoje.

Sis min. pirmininko dialogas 
su mokytoju McGlynn nuskam
bėjo po visą Australiją kaip di
delė sensacija. Incidentas buvo 
smulkiai aprašytas visuose di
džiuosiuose Australijos dienraš
čiuose. Baltiečių klausimas vėl 
iškilo viešumon. Pasipylė pro
testo laiškai spaudoje. Mokyto
jas McGlynn padavė Whitlama 
į teismą už tai, kad pastarasis jį 
pažemino jo mokinių akivaizdo
je, sakydamas: “Jūs klaidinate 
savo mokinius”. Mokytoją Mc
Glynn remia mokytojų unija. 
Kuo tas pasibaigs, dar nežinia. 
Whitlamo įgelti baltiečiai ne
rimsta ir demonstruoja kiekvie
na proga, kur tik Whitlamas pa
sirodo.

Tasmanijos Bass rinkiminėje 
apygardoje, kur įvyko Whitla
mo ginčas su mokytoju apie bal- 
tiečius, pirmą kartą per 40 me
tų darbiečių partija pralaimėjo 
rinkimus su milžiniška persvara 
opozicijos naudai. Užtat darbo 
partijos vadai dar ir dabar ne
gali dovanoti savo lyderiui 
Whitlamui ir jo veiklą vis dau
giau kritikuoja. O kai Pietų 
Australijoje buvo paskirti vals
tijos rinkimai, tai pats premje
ras Dunstan (darbietis) ir darbi
ninkų unijos pareikalavo, kad 
Whitlamas čia visai nesirodytų, 
o jei ir atvažiuos, kad nekalbė
tų viešai. Whitlamas visdėlto at
važiavo į Adelaidę, nors propa
gandoje ir nedalyvavo. Jo pasi
tikti į aerodromą atvyko apie 
400 baltiečių su plakatais bei 
stipriais šūkiais jo negarbei. 
Pvz. viena lietuvė dėvėjo dide
lę skrybėlę, kurios vienoje pu
sėje buvo įrašyta: “Moscow 
puppet, study Baltic history”, 
kitoje pusėje: “Whitlam, you 
are disgrace to Australia”. Si 
ponia už savo drąsą ir tiesius 
žodžius susilaukė daug sveikini
mų net iš australiečių. Pats 
Whitlamas, pabūgęs demonst
rantų, aplinkiniais keliais išvy
ko iš aerodromo.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus, 
148 Westminster Ave., Toronte 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) oTel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).
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DAINŲ ŠVENTI5
Septintoji respublikinė dainų šven

tė Vilniuje liepos 18-20 d.d. turėjo 
tris pagrindinius renginius — an
samblių vakarą Kalnų parke, chorų 
koncertą Vingio parke ir baigminį 
šokėjų pasirodymą “Žalgirio” stadi- 
jone. Šventinėje eisenoje dalyvavo 
33.000 dainininkų, šokėjų, orkestram
tų. Visi šventės renginiai buvo skir
ti sovietinės pergalės II D. kare tris
dešimtmečiui ir sovietinamos Lietu
vos trisdešimtpenkmečiui. Savo svei
kinime dalyviams kompartija ir val
džia atvirai pabrėžė šios šventės po
litinį ir kultūrinį pobūdį. Lietuviš
kiausias buvo saviveiklinių ansamb
lių vakaras Kalnų parke, kur sol. 
V. Noreika su birbynės palyda pa
dainavo “Arimų dainą” ir kur beveik 
visą repertuarą sudarė mūsų liau- 
d!es dainos bei šokiai.

Dainų šventė Vingyje buvo pradė
ta A. Bražinsko kantata “Brolių mil
žinų šaly”. Spauda cituoja šios kan
tatos posmą: “Prie Volgos plačiosios, 
prie Dono sraunaus, prie Nemuno 
seno, vingiuoto ramaus, ir rusas, lie
tuvis, ir latvės sūnus čia laime ir 
džiaugsmą dalinas perpus ...” Kan
tata neužmiršo ir kompartijos: “Par
tija, tau, mūsų partija, dainuoja tau
tos ir dainuos, partija, Lenino par
tija — žvaigždė mūsų skrydžių spar
nuos . ...” Propaganda taip pat dvel
kė V. Laurušo kompozicija “Dainuo
ja darbo Lietuva", E. Balsio — 
“Skambėk, pionierių dainele”, J. 
Švedo — “Daina apie Tarybų tau
tą”, L Dunajevskio — “Daina apie 
Tėvyne". I propagandinius rėmus 
buvo įpintos lietuvių ir rusų liaudies 
dainos, B. Smetanos operos “Parduo
toji nuotaka” ištrauka, J. Naujalio ir 
Maironio “Lietuva brangi”. Kaimo 
kapela programą papildė “Mergvaka
rio valsu”, “Linksmuole”, liaudiška 
kompozicija “Sviro svirtys”.

Koncertą “Žalgirio” stadione šokė
jai pradėjo “Iškilmingu trejiniu” ir 
“šventine polka”. Vaikų grupės at
liko šokius “O-pa-pa”, “Sėjau rūtą”, 
“Viens, du, trys”, “Mūsų dienos — 
kaip šventė”, moksleivių — “Šėlti- 
nį” ir “Tilčiuką”. Programą papildė 
“Jubilėjinis kadrilius”, “Subatėlė", 
“Pakeltkojis”, “Blezdingėlė”, “Ru
gučiai”, M. Vaitulevičiūtės masinė 
kompozicija “Ant kolūkio lauko”.

Programoje taip pat dalyvavo pra
moginių šokių atstovai, pučiamųjų 
instrumentų orkestrai. Respublikinės 
dainų šventės, rengiamos kas penke- 
ri metai, sutampa su sovietinamos 
Lietuvos pankmečiais. šiemetinės 
šventės meno vadovu ir vyr. dirigen
tu buvo kompoz. Konradas Kavec- 
kas. šventės renginių aukurams ug- 

' nis buvo atnešta iš rusų kariij ka- 
į pinių Antakalnyje.

ANTKAPINIS PAMINKLAS
Antakalnio karių kapinėse liepos 

16 d. buvo atidengtas antkapinis pa
minklas A. Sniečkui, sukurtas skulp
toriaus N. Petrulio ir velionies ar
chitekto I. Laurušo. Pastarojo pa
ruoštus planus įgyvendino architek
tas R. Dičius. Paminklo akcentą su
daro A. Sniečkaus biustas. Pagrin
dinį žodį apie velionies nuopelnus 
tarė ir raudoną juostelę perkirpo 
jo įpėdinis P. Griškevičius, dabarti
nis I kompartijos sekretorius. Vil
niaus televizijos ir radijo choras at
liko M. Petrausko dainą J. Janonio 
žodžiais "Neverkit pas kapą”.

MINISTERIŲ TARYBA
Naujai išrinkta augščiausioji tary

ba savo posėdyje liepos 17 d. patvir
tino ministerių tarybą, kurioje šį pa
vasarį buvo padaryta keletas neesmi
nių pakeitimų. Okupuotos Lietuvos 
valdžią dabar sudaro: ministerių ta
rybos pirm. J. Maniušis, I pavaduo
tojas K. Kairys, pavaduotojai — L. 
Diržinskaitė-Piliušenko, A. Drobnys, 
rusas J. Rusenka, V. Vazalinskas. At
skiroms ministerijoms vadovauja: 
augštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo — H. Zabulis, užsienio rei
kalų L. Diržinskaitė-Piliušenko, bal
dų ir medžio apdirbimo pramonės 
— P. Kurys, finansų — R. Sikors
kis, kaimo statybos — A. Bagdonas, 
kultūros — L. šepetys, lengvosios 
pramonės — J. Ramanauskas, mais
to pramonės — S. Dulskas, meliora
cijos ir vandens ūkio — J. Velička,

Dabartinės Klaipėdos senamiesčio kampelis. Ant pastato matyti užrašas lie
tuvių ir rusų kalbomis “Žvejų g-vė”

mėsos ir pieno pramonės — M. Buk- 
lys, miškų ūkio ir miško pramonės 
— A. Matulionis, paruošų — L. Ka- 
rėčkas, prekybos — P. Mickūnas, ry
šių — K. Onaitis, statybinių medžia
gų pramonės — S. Jasiūnas, staty
bos — R. Sakalauskas, sveikatos 
apsaugos — V. Kleiza, švietimo — 
A. Rimkus, teisingumo — A. Ran-
dakevičius, vidaus reikalų — J. Mi
kalauskas, žemės ūkio — M. Griga
liūnas, transporto ir plentų _  V.
Martinaitis, buitinio gyventojų ap
tarnavimo — K. Plechavičius, komu
nalinio ūkio — J. šerys, socialinio 
aprūpinimo — J. Pacevičienė, vieti
nės pramonės — rusas G. Simenen- 
ka. Jiems talkina dešimties įvairių 
komitetų pirmininkai, jų tarpe ir 
Juozas Petkevičius, kuriam yra pati
kėtas saugumo komitetas.

JAUNIEJI MENININKAI
Valstybinį Vilniaus dailės institu

tą šiemet baigė 77 jaunieji meninin
kai — dailininkai ir architektai. Visi 
jie studijas apvainikuoja diplomi
niais darbais, kurių dalis papuošia 
Lietuvos miestus bei gyvenvietes. 
Diplomanto D. Čepo paminklas so
vietinių Žemaitės partizanų jungi
niui bus atidengtas Rokiškio apylin
kėse, K. Balčikonio sienos kilimą 
gaus “Dainavos” sanatorija Druski
ninkuose, V. Kasperavičiaus kilimą 
— Vievio paukštynas. G. Plechavi
čiaus skulptūra bus pastatyta Vil
niaus prekybinio centro aikštėje, de
šiniajame Neries krante. Architektė 
R. Rimkienė sukūrė Šalčininkų kul
tūros namų vidaus įrenginių ir ap
linkos tvarkymo projektą. Valstybi
nis Vilniaus dailės institutas gyveni- 
man jau yra išleidęs daugiau kaip 
tūkstantį tapytojų, grafikų, skulpto
rių, vitražininkų, keramikų, komer
cinės dailės atstovų, architektų ir 
menotyrininkų.

PLEČIAMA VANAGUPĖ
Palangos kurortas plečia kaimy

ninę Vanagupe, kuriai yra numaty
tas 11,2 ha plotas, čia jau pastatyta 
valgykla, turinti 60 vietų viduje ir 
80 vietų atvirame ore. Žemės ūkio 
ministerijos poilsio namų susivieni
jimas stato 300, 250 ir 200 vietų poil
sio namus su bendra valgykla ir klu
bu. Kurortų valdymo tarybos stato
mi poilsio namai turės 300 ir 250 
vietų, valgyklą ir klubą, jūrų laivi
ninkystės — 200 vietų su pagalbinio 
aptarnavimo skyriais. Palangai pri
klausančio pagalbinio Vanagupės ku
rorto planus yra paruošęs J. Rus
teika.

KAUNIEČIŲ “METSKAITLIS”
Kauno P. Ziberto šilko kombina

tas iš medžiagų atliekų kasmet ga
mina suvenyrinius kalendorius, vadi
namus “metskaitliais”. Šiemet jie bu
vo skirti sovietinės pergalės II D. 
kare trisdešimtmečiui, tarptautiniam 
moterų metam ir M. K. Čiurlionio 
šimtosiom gimimo metinėm. Vie
nas kauniečių “metskaitlis” 63 paras 
praleido erdvėse. Jį buvo pasiėmę 
sovietų kosmonautai P. Kliniukas ir 
V. Sevastukas į erdvių laboratoriją 
“Saliut-4”. Iš laboratorijos jis buvo 
parodytas televizijos žiūrovams ir 
dabar grįš įmonės muzėjun.

VILNIAUS TELEFONAI
Į Vilniaus telefono tinklus nese

niai buvo įjungtas 70-tūkstantasis te
lefono aparatas. Nuo 1971 m. tele
fono abonentų skaičius paaugo 26.- 
500. Nors ryšininkai džiaugiasi puse 
metų anksčiau įvykdyta penkmečio 
užduotimi, 70.000 telefono abonentų 
yra labai menkas skaičius miestui, 
turinčiam daugiau kaip 400.000 gy
ventojų. Centriniu Vilniaus miesto 
telefono mazgu taps Liudo Giros gat
vėje montuojama stotis. Ji derins 
septynių rajoninių bei daugiau kaip 
30-ties smulkesnių stočių darbą.

GILINA EŽERUS
Maždaug trečdalis Lietuvoje esan

čių 3.000 ežerų uždumblėjo, tapo ne
skaidriais. Mokslininkų pasiūlymu 
juos bus stengiamasi atgaivinti. 
Druskininkų Druskonio ežerą ir Ugi 
Varėnos rajone jau valo galingos 
žemsiurbės. Dugno nuosėdos bus pa
naudotos kaip organinės trąšos lau
kams. y. Kst.

Baltiečiai ir kitų Europos pavergtų tautų atstovai Toronte reikalauja laisvės savo kilmės kraštams. S. Dabkus

g HAMILTON
DR A. GAILIUS atostogaus nuo 

rugpjūčio 31 iki rugsėjo 15 d. Pa
cientai tuo metu prašomi kreiptis į 
dr. L. Zavodni tel. 545-2433.

SLA 72 KUOPOS ruošta gegužinė 
liepos 27 d. A. Padolskio sodyboje 
buvo sėkminga. Svečiai pradėjo rink
tis anksti ir apie 3 v.p.p. buvo jau 
per 40 automobilių. Netrūko ir sve
čių: iš Čikagos dalyvavo E. Adle
rs kuris atostogų metu lankėsi pas 
draugus ir į gegužinę atvyko su Alf. 
Patamsiu iš Hamiltono; N. Navickie
nė iš Floridos, anksčiau gyv. Hamil
tone, jau antri metai gegužinėje 
padeda -aprūpinti svečius maistu. 
Šiais metais daugiau svečių atsilan
kė iš Londono. Buvo malonu susitik
ti su P. Genčių, veikliu Londono lie
tuvių kolonijoje, su kuriuo prieš 23 
metus teko Londone artimai bendra
darbiauti, su K. Kudučiu, prieš 20 
metų gyv. St. Catharines, p. Navic
ku ir kt. SLA 72-ros kuopos ruoštos 
gegužinės jau daug metų yra sėk
mingos. Paris lietuviai ne tik daly
vauja gegužinėje, bet ir prisideda 
darbais ruošiant gegužinę. Į geguži
nę atvyko ir parėmė Lietuvos lais
vės kovotojus — Pr. ir Alg. Bražins
kus savanoriai-kūrėjai - — A. Šukys iš 
St. Catharines ir S. Ulbinas iš Nia
gara Falls, šiais metais prieš 5 v.p.p. 
sugriaudė perkūnas ir kelias minu
tes lėtai palijo. Kai oras pragiedręjo, 

, svečiai linksminosi gryname ore jki 
' vėlyvo vakaro.

Lietuvos laisvės kovotojai Pr. ir 
Alg. Bražinskai atsiuntė SLA 72 kuo
pai ir gegužinės dalyviams padėką.

SLA 72 kuopos loterijos laimingi 
bilietai: $25 bil. nr. 555; po $10: 
bil. nr. 41, 143, 417, 481, 591; po $5: 
bil. nr. 66, 113, 180, 452, 561, 479, 
756, 777, 822, 831. , ,J. šarapnickas, 

SLA 72 k. pirm.
STELCO ĮMONE su unija Local 

1005 pasirašė naują trejų metų dar
bo sutartį, kurią patvirtino 52% dir
bančiųjų. Pagal naująją sutartį dar
bininkams pakeliamas valandinis at
lyginimas pirmais metais 90 et. į va
landą, antrais ir trečiais — po 20 et. 
Duotas neribotas gyvenimo pabran
gimo priedas, kuris numatomas ant
riems ir tretiems metams po 50 et. 
valandinio pakėlimo. Sakoma, kad 
dabar Stelco darbininko valandinio 
atlyginimo vidurkis yra $6,18. Yra 
daug kitokių pagerinimų: sekmadie
nį už darbą mokės $1 daugiau į va
landą, už popietinę pamainą — 20 
et. ir naktinę — 25 et.; susirgus mo
kės $170 į savaitę; gyvybė apdrausta 
$13.000. Nieko nebereikės primokėti 
dantistams; gydymo drauda dabar 
daug plačiau apima. Pagerintos pen
sijos — dabar galima gauti pilną 
pensiją $570 į mėnesį su 58 metais 
amžiaus ir 30 metų tarnyba. Jau 
esantiems pensininkams duotas $40 
mėnesinis priedas. Yra dar daug ir 
kitokių smulkių pagerinimų. Dėl ne
tikros ekonominės padėties niekas 
nenorėjo ilgos sutarties, todėl už 
balsavusiųjų persvara buvo nežymi.

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU
BAS iš federacinės valdžios gavo $6.- 
712 pašalpą. Gautus pinigus su tam 
tkirais suvaržymais gali panaudoti 
savo veiklai plėsti.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125 ■ ALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.000.000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ... 7'/i%
term, depozitus 1 m. 8’/2%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12%
nekiln. turto pask. 10 Vi %

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai-----------------
kiekvieno skoniui

284 KING STREET E„ 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

SUKAKTUVINIS LEIDINYS “Ha
miltono Lietuviai” jau paruoštas ir 
atiduotas spausdinti. Spaudos dar
bus atlieka V. Enskaičio spaustuvė 
“Lituanica”.

ONUTEI JUSIENEI General ligo
ninėje buvo padaryta sunki, bet sėk
minga širdies operacija. Ligonė jau 
yra grįžusi į namus, kur baigia sveik
ti ir stiprėti. K. M.

PADĖKA
Ruošdami SLA 72 kuopos tradici

nę gegužinę paremti Lietuvos lais
vės kovotojams Pr. ir Alg. Bražins
kams, susilaukėme gausios paramos. 
Reiškiame nuoširdžią padėką auko
jusiems loterijai $20: J. Pukščiui; po 
$10: SLA geradariui, G. Melnykui, 
Ritai Ročytei, Pr. Ročiui, O. Staske
vičienei, J. Rankauskui; po $5: V. 
Matukaičiui, V. Bagdonui, V. Tripo- 
nui, Z. Jakuboniui, Z. Pulianauskui, 
A. Mingėlai, SLA 236 k. pirm. H. 
Chvedukui iš Toronto; taipgi už au
kas — A. Steponaičiui ir S. Aleksai; 
bilietų platintojams: savanoriui - kū
rėjui A. Padolskiui ir A. Kuzmickui 
iš Paris, O. Indrelienei iš Toronto, 
p.p. Staškevičiams, K. Deksniui, P. 
Žuliui, B. Pakalniškiui, M. Juodžiui, 
Z. Pulianauskui, G. Melnykui, V. 
Bagdonui, S. Pilipavičiui, R. Matu
kaičiui, A. Kaušpėdai, J. Paukščiui; 
J. Budnikui už muziką Bražinskų 
garbei; už paruošimą maisto geguži
nei: O. Šukienei ir Z. Ulbinienei; už 
išdavimą maisto svečiams: N. Navic
kienei iš Floridos, Z. Matukaitienei,
D. Dauginienei ir Z. Ulbinienei, va
dovavusiai valgių bufetui; spaudai už 
gegužinės garsinimą: “Tėviškės Ži
buriams”, “Nepriklausomai Lietu
vai”, “Naujienoms”, “Tėvynei” ir 
radijo valandėlei “Tėvynės Prisimi
nimai”; svečiams už gausų dalyvavi
mą gegužinėje. SLA 72 kuopa

PADĖKA
Liepos 23 d. Hamiltono parapijos 

salėje ponios ir panelės suruošė man 
labai malonią staigmeną, t.y. merg
vakarį, mano vedybų proga. Ypatin
gai dėkoju gerb. prel. J. Tadaraus- 
kui už salę, duotą šiam parengimui, 
p-lei Liucijai Skripkutei — už tokį 
sklandų ir gražų vakaro surengimą 
bei vadovavimą. Nuoširdus ačiū p. 
G. Breichmanienei ir p. E. Kudabie
nei už jautrius žodžius, visom vieš
niom už brangias dovanas Romo ir 
mano ateičiai, už skanias vaišes ir 
nuoširdius linkėjimus.

Dėkinga Jūsų —
Silvija Martinkutė 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už surengtą 

balandžio 26 dieną puikų pobūvį mū
sų 10 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Ypatingai dėkoju ren
gėjoms ponioms: J. Kamaitienei, A. 
Apanavičienei, B. Prakapienei už 
įdėtą didelį darbą šį pobūvį rengiant. 
Dėkojame už vakaro kalbą ir sveiki
nimus K. Mileriui ir klebonui prela
tui dr. J. Tadarauskui. Ačiū visiems 
už atsilankymą ir dovanas: p.p. Alek
sams, B. F. Ankudavičiams, A. V. 
Apanavičiams, T. E. Apanavičiams, 
J. A. Bacevičiams, E. P. Balytams,
E. J. Bajoraičiams, Z. Českauskui, 
Barbarai, S. J. Dambrauskams, A. O. 
Dingfeld, K. O. Dingfeld, A. V. Do-

enninejer Ltd
GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641 

bilams, O. A. Dziemonams, H. K. 
Freudenreich, M. B. Genčiams, O. A. 
Godeliams, A. Gudeliams, B. Gra
jauskui, N. Grigutytei, S. A. Jankaus
kams, A. Juraičiams, O. A. Jusiams, 
J. J. Kamaičiams, O. J. Kareckams, 
T. P. Kareckams, B. J. Kažukaus- 
kams, D. V. Kokiams, J. Klypui, A. 
J. Končaičiams, A. P. Kružikams, E. 
P. Lukavičiams, V. P. Lukošiams, 
E. J. Mačiams, A. B. Mertins, K. Mi
leriui, A. K. Pajaujams, J. V. Pe
čiuliams, D. J. Petroniams, B. S. Pra- 
kapams, V. J. Raguckams, R. E. Re- 
deriams, M. A. Renkams, B. R. Ru- 
dzewitsch, Senkams, Sinkevičiams, 
B. T. Stanuliams, A. A. Stunguriams, 
G. V. Vaitkams, B. B. Venclovams, 
T. L. Vitams, P. Vitienei, A. Zimnic- 
kui, B. B. Znotinams.

Liekame Jums visiems dėkingi — 
Bernardas ir Danutė Mačiai

EDMONTON, ALTA.
LAISVĖS BUDĖTUVĖSE ryšium 

su Helsinkio konferencija dalyvavo 
čekai, estai, latviai, lietuviai, veng
rai, lenkai ir ukrainiečiai. Liepos 25 
d. vietinis dienraštis priėmė mūsų 
paruoštą medžiagą ir ją visą išspaus
dino. Taip pat buvo paruoštas ir iš
siųstas atitinkamas raštas Kanados 
užsienio reikalų ministerijai. Per 
pačią Helsinkio konferenciją — lie
pos 30, 31 ir rugpjūčio 1 dienomis 
jaunimas su tautinėmis vėliavomis 
budėjo prie Nežinomo kario pamink
lo. Dvi televizijos stotys rodė šią de
monstraciją. Per žinias kalbėjo KLB 
Edmontono apylinkės pirm. Gailė 
Karosaitė - Jamieson. Keturios Al
bertos radijo stotys keturias dienas 
informavo apie lietuvių reakciją. 
Publikai buvo dalinami lapeliai ang
lų kalba — “Open letter to the pub
lic”. Juose trumpai buvo paaiškintas 
demonstracijos tikslas. Vietinė spau
da plačiai rašė apie Helsinkio konfe
renciją ir baltiečių bei kitų grupių 
reakciją.

SOVIETINIŲ ŽURNALISTŲ GRU
PĖ, besilankanti Kanadoje, Edmon- 
tone buvo kaip tik demonstracijų 
metu. Jie turėjo susitikimą su Ed
montono žurnalistais netoli pamink
lo, prie kurio vyko laisvės budėtu- 
vės. Po to susitikimo vietinio dien
raščio atstovas kreipėsi į vieną lie
tuvių veikėją, prašydamas informa- 

apie sovietinę spaudą. K.

KUN. STASYS ŠILEIKA, salezietis, 
sako pamokslą sidabrinės savo kuni
gystės sukakties proga Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos šventovėje š.m. lie
pos 7 d. Mišias koncelebravo kiti šeši 
lietuviai kunigai. Iškilmės vaišėse 
dalyvavo per 270 asmenų

Nuotr. A. Saulaičio

SUREY, B.C.
KUN. A. VALIUŠKA iš Phoenix, 

Arizona, viešėjo pas p.p. E. A. Ma- 
čiulaičius nuo liepos 14 iki 21 d. Lie
pos 20 d. įvyko pobūvis gražioje p.p. 
Mačiulaičių rezidencijoje. Ta proga 
kun. A. Valiuška pašventino jų gra
žų naują namą, atlaikė Mišias, asis
tuojant kun. L Grigaičiui. Prie puoš
niai paruošto stalo visi dalyviai nuo
širdžiai sveikino ir linkėjo p.p. Ma- 
čiulaičiams ilgo ir gražaus gyveni
mo. Darbštūs šios rezidencijos gy
ventojai turi dar ir antrą rezidenci
ją, gražiai apaugusią vaismedžiais ir 
gražiais klevų medžiais. Be to, jie tu
ri du namus Phoenix, Arizonoje, ir 
vieną namą Toronte. Tenka tik pa
linkėti gražių saulėtų dienų antros 
kartos jaunavedžiams. Dalyvis

J. A. Valstybės
“DIRVOS” LAIKRAŠČIO NAMAI 

Klevelande sudegė liepos 30 rytą, 
įvykus sprogimui ir prasidėjus gais
rui greta esančioje smuklėje. Spaus
tuvės mašinas ir laikraščio kartote
ką pavyko išgelbėti. Mašinos nuken
tėjo nuo vandens. Nemažos žalos 
vanduo padarė ir “Dirvos” archyvui 
rūsyje. Kadangi pastato neleidžiama 
atstatyti, atrodo, “Dirvai” teks jieš- 
kotis kitos pastogės. Šią problemą 
sprendžia “Dirvą” leidžianti “Vil
ties" bendrovė. Greičiausiai spaus
tuvę teks perkelti į Klevelando Lie
tuvių Namus. Laikinai “Dirva” bus 
spausdinama amerikiečių spaustu
vėje.

A. a. VLADAS BALTRUŠAITIS 
liepos 27 d. staiga mirė Čikagoje. 
Velionis, gimęs 1912 m. ir Kauno 
konservatoriją baigęs 1939 m., yra 
buvęs Kauno operos solistu, vokie
čių okupacijos metais dainavęs Vil
niaus operoje. Velionį ypač išpopu
liarino talentingai atliktas kiaulių 
augintojo vaidmuo J. Strausso ope
retėje “Čigonų baronas”. Baritono 
vaidmenis jis taipgi yra atlikęs Ch. 
Gounod “Fauste” ir kitose operose. 
Išeivijoje vadovavo chorams, dirbo 
vargonininku, dalyvavo G. Rossini 
operos “Sevilijos kirpėjas” pastaty
me Dctmolde, V. Vokietijoje.

ŽURNALISTAS ALGIRDAS PU
ŽAUSKAS, 11 metų redagavęs Či
kagos “Naujienų” 1 puslapį, pasi
traukė iš redakcijos. Šią žinią pa-j 
skelbė “Draugas” rugpjūčio 1 d. Pa
sitraukimo priežastis nenurodyta. A. 
Pužauskas yra Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos centro valdybos narys ir 
Čikagos skyriaus pirmininkas. Jo re
daguojamas “Naujienų” 1 psl. buvo 
stipriausia šio dienraščio dalis.

JAV LB VII TARYBOS III SU
VAŽIAVIME Klevelande nemažai 
dėmesio teko “reorganizuotai" Bend
ruomenei, kurios pagrindiniai šali
ninkai yra susispietę Čikagoje, šį 
klausimą referavo JAV LB krašto 
valdybos pirm. J. Gaila, pabrėždamas 
ALTos kišimąsi j JAV LB reika
lus. Jis taipgi prasitarė, kad gali
ma būtų pradėti ir ALTos “reorga
nizaciją”. JAV LB “reorganizato- 
rius” smerkiančią rezoliuciją patvir
tino 29 JAV LB tarybos nariai, 4 
susilaikė. Po šios rezoliucijos iš JAV 
LB tarybos pasitraukė T. Blinstru- 
bas, suvažiavime atstovavęs ALTai, 
ir pranešė telefonu gautą dr. K. 
Bobelio pasitraukimą iš tarybos.

PREZ. G. FORDAS, prieš išvyk
damas į Helsinkio konferenciją, Bal
tuosiuose Rūmuose priėmė aštuonių 
tautybių vadovus. Lietuviams atsto
vavo ALTos pirm. dr. K. Bobelis ir 
vicepirm. P. Dargis. Jiems buvo pa
brėžta, kad šios konferencijos “Baig
minis aktas” nereiškia oficialaus Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo 
Sovietų Sąjungon pripažinimo, nes 
tas aktas tėra principų deklaracija. 
Jo vyriausybė ir toliau remsianti R. 
Europos tautų laisvės siekius. Tačiau 
faktas lieka faktu, kad “Baigminis 
aktas” moraliniu požiūriu patvirtino 
dabartines Europos sienas ir yra 
labai svarbus Sovietų Sąjungai. L. 
Brežnevas Helsinkyje pasakytoje 
kalboje jį yra linkęs laikyti II D. 
karo neoficialia taikos sutartimi. 
ALTa dabar ragina lietuvius siųsti 
spaudinius okupuoton Lietuvon ir 
pranešti jai. jeigu jie bus sulaikyti. 
Tai, žinoma, tuščias mostas, nes 
“Baigminiame akte” pagrindiniu 
arkliuku sovietams yra nesikišimas į 
valstybės vidaus reikalus, kurį so
vietai interpretuos pagal savo kur
palį, nepaisydami laisvesnio keitimo
si informacija pažadų.

Venecuela
KARAKO LIETUVIAI paminėjo 

savo tautietės Elenos Jiešmantaitės 
amžiaus septyniasdešimtmetį. Sukak
tuvininkė yra baigusi Vilkaviškio 
“Žiburio” gimnaziją, dirbusi pašte 
Klaipėdoje. Baltijos Žuvėdros slapy
vardžiu bendradarbiavo “Pajūryje”, 
“Pašto pasaulyje”, “Literatūros Nau
jienose”, “Argentinos Lietuvių Bal
se”, “Tėvų kelyje” ir kituose laik
raščiuose. 1959-60 m. ji išvertė į vo
kiečių kalbą P. Abelkio knygą “Že
maičių krikštas”, kuri, autoriui tra
giškai žuvus, nebuvo išleista. Leidėją 
dabar bandoma surasti V. Vokieti
joje. Sukaktuvininkė ispanų kalba 
šiuo metu rašo “La hija vendida” 
(“Parduotoji duktė”).

III PLJ KONGRESO reikalų koor
dinatore Venccueloje yra išrinkta 
dr. Rita Deveikytė, o Venecuelos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninku — studentas Aras Mažeika. 
Abu jie gyvena Karako mieste.

Argentina
ADRIANA MONIKA JOCYTĖ, 12 

metų amžiaus dainininkė ir gitaris
te Berisso mieste, dalyvauja ne tik 
šios lietuvių kolonijos, bet ir Buenos 
Aires lietuvių renginių programose. 
Ji taip pat yra La Platos radijo ir 
televizijos programų dalyvė, keturis 
kartus laimėjusi premijas vaikų bei 
jaunimo dainavimo konkursuose. 
Pirmąją premiją ir diplomą Adriana 
šiemet laimėjo gegužės 24-25 d.d. 
Ensenados mieste įvykusiame folkol- 
riniame dainavimo festivalyje “Azul 
y Blanco” (“Mėlyna ir balta”). Ar
gentinos lietuviai džiaugiasi šios jau
nos savo tautietės laimėjimais, lie
tuvių vardo garsinimu argentiniečių 
visuomenėje.

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOMS 
Buenos Aires Lietuvių Centre vado
vauja Čikagos lietuvaitė Rasa šo- 
liūnaitė. Jaunimą ji moko ne tik 
lietuvių kalbos, bet ir tautinių šo

kių kiekvieną šeštadienio popietę. 
Aušros Vartų parapijoje penktadie
nio vakarais lietuvių kalbą dėsto 
taip pat R. Šoliūnaitė ir kun. A. 
Steigvilas.

Australija
J. VASILIAUSKO pranešimu, me

tinę veiklos sukaktį netrukus pami
nės Tasmanijos saloje įsteigta bal
tiečių draugija HELLP, kurios pa
vadinimą sudaro pirmosios raidės 
šūkio: “Help Estonian, Latvian, Li
thuanian People!” Draugijos inicia
toriais buvo baltiečiai ir lenkai, o 
vėliau į narių eiles įsijungė ir vie; 
tiniai australiečiai, remiantys baltie- 
čius. Draugijos tikslas — supažin
dinti žmones su dabartine Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos būkle, šių tau
tų kova su okupantu, nepriklauso
mybės siekiais, reikalauti, kad Aust
ralijos vyriausybė atšauktų Pabaltijo 
pripažinimą Sovietų Sąjungai. Vie
nas veikliausių lietuvių atstovų šio
je draugijoje yra A. Kantvilas, su 
kitais aktyvistais pradėjęs leisti 
HELLP biuletenį “Baltic News”, ku
rio vien tik Tasmanijoje nemokamai 
paskleidžiama 500 egz. Biuletenio 
dėka didinamos HELLP narių gre
tos. Draugija neturi nario mokes
čio, lėšas telkia aukomis bei įvairiais 
parengimais.

A. a. KŲSTUTIS JACIUNSKIS, 
48 metų amžiaus, mirė birželio 25 
d. Adelaidėje, pakirstas vėžio. Gi
liam liūdesy paliko žmoną Eleną, du 
dvynukus sūnus ir dukrą bei senu
kus savo tėvus. Pastariesiems tai jau 
buvo trečias skaudus mirties apsi
lankymas jų vaikų šeimose: prieš 
porą metų mirė jų jauna dukra Al
dona, ištekėjusi už architekto Algio 
Navako, palikusi būrį mažų anūkų, o 
prieš metus P. Pacifiko vandenyse 
nuskendo jų kitos dukros Emilijos 
vyras Rečiuga iš Mt. Gambier mies
to.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAI
TĖ Brisbanėje buvo paminėta liepos 
20-27 d.d. Ji buvo pradėta tradicine 
pavergtųjų tautų atstovų eisena 
mieste į botanikos sodą. Lietuvai at
stovavo apie 20 tautiečių. Mūsų tri
spalvę nešė dr. V. Kiaušas, lydimas 
tautiniais drabužiais pasipuošusių O. 
Zabukaitės ir 5 metukų amžiaus D. 
Mališausko. Pavergtųjų tautų vėlia
vą nešė J. Bernotas. Botanikos sode 
šiai progai pritaikytą žodį tarė įvai
rių organizacijų atstovai, maldą už 
žuvusius laisvės kovotojus ir už vi
sus, dirbančius laisvinimo darbą, su
kalbėjo lietuvių kapelionas kun. dr. 
P. Kačinskas. Savaitės metu taipgi 
buvo surengta spaudos konferencija, 
baltiečių tautodailės ir tautinių dra
bužių parodos dviejuose miesto pa
statuose. Lietuviškais rudiniais rūpi
nosi B. Butkus. ,
Britanija

FABIJ O N A S NEVERAVICIUS, 
Londone gyvenantis rašytojas ir ver
tėjas, sulaukė deimantinės amžiaus 
sukakties. Jis yra parašęs nemažai 
romanų, apysakų, novelių rinkinių 
bei pjesių — “Dienos ir naktys”, 
“Blaškomos liepsnos”, “Erškėčiai”, 
“Palaimintas juokas”, “Priešai”, 
“Dienovidžio sutemos”, “Gulbių sa
la”. Varšuvos PEN klubo premiją F. 
Neveravičius laimėjo už W. S. Rey- 
monto “Kaimiečių” vertimą.

Prancūzija
LIETUVIŠKASIS PARYŽIAUS IR 

APYLINKIŲ JAUNIMAS 1974-75 
mokslo metais kartą per mėnesį Lie
tuvių Bendruomenės būstinėje tu
rėdavo studijinius susirinkimus, trun
kančius po 4-5 valandas. Pašnekesių 
ar diskusijų forma būdavo paliečia
ma daug įvairių temų, naudojantis 
vieno ar kelių referentų bei kvies
tinių paskaitininkų pateikta medžia
ga. Nemažas dėmesys tekdavo istori
jai, ekonomijai, lietuvių gyvenimo 
būdui, papročiams. Baigminis moks
lo metų ciklo studijinis susirinkimas 
įvyko birželio 21 d. Jin jaunimas 
pasikvietė ir keletą vyresnio amžiaus 
bičiulių, šiuos sutdijinius susirinki
mus planuojama tęsti ir sekančiais 
mokslo metais.

ŠVENTŲJŲ METŲ PROGA bir
želio 26 — liepos 14 d.d. ekskursiją 
Romon suorganizavo Prancūzijos ir 
Benelux lietuvių katalikų misijos di
rektorius kun. Jonas Petrošius. Eks
kursijoje dalyvavo 31 lietuvis iš Pa
ryžiaus, Lyono ir Belgijos.

Šveicarija
TARPTAUTINĖJE IRKLUOTOJŲ 

REGATOJE Luzerne dalyvavo ir Vil
niaus “Žalgirio” vandens sporto klu
bas, atsiuntęs tik moteris. Pirmąsias 
vietas laimėjo: lietuvaičių keturvie
tė valtis su vairininke ir Genovaitė 
Ramoškienė vienviete valtimi.
Vokietija

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 
Romuvoje įvyko liepos 13 — rugpjū
čio 3 d.d. Vadovavo Algis Vitkus iš 
Schwetzingeno, talkinamas hagenie- 
tės Živilės Vilčinskaitės ir hambur
giečio Manfredo šiušelio. Visi šie va
dovai — Vasario 16 gimnazijos auk
lėtiniai. šiemetinė stovykla dalyvių 
skaičium buvo mažesnė už buvusias. 
Vaikai buvo mokomi lietuvių kalbos, 
L’etuvos pažinimo, dainavimo ir gie
dojimo. Liepos 20, sekmadienį, pa
maldas lietuvių ir vokiečių kalbomis 
pilies salėje laikė kun. V. Damijonai
tis su vaikams pritaikytu pamokslu. 
Liepos 24 d. stovyklautojai buvo nu
vežti į Mannhcimą, kur turėjo pro
gą susipažinti su pasaulinio masto 
daržininkystės bei sodininkystės pa
rodą. Stovykla uždaryta rugpjūčio 2 
d. baigminiu vakaro laužu, specialia 
stovyklautojų programa.
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Aplankėm gražiąsias Ontario vietoves
Etninės spaudos atstovų ekskursija turistiniu autobusu

V. MATULAITIS
Vienintelė organizacija, kuri 

apjungia beveik visų tautų 
žmones, gyvenančius Ontario 
provincijoje, yra etninės spau
dos sąjunga. Jai priklauso be
veik visų laikraščių redaktoriai 
ir leidėjai, išskyrus anglų ir 
prancūzų spaudą, ši sąjunga, 
įsteigta 1951 m., yra sulaukusi 
plataus dėmesio. Jau 12 metų 
Ontario turizmo ministerija 
rengia šios sąjungos atstovams 
vienos savaitės ekskursiją po 
Ontario provinciją. Ekskursijo
je dalyvauja per 30 asmenų, 
nors yra apie 50 laikraščių. 
Šiais metais pirmą tokią eks
kursiją etninės spaudos atsto
vams surengė ir Manitobos pro
vincijos turizmo ministerija. 
Ontario valdžios žmonės patyrė, 
kad daugelis kitakalbių žmonių 
gali būti pilnai informuoti per 
sava kalba spausdinamus laik
raščius. Oficialiose kalbose net 
brangiai apmokami skelbimai 
negali to pasiekti, nes jie kitų 
nėra skaitomi. Ontario valdžios 
žmonėms rūpi visi šio krašto 
žmonės.

Laimingos kelionės!
Š.m. birželio 16 d. rytą pra

monės ir turizmo ministeris 
Claude Bennett išlydėjo etni
nės spaudos atstovus nuo Onta
rio parlamento rūmų. Ekskursi
joje dalyvavo 31 atstovas, 2 mi
nisterijos tarnautojai ir šoferis. 
Nors šilta diena, bet vėsiame au
tobuse gana patogiai pietų lai
ku pasiekėme Owen Sound. Šis 
miestas yra vienas iš daugelio 
Hurono ežero uostų. Įdomu pa
stebėti, kad pasukus Ontario 
žemėlapio vakarus j viršų, yra 
aiškiai matomas dramblio pa
veikslas. Dramblio nosis siekia 
Windsorą, pirmosios kojos sto
vi ant Niagaros upės, paskuti
nės išsiskiria prie Simcoe eže
ro, o prie Owen Sound pradeda 
augti uodega ir kartais girdimas 
balsas...

Po pietų pasukome išilgai 
dramblio uodegą į Tobermory. 
Pakelėje yra gražios ežero pa
krantės su galvos formos uolo
mis, į kurias reikia pasukti iš 
pagrindinio kelio. Tobermory 
prieplaukoje autobusas įvažia
vo, o mes sulipome į “didelę 
baidarę” —~ laivą, kurį indėnai 
taip vadina. Laive telpa per 500 
keleivių ir 130 automobilių. 
Priekinis jo galas (apie 50 to
nų) užlaužiamai pakeliamas į 
viršų. Pro tą galą į laivo vidų 
įvažiuoja automobiliai bei auto
busai. Plaukiant laivu, abiejuo
se šonuose lieka daugelis me
džiais žaliuojančių salų. Laivą 
lydi gana didelis pulkas žuvėd
rų, kurias keleiviai vaišina įvai
riais skanėstais. Jos čia turi ge
resnes gyvenimo sąlygas ir nė
ra taip išnaikintos. Po dviejų 
valandų kelionės laivu pasiekia
me South Bay.

Manitoulin saloje
Pasak indėnų padavimo, Di

džioji Dvasia Manitou pasirinko 
šią salą savo būstinei. Dabar jo
je yra likę tik šeši atskiri indė

nų rezervatai. Iš jų vienas nėra 
pasirašęs sutarties su Kanados 
valdžia. Jo gyventojai negauna 
reguliarios paramos iš Kanados 
valdžios, kuri skiriama kitiems 
indėnams. Kelionės programa 
buvo taip sutvarkyta, kad žur
nalistams indėnų net neteko 
matyti.

Ši sala yra apie 80 mylių ilgio 
ir per 30 mylių pločio. Ji laiko
ma didžiausia pasaulyje sala gė
lame vandenyje. Joje yra per 
100 ežerų su gražiais kalnais, 
miškais, upeliais ir kriokliais, 
labai geras medžiojimas, plau
kiojimas laiveliais, pasivažinėji
mas po salą. Nakvynės ir mais
to galima surasti betkuriame 
miestelyje. Teko sutikti vienos 
vasarvietės savininką Grigel, ki
lusį iš Karaliaučiaus. Jo tėvas 
buvo gimęs Tilžėje. Jis paten
kintas vasarotojais ir visus me
tus tuo verčiasi.

Gaila, kad saloje pradėjo ly
ti ir per salą tik skersai perva
žiavome. Visą kelią lijo, kol se
kančią dieną pasiekėme Sud- 
burį.

Nikelio žemėje
Nuogi kalnai be jokios aug

menijos, o kaikur kyšo ilgi 
dūmtraukiai, prie kurių nikelis 
ir kiti mineralai išskiriami iš 
uolienų. Į šiuos kalnus buvo at
važiavę JAV astronautai prak
tikuotis vaikščioti po mėnulį. 
Mat, šie kalnai panašūs į mėnu
lio paviršių. Tik pravažiavus tą 
nykų vaizdą, pasirodo ir Sudbu- 
ris: gražūs ir modernūs pastatai, 
parkai, prekių centrai ir gyve
nami namai, neblogesni negu 
betkuriame kitame Ontario 
mieste.

Nuvažiavome į naują arklių 
su važiais lenktynių stadijoną, 
kuris yra už Azilda kaimo. 
Lenktyniauja ne raiti, bet va
žiuoti. Važiai yra tik dviejų ra
tų. Stadijono vadovas paaiškino 
lenktynių tvarką, arklių laiky
mą, lažybų sistemą bei žiūrovų 
galimybes laimėti. Žinoma, nie
kada nepralošia stadijono savi
ninkai. Apie 80% paskirstoma 
laimėjimams. Lenktynės vyks
ta du kartu į savaitę. Jas stebi 
apie 2.000 žiūrovų (2.800 vietų). 
Per mėnesį į banko sąskaitą 
įnešama apie ketvirtis milijono 
dolerių.

Pietų metu Sudburyje susiti
kome su vietos etninių grupių 
atstovais. Gausokas atstovų bū
rys buvo slaviškas. Jis buvo pa
ruošęs spaudos parodėlę. Lietu
vių atstovo taip ir nebuvo, nors 
ten yra lietuviška kapelionija, 
šeštadienio lietuvių mokykla. 
Kaikurie lietuviai ten yra labai 
gerai įsikūrę.

Sudburis yra įdomus ne tik 
metalo pramone, bet ir apylin
kėse esančiais ežerais bei gra
žiais gamtos vaizdais.

Pakeliui j sostinę
Lietus išlydėjo iš Sudburio ir 

tik prie North Bay pasirodė 
saulė. Pro šį miestą pravažiavo
me greitkeliais, kad pagal kelio
nės planą nuvyktame vakarie
nės į Sundridge. Pakelėje su

stojome Callander vietovėje pa
sižiūrėti dirbamų baidarių. 
“Sportspal” firma gamina bai
dares iš aliumininės skardos su 
minkšta plastikine medžiaga, 
kad neskęstų. Jos yra lengvos ir 
nebrangios. Jų daug parduoda 
JAV-se. Vakarienei suspėjome 
pagal planą ir laiku atvykom į 
Bernardo viešbutį Sundridge 
miestelyje. Čia pasibaigė dienos 
programa.

Sekantį rytą su lietumi išva
žiavome j gražiąją Muskoką. 
Apsistojome “Deerhurst 
Lodge” apie 10 mylių nuo 
Huntsvillės. Gražūs vingiuoti 
ežero krantai, salos, miškai ir 
kalneliai, bet pusiau lietinga 
diena neleido daugiau pamaty
ti. Sekančią dieną išvažiavome į 
Otavą. Pakeliui sustojome mies
telyje Wilno, kur prieš šimtą 
metų įsikūrė pirmieji kašubai. 
Jiems patarnavo lenkų kunigas, 
kuris vietovę pavadino Lietuvos 
sostinės vardu. Dabar lenkai šį 
miestelį laiko nemažu lenkų 
centru.

Otavoje
Vakarop atvažiavome Į Otavą 

ir apsistojome “Skyline” vieš
butyje. Tuoj išvykome į parla

mento rūmus. Ten susitikome 
federacinės valdžios darbo mi
nister} Munro, kuris yra daugia- 
kultūrių reikalų ministeris. Jis 
labai simpatiškai ir jautriai pri
tarė etninių grupių kultūrinei 
iniciatyvai. Jis sutiko svarstyti 
spaudos atstovų prašymą įsteig
ti etninės spaudos įstaigą Ota
voje. Tai buvo nuoširdus ir ma
lonus posėdis.

Išėję iš parlamento rūmų, 
aikštėje pamatėme minister} 
pirmininką P. E. Trudeau su 
lazda rankoje, žaidžiantį muš
tuką. Jo ir jo grupės žaidėjų 
marškiniai buvo pažymėti “PM 
All Stars”, o priešininkai buvo 
iš meno galerijos. Mes ilgai ne
laukėme ir palikome juos be
žaidžiančius. Aplinkui buvo 
apie 50 žiūrovų.

Sekančią dieną apžiūrėjome 
gražiuosius Otavos parkus, Ri- 
deau upės kanalą, krioklius ir 
žymesnius valdžios pastatus. 
Atrodo, kad Otavą aplankyti 
yra malonu betkuriuo metų lai
ku. Ten galima pasidžiaugti gra
žia gamta, pamatyti istorinius 
bei dabartinės valdžios ir kitų 
valstybių atstovybių pastatus. 
Galima ramiai pailsėti arba iš
taigingai pasivaišinti betkuria
me iš daugelio viešbučių ar res
toranų, pasižiūrėti muzėjų bei 
meno galerijų. “Public Ar
chives” pastate teko matyti

“Vaivorykštės” parodą, kuri už
ėmė vieną salę. Teko pasi
džiaugti gausiais ir įdomiais rū
diniais.

Penktadienį vakarienės me
tu turėjome savo tarpe Ontario 
provincijos pramonės ir turiz
mo minister} Claude Bennett, 
su kuriuo Įdomiai pasikalbėjo
me.

šeštadienio rytą palikome 
malonią ir gražią Otavą ir per 
Brockvillę parskubėjome namo 
į Torontą pamatyti prasidėju
sio Karavano — tautybių savai
tės.

šiltomis vasaros dienomis 
teks pasukti su savo automobi
liu į tas ar kitas vietas, kurios 
liko dar nepamatytos ar būtų 
įdomios, ir kelis kartus aplan
kyti. Gaila, kad dar ligi šiol nė
ra išleistos (ar bent aš nežinau) 
knygos, kurioje būtų pilna in
formacija apie visas įdomesnes 
gamtos vietoves: vandens kriok
lius, ežerus, upes, kalnus ... 
Dabar galima rasti daug rekla
minių lapelių bei atvirukų, bet 
tik pačioje vietoje, o už 20 my
liu nuo tos vietos nieko nėra 
žinoma. Manau, kad būtų žy
miai daugiau keliaujančių po 
gražiąją Ontario provinciją, jei 
žmonės būtų plačiau informuo
ti ir turėtų progos iš anksto 
planuoti savo vasaros atostogas 
ar savaitgalius.

$

K 
y

Ontario etninės spaudos atstovai specialiu 
burmistras aiškina naujos rotušės ir kultūrinio centro projektus

ekskursiniu autobusu aplankė dalį provincijos. Nuotraukoje — Sudburio
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TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

ĮSI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
MMH| Geriousios Amerikoj ir Europol "JIB Hoorpflege-Lotion" preparatai sulaiko 
ir ploukų slinkimų, naikino pleiskanos, paialina nieiijlmų, plaukų skilimų, 

hIWI »tiprina plaukų iaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var* 

■lĮJHj todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
BWjj JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

f. ■ 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
Ba J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

TINKAMIAUSIOS DOVANOS I
VASAROS IR RUDENS SEZONUI

1

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga suknelėms, 1 jardas ... $ 5.00 
(suknelei reikia 2% jardo) 
Krimplinė medžiaga — lygi, su ornamentais arba gėlėta; 
tinka moteriškiems apsiaustams, eilutėms, suknelėms, 1 jardas $ 6.50 
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga .........
Nailoninės arba šilkinės skarelės (viena) . .....
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės, 1 pora ......
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių 
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai ......................................
Kojinės — kelnaitės (tights), 1 pora ...................................
Krimplinė medžiaga su blizgučiais, 1 jardas ........................
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas ...................................
Šitos kainos yra su įskaitytu sovietiniu muitu; reikia pridėti 

tik persiuntimo išlaidas ................................ .......................
SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)

$45.00 
$ 2.50 
$ 2.50 
$10.00 
$10.00 
$ 3.50 
$ 7.50 
$17.50

$17.00

8 jardai krimplinės medžiagos, 5 jardai nepermatomo nailono,
1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės,
3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų kojinių; viskas su muitu
ir persiuntimo išlaidomis kainuoja ....................................... $125.00
Priimame užsakymus autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 

negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau “Olympia" rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku raidynu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus prekėmis arba pinigais j Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England 

Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus. 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

metų vešliai 
buvusių atmatų

Atmatos
tampa

rožėmis

L

i ■ n

“Dirvos” laikraščio pastatas Klevelande, kuris š.m. liepos 30 d. buvo ap
naikintas gaisro, kilusio kaimyniniame pastate. Žuvo laikraščio komplektai, 
knygos, spaustuvės ir fotografinės medžiagos. Išgelbėta skaitytojų kartoteka, 
raštinė ir skaitytuvinė rinkimo mašina. Laikinis redakcijos telefonas: 216 • 
321-4751; adresas: “Dirva”, POB 03206, Cleveland, Ohio 44103, USA

Mw«Mk l

Už dvidešimt 
augantis derlius ant 
kasdieninis vaizdas.

Sunku tai įsivaizduoti dabar, 
nes paprastai mes manome, kad atmatos 
tėra šiukšlynas. Tikrovėje betgi tai 
galimas energijos šaltinis.

Ontario Aplinkos Ministerija 
kaip tik ir nori jį išnaudoti.

Kokiu būdu?
Surinkimu. Atmatos bus 

surenkamos tam tikruose centruose, 
ten susmulkinamos, išskirstomas, ir dalis 
jų paverčiama trąšomis, kurios 
atgaivins nederlingas provincijos sritis.

Tas pats susmulkinimo ir 
atskyrimo procesas taip pat gamins 
kurą, popierių, kartoną, metalą.

Mes ką tik pradėjome tyrinėti 
atmatų panaudojimo galimybes.

Landfill 
Recyclable 
materials 

Fuel

Separation 
of light 

and heavy 
. material

Sistema: žingsnis po žingsnio

bus

Bus įsteigtas tyrinėjimo centras, kuris 
atras ir daugiau naujų dalykų.

Kur tai daroma?
Mūsų ministerija jau 

atidarė pirmąjį atmatų 
surinkimo centrą North Yorke. 
Per sekančius dvejus metus 
panašūs centrai bus VaE
pastatydinti Londone, 
Sudburyje, Peel, Haltone, 
metropoliniame Toronte 
ir pietrytinėje Ontario dalyje.

Už 15 metų surinkimo centrai 
veiks visoje provincijoje ir perdirbs 90 
nuošimčių Ontario atmatų — 
pradedant išmestais automobiliais ir 
baigiant organinėmis atmatomis.

Kam rinkti?
Mat, Ontario gyventojai — 

mes visi — pridaro triskart daugiau 
atmatų už esamą 
prieauglį.

Ministerija 
kaip sumažinti tą
turėsime atmatų. Be 
sunkumų rasti joms 
joms užpilti.

Kai atmatos

gyventojų

stengiasi rasti būdus, 
kiekį, tačiau visuomet 

to, turime 
vietą ir žemių

bus surenkamos ir 
vėl panaudojamos, tų problemų nebebus. 
Bet dar svarbesnis dalykas už vietą 
atmatoms yra tas, kad su kiekviena 

išmetama atmatų tono mes išmetame 
vertingus išteklius.

Gyvenvietėje 100.000 žmonių 
atmatų panaudojimas sutaupys iki 

3,500,000 galionų kuro alyvos į 
metus, 3,600 tonų plieno, 

4,500 tonų stiklo.
Mūsų atmatų panaudojimo 

planas yra laikomas vienu 
pažangiausių pasaulyje.
Tai kelias į naują 

gyvenimo būdą.
Ir visas pasaulis 

stebės Ontario 
atmatas, tampančias 

rožėmis,

©
Ministry 
of the 
Environment

Ontario
Hon. William Newman, Minister 
Everett Biggs, Deputy Minister
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Verikaičio koncertas Brazilijoje
“tos pačios dainos 
gyviau aidi 
tropinei saulėj 
ir dienos kitaip gyvos — 
lengvos, stiprios, 
neribotos
ir žmogus 
bunda 
pažinimui 
žmogaus ir nežmogaus”

(M. Saulaitytė,
“Šeštoji diena”).

Trečiojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ruoša Brazi
lijoje įgauna vis stipresnį tem
pą. Visos komisijos, galutinai 
susitvarkiusios, posėdžiauja, 
svarsto, nugali kliūtis bendro
mis jėgomis su kongreso rengė
jų komitetu. Finansų komisija, 
kurios užduotis yra pati nedė
kingiausia, nors joje darbuojasi 
“žilagalviai pensininkai”, užsi
brėžtą finansų telkimą vykdo 
sistemiškai. Tam darbui talkina 
visos lietuviškos organizacijos 
bei pavieniai asmenys lietuviai 
ir braziliečiai. Ir kukliausio pa
rengimo pajamos skiriamos kon
greso naudai. Pagelbsti ir lietu
viai iš kitų kraštų. Štai š.m. lie
pos 13 d. S. Paulyje koncertavo 
solistas iš Kanados Vaclovas 
Verikaitis, kuris panaudojo sa
vo asmeniškas atostogas lankyti 
P. Amerikai. Jis koncertavo 
Brazilijoje, Urugvajuje ir Ar
gentinoje. Koncertų pajamos 
buvo paskirtos jaunimo kongre
sui.

V. Verikaitis sužavėjo S. Pau
lo lietuvius savo stipriu barito
nu, nuotaikinga interpretacija 
ir jaunystės ugnimi trykštančia 
išvaizda. Čia mes pamatėme sce
nos žinovą — disciplinuotą ir 
griežtą, humoro pilną ir drau
gišką. Solo dainos, kurių buvo 
programoje 13 su kaupu, paro
dė, kad solistas buvo paruošęs 
įvairu repertuarą. Tai didelis 

Sol. V. Verikaitis liepos 13 d. koncertuoja Sao Paulo mieste, Brazilijoje, su Lietuvių Katalikų Bendruomenės cho
ru, vadovaujamu Viktoro Tatarūno. Kiti solisto koncertai Įvyko Montevidėjuje liepos 20 d. ir Buenos Aires — 
liepos 27 d. Nuotr. A. Saulaičio

pliusas. Ir niekam tos dainos ne
prailgo, publika laikėsi pavyz
dingai. Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės choras, vad. maestro 
Viktoro Tatarūno, pasirodė irgi 
tinkamoj augštumoj. Jis buvo 
paruošęs dar negirdėtas tris 
naujas dainas. Drauge su choru 
solistas atliko Ūdrio ariją iš ope
ros “Pilėnai” komp. V. Klovos 
ir “Parveski, Viešpatie” (J. 
Strolios) ypatingai jaudinančiai. 
Akompanavo Rafael Casalangui- 
da ir Irena Kuniškis.

šis koncertas buvo nuostabi 
dovana S. Paulo lietuviams. Il
gai dar aidės tos visos dainos 
mūsų širdyse. Tai buvo proga 
pasidžiaugti mūsų tautos talen
tu, nepagailėjusiu nei pinigų, 
nei nuovargio, kad duotų pajus
ti, jog visur lietuviška širdis lie
ka lietuviška.

Halina Mošinskicnė

Po sol. V. Verikaičio koncerto Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, publikos 
vardu sveikina Kristina Valavičiūtė. 
'Koncerto pelnas paskirtas jaunimo 
kongresui.

Adelaidės “Lituania” choras, vadovaujamas sol. Genovaitės Vasiliauskienės, atlieka menine programos dalį Sibi
ran išvežtųjų minėjime š.m. birželio 15 d. miesto rotušės salėje, dalyvaujant tūkstantinei miniai žmonių, kuriu 
didelę dalį sudarė australiečiai

Laba diena, daktare
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

bankų, bet ir prie kiekvienos di
desnės krautuvės du policinin
kai stovi viduje, o kiti du lauke. 
Aš ir naktimis po Panamos 
miestą vaikščiojau, bet niekas 
neatsitiko. Tiesa, kiekviename 
žingsnyje susitikdavau su gink
luota policija.

Sveikina negrai
Vieną dieną bevaikštant po 

gatvines turgavietes, vidutinio 
amžiaus negras pasveikino ma
ne labai draugišku tonu: “Gerą 
dieną, ponas teisių daktare”. Aš 
nieko neatsakiau, tik piktokai į 
jį pažiūrėjau. Maniau, kad jis iš 
manęs juokiasi, nes buvau šva
riai apsivilkęs. Pastebėjęs ma
no pyktį, jis tęsė toliau: “Kaip 
greitai šiandieną žmonės už

miršta savo draugus!” Dar pora 
negrų mane draugiškai ir pagar
biai pasveikino, tik be žodžių 
“teisių daktaras”. Kitą dieną vi
sai kitoje miesto zonoje irgi po
ra negrų mane pasveikino. Pa
norau sužinoti jų elgesio prie
žastį. Sustabdžiau vieną negrą, 
kuris mane pasveikino. Aš jam 
paaiškinau, kad esu iš Čikagos 
ir Panamoje nieko nepažįstu, 
nes čia gyvenu tik kelintą die
ną. Negras mane atsiprašė, sa
kydamas, kad apsiriko. Kiti taip 
pat galėjo aprisikti. Panamos 
mieste gyvena ispanas advoka
tas, kuris yra labai panašus į 
mane. Jį negrai labai gerbia, nes 
kiekvienos painiavos atveju at
skuba į pagalbą. Jis renka au
kas negrams, kuriuos išmeta iš 
butų, šelpia tuos, kurie suserga 
arba miršta ir neturi kuo 
mokėti už laidotuves.

— Man labai patinka, 
mane palaikėte kitu, bet 
žmogumi. Aš esu gyvenęs 
nos Aires mieste daug metų. Pa
žinojau daug ispanų, bet savo 

apsi-

kad 
geru 
Bue-

gyvenime nesu matęs nė vieno 
ispano blondino, — paaiškinau.

— Jis yra labai panašus į Jus, 
— pakartojo negras.

Kiniečio pasiūlymas
Vienų pietų metu užėjau į ki

niečių restoraną. Valgiau neki- 
nietiškus patiekalus. Po poros 
dienų vėl užėjau Į tą patį resto
raną. Jau buvo vėlus laikas pie
tums, todėl valgytojų nebebu
vo. Pavalgęs norėjau apsimokė
ti. Paėmęs pinigus, kinietis pra
dėjo sakyti norįs su manimi la
bai rimtai pasikalbėti. Esą nori 
organizuoti restorane valgytojų 
klubą. Gerai į mane įsižiūrėjęs 
pareiškė, kad aš tikčiau būti šio 
klubo pirmininku.

— Žinote, — atsakiau, — 
augštybės mane svaigina.

— Kaip ir visur kitur, reikia 
tik priprasti, — užsispyrusiai 
mane įtikinėjo kinietis.

— Jūs man suteikėte labai di
delę garbę būti Jūsų restorane 
valgytojų klubo pirmininku, bet 
kadangi šios pareigos reikalau-

Pavergtos Lietuvos žurnalai 
Nėris ir kiti senieji, žurnaluo
se pakartojami tik retkarčiais, 
sukakčių proga. Matyt, ir val
dantieji supranta, kad begėdiš
kas, fanatiškas garbinimas to
kių dalykų, kaip “Stalino sau
lė”, ar nebeatskyrimas mongolo 
kareivio nuo lietuvio, sostinės 
Vilniaus nuo Maskvos, yra įgri
sęs mulkinamiems gyventojams, 
o pačiam okupantui nebepriim- 
tinas. Aiškiai matyti pastangos 
sudaryti įspūdį, kad lietuvių 
tauta tvarkosi pati, yra “nacio- 
nališkai patriotiška” ir kad ru
sas nėra okupantas. Okupantu 
vadinami tik “vokiški grobikai”, 
bet jokiu būdu ne rusiški.

Tarp tų eilučių galima išskai
tyti ir tai, kad Lietuvoje dar 
nėra viskas tiek rusiškai saldu, 
kiek tie žurnalai nori įtikinti. 
Poetai dar vis nekalba apie “tai, 
kas reikia”, rašytojai neišeina 
iš “niekieno žemės”, Kaunas te
besąs labiausiai “konservaty
vus” miestas visoje Lietuvoje. 
“Konservatyvus”, pagal tuos 
žurnalus, reiškia priešiškiausiai 
nusistatęs prieš rusų okupaciją 
Lietuvoje.

Niekur nė žodelio apie tokius 
dalykus, kaip R. Kalanta. Sibi
ro tremtinių ir pasitraukusių iš 
Lietuvos tarytum nebūta. Ko
kios rūšies žmonės atstovauja 
dabartinei Lietuvai, parodo il
gas, išgarbintas “interviu” su 
žurnalistu A. čekuoliu, kuris 
pasisako dirbęs Otavoje “parla
mentiniu žurnalistu”. Kitų kraš
tų žurnalistai jį laikę rusu. Tuo 
A. čekuolis didžiuojasi. Jis jau
čiasi esąs pilietis galingos vals
tybės, esančios “neperdedant’* 
viso pasaulio centre. Kad jis 
yra lietuvis, kad lietuvio tie žur
nalistai nebeatskiria nuo ruso, 
kad Lietuvos vardo nemini, jam 
tai visai nerūpi. Gale pasigiria, 
kad tekę jam kalbėtis net su 
“Anglijos karaliene Elzbieta”.

Visur garbinamas Brežnevas, 
rusų generolai. Jie visi dabar 
laikomi “lietuvišku elitu”. Nors 
redakcinę kolegiją sudarančių 
daugumos pavardės lietuviškos, 
bet žurnalai yra aiškiai reda
guojami rusų. Rusiška visa 
dvasia. Nieko grynai lietuviško.

S. ŠETKUS
Pakliuvo j rankas apie 20 eg

zempliorių praėjusių ir šių me
tų “tarybinės” Lietuvos žurna
lų: “Švyturys”, “Jaunimo Gre
tos”, “Mokslas ir Gyvenimas”. 
Perskaičius juos nuo pradžios 
iki galo, lieka išprievartautos, 
rusiškai rafinuotos spaudos 
vaizdas, nors šiaip tie žurnalai 
gana estetiškos išvaizdos, pa
žengusio spalvinio fotografijos 
meno.

Pirmas įspūdis yra tas, kad 
Lietuva per visus amžius, įskai
tant nepriklausomybės laikus, 
nieko kito nedarė ir tik galvo
jo, kaip pasidaryti rusiška bei 
sovietiška. Labai retai užsime
nama, kad kas nors, kada nors 
nekentė komunizmo ar rusišku
mo. Nė vienas lietuvis žurna
listas neturi teisės apie tai net 
užsiminti. Tik rusas gali. Ma
tyt, todėl, kad rusas. Taip vie
name straipsnyje toks užsime
na, kad “lietuviai, buržuaziniai 
nacionalistai” likvidavo 500.000 
“taikių piliečių” ir dar 200.000 
sovietų belaisvių. Klausimas tad 
ir kyla, kas tokį milžinišką žmo
nių skaičių sulikvidavo, jei visa 
lietuvių tauta vien tik apie ru
sus tesvajojo?

Tokių priešingybių galima 
rasti nemažai. Tačiau jų visų 
bendra tema — tai jieškojimas 
su mikroskopu lietuvių, kurie 
kada nors priklausė kuriai kiek 
kairesnei organizacijai. Toks su
randamas, nors jis būtų dar bu
vęs vaikas-moksleivis. Iškapsto- 
mos seniausios fotografijos, iš
keliamas jų “revoliucinis” pa
grindas, kaip pradžia to, kas 
šiandiena yra “tarybinėje Lie
tuvoje”. Jei tokių surandamas 
dar kuris gyvas, tai jis padaro
mas “didvyriu”, apsagstomas ai
be medalių.

Rašiniai tokių “sovietinių pat
riotų”, kaip J. Paleckis, A. 
Venclova, L. Gira, P. Cvirka, S. 
ja labai didelės atsakomybės, 
tai man reikėtų bent trijų dienų 
laiko apsigalvoti. Po trijų dienų 
prižadu pranešti jums savo ap
sisprendimą. Rytojaus dieną iš
skridau.

ATEINA RINKIMU
SURAŠINĖTOJAI!

PROVINCE OF ONTARIO
I

Royal Commission on Violence 
in the 

Communications Industry
KARALIŠKOJI KOMISIJA ŽIAURUMAMS TIRTI KOMUNIKACIJOS SISTEMOJE

Vyriausybės potvarkiu 1299/75 (1975 m. gegužės 7) įsteigta karališkoji komisija, kurios 
uždavinys — studijuoti galimą žalą viešajam gyvenimui, daromą vis didesnio žiauru
mų rodymo komunikacijos sistemoje. Karališkoji komisija atidarė savo įstaigą: 810 
kambarys, 151 Bloor Street West, Toronto M5S 2V5. Telefonas (416) 965-4593.

Karališkosios komisijos uždavinys yra šis:

1.

2.

3.

4.

Studijuoti pasekmes visuomenei didėjančio žiaurumų rodymo komu
nikacijos sistemoje.
Nustatyti, ar yra ryšys arba priežasties ir padarinio santykis tarp 
minėto reiškinio ir smurtinių nusikaltimų visuomenėje.
Rengti viešus apklausinėjimus, kuriuose galėtų pareikšti savo.nuo
mones tuo klausimu grupės bei organizacijos, paskiri piliečiai ir 
komunikacijos sistemos atstovai.
Paruošti rekomendacijas, jeigu tam bus pagrindo, siūlančias Ontario 
vyriausybei, kitom valdžiom, visuomenei ir komunikacijos sistemai 
imti atitinkamų priemonių.

komisija kviečia suinteresuotus asmenis, grupes bei organizacijas pateiktiKarališkoji
jai tais klausimais paruoštus raštus.

1. Visi raštai anglų arba prancūzų kalba turi būti išsiųsti bent tris 
savaites prieš viešą apklausinėjimą jūsų gyvenamoje srityje, kiek
vienu atveju nevėliau 1976 m. gegužės 31 d.

2. Asmenys, norį pateikti karališkajai komisijai žodinius pareiškimus, 
turi atsiųsti jai santrauką raštu bent tris savaites prieš apklausinė
jimą, kuriame nori dalyvauti.

Apklausinėjimai prasidės 1975 m. rudenį ir truks iki 1976 m. pavasario. Vėlesnis skel
bimas šiame laikraštyje nurodys tikslias datas ir vietas. Nuo š.m. rugpjūčio 15 d. norin
tieji kreiptis į karališkąją komisiją ją liečiančiais klausimais gali nemokamai skambin
ti šiuo telefono numeriu: 1-800-261-7091.

Visi pateikiami raštai turi būti adresuojami: The Royal Commission on Violence in the 
Communications Industry, 151 Bloor Street W., Room 810, Toronto, Ontario M5S 2V5

Siu. meta rugpjūčio 20-23 dienomis jus 
aplankys provinciniu Ontario rinkimu

surašinėtojai
Vienų tos savaitės dienų — trečiadienį, 
ketvirtadienį, penktadienį arba šeštadienį pas 
jus atsilankys du Ontario rinkimų surašinėtojai 
ir kaip tokie prisistatys.

Jie tėra du iš 40.000 asmenų, sudarančių 
surašą asmenų, turinčių teisę balsuoti 
Ontario rinkimuose.

laikykite pas save iki rinkimų dienos — 
rugsėjo 18. Minėtoje formoje yra speciali 
vieta įrašyti rinkiminei apylinkei, balsavimo 
būstinės numeriui ir adresui.

Jie klaus jus pavardžių tų asmenų, kurie tuo 
adresu gyvena, turi per 18 metų ar daugiau 
amžiaus, yra Kanados piliečiai arba Britanijos 
valdiniai ir gyveno Ontario provincijoje bent 
12 mėnesių prieš rinkimų dieną. Surinkę 
tas žinias, surašinėtojai sudarys Ontario 
balsuotojų sąrašų.
Kiekvieniem rinkimam sudaromas naujas 
sųrašas, taip kad, jeigu jūs jau ir prieš tai 
baIsavote, turite būti įrašytas j naują sųrašų 
šiam balsavimui.

Patikrinkite sąrašą
Netrukus po surašymo balsuotojų sąrašas bus 
iškabintas jūsų apylinkėje ir jūsų rinkimų 
pareigūno būstinėje. Patikrinkite jį ir 
pažiūrėkite ar jūsų pavardė ir adresas teisingai 
įrašyti.

Atsiminkite, vienintelis kelias, įgalinantis 
balsuoti rinkimų dieną, t.y. rugsėjo 18, yra 
būti balsuotojų sąraše. Geriausias būdas jin 
patekti — būti įrašytam surašinėtojų. 
Tai labai lengva.

Laikykite pas save formą 103 kaip įrašymo 
įrodymą.

Surašinėtojai užpildys forma 103: įrašys jūsų 
pavardę, adresą ir duos jos kopiją, kurių

Balsavimas per Įgaliotinį
Jeigu turite teisę balsuoti ir esate įrašytas 
rinkimų surašė, bet nebūsite savo rinkiminėje 
apylinkėje ir negalėsite balsuoti nei nustatytų 
rinkimų dieną, nei išankstinio balsavimo 
dieną, nes:

a. dirbate ilgų nuotolių transporte,
b. esate aktyvios tarnybos karinių pajėgų narys,
c. esate išvykęs j švietimo institucijų, arba 
esate fizinis invalidas, negalįs nuvykti į 
balsavimo būstinę, — galite balsuoti per 
įgaliotinį rinkiminėje savo apylinkėje.

Jeigu norite balsuoti per įgaliotinį, kreipkitės 
į rinkimų pareigūnę, kurio numeris yra 
nurodytas ant jūsų 103 formos, įrodančios, 
kad esate įtrauktas rinkimų sųrašan.

Šis pranešimas yra skelbiamas vyriausio Ontario rinkimų pareigūno
The Hon. Judy LaMarsh, P.C., Q.C., LL.D., pirmininkė

His Honour Judge Lucien Arthur Beaulieu, narys Scott Alexander Young, narys



Didelė asmeninė diplomato bei kario istorija
J. JAKŠTAS

“Svarbiausia žmogaus studija 
vis paliks žmogus”. Taip kartą 
pasakė didelis išminčius Goe
the. Ką žmogus bestudijuotų ar 
tyrinėtų, jis vis kreipia dėmesį 
i visokeriopus žmonių porei
kius ir studijų išdavas taiko 
jiems. Net ir vadinamieji tiks
lieji mokslai taikomi žmogaus 
reikalams, kad ir netiesiogiai. 
Tiesiog žmogui tarnauja vadi
namieji humanitariniai moks
lai, kuriuos jau senieji romėnai 
vadino “studia humanitatis”. Iš 
to kilo ir labai žinoma huma
nizmo sąvoka.

Humanitarinių mokslų tarpe 
pirmaujantis mokslas yra isto
rija. Jis yra kamienas visų hu
manitarinių mokslų, kurie joje 
turi savo pradus ir iš jos išau
ga. Istorija, būdama žmonijos ar 
paskiro žmogaus praeities gyve
nimo mokslas, ryškina ir dabar
tį, nes ši nebūtų suprantama be 
sąryšio su praeitimi. Tad gvil
denant ar tik paliečiant betko- 
kius dabarties visuomeninius 
klausimus, vis paliečiama ir 
praeitis.

Mes, trečiosios emigracijos’ 
bangos pirmoji karta, kurie esa
me išaugę ir išsimokslinę ne
priklausomoje Lietuvoje, gyve
name josios prisiminimais, jos 
istorija. Mums itin patrauklūs 
tie jos istoriniai momentai, ku
rie buvo gausūs įvykiais ir lė
mė jos kelią. Tokie buvo 1939- 
41 m. įvykiai, padarę galą Lie
tuvos nepriklausomybei. Nuo jų 
prasidėjo okupacinis laikotar
pis, kuris trunka iki šių dienų.

Išeivių spaudoje apie tuos me
tus nemažai rašoma, kaikas juos 
pergyvenusių skelbia atsimini
mus. Gausius ir labai permai
ningus įvykius pergyveno dėl 
savo diplomatinės padėties at
sargos pulkininkas K. Škirpa, 
buvęs tuo metu Lietuvos nepa
prastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministeriu Vokietijoje. Jis iš
vystė nepaprastą veiklą tais Lie
tuvai lemtingais metais ir po 
pirmosios sovietinės okupacijos 
sumojo kovoti diplomatinėmis 
priemonėmis Lietuvos suvere
numui atkurti. Kaip tą kovą jis 
vedė per ištisus metus su vir
šum, pasakoja minėtame vei- 
kąle.

Kaikurios bendrinės pastabos“
Pats autorius savo veikalą va

dina atsiminimais, nors jo ant
rinėje antraštėje pažymėjo, jog 
tai esanti “dokumentinė ap
žvalga”. šis pavadinimas jam 
geriau tinka nei atsiminimai, 
nes jis iš esmės yra sukauptų 
dokumentų rinkinys. Tarp do
kumentu įterpti visokeriopi au
toriaus išvedžiojimai, kurie yra 
jau daugiau atsiminimai bei do
kumentų tekstų pagrindimai. 
Visa veikalo stiprybė glūdi gau
siuose dokumentuose, čia glūdi 
io išliekamoji vertė. Jis bus 
būsimiems istorikams brangus 
šaltinių rinkinys, kuriuo jie ga
lės pasiremti vaizduodami mū
sų nepriklausomos valstybės 
agoniją.

Didelės knygos (583 psl.) gale 
duodamas dokumentų ir reikš
mingesniu išrašų sąrašas. Jų 
skaičius siekia lygiai šimtą. Kai- 
kurie dokumentai labai ilgi: 
pvz. lietuvių aktyvistų platfor
mos metmenys (65-89 psl.), lie
tuviu aktyvistų fronto memo
randumas (531-542 psl.). Apla
mai. dokumentai labai mišrūs. 
•Tu daugumos autorius yra pats 
K. Škirpa, rašęs vienas ar su 
savo bendradarbiais (29). Dar 
daugiau duodama vokiečių įstai
gų dokumentų ar visokių išra
šu iš ju raštu (37). Nemažai do
kumentų liečia Lietuvių Akty
vistu Fronto reikalus.

Istorinio vyksmo dėstymas 
pradedamas nuo autoriaus apsi
lankymo Kaune 1940 m. tarp 
birželio 25 ir 30 d. Tai buvo pas
kutinis ir, gali sakyti, istorinis 
atsilankymas mūsų diplomato 
iš užsienio dar (bent formaliai) 
nepriklausomos Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijoje. K. 
Škirpa atvažiavo į Kauną, ga
vęs iš užsienio reikalų ministe- 
rio V. Krėvės šifruotą telegra
mą, kur jis buvo kviečiamas at
važiuoti “tarnybos reikalais”. 
Ta proga pasinaudojęs, K. Škir
pa pirmas pakurstė Lietuvoje 
konspiracinį sąjūdį ir drauge, 
rodos, paskleidė viltį, kad oku
pacija neilgai truksianti. Taip 
galima spręsti iš jo paties turė
to įsitikinimo prieš važiuojant 
į Kauną. “Man buvo aišku, jog 
Maskvos-Berlyno paktas teturė
jo labai trumpas kojas ... ir kad 
jis ilgai neištvers” (18 p.). Pa
skleidęs greito išsilaisvinimo 
viltį, K. Škirpa paskatino net ir 
ELTOS tarnautojus imtis kons
piracinės veiklos. Jie pradėjo 
leisti pogrindžio laikraštį “Lais

Apie K. Škirpos veikalų "Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti

voji Lietuva”. K. Škirpa įsak
miai mini ELTOS tarnautojo Jo
no Jablonskio veiklą organizuo
jant pogrindžio sąjūdį ir lei
džiant laikraštį. Bet Škirpa nu
tyli Jono Jablonskio tragišką li
kimą dėl jo pakurstytos veiklos. 
Sovietų saugumas jį tuojau su
sekė, suėmė, ir jaunuolis dingo 
be žinios. Reikia manyti, kad 
mirė kankinio mirtimi. O gai
la prieš laiką žuvusio jauno di
delių gabumų vyro, įtraukto į 
konspiracinę veiklą, kuri tada 
dar buvo beprasmiška.

Grįžęs iš Kauno, K. Škirpa 
kietai pradėjo veikti trijose 
Reicho vyriausybės sferose: už
sienio reikalų ministerijoje, na
cionalsocialistų partijoje ir ka
riuomenėje. Jis rašė toms įstai
goms (ypač užsienio reikalų mi
nisterijai) raštus, memorandu
mus arba pats kontaktavo asme
nis. Geriausio pasisekimo iš pat 
pradžios turėjo, rodos, su ka
riuomenės atstovais. Jis mini 
pakartotinai pik. Įeit. Graebe, 
dirbusį kontražvalgybos (Ab- 
wehramt) įstaigoje. Graebei bu
vo pavesta palaikyti ryšius su 
antibolševikiniais sąjūdžiais Pa
baltijo kraštuose (112 p.). Vo
kiečiai išdavė Pabaltijo tautas 
bolševikams, tačiau linko pasi
naudoti jų antibolševikinėmis 
nuotaikomis savo tikslams, nors 
nesirengė iš savo pusės joms ką 
nors žadėti. Nežadėjo jie nieko 
nė Lietuvai. Ir Škirpos planui 
atkurti Lietuvos suverenumą 
jie neteikė jokio dėmesio. Jie 
traktavo Lietuvą lygiai taip, 
kaip ir kitas Pabaltijo tautas, ir 
jokiu išimtinių teisių jai nesi
rengė duoti karo su sovietais 
atveju. Todėl Škirpai ir nepavy
ko suinteresuoti savo memoran
dumais augštesnių užsienio mi
nisterijos pareigūnų arba gau
ti interview su jais.

Kad vokiečių planai nuo bol
ševikų išvaduotai Lietuvai ne
turėjo nieko bendro su K. Škir
pos keltu suverenumu, aiškiai 
parodė kad ir pik. Įeit. Graebes 
“paprašytas” sąrašas asmenų, 
“kurie tiktų užimti svarbesnes 
vietas būsimame krašto valdy
mo aparate, o taip pat ūkio, pra
monės ir prekybos įmonėse 
tuo atveju, kai Lietuva butu iš
vaduota nuo boŠė^zmo” '(16'2 
p.), šis Graebes pageidavimas 
tegalėjo būti taikomas ne numa
tomam išvaduoti kraštui, ku
ris pats valdysis, bet okupuo
tam. Tuo “prašymu” Graebe da
vė Škirpai suprasti, kad jis ne
paiso jo anksčiau (1941 m. sau
sio 25 d.) įteikto “Lietuvos atsta
tymo plano”. (Graebes prašy
mas buvo gautas 1941 m. prieš 
kovo 3 d.). K. Škirpa, pasitikė
damas Graebes pasiaiškinimu, 
sudarė, pasitelkęs bendradar
bius, “didoką sąrašą vadovau
jančio personalo centrinės val
džios įstaigoms”.

Ta proga pasinaudojęs, K. 
Škirpa siuntė per Graebę ir ki
tus raštus, įskaitant raštą pa
čiam užsienio reikalų ministe- 
riui, kur tiesiog notifikavo Lie
tuvos vyriausybės sudarymą. 
Jame pateiktas net ministerijų 
sąrašas, bet nutylėti ministe
rial. Labai tenka abejoti, ar K. 
Škirpos raštas pasiekė užsienio 
reikalų ministerio stalą. Be at
sakymo paliko ir birželio 19 d. 
K. Škirpos memorandumas už
sienio reikalų ministerijai. Kai 
K. Škirpa dar bandė kreiptis į 
užsienio reikalų ministeriją, jau 
pagavęs radijo žinią apie Lietu
vos vyriausybės sudarymą bir
želio 23 d., jis susilaukė staig
menos — policijos uždėto nami
nio arešto (birželio 25 d.). Tuo 
būdu Reicho vyriausybė akivaiz
džiai ignoravo Škirpos dėtas di
deles pastangas Lietuvos suve
renumui atkurti.

Kaip jau pradžioje minėta, 
išliekamoji knygos vertė glūdi 
jose sukauptuose šaltiniuose. 
Bet dėstymas Lietuvos įvykių, 
kaip ir paties autoriaus veiklos, 
sukirptas pagal laikinius politi
nius motyvus. Minėtinas vienas 
pavyzdys, kur autorius pats sau 
prieštarauja.

Pagal oficialius dokumentus 
(Wehrmachto pranešimus), su
kauptus skyriuje “Reichswehro 
žygis per Lietuvą”, jis perdėtai 
smulkmeniškai atpasakoja tie
siog triumfišką vokiečių kariuo
menės žygį per Lietuvą, iš ku
rios bolševikai be didesnio pasi
priešinimo traukėsi. Ir pats K. 
Škirpa pažymi, kad rusai netu
rėjo “jokios taktinės idėjos ak
tyviam gynimuisi, nei juo la
biau suplanuotai kontrofenzy- 
vai” (285 p.). Tačiau čia pat vis 
kartoja, kad LAF daliniai už
ėmė Kauną, Vilnių, Šiaulius, Pa
nevėžį ir kitus miestus, padė
dami vokiečiams išstumti bol

ševikus iš Lietuvos. Dėl Panevė
žio panevėžiškis P. Lelis “Dir
voje” rašė, kad bolševikai per 
paskutinę naktį sušaudė 27 cuk
raus fabriko darbininkus ir kad 
tarp bolševikų pasitraukimo ir 
vokiečių atėjimo nebuvo jokios 
valdžios. Tas pats tinka ir ki
tiems K. Škirpos minėtiems 
miestams. Tačiau K. Škirpa be 
niekur nieko tvirtina, kad LAF 
daliniai “užėmė radijo stotį” ir 
paskelbė nepriklausomą Lietu
vą. Kaip radijo stotis buvo už
imta, prieš kelerius metus “Dir
voje” aprašė B. Gražulis. Pagal 
jį, partizanai ją rado tuščią ir 
niekieno neginamą. Apskritai, 
K. Škirpos visas vaizdavimas 
karo pradžios Lietuvoje ir par
tizanu vaidmens jame yra iš tik
rųjų “la fable convenue” ir ne
atitinka istorinės tiesos. Kai is
torikai kada nagrinės tuos Lie
tuvai lemtingus 1940-1941 m. 
įvykius be įkaltinių minčių ir 
bus atviri istorinei tiesai, atmes 
panašius K. Škirpos išvedžioji
mus. Jie palaikys juos laiko są
lygų, bet ne paties istorinio 
vyksmo padiktuotais.

Aptarus kaikurias veikalo ve
damąsias mintis, pravartu sky
rium pakalbėti apie labiau pra
sikišančius dalykus. Jų tarpe 
pirmaeilis yra

Lietuvos Aktyvistų Frontas 
(LAF)

Lietuvos Aktyvistų Fronto 
antraštėje pavartotas žodis “ge
nelė” nevisai atitinka turinį. 
Juk jame vienoje vietoje net 
išpūstai kalbama apie buvusį 
LAF, nors nepasakoma, kaip 
kur ir kada jis atsirado. Štai 
kaip porina vyriausia LAF va
dovybė (K. Škirpa ir dr. A. Ge
rutis) apie buvusį LAF:

Naujosios Lietuvos atstatymo tvė
rėsi LAF, kuris mūsų visuomenei ne 
nuo šiandien žinomas. Jis pasireikš
davo kiekviena karta, kai buvusieji 
Lietuvos valdovai parodydavo nesu
gebėjimo tvarkyti tautos ir valstybės 
reikalus, pastatydami Lietuvos ne
priklausomybe vidaus ir išorės pa
vojum Už parodytų drąsą daugelis 
aktyvistų skaudžiai nukentėjo. Bet 
persekiojimai, trėmimai į darbo ir 
koncentracijos stovyklas, kalinimas 
kalėjimuose ir kitokie kankinimai 
aktyvistų valios ir pasiryžimo nepa- 
latižė, bet juos tik užgrūdino toles
nei kovai (35 p.).

Aišku, kad čia LAF kūrėjai 
Berlyne turėjo galvoje LAF, įsi
kūrusį dar nepriklausomoje Lie
tuvoje. Apie jo pradžią kalba J. 
Audėnas (“Paskutinis posėdis”, 
100 psl. ir t.). Jam užuomazgą 
davė krikščionys demokratai ir 
liaudininkai, pradėję vesti tar- 
pusavius pasikalbėjimus po 
1938 m. kovo 19 d. lenkų ulti
matumo. Abi partijos sudarė va
dinamą “ašį” (vardą paėmė iš 
nacionalsocialistinio Reicho ir 
jo sąjungininkų leksikono). Jos 
sutarė leisti laikraštį. Jam vie
tą parinko Klaipėdos krašte, 
kur nebuvo cenzūros dėl nuim
tos ten karo padėties. Dr. P. 
Karvelis su laikraščiui skirtais 
rankraščiais ir lėšomis spaudai 
apmokėti nuvyko į Klaipėdos 
kraštą ir čia, talkinamas klaipė
diškių bendraminčių, išleido 
1938 m. gruodžio 17 d. laikraš
tį “Žygis”.

Klaipėdiečių bendraminčių 

Daugiakultūrių reikalų ministerio J. Munro atstovas W. Douglas sveikina montreališkės “Vaivorykštės” tauto
dailės parodos rengėjus ir dalyves Otavoje. Paroda buvo surengta 1975 m. birželio 14 - 26 d.d. Public Archives 
salėje Nuotr. B. čeponkaus
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tarpe buvo dr. J. Pajaujis, Klai
pėdos prekybos instituto dėsty
tojas. Turiu savo rankose iš jo 
prieš kelerius metus per tarpi
ninką gautą laišką, kur jis rašo, 
kaip po laikraščio išleidimo prie 
“ašies” prisijungė voldemari- 
ninkai, “kuriems Klaipėda buvo 
virtusi tarytum tremties vieta ir 
kurie čia buvo aktyviausi”. Vol- 
demarininkams prisidėjus, bu
vo išleistas kitas laikraštis 
“Bendras Žygis” ir formaliai 
įsteigta Lietuvių Aktyvistų Są
junga (LAS). Kaip iš privataus 
šaltinio teko patirti, prie LAS 
buvo prisidėjęs ir pats Leonas 
Prapuolenis, tada gyvenęs Klai
pėdos krašte. Jis jau savo asme
nybe jungė LAS su K. Škirpos 
daug vėliau įsteigtu LAF.

LASe pirmavo voldemarinin- 
kai. Jos pirmininku buvo išrink
tas A. Sliesoraitis, žinomas karš
tas voldemarininkas. Jo pirmi
ninkaujamas LAS orientavosi į 
nacionalsocializmą. K. Škirpa 
Berlyne įsteigė panašią organi

Mano lazda
KARL HEINRICH 

WAGGERL
Karl Heinrich Waggerl gimė 

1897 metais Bad Gastein, Austri
joje. Jaunystėje dirbo keltuvų 
patarnautoju, laikraščių pardavi
nėtoju ir kalnų laipiotojų vadovu. 
Dalyvavo pirmajame pasauliniame 
kare. Po karo apsigyveno Salz- 
burge, kur lankė mokytojų semi
nariją. Vėliau pradėjo rašyti. 
Daugelis jo rašinių buvo premi
juoti. Nemažas skaičius jo rašinių 
yra autobiografinio pobūdžio, 
kaip ir “Mein Stock”, šitas apsa
kymėlis yra kiek ilgesnis, negu 
mano vertimas — aš paėmiau tik 
vadinamąjį apsakymėlio branduo
lį. VERTĖJAS

Buvo vėlus, audringas žie
mos vakaras. Kažkas pasibel
dė į duris. Murmėdamas nu
ėjau prie durų pasižiūrėti, 
kas tas vėlyvas svečias galė
tų būti. Atidarius duris, į 
prieangį gūžtelėjo vėjo pus
tomas sniegas. Pasiutiškas 
oras! Lauke, prie durų, sto
vėjo man jau daug sykių ma
tytas senas žmogus. Jis daž
nai ateidavo prie mano namo, 
pasibelsdavo ir, durims atsi
darius, atkišdavo išmaldai 
ranką. Niekados nepasisvei
kindavo, nepadėkodavo, tik 
pasižiūrėdavo į mane savo 
vandeningomis girtuoklio aki
mis ir laukdavo, kad aš jam 
į ranką įdėčiau gabalėlį deš
ros arba iš kišenės ištraukęs 
įmesčiau į delną keletą cen
tų. Ant peties jis nešdavosi 
lazdą, ant kurios galo kabo
davo pakulinis maišas. Ši sy
kį mane sujaudino to žmo
gaus storai apsnigta galva — 
jis buvo be kepurės. Nieko 
nelaukęs, nuėmiau nuo paka
bos savo vilnonę kepurę ir 
užtraukiau jam ant ausų. Nė 
žodžio neištaręs, senis kiek 
pasiūbavo, apsisuko ir nuėjo 
savo keliu.

Teisybę pasakius, aš tuo 
metu pagalvojau apie namo 
gale esantį tuščią kambarį. 

zaciją į LAS ir ją pavadino tru
puti kitaip — Lietuvių Aktyvis
tu Frontu (LAF). Jis buvo stei
giamas nusižiūrėjus į vokišką 
nacionalsocialistų partiją. Dėlto 
K. Škirpa visai nepriklausomai 
Lietuvai paskelbė:

Ilgametis vadinamas tautinis reži
mas Lietuvą apvylė, kaip ją apvylė 
ir buvusis prieš tai seiminiai-demok- 
ratinis ištižimas. Naujoji Lietuva ku
riasi naujais tautinio socializmo pa
grindais, kurie taip skaisčiai nušvie
tė mūsų kaimyno-Vokietijos padan
ge. Jie žada ir Lietuvai laimingesnę 
ateiti.

Kam ne kam, bet nepriklau
somos Lietuvos įgaliotam minis- 
teriui netiko taip rašyti apie ne
priklausomos Lietuvos laikotar
pį ir pranašauti laimingesnį ry
tojų nacionalsocializmo eroje. 
Jis turėjo surasti būdų paliaup- 
sinti nacinę partiją, jeigu jau 
to reikėjo, bet nejuodinti nepri
klausomos Lietuvos. Kaip bežiū
rėtume į ją, turėtume kiekvie
nu atveju pripažinti, jog ji bu
vo tautinė lietuvių valstybė.

(Bus daugiau)

Tuo momentu aš turėjau 
greitai apsispręsti. Šiltame ir 
jaukiame kambarėlyje buvo 
visa, kas reikalinga svečiui 
pernakvoti: lova, stalas, kėdė. 
Virtuvėje dar buvo likusi 
lėkštė sriubos, keletas sumuš
tiniu, o ant palangės stovėjo 
pusiau nugertas butelis alaus. 
Bet tuo pat metu pagalvojau 
apie savo švariai užlaikomą 
namą ir apie šitą žmogystą 
— šlapią, purviną, dvokian
čią degtine. Mano pasąmonė
je pralėkė mintis, kaip jis, 
numetęs ant išvaškuotų grin
dų savo skarmalus, visas ša
šuotas ir utėlėtas, palįs po 
švaria linine paklode. Greitai 
užtrenkiau duris, už jų pa
likdamas svetimo žmogaus 
vargą, audrą ir šaltį.

Dviem dienom nepraėjus, 
Das mane atėjo duobkasys. 
Rankoje laikė jis iš riešuto 
medžio gražiai išdrožtą lazdą. 
Jos rankena vaizdavo barzdo
to žmogaus galvą, o trumpai 
anipjaustytos šakos — žmo
nių* veidus. Visi veidai bu
vo atviromis burnomis ir at
rodė, lyg veržtųsi kenčiančių
jų šauksmai.

Duobkasys pasiteiravo, ar 
aš nenorėčiau šią lazdą nu
pirkti; jis ką tik duobėn už
kasęs vieną girtuoklį — tą 
senį Juozapą ir už tai jokio 
atlyginimo negavęs. Paėmiau 
iš jo tą lazdą, sumokėjau ne
mažą sumą pinigų ir papra
šiau, kad už tuos pinigus ant 
jo kapo dar ir medinį kryžių 
pastatytų. Smalsumo pagau
tas, užklausiau:
, — O kada gi jis mirė?

— Jis ne mirė, bet sušalo, 
— atsakė duobkasys.

čia aš noriu ne kitiems, 
bet sau pačiam priminti vie
ną dalyką: už blogį, kurį pa
darome, galbūt Dievas atleis, 
bet už gėrį, kurio pašykštėjo- 
me kitiems, niekados nebus 
atleista.

Vertė V. Priščepionka
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d li HT IIIRI II VEIKLOJE
PROF. DR. VYTAUTAS BIE

LIAUSKAS, psichologijos departa
mento vadovas Xavier universitete 
Cincinnati, Ohio, rugpjūčio mėnesį 
praleidžia Šveicarijoje, Leysino 
miesto tarptautiniame universitete, 
dirbdamas su doktorato disertacijas 
ruošiančiais studentais ir atostogau
damas Alpėse. Grįžęs iš Šveicarijos 
i JAV, jis dalyvaus Amerikos Psicho
logu Sąjungos suvažiavimo progra
moje rugpjūčio 30 — rugsėjo 3 d.d., 
o rugsėjo 4 d. pradės naujuosius 
mokslo metus Xavier universitete.

M. K. ČIURLIONIO KŪRINIUS 
savo koncertų programon įtraukė 
Toronte gimusi ir augusi pianistė 
Ida Krehm-Pick, šiuo metu gyvenan
ti Šveicarijoje, Comano vietovėje 
prie Lugano. Ištekėjusi už amerikie
čio. ji tapo JAV piliete. Su simfo
niniais orkestrais ji yra koncerta
vusi Klevelande, Čikagoje, Filadel
fijoje, Britanijos Londone, kur jai 
taip pat teko gyventi keletą metų. 
I. Krehm-Pick yra ne tik pianistė, 
bet ir dirigentė, vadovavusi orkestrų 
koncertams Indijoje, Filipinuose. M.
K. Čiurlionio kūryba ją, koncertuo
jančią Niujorke, sudomino vietiniai 
lietuviai. Gavusi M. K. Čiurlionio 
kūrinių gaidas, ji taip susižavėjo jo 
kūryba, kad ją nutarė įtraukti į sa
vo koncertus. Jos nuomone, kaikurie 
M. K. Čiurlionio kūriniai yra ver
tingesni net už F. Šopeno kompozi
cijas. I. Krehm-Pick, ruošdamasi M. 
K. Čiurlionio koncertams, stengiasi 
susipažinti su šiuo kūrėju iš jai pri
einamos literatūros ir lietuviškų vei
kalų, talkinama JAV ir Šveicarijoje 
gyvenančių lietuvių. Neseniai ją ap
lankė iš Berno atvykęs dr. A. Geru
tis. Pirmą kartą M. K. Čiurlionio kū
rinius pianistė I. Krehm-Pick atliks 
š.m. spalio 6 d. V. Berlyne įvyksian
čiame savo koncerte, skirdama jiems 
apie 20 minučių. Mūsiškis M. K. 
Čiurlionis bus jrikiuotas tarp J. S. 
Bacho ir R. Schumanno. Spalio 9 d. 
I. Krehm-Pick koncertuos Milane. 
Šio koncerto programon ji yra įtrau
kusi Šopeną, Skriabiną ir Čiurlionį, 
jam skirdama visą pusvalandį. Lap
kričio mėnesį ji planuoja lankytis 
Kanadoje, kur yra numatytas M. K. 
Čiurlionio kūrinių koncertas radijo 
programoje.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ, įleidusi 
kūrybines šaknis Europoje, dainuo
ja net penkiuose operos teatruose — 
Muenchene, Vienoje, V. Berlyne, 
Koelne ir Šveicarijos Zueriche. Pas- 
kutinuosius šios Kanados lietuvaitės 
laimėjimus atskleidžia “Europos Lie
tuvyje” paskelbtas A. Grinienės pa
sikalbėjimas. Pernai “Eurodesk” 
bendrovė išleido j plokšteles įrašy
mą baroko stiliaus Cdyalli “Ęgtsto” 
operą su sol. L. Šukytės įdainuota 
pagrindine soprano partija, o šiemet, 
Italijos radiofone jai teko dainuoti 
ilgus metus Berlyne gyvenusio italų 
kompoz. Ferrucio Busoni operoje 
“Die Brautwahl”. Pavasarį sol. L. 
Šukytė ruošėsi Muencheno operos 
festivaliui, kuriame jai buvo numa
tytas vaidmuo Mocarto operoj “Ido- 
mineo” ir taipgi dalyvavimas su pa
grindiniu soprano vaidmeniu R. 
Strausso operoje “Capriccio”. Lig 
šiol sol. L. Šukytė jau yra dainavusi 
net 25-kiose įvairių kompozitorių 
operose, keliose pasaulinėse premje
rose Kanadoje, bet tų visų operų ji 
nėra linkusi laikyti savuoju reper
tuaru, nes kaikurios mažai tebuvo 
įdomios. Mėgstamiausia jos opera te
bėra G. Verdi “Traviata” su Viole
tos vaidmeniu. Labai tobula akusti
ka pasižymi Muencheno ir Vienos 
operos teatrai. Kiekvieną sezoną sol.
L. Šukytei tenka pasirašyti naujas 
sutartis su visais teatrais. Labai ge
rai atlygina Viena, gerai — V. Ber
lynas, gaunantis finansinę valdžios 
paramą, prasčiau — Muenchenas, 
nestokojantis dainininkų pasiūlos. 
Kadangi Muencheno operos teatras 
yra žymiausias V. Vokietijoje, kai
kurie dainininkai sutiktų dainuoti ir 
be atlyginimo. Skraidymas iš vieno 
teatro į kitą vargina: tokiose kelio
nėse ribojamas! tik aerodromais, už
pakalinėmis teatrų durimis, sceno
mis ir viešbučiais. Skaudus smūgis 
sol. L. Šukytei buvo mamos Zinai- 
dos mirtis, netekimas nuolatinės pa
tarėjos bei globėjos. Tai ypač palie
tė pasiruošimą lietuviškiems koncer
tams, nes jie visi būdavo susieti su 
mama kiekvienos dainos aptarimu, 
ryškinusiu poezijos interpretaciją, 
žodžio jungtį su muzika. Asmeninis 
bendradarbiavimas su kitais daini
ninkais esąs neįmanomas dėl vyks
tančios konkurencijos, nebent tik su 
tais, kurie turi kitokį balsą, tačiau 
ir tokiu atveju įprasta laikytis ato
kiau. Sol. L. Šukytė, siekdama pla
tesnių meno augštumų, pasisako už 
vienatvę: “. . . draugystės, kompani
jos iš viso kenkia dainininkui. Aš 
niekad nesu dainavusi gerai, kai bu
vau kur kompanijoj. Iš vienos pu
sės, vienatvė yra sunki, sunkiai pa
keliama, bet iš kitos pusės — ji bū
tina dainininkui. Bent man . . .”

M. K. ČIURLIONIO ŠIMTĄSIAS 
GIMIMO METINES “Margučio” ra
dijo programa Čikagoje paminės spa
lio 12 d. koncertu Jaunimo Centre.

LIETUVIŲ DAILININKIŲ DRAU
GIJOS mėnesį trukusioje parodoje 
Čikagos Hyde parko meno centre 
dalyvavo 19 dailininkių su įvairaus 
žanro kūriniais. Parodos atidaryme 
maloni staigmena lankytojams buvo 
stalai su lietuviškais patiekalais ir 
gira. Salę ir stalus papuošė dail.
M. Ambrozaitienė, o vaišėmis rūpi
nosi dail. M. Stankūnienė, parodos 
surengimu — dail. J. Monkutė-Marks.

LIETUVOS LIAUDIES MENO 
MUZĖJUS atidarytas Vilniuje, res
tauruotame senoviniame pastate 
Rūdninkų gatvėje. Jis veiks kaip 
Lietuvos dailės muzėjaus skyrius su 
nuolatine apie 700 liaudies meno rū
dinių paroda. Ją paruošė Lietuvos 
dailės muzėjaus liaudies meno sky
riaus vedėja A. Mikėnaitė, vyr. moks
linės bendradarbės A. Stravinskaitė 
ir D. Buivydaitė, dail. R. Budrys ir 
architektas V. Vizgirda. Atidarymo 
iškilmėje žodį tarė Lietuvos dailės 
muzėjaus direktorius P. Gudynas, 
pabrėždamas senos muzėjininkų sva- 

' jonės išsipildymą. Jo teigimu, nau
jasis muzėjus atskleidžia mūsų liau
dies meno raidą.

VILNIETIS MUZIKOLOGAS A. 
KARAŠKA skaitė pranešimą “Lietu
vių liaudies instrumentinių sutarti
nių struktūriniai ypatumai” Lenin
grade įvykusiame III jaunųjų muzi
kologų folkloristų seminare. Savo 
pranešimą jis iliustravo archyviniais 
ir naujausių instrumentinių sutarti
nių įrašais.

TREČIOJI JAUNŲJŲ PABALTI
JO FILATELISTŲ paroda įvyko 
Kaune, M. K. Čiurlionio dailės mu- 
zėjuje. šį kartą dalyvavo ir Gudijos 
atstovai. Jaunieji filatelistai paro- , 
dai pateikė apie 40 pašto ženklų rin
kinių. Aukso medaliai paskirti es
tams P. Kaldersui, T. Helpui, gudui 
M. Šifrinui, sidabro medaliai — klai
pėdiečiams R. Asinavičiui, N. Mura- 
šovui ir vilkaviškiečiui V. Lebetke- 
vičiui.

KANDIDATINE Ž ĖMĖS ŪKIO 
MOKSLŲ DISERTACIJĄ “Miško
tvarkos ugdomųjų kirtimų projekta
vimo normatyvų tobulinimo tyrimai” 
Minske sėkmingai apgynė jaunasis 
miškininkas Jonas Čepinskis, dirban
tis Lietuvos žemės ūkio akademijoj.

RESPUBLIKINES 1975 M. LITE
RATŪROS IR MENO PREMIJAS 
laimėjo: J. Požėra — už apybraižų 
knygą “šiaurės keliai”, V. Reimeris 
— už poezijos rinktinę vaikams 
“Šarkos švarkas”, kompoz. A. Račiū
nas — už simfonijas,nr. 6 ir nr. 7, 
aktorius A. Inozemcevas—už Vilniaus 
rusų dramos teatre sukurtus vaid
menis, dail. A. Ličkutė-Jusionienė — 
už bareljefus, dekoratyvines lėkš
tes, keramikinę skulptūrą “Sparnai”, 
dail. J. Švažas — už tapybos darbus. 
Be premijų liko trys kandidatai: J. 
Vaičiūnaitė su premijuoti pasiūlytu 
eilėraščių rinkiniu “Klajoklė sau
lė”, kompoz. V. Paltanavičius su ope
ra “Kryžkelėje” ir koncertu violon
čelei su orkestru, V. Bartusevičius 
su 1970-74 m. renginių-koncertų re
žisavimu.

MARIJONA RAKAUSKAITĖ, Lie” 
tuvos operos veteranė, po sunkios Ii- 
gos mirė liepos 17 d. Velionė buvo 
gimusi 1892 m. Čikagoje, ten baigu
si dainavimo studijas ir pradėjusi 
pirmuosius žingsnius scenoje. Pa
kviesta Kauno operon, debiutavo 
1924 m. pradžioje, atlikdama pagrin
dini Carmen vaidmenį G. Bizet to 
paties pavadinimo operoje, nors iš 
tikrųjų ji buvo dramatinis sopranas 
su plačios apimties balso skale, o 
Carmen vaidmuo yra skirtas mezzo- 
Fopranui. Operos teatre dainavo iki 
1948 m., nutildyta vokiečių okupa
cijos laikotarpyje, nes jai, kaip JAV 
pilietei, tada nebuvo leista atlikti 
pagrindinių vaidmenų. M. Rakaus
kaitė buvo talentinga pagrindinių 
vaidmenų atlikėja tokiose operose, 
kaip G. Puccini “Tosca”, “Madame 
Butterfly”, P. Mascagni “Cavalleria 
rustieana”, G. Verdi “Aida”, “Kau
kių balius”, F. Halevy “Žydė”, G. 
Meyerbeer “Hugenotai”, J. Karnavi- 
čiaus “Gražina”, A. Račiūno “Trys 
talismanai”.

DAIL. STASIO KRASAUSKO 35 
graviūrų paroda II D. karo tematika 
“Amžinai gyvi” buvo surengta vie
name Pakistano sostinės Islambado 
kino teatre.

GARBĖS MEDALIUS septintojoje 
tarptautinėje knygženklių parodoje 
Malborke, Lenkijoje, laimėjo vilnie
tis tapytojas S.. Eidrigcvičius ir kau
nietė grafikė G. Didelytė. Ši paroda 
rengiama kas dveji metai.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE lankėsi kalifornietis kom
poz. Bronius Budriūnas. Vilniečius 
kompozitorius jis supažindino su savo 
kūriniais, kūrybiniais klausimais 
kalbėjosi su Kompozitorių Sąjungos 
valdybos pirm. V. Laurušu, kompo
zitoriais K. Kavecku, V. Montvila, 
V. Barkausku, muzikologais J. Gaud
rimu, O. Narbutiene.

DAIL. LEONARDAS KAZOKAS 
amžiaus septyniasdešimtmetį pami
nėjo savo rinktinių tapybos darbų 
paroda Kaune, M. K. Čiurlionio dai
lės muzėjuje. Jie buvo (rikiuoti tarp 
studijų metais sukurtų autoportretų 
ir paskutiniojo dešimtmečio paveiks
lų. Sukaktuvininkas ypač stiprus sa
vo peizažais, atskleidžiančiais kintan
čias gamtos nuotaikas. Nemažą kū
rybinį dėmesį jis taipgi yra skyręs 
portretams bei gausiems natiurmor
tams. Sunkiai susirgęs 1961 m., po 
ligos pradėjo tapyti kairiąja ranka, 
bet jo technika nesusilpnėjo.

JŪROS ŠVENTĖS IR ŽVEJO DIE
NOS proga Klaipėdoje buvo sureng
ta tradicinė vasaros dailės darbų 
paroda, kurioje su 90 darbų daly
vavo 39 dailininkai iš Klaipėdos, 
Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Vil
niaus. Žuvies pramonės valdybos 
premijos paskirtos: I — tapytojui E. 
Malinauskui, II — tekstilininkei V. 
Gabrielaitienei, tapytojui A. Tau- 
rinskui, III — grafikams I. Kačia- 
nauskaitei ir O. Jakščiui. v,
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REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

Sf" Toronfo- OnL • Tel. 532-3400
- AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 f term, indėlius 1 metų 8!4%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 8 % %
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas T/t°f0 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-12 E asmenines 9!4%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 9!4%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v;r. iki 1 v.p.p.

Nemokoma vilų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

1997 Dundas St W. • Tel. 533-4414

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 DUNDAS St. W.

ir Bloor Autorite Garage, *96nBr°ck >° 7 (tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO! 
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę

,• šeimos apsaugą
• Studentų draudos

fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rezultatais. “Pravdos” vyr. re
daktoriaus pavaduotojas A. Lu- 
kovecas taip pat teigė, kad Ka
nados spauda turėjo laikytis 
tokios linijos, kaip ir sovietų. 
Jai reikėjo džiaugtis pasiektais 
konferencijos laimėjimais, atve
riančiais duris tarptautiniam 
bendradarbiavimui. Jis taipgi 
nusiskundė, kad kanadiečių 
spauda yra neobjektyvi savo 
pranešimuose apie gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje, šios sovie
tų žurnalistų pastabos liudija 
kanadiečių žurnalistų bei laik
raščių leidėjų platų nepasiti
kėjimą sovietams vakariečių 
padarytomis nuolaidomis Hel
sinkyje.

Premjeras P. E. Trudeau sa
vo spaudos konferencijoje reiš
kė viešą susirūpinimą kainų bei 
atlyginimų kilimu, kuris kana
diečių gaminiams gali uždaryti 
užsienio rinkų duris. Kanados 
darbo departamento duomeni
mis, amerikiečių išsikovotas at
lyginimų padinimas pirmajame 
šių metų ketvirtyje buvo 12,5%, 
antrajame — 9,8%, o Kanado
je — 2O'/r ir net 22,2%. šie 
duomenys liečia naujųjų sutar
čių atneštus algų padidinimus 
pirmaisiais jų galiojimo metais. 
Premjero P. E. Trudeau pri
sipažinimas patvirtino laikraš
čių vedamuosiuose jam daug 
kartų mestą kaltinimą, kad kai
nų bei atlyginimų perdideliam 
kilimui sustabdyti Kanadai rei
kia kontrolių, kurių jo vyriau
sybė nesiryžta įvesti.

JAV valstybės sekr. H. Kis- 
singeris dalyvavo Montrealyje 
įvykusioje Amerikos Advokatų 
Draugijos metinėje konferenci
joje. Savo politinę kalbą jis 
skyrė žemės turtams jūrų dug
ne. JAV vyriausybės vardu jis 
pasiūlė įvesti 200 mylių pločio 
ekonominę zoną jūrų pakrantė
se. Jūros dugno turtų iškasenas 
turėtų tvarkyti bei prįžiūrėti 
tarptautinė organizacija. Tokių 
kasyklų savininkai dalį savo pa
jamų skirtų tarptautinei organi
zacijai, o pastaroji gautomis lė
šomis remtų ekonominiu požiū
riu neišsivysčiusius kraštus. Ji 
taipgi spręstų visus tarptauti
nius ginčus, susietus su jūrų 
dugno turtų eksploatavimu. H. 
Kissingerio viešnagė Montrea
lyje buvo jau antras jo apsilan
kymas Kanadoje nuo to laiko, 
kai jis buvo paskirtas valstybės 
sekretorium. Pernai jis dalyva
vo š. Atlanto Sąjungos atsto
vų konferencijoje Otavoje, ta
čiau ir tada, ir dabar vengė at
skiro oficialaus susitikimo su 
premjeru P. E. Trudeau.

Kanados Orinio Susisiekimo 
Pilotų Draugija, turinti apie 
2.700 narių, pasmerkė penkiuo
se Kvebeko provincijos aerodro
muose pradėtus dvikalbiškumo 
eksperimentus. Kontrolieriai ry
šius su lėktuvų pilotai juose pa
laiko anglų ir prancūzų kalbo
mis, o šiuos eksperimentus no
rima perkelti ir į kitų pro
vincijų aerodromus. Draugijos 
pirmininko K. Maley teigimu, 
tai esąs nepateisinamai pavojin
gas žaidimas keleivių gyvybė
mis. Tarptautinė Pilotų Fede
racija vienintele ryšių kalba 
tarp aerodromų kontrolierių ir 
lakūnų yra pripažinusi anglų 
kalbą. Kvebeke pradėta vartoti 
prancūzų kalba yra nesupranta
ma didžiajai daliai pilotų. Gir
dėdami instrukcijas prancūziš
kai, jie negalį susidaryti bend
ro vaizdo ervėse virš aerodro
mo, kur yra labai svarbu žino
ti kiekvieno lėktuvo poziciją bei 
jc augŠtį, kad būtų išvengta su
sidūrimų. Dėl šios priežasties 
minėtoji Kanados lakūnų orga
nizacija reikalauja sustabdyti 
antrosios kalbos eksperimentus 
Kvebeke ir grasina vienos, die
nos visuotiniu streiku š.m. spa
lio 17. Jeigu šie eksperimentai 
bus perkelti ir į kitų provincijų 
aerodromus, 2,700 draugijos na
rių pradės streiką ir jį tęs ligi 
eksperimentų atšaukimo.

Ontario Savivaldybių Draugi
ja savo posėdyje Toronte pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
vėl grąžinti mirties bausmes 
žmogžudžiams, kurie žmogžu
dystes įvykdo iš anksto pasiruo
šę arba plėšimų metu. Ši draugi
ja jungia 535 Ontario miestų ir 
miestelių savivaldybes. Joms 
priklauso 80'/ Ontario gyvento
jų iš bendro 7,8 milijono skai
čiaus. Premjeras P. E. Trudeau 
susilaukia vis didesnės ir dides
nės kritikos dėl mirties baus
mių nevykdymo kalėjimų sar
gų bei policininkų žudikams. 
Paskutinį kartą mirties bausmė 
Kanadoje buvo įvykdyta 1962 
m. Nuo to laiko visos mirties 
bausmės pakeičiamos kalėjimu. 
Pasitaikė atvejų, kai žmogžu
džiai iš kalėjimo buvo išleisti 
atostogų ir jas panaudojo nau
jom žmogžudystėm.

A. Kaknevičius—sporto vadovas, A. Stonkus—sporto vadovas, D. Abromaitis 
— berniukų vadovas; antroje eilėje: D. Kryžanauskaitė — mergaičių vadovė 
(stovi), R. Giniotienė — vyr. mergaičių vadovė, E. Kriščiūnaitė — gail. se
suo, A. Janeliūnas — vyr. berniukų vadovas; trečioje eilėje: A. Čepas — 
komendantas, R. Ratavičiūtė — gamtos būrelio ir vakarinių programų vado
vė, V. Petrašiūnaitė — muzikos vadovė, kun. E. Jurgutis, OFM, — kapelio
nas, B. Nakrošiūtė — mergaičių vadovė Nuotr. L. Čepo

Trečdalis nemokėjo lietuviškai
Dvi savaitės Aušros sporto klubo surengtoje stovykloje

Dvi savaitės Wasagoje atrodo 
kaip malonus laiko praleidimas, 
bet kai reikia prižiūrėti 60 sto
vyklautojų, atostogų jausmas 
greit dingsta. Devynioliktą kar
tą susirinko būrys vadovų ir 
stovyklautojų gražioje pranciš
konų stovyklavietėje. Torontiš
kiai sudarė didžiausią dalį sto
vyklautojų — vaikų, bet buvo 
atvykusių ir iš Otavos, Londo
no, net iš Wisconsino.

Ši stovykla skyrėsi nuo kitų 
metų stovyklų keliais bruožais. 
Gal pirmą kartą vadovybė, iš
skyrus pagalbinį personalą, ne
turėjo nė vieno nario per 30 
metų amžiaus. Trūko patyrimo 
kaikuriais atvejais, bet progra
ma buvo puiki, vadovai geri. 
Tinkamiausia matuoklė stovyk
los pasisekimui yra patys vai
kai. Atrodo, jiems viskas labai 
patiko. Daug kas pareiškė norą 
grįžti sekančiais metais ir kai- 
kurie norėjo pasilikti dar vienai 
savaitei.

Kitas skirtumas buvo tas, kad 
didelė dalis vaikų (trečdalis) ne
galėjo suprasti ir kalbėti lietu
viškai. Nors stovyklos progra
ma buvo lietuviška, tačiau daž
nai reikėjo su vaikais kalbėti 
angliškai. Dauguma tų vaikų 
yra iš mišrių šeimų, bet buvo 
keli iš grynai lietuviškų šeimų. 
Tai gal didžiausias skirtumas 
nuo buvusių stovyklų. Tik prieš 
metus buvo mažai tokių,, kurie 
nemokėjo lietuviškai, o dabar 
— visas trečdalis. Aišku, mūsų 
tradicinė stovykla priėjo kryž
kelę. Galime bandyti tęsti įpras
tines programas sena tvarka, 
bet manau, kad taip prieisime 
akligatvį. Kaip gali pravesti dai
navimą, kai tiek vaikų negali 
skaityti lietuviškų žodžių ir ne-

supranta ką dainuoja. Jau rei
kia pradėti galvoti apie skirtin
gas programas lietuviškai ir 
angliškai kalbantiems. Gal kai- 
kurie pridurs, kad stovykla tu
rėtų truputį pamdkyti lietuvių 
kalbos. Taip, tai yra daroma, 
bet dvi savaitės yra pertrumpas 
laikas net pradėti tokiam kur
sui.

Prieš kelerius metus Aušros 
stovykloje būdavo tik 30 vaikų, 
ir jau pradėjo sklisti gandai, 
kad stovykla visiškai užsidarys. 
Dabar skaičius padvigubėjo. Aš 
manau, kad tai vadovų ir jų su
darytos programos nuopelnas. 
Taip pat vėl atsirado barakėlių 
papuošimai ne tik mergaičių pu
sėje, bet ir berniukų. Gražūs pa
sipuošimai buvo apsupti įdo
miomis tvoromis bei vartais. Ir 
gal pirmą kartą istorijoje ber
niukai išsirikiavo prie vėliavų 
anksčiau, negu mergaitės.

Tai nebuvo paprasta stovykla. 
Prisiminimų bus daug: mergai
čių vadovių batai, pakabinti ant 
centrinio vėliavos stiebo; lietus, 
kuris mus visus subūrė po me
džiu žygio dieną; berniukų va
dovų mėgstamiausias draugas 
Boriš; muštynės su vandeniu’ 
pripildytais balionais.

Negalima užmiršti ir rimto
sios programos: R. Giniotienės 
darbelių programos, kuri buvo 
puikiai paruošta ir įvykdyta; R. 
Ratavičiūtės gamtos būrelio ir 
jos vakarinių programų; And
riaus Kaknevičiaus ir Stonkaus 
detaliai paruoštos sporto die
nos; ir aplamai visų vadovų kū
rybingumo. Tai buvo tikra sto
vykla. Net ir lietus pradėjo 
veržtis per kaikuriuos barakėlių 
stogus, kaip palapinėse kad bū
davo. Algimantas Čepas

PADĖKA
Siaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga dėkoja 

Amerikos Lietuvių Tarybai už $200 auką, kuri buvo pa- 
I naudota padengti daliai išlaidų SALSS studijų sesijai, kuri 

buvo surengta Kent State universitete 1975 m. liepos 
I 11-13 dienomis.

Taip pat didelė pądėka Vytautui Žagarskiui, Marytei 
I Idzelytei, dr. John Cadzow ir visam Klevelando lietuvių stu

dentų klubui už didelį darbą, ruošiant šią akademiškai j 
! turiningą studijų sesiją. Ačiū. . ..
I a Antanas Šileika 1

_____ J
Toronto, Ontario

Naują Kanados Lietuvių Fon
do valdybą sudaro šie asmenys: 
pirm. H. Stėpaitis, vicepirm. V. 
Ignaitis, vicepirm. dr. A. Dai- 
lydė, ižd. Pr. Bastys, sekr. K. 
Lukošius, narys kun. J. Staš- 
kus. Tarybos pirmininku ir to
liau pasiliko dr. A. Pacevičius, 
sekr. P. Januška iš Windsoro.

Vida Juozaitytė, Scarboro Col
lege mokytoja, išvažiavo pagi
linti studijų į International 
Summer School St. Peter’s Col
lege, Oxford, England. Vėliau 
lankys Italiją, Graikiją, Turki
ją, kur susitiks Praną ir Algirdą 
Bražinskus, su kuriais seniai su
sirašinėja Vidos tėveliai. Rug
pjūčio pabaigoje grįš į Torontą.

Apie aktorę Ritą Merkelytę 
platų aprašymą su trimis iliust
racijomis išspausdino mėnraštis 
“Lietuvių Dienos” 1975 m. bir
želio 15 numeryje. Ji yra to- 
rontietė, dalyvavusi lietuviškoje 
veikloje. Gimusi Lietuvoje, gy
venusi Vokietijoje, Anglijoje ir 
JAV-se. Kanadon atvyko būda
ma 11 metų. Studijavo Toronto 
ir Illinois un-te Čikagoje. Teat
rinę karjerą pradėjo Toronte, 
kur atliko vieną vaidmenį R. 
Hochhuto veikale “The Depu
ty” ir Kafkos “The Trial”. Nu
vykusi Britanijon, reiškėsi kaip 
aktorė televizijoje, radijo pro
gramose, teatruose. Atliko vyr.

dukters vaidmenį Tzeital veika
le “Fiddler on the Roof”. Rita 
yra ištekėjusi už Jonathan 
Lynn, kuris esąs taip pat lietu
vių kilmės, aktorius, rašytojas. 
Turi vieną sūnų.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau įsijun- 
gėt j “T. Žiburių” skaitytojų 
šeimą?

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

INDIAN RD., atskiras, 9 kambarių, vandeniu šildomas; privatus įva- 
žaivimas, dviem automobiliam garažas, atviras mortgičius.
INDIAN RD., atskiras, 14 kambarių tributis (triplex), 50’x 200’ skly
pas, 3 garažai.
GLENDONWYNNE ST., atskiras, gražus 7 kambarių namas, 4 kam
bariai pirmame augšte, platus įvažiavimas, garažas. Vienas atviras 
mortgičius.
INDIAN GROVE, atskiras, 14 kambarių, arti Bloor, privatus įvažia
vimas, didelis sklypas.
SWANSEA, gražus, pilnai modernizuotas 5 kambarių namas per du 
augštus. Palieka naujus — šaldytuvų, virimo krosnį, plovimo mašiną 
ir džiovintuvą. Kilimai. Garažas. Prašoma kaina $49.900.
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai- 
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas. Įmokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
už 1 m. term. dep.
už taupymo s-tas
už pensiją planą

814%
714%
8’/4%

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 10 milijonų dolerių

skolinkis

PARAMA
IMA:

914% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visą norią gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas 
patarnavimas perlaidos,piniginės 

(American Express).

paskolos mirties 
čekių ir sąskaitą 
kelionės čekiai

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 

(s(cįcks)'-išr-šir^. medžiagų: (vilnoniu, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

icdžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dąndas St. W., T-l CM CdGd Lietuviam* daromo
Toronto 3, Ontario 1 NUOLAIDA

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose 

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • 537-3433

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

į v a irūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi versi o bei 
reklaminiai 
spaudiniai

R. CHOLKAN & CO.

CH0MMI.il ltdreal^t_or
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina į parką; 5 garažai su privačiu įvažiavimu, 
vienaaugščio didumo butai, netoli susisiekimo; apie $40.000 įmokėti, 
atvira skola; retai pasitaikantis pirkinys.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola. 
JANE — BLOOR, apynaujis, gražus dvibutis su užbaigtu butu rūsy, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $20.000 įmokėti. 
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių, rupių plytų, atskiras namas, 
kvadratinis planas, vandeniu - alyva šildomas; pilnai užbaigtas rūsys, 
garažai; šeimininkas išvyksta iš Kanados. Skubus pardavimas.
COLLINGWOOD, puikus, vos pusės metų senumo, 6 didelių kamba
rių atskiras mūrinis vienaaugštis; didžiulis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, netoli ežero bei krautuvių, gražus rezidencinis ra
jonas; prašoma kaina $57.900 ir viena atvira skola; nepraleiskite 
geros progos, ypatingai išeinantieji pensijon.
KINGSWAY, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, 2 prau
syklos, pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli 
susisiekimo.

2336 Bloor Street West 
tel. 763-5555 namų 535-1584

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
Telefonas 471-1424

Čio gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

CH0MMI.il


<& SKAITYTOJAI PASISAKO
BRAŽINSKŲ LAIŠKAS 

HAMILTONO LIETUVIAMS
Mieli tautiečiai!
Nuoširdžiai dėkojame Jums už 

malonų laišką ir visiems SLA Ha
miltono 72-ros kuopos nariams bei 
š.m. liepos 27 d. gegužinės dalyviams 
jž mums skirtą dėmesį bei duosnią 
auką $100.00. Ta auka kartu su pir
mininko J. Sarapnicko š.m. birželio 
28 d. laišku mus pasiekė šiandien. 
Laisvųjų tautiečių parama mums, 
Lietuvos laisvės kovotojams, yra tuo 
pačiu reikšminga parama visai Lie
tuvos išsilaisvinimo kovai, kuri nuo
lat plečiasi ir stiprėja pavergtoje tė
vynėje. Ir tai suprantama, nes kiek
vieno kalinio, taigi ir sovietų impe
rijoje įkalintos tautos, didžiausias 
troškimas yra pasiekti laisvę. Sovie
tų komunizmas per visą savo pus- 
šimtmetinę istoriją akivaizdžiai įro- 
iė, kad jis neturi nieko naujo, kil
naus, prasmingo žmonijai duoti, tik 
apgaulę, terorą ir vergiją. Komuniz
mas seniai jau tapo tik priedanga di- 
džiarusiškiems imperialistiniams kės
lams. Visos pavergtos tautos siekia 
laisvės ir už ją kovoja. Prie tos ko
vos vis dažniau prisijungia ir rusų 
disidentai, suprasdami, kad rusų tau
ta, engdama ir naikindama kitas tau
tas, pati negali būti laisva.

1970 m. spalio 15 d. mes įrodėme, 
kad sovietų geležinė uždanga gali 
būti pramušta ir plieno sparnais. 
Lėktuve įvyko atkaklios žūtbūtinės 
kautynės su rusų čekistais, kurias 
mes laimėjome ir sėkmingai nusilei
dome laisvoje Turkijoje. Sovietų Są
junga darė viską mus susigrąžinti ir 
nužudyti. Tačiau su lietuvių bei tur
sų patriotų ir, svarbiausia, Dievo 
pagalba pavyko šią ilgą ir sunkią ko
vą laimėti. Mūsų pusėje buvo tiesa 
ir tikėjimas, o priešo — šmeižtai ir 
smurtas. Dėkojame ir Jums, mieli 
Hamiltono tautiečiai, už rūpestį mū
sų likimu, pastangas mums padėti 
dvasiškai bei medžiagiškai, siuntimą 
telegramų turkų vyriausybei, pra
šant neišduoti mus Maskvos budė
jams. Tai buvo bendra kova, taipgi 
pasiekta pergalė yra bendra laisvės 
jėgų pergalė, žinoma, pergalė dar 
anaiptol nėra pilna, tačiau džiugu, 
<ad lemiamas tarpsnis laimėtas.

Kaip žinote, dabar mes esame pa
bėgėlių stovykloje. Gyvenimas čia 
nėra džiaugsmingas; be to, nuolat ty- 
<o įvairiausi sunkumai ir pavojai. 
Kelias į galutinę laisvę atrodo dar 
Igas ir nelygus. Sovietai visaip ban- 
io užblokuoti visus mūsų ėjimus. Iš 
Hsos širdies linkime Jums, mieli lais
vieji tautiečiai, daug ryžto, daug vie
nybės, daug darbo Lietuvos išlaisvi
nimo ir lietuvybės išlaikymo baruo- 
;e. žinokit, Lietuva laukia iš išeivi- 
os didelių užmojų, našių pastangų,

konkrečių darbų. Lietuvio ryžtas ir 
vienybė gali ir turi nugalėti visas 
kliūtis. Su pagarba ir lietuviškais 
linkėjimais,

Lietuvos laisvės koovtojai —
Pranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas

PASISAVINO LIETUVOS 
VĖLIAVĄ

S.m. liepos 13 dieną ketvirtoji 
Portugalijos kolonija — Sao Tome 
ir Principe salos Gvinėjos įlankoje 
oficialiai buvo paskelbtos nepriklau
soma valstybe. Tai džiugus reiškinys, 
tačiau nesuprantama, kodėl naujo
sios valstybės vėliavai parinktos Lie
tuvos spalvos — geltona, žalia ir rau
dona. Argi jau Lietuva visai išbrauk
ta iš gyvųjų tarpo, kad jos spalvomis 
kiti dabinas? Vadovaujantys lietuvių 
sluogsniai turėtų susidomėti ir šia 
problema. KI. R.

NEBEĮMANOMA SKIRTIS
Po vienerių metų bendravimo su 

“Tž” jaučiu, jog jau nebeįmanoma 
be jų apsieiti, nes tai yra vienas iš 
nedaugelio mūsų laikraščių, išlaikąs 
sveiką pusiausvyrą (tarp daugelio 
blūdijimų) ir blaivų įvertinimą są
lygų, kuriose gyvena ir dirba mūsų 
tauta tėvynėje, bei perspektyvų mū
sų veiklos išeivijoje. Nes perdaug 
jau įkaitusiom kaktom “kovotojų” 
net nesiorientuoja prieš ką jie kovo
ja, ką stato ir ką griauna.

Česlovas Žilionis

Pajieškojimas
Du Kauno "Žaibo” spaustuvės rai

džių rinkėjai, kurie II D. karo vokie
čių okupacijos metu dviračiais at- 
Vykdavote j pakaunės ūkį rinkti po
grindžio laikraščio “Atžalyno”, la
bai prašomi parašyti: Alb. P.aila, 360 
Sorauren Avė., Toronto, Ont. M6R 
2H1, Canada.

Vilų rūiiu automobilių iiorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. 

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORAL): — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą meniiką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

V/SĮJ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., w * 1OCO
TORONTO, ONTARIO ® □

• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ----------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------  •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sgžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co. 482 Roncesvalles Ave. 
Toronto 3, Ontorio

Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Toronto baltiečiai ir kitos tautos pasisako prieš Helsinkio deklaraciją, kuria 
ja Rytų Europoje bei Baltijos valstybėse

moraliai pripažįstama sovietii vergi- 
Nuotr. S. Dabkaus

SUDBURY, ONT.
LIETUVIŲ ŽVEJŲ IR MEDŽIO

TOJŲ KLUBAS “Geležinis Vilkas” 
š.m. rugpjūčio'31, sekmadienį, Dar
bo dienos savaitgalyje, rengia pirmą 
ir paskutinę šiais metais gegužinę 
V. Gudriūno ūkyje. Programoje: 
klubo nariams šaudymo varžybos dėl 
pereinamosios taurės, šaudymo var
žybos jauniams, tarpklubinės šaudy
mo varžybos dėl pereinamosios tau
rės. Visiems gegužinės dalyviams bus 
4 v. žuvavimo konkursas. Už didžiau
sią pagautą žuvį “Prospect Hotel” 
savininkai M. V. Gudriūnai Įteiks 
pereinamąją taurę. Norintieji daly
vauti varžybose teatsiveža savo meš
keres.

Visi Sudburio ir apyl. lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti ir pasi
kviesti svečių. Taip pat kviečiame ir 
kitų kolonijų lietuvius atvykti ir pra
leisti popietę su sudburiečiais. Veiks 
turtingas baras, bus skanūs pietūs, 
paruošti mūsų šeimininkių. Visiems 
mažiesiems — gaivinantys gėrimai 
nemokamai.

Iki pasimatymo išvykoje —
Valdyba

PRIEŠ METUS negailestinga mir
tis pašaukė pas save taurų lietuvį 
Petrą Jutelį, 64 m. amžiaus. Palaido
tas Mississauga, Ont, lietuvių kapi
nėse. Jo brolis Povilas Jutelis su
rengė velionies metines su lietuviš
komis tradicijomis ir sukvietė visus 
Sudburio ir apylinkių lietuvių į jo 
vasarvietę “Baravykas” prie French 
River. Pamaldas vasarvietėje laikė 
kun. Antanas Sabas. Po pamaldų Po
vilas Jutelis visus dalyvius, kurių 
buvo per 100 asmenų, pakvietė bend
riems pietums, šeimininkavo Jadvy
ga Labuckienė, o plokštelių muziką 
tvarkė Antanas Gatautis.

Kadangi a.a. Petras Jutelis buvo 
didelis lietuviškos spaudos mylėtojas 
— prenumeravo per 12 lietuviškų 
laikraščių, buvo Lietuviškos Knygos 
Klubo narys, todėl jo brolis Povilas, 
pagerbdamas velionį, dovanojo daug 
įvairių fantų ir surengė loteriją, ku
rios pelną $200 paskyrė lietuviškai 
spaudai: “Tėviškės Žiburiams” $70, 
“Nepriklausomai Lietuvai” $70, 
“Draugui” $25, “Kariui” $15, “Mo
teriai” $20. .Aukos išsiųstos paminė
tiems laikraščiams. J. Kručas

Red. pastaba. “TŽ” reiškia nuošir
džią padėką velionies broliui ir vi
siem Sudburio tautiečiam už para
mą lietuviškajai spaudai.

PIRMOJI ŠIOS VASAROS GEGU
ŽINĖ buvo suruošta KLB Sudburio 
apylinkės valdybos Juozo Venslovai- 
čio vasarvietėje prie French River. 
Gauta $70 pelno.

METINĖ RELIGINĖS ŠALPOS 
GEGUŽINĖ, suruošta lietuvių reli
ginės šalpos Sudburio vadovo Anta
no Gataučio, įvyko Povilo Jutelio va
sarvietėj “Baravykas” prie French 
River. Visi sąmoningieji lietuviai, 
kurie nuoširdžiai užjaučia okupuotoj 
Lietuvoj žiauriai persekiojamą tikė
jimą, kunigus, vienuolius ir visus ti
kinčiuosius, mielai aukojo savo mal
das ir aukas. Kas negalėjo dalyvauti 
gegužinėje, įdavė tam reikalui skir
tus vokelius per lietuviškas pamal
das. Kun. Ant. Sabas atlaikė vasar
vietėj šv. Mišias už persekiojamus ir 
diskriminuojamus Lietuvoj katalikus 
su pritaikytu pamokslu. Per Mišias 
giesmėms akordeonu pritarė Anta
nas Gatautis. Po pamaldų buvo šilti 
pietūs. Vėliau gražiai skambėjo lie
tuviškų plokštelių muzika. Be vieti
nių, dalyvavo iš Toronto atvykę jau
navedžiai Danguolė ir Erikas Rot- 
kiai, kurie savo gražiais balsais ir 
dainomis paįvairino gegužinę. Paren
gimas praėjo gražioj lietuviškoj nuo
taikoj. Loterijoj laimė nusišypsojo 
kun. A. Sabui, G. Lumbienei, Aldo
nai Kručaitei, B. Stankienei, M. 
Venskienei, J. Venslovaičiui, K. Po- 
deriui, St. Krivickui ir Remeikiui.

Loterijai laimikius aukojo: A. Se- 
mežienė, A. Kručienė, kun. A. Sa
bas, L. Remeikienė, J. Kriaučeliū- 
nas, E. Gatautis, J. Gatautienė ir V. 
Bružas, šeimininkavo Aldona Kru
čienė su savo dukrelėmis Aldona ir 
Angele.

Didžiausią padėką įteikia išreikšti 
vyriausiam organizatoriui Antanui 
Gataučiui, Povilui Juteliui, kad leido 
pasinaudoti savo vasarviete, Aldonai 
Kručienei ir jos dukrelėms už ska
niai pagamintus pietus ir visiem pri- 
sidėjusiems prie gegužinės. Ši gegu
žinė davė $509 gryno pelno. Tai ir 
vėl naujas rekordas religinės šalpos 
gegužinėj.

Gegužinės proga religinei šalpai 
aukojo $75: kun. R. J. Van Berkel; 
$50: J. Kibickas; $30: kun. Ant. Sa
bas, P. Jutelis: $25: kun. B. J. 
McKee, dr. R. J. D. Kačinskai; $20: 
L. J. Kulniai, P. A. Mazaičiai; $17: 
J. M. Kriaučeliūnai; $15: J. Venslo- 
vaitis; $12: Cummy Burton; $10: A. 
J. Gataučiai, V. Juška, J. Remei- 
kis, P. G. Petrėnai, A. Rukšys, J. B. 
Stankai, A. Strakauskas, K. E. švie- 
žikai, P. M. Venskai; $5: L. Griško- 
nienė, V. G. Lumbiai, S. Krivickas, 
J. Kručas, J. N. Paulaičiai, J. S. Pet
rėnai, S. Poderienė, K. Poderis, K. 
Ramonas, G. Remeikis, K. Remeikis, 
D. E. Rotkiai, S. Semežienė, A. Staš
kevičius, S. E. Tolvaišos, M. Trum- 
pauskienė; $2: J. Martišius.

Kun. Ant. Sabas

g DENMARK
- DIDELIS VASARINIS 
o išpardavimas
HZ AUGŠTOS KOKYBĖS SKANDINAVIŠKI BALDAI, 

kainomis, dėl kurių niekam galvos neskauda!

St. Catharines, Ont.
1975 m. liepos 30 d. 6 v.r. rinkosi 

prie miesto rotušės pavergtų tautų 
atstovai su tautinėmis vėliavomis — 
lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, 
vengrai ir lenkai protestui prieš Eu
ropos saugumo konferenciją Helsin
kyje. Po latvių atstovo pasakytos 
kalbos buvo pastatytas specialiame 
rėme šūkis, nušviečiantis demonstra
cijos tikslą. Šalia minėto šūkio — 
pavergtų tautų vėliavos, ši 72 valan
dų demonstracija yra visų pavergtų 
tautų protestas prieš neteisėtą oku
paciją, prieš komunistinės Rusijos 
mūsų tėvynėje vykdomą rusinimą ir 
persekiojimą. Budėjime prie St. Ca
tharines miesto rotušės aktyviausi 
buvo lietuviai ir latviai. Jie draus
mingai vykdė savo įsipareigojimus. 
Kiti nevisada sąžiningai atliko savo 
pareigas. Didelė pagarba lietuvių ko
mitetui už iniciatyvą surengti minė
tą demonstraciją. Ta proga išdalinta 
praeiviams keletas tūkstančių atsi
šaukimų tokiais pavadinimais: “Vi
gil of Conscience, July 30 — August 
1, 1975”; “Sell-out detente in Hel
sinki”; “Baltic World Conference 
Declaration”. A. Š.

London, Ontario
LIETUVIAI, LATVIAI IR ESTAI 

demonstravo prieš Helsinkio dekla
racijos pasirašymą. Viktorijos sode, 
prie savanorių paminklo, buvo ren
kami parašai peticijai, kuri buvo nu
siųsta Kanados vyriausybei. Londo
no dienraštis “The London Free 
Press” Pabaltijo tautų protestą tin
kamai atžymėjo. Radijo stotis CJBR 
transliavo dalį pašnekesio su Londo
no LB pirmininku. Valdybas sekre
torius skambino į “Open Line” ir la
bai tvirtai bei motyvuotai aptarė Pa
baltijo tautų tragediją. Londono 
apylinkės valdyba išsiuntė protesto 
laišką premjerui P. E. Trudeau. Bu
vo pabrėžta, kad yra baisu, kai di
delė valstybė pavergia mažąsias, bet 
yra dar baisiau, kai laisvę skelbian
čios valstybės tą pavergimą pripa
žįsta. M. Ch.

VANCOUVER, B.C.
VIETINIS SAVAITRAŠTIS “The 

B. C. Catholic” dažnai rašo apie oku
puotos Liętuvos įvykius, ypač religi
jos persekiojimą. Liepos 9 d. buvo 
išspausdintas ilgokas informacinis 
rašinys, gautas iš NC spaudos agen
tūros, apie Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų min. A. Gromykos lankymąsi 
Vatikane tuo metu, kai ten pat, Šv. 
Petro bazilikoje, meldėsi iš laisvojo 
pasaulio suvažiavę lietuviai katali
kai. Ministerio pokalbyje su popie
žiumi, be kitų dalykų, buvo paliesti 
ir Lietuvos tikinčiųjų reikalai. Lie
pos 23 d. laidoje minimasis savait
raštis paskelbė informaciją apie 
laisvojo pasaulio lietuvių katalikų 
suvažiavimą Romoje ir pacitavo jų 
atsišaukimą į laisvojo pasaulio sąži
nę. Be to, plačią informaciją pa
skelbė šis laikraštis apie pavergtų 
tautų savaitę Niujorke, kur Šv. Pat
riko katedroje prel. J. Balkūnas pa
sakė pamokslą, primenantį pareigą 
neužmiršti Tyliosios Bendrijos sovie
tų pavergtuose kraštuose.

Malonu pranešti, kad “The B. C. 
Catholic” tiek daug rašo apie Lietu
vą. Tik kažkodėl nematyti padėkos 
laiškų redakcijai iš Vankuverio lie
tuvių. Tai nedovanotinas apsileidi
mas. Kor.
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Čikagos lietuviu, horizonte
I VLADAS RAMOJUS ****<M>ZW,**%*>,^**'Z**W*,*^*IS***%**W**

LIŪDNOJI VASARA
1975 m. vasara mūsų tautos isto

rijoje liks kaip liūdnoji vasara, la
bai primenanti 1940 m. vasarą, kai 
raudonoji armija su savo tankais ir 
kareivių divizijomis pasmaugė Lie
tuvos nepriklausomybę; panaši j 1944 
m. vasarą, kai tam pačiam priešui 
vėl atslenkant į gaisrų nusiaubtą 
Lietuvą, daugelis mūsų turėjom pa
likti gimtąjį kraštą, o namuose pa
silikusiai tautai prasidėjo baisi ver
gija. Ir štai po 35 m., kai daugelis 
praeities žaizdų jau spėta apgydyti, 
Vakarų valstybių galvos kartu su ko
munistinių kraštų diktatoriais Hel
sinkyje pasirašė pokario įteisinimo 
aktą Sovietų Sąjungos grobio — vi
sos e'lės buvusių nepriklausomų R. 
Europos valstybių.

Niekad Baltijos valstybių vardas 
taip plačiai neskambėjo amerikiečių 
spaudoje, televizijoje ir radijuje, 
kaip šią liūdną vasarą. Niekad gal 
Baltijos tautų reikalu viešai nekal
bėjo tiek žinomų pasaulio žmonių. 
Apie jas pareiškimus padarė No
belio premijos laureatas Solženici- 
nas, didžiųjų unijų vadai, keliolika 
senatorių, kongreso afstovų, laikraš- 
tin'nkų, televizijos komentatorių. 
Net pats JAV prezidentas, prieš iš
vykdamas į Helsinkį, rado reikalo į 
Baltuosius Rūmus pasikviesti R. Eu
ropos tautų atstovus ir jiems užtik
rinti, kad R. Europa Helsinkyje ne
bus parduota. Tą žinią su dideliu 
džiaugsmu iš Vašingtono parvežė au
diencijoje pas JAV prezidentą daly
vavęs ALTos pirm. dr. K. Bobelis. 
Bet po dienos, kai prezidentas tą 
tekstą skaitė prieš sėsdamas j lėktu
vą, Lietuva, Latvija ir Estija jau 
buvo išleistos.

DEMONSTRACIJOS
Čikagos lietuviai, Pavergtų Tau

tų Savaitės parade gausiausiai ir 
įspūdingiausiai pasirodę, Helsinkio 
konferencijos dienomis surengė tylų 
protestą-budėjimą labiausiai ameri
kiečių lankomose vietose. Tylioms 
protesto demonstracijoms-budėjimui 
vadovavo Pavergtų Tautų komitetas 
ir LB Vidurio Vakarų valdyba, pla
čiai reiškiantis mūsų jaunimui. Kai 
ALTą remianti lietuvių spauda kvie
tė nasitikėti JAV prezidentu ir atsi
minti jo žodžius, pasakytus atsilan
kiusiai delegacijai pas prezidentą 
Baltuosiuose Rūmuose, iš amerikie
čių spaudos ir televizijos komenta
torių sužinojom, kad Helsinkyje vis
kas baigta, kad JAV prezidentas pa
dėjo savo parašą, nieko neužsiminęs 
apie Baltijos valstybes ir kitus pa
vergtuosius. “Margučio” radijo va
dovas P. Petrulis greit pagavo tik 
ką iš Helsinkio į Niujorką grįžusi 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūną, su 
juo padarė telefoninį pasikalbėjimą 
ir perdavė radijo bangomis. Pokal
bio nuotaika buvo liūdna. Pasak 
VLIKo pirmininko, pasirašant aktą 
Helsinkyje tik Prancūzijos preziden-

Sault Ste. Marie, 
Ontario

A.a. JONAS K A Z A K A U SKAS. 
Jau ketvirtą kartą šiemet mirties an
gelas aplanko mažą S. S. Marie lietu
vių koloniją. Po astuonių mėnesių 
sunkios ligos mirė Jonas Kazakaus- 
kas. sulaukęs 78 metus ir 8 mėnesius 
amžiaus, aprūpintas šventais sakra
mentais. Buvo gimęs Veliuonoj; gy
veno Ugionių parapijoj netoli Bety
galos. Velionis paliko liūdinčią žmo
ną Antaniną ir dukterį Vladę Tra- 
kinskienę. Giminės ir draugai užpra
šė daug Mišių.

Velionis buvo šviesus lietuvis ir la
bai religingas. Skaitė ir palaikė lie
tuvišką spaudą. Buvo labai kuklus, 
draugiškas ir vaišingas. Ligoje paro
dė didelį kantrumą ir atsidavimą 
Dievo valiai. Laidotuvių koplyčioje 
ir šventovėje dalyvavo labai daug 
tautiečių ir vietinių kanadiečių. Vi
sas laidojimo apeigas atliko pakvies
tas iš Sudburio kolonijos kapelionas 
kun. Antanas Sabas. Po laidotuvių 
visi dalyvavusieji buvo pakviesti pas 
A. V. Trakinskus pietums.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje! Labai il
gėjaisi savo gimtosios žemės, tai, 
bent simboliškai, Tavo draugai buvo 
atvežę jos iš Tavo gimtinės, kuri 
buvo užpilta ant karsto leidžiant į 
duobę. K. A. S.

tas drįso paminėti pavergtuosius. To 
nepadaręs nei JAV prezidentas, nei 
Vatikano atstovas, nei kiti. Liūdno
sios vasaros proga amerikiečių dien
raščiai, žurnalai, televizija ir radi
jas nemažai dėmesio skyrė atski
riems lietuviams. Pvz. pasikalbėji
mas su vienu iš “Paramos” prekybos 
savininkų ir LŽS cv vykdomuoju vi- 
cepirm. J. Janušaičiu buvo įdėtas 
net'“New York Times” pirmajame 
psl.

PALAIDOTAS VL. BALTRUŠAITIS
Liūdnąją vasarą dar didesniu ge

dulu apdengė staigi ir netikėta Lie
tuvos valstybinės operos solisto mu
ziko Vlado Baltrušaičio mirtis. Jis 
mirė liepos 27 d. Čikagoje, sulaukęs 
63 m. amžiaus. Kilęs iš Jurbarko apy
linkių, Lietuvai ir išeivijai davusių 
daug žinomų muzikos darbuotojų, VI. 
Baltrušaitis baigė Kauno muzikos 
konservatoriją, 1939 m. buvo priim
tas į valst. operą Kaune, vėliau per
sikėlė į Vilnių. Salia operinio darbo, 
vadovavo chorams,dėstė muziką gim
nazijose, vargonininkavo. Kai Det- 
molde įsisteigė tremtinių opera, VI. 
Baltrušaitis joje dalyvavo. 1953 m. 
VI. Baltrušaitis su šeima iš Los An
geles persikėlė į Čikagą, į senąjį 
Bridgeportą, kur perėmė liet. Sv. 
Jurgio parapijos vargonininko pa
reigas.

Tomis dienomis, gyvendami kai
mynystėje, artimai susipažinome. 
Baltrušaitis degė neišsemiama kūry
bine jėga. Perorganizavo parapijos 
chorą, paruošė ateitininkų chorą vie
nai iš jų organizacijos švenčių, taip 
pat buvo pakviestas vadovauti ir Či
kagos lietuvių vyrų chorui, kuriam 
prieš tai vadovavo muz. Br. Jonušas.

Apie 1955-56 m., Vi. Baltrušaičio 
poveikyje, valdybai pritariant, kilo 
mintis chorui statyti operas. Istori
nis posėdis, patvirtinęs šį nutarimą, 
įvyko 1956 m. rugpjūčio 11 d. Tame 
posėdyje dalyvavo ir jūsų korespon
dentas. Tada buvo nutarta 1957 m. 
pavasarį pastayti “Rigoletto”. Visą 
didelį operos paruošimo darbą suko 
VI. Baltrušaitis, A. Kučiūnas, V. Ka
džius su keliolika talkininkų. Taip iš 
“Rigoletto’ spektaklių, po kurių se
kė “Faustas”, “Carmen” ir kitos, gi
mė Čikagos Lietuvių Opera, 1976 m. 
švęsianti 20 m. veiklos sukaktį. Tai
gi, Čikagos Lietuvių Operos tėvas 
yra VI. Baltrušaitis.

Po “Fausto” spektaklių 1958 m. jis 
atsisveikino su opera, su Čikagos lie
tuviais ir išvyko į Niujorką vargoni
ninkauti lietuvių Apreiškimo para
pijom kur tada buvo Niujorko ir 
Brooklyno lietuvių veiklos centras. 
Čia vadovavo puikiam parapijos cho
rui ir įsteigė Niujorko lietuvių vyrų 
chorą, vėliau pasivadinusį “Perkūno” 
vardu. 1967 m. su šeima grįžo į lais
vojo pasaulio lietuvių sostinę Čika
gą, pakviestas perimti vargonininko 
pareigas pačioje didžiausioje laisvo
jo pasaulio lietuvių parapijoje — 
Marquette Parke, kur išbuvo iki sa
vo mirties. Nors Čikagos Lietuvių 
Opera, o ypač veiklieji jos veteranai 
Vyt. Radžius, V. Momkus, V. Pet
rauskas, K. Skaisgirys ir visa eilė ki
tų, VI. Baltrušaičio buvo labai pasiil
gę, bet jis matė, kad jo užsuktas ope
ros ratas jau gerai rieda ir be jo, tad 
į operą aktyviai nebesijungė (daly
vavo tik viename pastatyme), o visas 
jėgas atidavė parapijos chorui, kuris 
išaugo i puikų vienetą. Sibirinių trė
mimų minėjimo proga jo vadovau
jamas parapijos choras surengė di
dingą religinį koncertą. Panašų kon
certą buvo numatęs ir šiais metais, 
bet, atrodo, jo jėgos seko ir užmojo 
nebeįvykdė. Su muz. VI. Baltrušaičio 
mirtimi daugelis nustojom puikaus 
ir atviro bičiulio, šeima — vyro ir 
tėvo, o lietuvių išeivija — vieno ga
biųjų muzikų. Jo palaikai ilsisi šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

• Laisvos spaudos siekis — lais- 
va Lietuva

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.

NEMOKAMA 
meno reprodukcija 

prie kiekvieno pirkinio 
$50 vertės ar daugiau. 

Tik vienas egzempliorius 
pirkėjui.

1942 Avenue Road
Du blokai j pietus nuo 401 

787-5767 
Atidaryta kasdien 10-9 

šeštadieniais 10-6

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4-1403 
30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

HOUSE of DENMARK

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.,

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
m»o 11 v. r. iki 7 v. v.

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.

470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vol. ryto 
iki 6.30 vai. vok. Šeštadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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rlfl TORONTO
Anapilio žinios 
Telefonas 277-1270

— Iš šios parapijos dviejų savai
čių laikotarpyje palaidoti: a.a. Vy
tautas Kablys ir a.a. Jonas Ratkevi
čius; dalyvauta ekumeninėse laidotu
vių apeigose a.a. Adomo Brako.

— Lapkričio 8, šeštadienį, bus tra
dicinis Anapilio balius, kurio progra
mai atlikti yra pakviestas “Antrasis 
Kaimas” iš Čikagos.

— Praplėstas ir išasfaltuotas ke
lias, vedas iš Stavebank Rd. i Ana
pilio sodybą. Automobiliai dviem li
nijom galės išvažiuoti iš Anapilio 
autoaikštės į Stavebank kelią.

— Rugpjūčio 16 d. abejose Ana
pilio salėse vyko vestuvių vaišės: p. 
p. žemeckų ir Mačionių.

— Pamaldos Wasagoje sekmadie- 
' niais laikomos 10 ir 11 valandomis. 
Vienas stovyklos pastatas pertvarko
mas, kad galėtų gyventi šeimos: bus 
įrengtas bendras poilsio kambarys 
ir septyni atskiri kambariai. Pertvar
kymu rūpinasi sporto klubas “Vy
tis”.

— Pamaldos: šį šeštadieni 7.30 v.r. 
už a.a. Petronėlę ir Joną Brundzas, 
mirusius Lietuvoje, 8 v.r. už a.a. Ele
ną Laurinavičienę; sekmadienį: 
Anapilyje: 10 v.r. už a.a. Joną Dau
gėlą. 11 v.r. už p.p. Gudelių ir Sa- 
kevičių tėvelius; Wasagoje: 10 v.r. 
už a.a. Kazimierą Endriukaitį, 11 
v.r. už a.a. Pranciškų Kazlauską ir 
Gipų šeimos mirusius.

— Susituokė: Derek Ross Vair ir 
Eglė Regina Jonaitytė.

— Pakrikštyta: Teresė Ona Mi- 
kelėnaitė ir Laima Saga Krašaus- 
kaitė.

Evangeliku liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Rugpjūčio 3 d. po kunigo atos

togų prasidėjo reguliarios pamaldos 
kas sekmadienį 9.30 v.r.

— Sekmadienio mokykla prasidės 
rugsėjo 7 d. šeimos šventės pamal
domis 9.30 v.r. su šv. Komunija.

— Pirmoji konfirmandų pamoka 
bus rugsėjo 12, penktadienį.

— Antri kun. A. Žilinsko rinkimai 
įvyks rugsėjo 28 d. po bendrų pa
maldų, kurios prasidės 11 v.r., o rin
kimai — 12 v. Birželio rinkimai, ku
riuose lietuvis kunigas pralaimėjo 4 
balsais, buvo paskelbti neteisėtais, 
nes įgaliojimų metodas yra prieš baž
nytinį bei valstybinį įstatymą. Be to, 
4 balsų skirtumas visvien būtų iš
šaukęs antrą balsavimą. Kadangi rei
kia % daugumos laimėti rinkimams, 
kiekveino parapijiečio dalyvavimas 
yra labai svarbus. Galės balsuoti 
kiekvieno parapijiečio dalyvavimas 
kime. Prašome, kad iki šiol mažiau 
aktyvesni nariai arba atitolę nuo baž
nyčios evangelikai įsijungtų į Išga
nytojo parapijos lietuvišką pusę. Įsi
jungimo procedūra: atsilankyti nors 
vienose paamldose prieš rinkimus ir 
įteikti bent kuklią auką vokelyje ir 
tuo pačiu pareikšti savo norą kun. 
Alg. Žilinskui (tel. 277-2148), Lietu
vių evangelikų parapija atsidūrė 
kryžkelėje, dėlto kiekvienas narys 
yra svarbus; kovojame už tikėjimo 
laisvę savąja kalba demokratiškame 
krašte. Sveikiname naujus narius: M. 
Kybrancienę ir p.p. H. Pettai.

— M. Adomavičienė jau grįžo iš 
ligoninės, E. Buntinas serga Pene- 
tang ligoninėje, A. Stankaitis — 
Barrie, J. Preikšaitis — namie.

— Liepos 30 d. mirė menininkė 
Edita Stankuvienė, būdama 50 m. 
amžiaus; palaidota Šv. Jono liet, ka
pinėse iš Išganytojo šventovės rug
pjūčio 2 d.; paliko liūdinčius: vyrą 
Juozą, motiną Olgą Glanertienę ir 
sūnų Vygantą. Paskutinį patarnavi
mą atliko kun. A. Žilinskas. Rugpjū
čio 14 d. mirė Adomas Brakas, 77 m. 
amžiaus; palaidotas Šv. Jono liet, ka
pinėse iš Prisikėlimo šventovės rug
pjūčio 16 d. Apeigas atliko kunigai 
Petras Ažubalis ir Algimantas Žilins
kas. Velionis paliko liūdinčius: duk
ras — Eleną Mitchell, Astą Žioba- 
kienę, Mariją Pavilionienę, Ireną 
Sabaliauskienę, sūnus — Adomą, Vy
tautą, Joną ir Bijūną. Ilsėkis ramy
bėje! Nuoširdžią užuojautą reiškiame 
šeimoms.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA- 
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N. A.
PARDUODAMAS naujas mūrinis 8 
kambarių gyvenamas namas (split
level) Wasagos vasarvietėje. Skam
binti telefonu Toronte 249-9379.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusių dviejų savaičių laiko

tarpyje palaidoti iš mūsų šventovės: 
Petras Augustinavičius, Antanas Ra- 
domskis, Petras Ledas, Jonas Ratke
vičius, Leonas Stankus ir Adomas 
Brakas; jų šeimoms, giminėms ir ar
timiesiems reiškiame' nuoširdžią 
užuojautą. Taip pat gili užuojauta 
Leonui Tilindžiui, Lietuvoje mirus 
jo broliui Joni.

— Susituokė: Danutė Žabaitė ir 
Madappa Gowda; Laimutė Mačionytė 
ir Collin J. Rowe.

— Santuokai rengiasi: Silvija Mar- 
tinkutė ir Romas Leparskas; Vanda 
Čižikaitė ir Kevin Slaney; Andrius 
Chvedukas ir Lily Marcinek; Ramū
nas Barakauskas ir Elena Krikščiū
naitė.

— šventovės atnaujinimo vajus tę
siamas toliau. Jau prisidėjo nemaža 
parapijiečių, kuriems esame labai 
dėkingi. Maloniai prašome visus ne
delsiant prisidėti.

— Parapijos choras pradės savo 
repeticijas rugsėjo 4 d., 7.30 v.v.

— Užprašytos Mišios: šeštad., 8 v. 
— už Juozą Martinaitį, užpr. S. Mar
tinaitienės; 8.30 v. — už Eleną Lau
rinavičienę, užpr. S. M. Putrimų; 
9.20 v. — už Barborą Mačkienę, užpr. 
J. Mačkaus; 10 v. — už Kotryną ir 
Pranciškų Brunkus, užpr. A. Jurk- 
šaičio; sekmad., 8 v. — už parapijie
čius; 9 v. — už Antaną Balnį, užpr. 
E. G. Kuchalskių; 10 v. — už Anta
ną Sapijonį, užpr. B. Sapijonienės; 
11.30 v. — už Mykolą Dervinį, užpr. 
S. Dervinienės; 8.30 v.v. — už Karo
liną Priščepionkienę, užpr. J. Priš- 
čepionkos.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusio sekmadienio LN po

pietėje dalyvavo apie 180 asmenų, iš 
jų 155 valgė pietus. Stalų aptarnavi
mas geras. Buvo vienas nusiskundi
mas, kad valgių nepadavė pakanka
mai greitai. Nusiskundimą tiriant pa
aiškėjo, kad nusiskundęs svečias ra
miai prie stalo sėdėjo ir laukė, kad 
aptarnaujanti mergaitė valgį pasiū
lytų, o mergaitė manė, kad svečias 
šnekasi su valgančiais ir nemano val
gyti. Kad panašūs nesusipratimai at
eityje neįvyktų, popiečių svečiai pra
šomi aptarnaujančiom mergaitėm pa
reikšti, kad jie nori gauti valgį, bet 
nelaukti, kol mergaitės pasiūlys.

— Liepos 6 d. mirė senas LN Na
mų narys Antanas Baltrušis. Jo drau
gai, jį ir jo remiamą LN idėją pa
gerbdami, vietoj gėlių ant kapo, su
rinko $427.00 ir juos įteikė kaip au
ką LN. L. Namai apgailestauja nete
kę nario, kuris virš 20 metų rėmė 
LN idėją, ir dėkoja jo draugams, 
kad velionį gražiai paminėjo. Paau
kotus pinigus LN panaudos lituanis
tinei bibliotekai turtinti.

— LN sekmadienių popiečių metu 
1 - 3 v.p.p. veiks LN informacinė tar
nyba. Ji teiks visokią informaciją 
apie LN, įrašinės naujus narius, iš
davinės nario korteles ir LN pasko
los lakštų pažymėjimus.

— šiltomis vasaros dienomis pasi
taiko ir vyrų ir moterų, užeinančių į 
sekmadienio popietes ir “Lokio” 
svetainę, apsirengusių labai trumpo
mis kelnaitėmis ir aplamai labai ap
sinuoginusių. Dalis svečių tokiu 
menku apisrengimu piktinasi. Ad
ministracija būtų labai dėkinga, kad 
“Lokio” ir popiečių svečiai į šias 
vietas ateitų apsirengę taip, kad nie
kas neturėtų progos ir pamato pik
tintis. Patalpos yra vėsinamos, tai 
ir stipriau apsirengusiem nereikės 
prakaituoti.

— Pastaruoju metu jau apie 40 
asmenų “Lokyje’ valgo pietus. Būna 
nepatogumų šeštadieniais, nes virtu
vės būna užimtos parengimų, ir “Lo
kys” neduoda pietų. Kad norintiems 
pavalgyti visdėlto nereikėtų badau
ti, “Lokys” įvedė šiltus ir šaltus su
muštinius, kuriuos lankytojai galės 
gauti kiekvienu metu, kai tik “Lo
kys” veikia.

— Organizacijos, kurios mano nau
dotis LN patalpomis, prašomos pra
nešti LN raštinei, kuriomis dieno
mis, kiek asmenų ir kokiu laiku no
rėtų naudotis.

Sol. V. Verikaitis, atlikęs kon
certinę kelionę P. Amerikoje, 
grįžo Kanadon su geriausiais 
Įspūdžiais. Su akompaniatoriu
mi J. Govėdu buvo nuvykęs į 
Kennebunkportą, kur lietuviam 
vasarotojam, atliko du koncer
tus.

“T. žiburių redakcijoje gau
tas pranešimas iš “Victorian Or
der of Nurses Metropolitan To
ronto Branch”, 277 Victoria 
Street, Toronto, Ont. M5B 1W2. 
Tel. 363-5621. Tai kanadiečių 
organizacija, kuri siunčia kva
lifikuotas gail. seseris slaugyti 
ligonių į namus. Jos ne tik slau
go, bet ir teikia patarimus tais 
atvejais, kai reikia specialios 
pagalbos — nukreipia ligonio 
prašymą į atitinkamą instituci
ją. Reikalui esant, skambinti 
augščiau nurodytu telefonu.
ARTI HIGH PARK ir požeminio 
traukinio stoties I-me augšte su bal
dais išnuomojami du kambariai ir 
virtuvė. Pageidaujama vyresnio am
žiaus moteris arba suaugusių pora. 
Skambinti tel. 762-1569 Toronte.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

Pasaulio Baltiečių Santalkos pasitarimas Niujorke prieš Helsinkio konferenciją. Jame buvo aptarti bendros veik
los planai. Iš kairės: Santalkos pirm. U. Grava, latvis, kuris vadovavo ir baltiečių delegacijai Helsinkyje, David 
Binder, “The New York Times” diplomatinis korespondentas, dr. J. K. Valiūnas — VLIKo pirmininkas, kuris da
lyvavo baltiečių delegacijoje Helsinkyje, J. R. Simanavičius — KLB krašto valdybos pirm., A. Vakselis — 
VLIKo vicepirmininkas Nuotr, B. Rozičio

Jubilėjinė ateitininkų stovyk
la Dainavoje, netoli Detroito, 
rengiama rugpjūčio 24 — rug
sėjo 1 dienomis. Joje dalyvauti 
kviečiami vyresnieji ateitinin
kai, studentai ir moksleiviai. 
Sudaryta visos savaitės turinin
ga programa. Stovyklą atidarys 
ateitininkų federacijos vadas dr. 
P. Kisielius ir moksleivių atei
tininkų pirm. K. šeštokas. Pa
skaitas skaitys: S. Girnius, kun. 
St. Yla, prof. Vyt. Vardys, kun. 
Pr. Gaida, prof. K. Skrupskelis, 
dr. A. Damušis, kun. prof. A. 
Paškus, dr. K. Keblys, dr. Vyt. 
Vygantas, kun. dr. V. Rimšelis, 
dr. J. Girnius. Užbaigiamąjį žo
dį tars ateitininkų federacijos 
tarybos pirm. kun. G. Kijaus- 
kas, SJ. Be to, bus pora simpo
ziumų. Stovykloje dalyvaus ir 
Toronto ateitininkai.

Mielam

A+A
PETRUI AUGUSTINAVIČIUI 

tragiškai žuvus, liūdime kartu su jo žmona 

JADVYGA, sūnumis ALGIU, KĘSTUČIU, VY

TUKU ir jų šeimomis. Šviesus ir visad opti

mistiškas a.a. PETRAS, su kuriuo praleidome 

daug bendrų valandų, liks visada su mumis —

P. A. Jurkšaičiai H. E. Stepaičiai

A. J. Rinktinai J. B. Tamulioniai

B. Sapijonienė
Kanados Lietuvių Gydytojų 

Draugijos valdyba kviečia visus 
narius su šeimomis į metinę ge
gužinę, kuri įvyks rugsėjo 6, 
šeštadienį, 1 v.p.p., dr. J. ir A. 
Sungailų vasarvietėje Hawke- 
stone. Prašome pranešti daly
vausiančių skaičių dr. A. Spudui 
tel. 445-4935 arba dr. A. Kaz
lauskienei tel. 345-5021 arba 
845-8218.

Lietuvių maldininkų kelionė 
į Midlandą bus rugsėjo 7, sek
madienį.

“Tž” redakcijoje gautas pra
nešimas, kad š.m. rugsėjo 5-16 
dienomis Sov. Sąjungoje lanky
sis federacinio Kanados parla
mento nariai; senatoriai — Ray
mond Perrault, Wm. John Pet- 
ten, Rheal Belisle; atstovai — 
James Jerome, atstovų rūmų 
pirmininkas, Florian Cotė, Gas
ton Isabelle, Walter Smith, Ro
bert Kaplan, G. W. Baldwin, S. 
Paproski, Walter Baker, Stan
ley Knowles, Andrė Fortin. Šie 
parlamento nariai yra iš įvairių 
Kanados vietovių. Kaikuriais at
vejais mūsų tautiečiai galėtų pa
sinaudoti jų paslaugomis.

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai po vasaros atostogų pra
dės naujus mokslo metus rug
sėjo 23, antradienį, 6.45 v.v., 
West Park Secondary School 
(Bloor-Dundas St. W.) Toronte. 
Veiks XIII, XII ir XI klasių gru
pės ir viena pradedančių (ele
mentary) grupė visai nemokan- 
tiem lietuvių kalbos. Gimnazi
jos lygio grupėms duodamos už
skaitos (credits), pripažįstamos 
Ontario švietimo ministerijos. I 
šį kursą laisvais klausytojais 
priimami ir universitetų stu
dentai. Registruotis iš anksto 
pas kursų vedėją V. Tasecką 
(168 Bartlett Ave., Toronto, 
Ont. Tel. 535-6659).

Šiais lituanistiniais kursais 
domisi ne tik Toronto, bet ir 
kitų vietovių mokiniai bei stu
dentai, ypač Hamiltono. Vasa
ros metu hamiltonietės Dalia 
Pajarskaitė ir Dana Lukavičiū- 
tė buvo nuvykusios į Čikagą, 
kur veikia Pedagoginis Litua
nistikos Institutas. Jos ten gili
no savo lituanistines žinias pas 
neakivaizdinio kurso direktorių 
Igną Serapiną. Ilgoką pasikalbė
jimą su jomis padarė kun. dr. 
J. Prunskis ir išspausdino 
“Draugo” 161 nr.

“Antrasis Kaimas” iš Čikagos 
lapkričio 8 d. pakviestas į To
rontą, kur Anapilio salėje atliks 
įdomią programą.

Prof. A. Musteikis iš Buffalo 
su savo artimaisiais buvo atvy
kęs į inž. Leono Stankaus laido
tuves Toronte. Velionis kurį lai- 
ką gyveno Buffalo mieste.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

A+A
ANTANUI RADOMSKIUI

mirus, dukterį TERESĘ LIORENCIENĘ ir jos šeimų, 
taip pat kitas dukteris bei jų šeimas JAV giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

A. Lemežytė A. Jonušų šeima

JONUI KABLIUI ir jo šeimai,

Jonai, mes stovime su žibintu rankoje prie Tavo 

tragiškai žuvusio sūnaus

a.a. VYTAUTO
kapo ir liūdime drauge su Tavimi —

Žibintiečiai

RETA PROGA!
PARDUODAMAS labai gerai einantis verslas Ontario 
provincijos mieste. Knygos (apyvarta ir išlaidos) atviros, 
{mokėjimas — maždaug $100.000. Pirkėjas turi būti 
ne vyresnis kaip 50 metų ir tur'i mokėti anglų kalbg. 
Kreiptis raštu į "Tėviškės Žiburių" administracijų.

CANADA TRUST REALTOR 
Kingsway Branch

2962 Bloor St. West Tel. 236-2311 
Perkant ar parduodant namus, apartamentus, verslą, 

mielai jums patarnaus — 
J. TAMULIONIS

Tel. 236-2311 Namų 239-8201

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,- 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.
MIKOLAI N IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor ■ Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, i 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

EKSKURSIJOS- - - - - - - - - - - - - - - - - -
EUROPON

Rugsėjo 4-18 (dvi savaitės) - $920.00;
• penkios naktys Vilniuje • trys naktys Vienoje
• dvi naktys Maskvoje • keturios naktys Romoje

Rugsėjo 25 - spalio 3______- $820.00
(aštuonios dienos)

Lapkričio 6-14 - $720.00
(aštuonios dienos)---------------------------------------------------

• penkios naktys Vilniuje • dvi naktys Vienoje

Skambinti; V. BAČĖNAS, 
All Seasons Travel, B.D. $33 3531

MONTREAL
Aušros Vartų par. komitetas 

posėdžiavo rugpjūčio 13 d. 
Svarstė daugiausia parapijos su
kakties minėjimo reikalus. Pa
aiškėjo, kad sukaktuvinio leidi
nio redaktorius dar gali įdėti pa
pildomus skelbimus ir aukas.

Olimpiados proga 1976 m. 
mieste jieškoma privačių patal
pų atvykusieins iš svetur. Jei 
kas galėtų išnuomoti kambarių 
atvykusiems lietuviams, prašo
ma pranešti “N. Lietuvai”, KLB 
Montrealio apyl. valdybai arba 
parapijų vadovybėms.

Toronto, Ontario
MIRUSIEJI. Per pirmąsias 

dvi rugpjūčio savaites mirė šie 
tautiečiai:

A.a. Petras Augustinavičius, 
69 m., žuvo automobilio nelai
mėje liepos 27 d., grįžtant iš va
sarvietės į Torontą; buvo pra
monininkas, turėjęs puodukų 
įmonę. Paliko žmoną ir tris sū
nus; palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse.

A.a. Edita Stankuvienė, 50 
m., mirė po sunkios vėžio ligos 
liepos 30 d.; dailininkė, gerai 
žinoma kanadiečių tarpe; palai
dota evangelikų liuteronų apei
gomis šv. Jono liet, kapinėse.

A.a. Vytautas Kablys, 18 m. 
XIII skyriaus mokinys, žuvo 
rugpjūčio 7 d. važiuodamas mo
tociklu 400 keliu į tėvų vasarna
mį; palaidotas šv. Jono lietu
vių kapinėse.

A.a. Antanas Radomskis, 92 
m., mirė rugpjūčio 10 d.; laido
tuvėmis rūpinosi velionies duk
ra Teresė Lorencienė.

A.a. Jonas Ratkevičius, 78 m., 
mokytojas, mirė rugpjūčio 11 
d. vežant į ligoninę; laidotuvė
mis rūpinosi jo sesuo Vera Sa- 
mulevičienė.

A.a. Petras Ledas, 61 m., mi
rė rugpjūčio 11 d. Humber Me
morial ligoninėje Westone po 
sunkios galvos operacijos; pali
ko žmoną ir du mokyklinio am
žiaus sūnus.

A.a. Adomas Brakas, 77 m., 
mirė po sunkios ligos savo na
muose rugpjūčio 14 d.; kilęs iš 
Klaipėdos krašto; išaugino 10 
vaikų; Lietuvoje buvo pasienio 
muitininku; vokiečiams užėmus 
Klaipėdos kraštą, grįžo į Lietu
vą.

A.a. Leonas Stankus, 61 m., 
mirė rugpjūčio 14 d. South Ca
rolina, JAV-se; jo pageidavimu, 
kūnas pergabentas į Torontą ir 
palaidotas Šv. Jono liet, kapinė
se; prieš išvykdamas į JAV, gy
veno Toronte, kur buvo atkrei
pęs kanadiečių dėmesį į savo 
nedegamų dažų išradimą.

Svečiai. Atostogų metu Ana
pilyje ir “T. Žiburiuose” lankė
si inž. V. Adamkus; JAV Lietu
vių Bendruomenės pirm. J. Gai
la su žmona ir dukra; Br. Marti
šienė, VI. šateikis, lydimi M. 
Vaserienės ir O. Alimienės (p. 
šateikis paaukojo $10 spaudai); 
teisininkas A. Mikaila iš Aust
ralijos, lydimas p. Valadkienės 
(užsisakė “T. Žiburius”).

A.a. Jonas Rimkevičius, 72 
m., mirė rugpjūčio 1 d.; palai
dotas rugpjūčio 5 d. iš AV šven
tovės; paliko liūdinčius: žmoną 
Antaniną, sūnų Algį su šeima, 
brolį Juozą ir seseris — Anelę, 
Valeriją, Oną, gyv. Nevadoje; 
sesuo Domicėlė gyvena Lietu
voje.

A.a. Florijonas Kudžinanas 
mirė rugpjūčio 8 d.; palaidotas 
rugpjūčio 11 d. iš AV švento
vės; paliko nuliūdusius: žmoną 
ir keturis sūnus — Edvardą, 
Franką, Robertą ir Normaną.

A.a. Jonas Makoliūnas, 75 m., 
mirė rugpjūčio 8 d.; palaidotas 
rugpjūčio 12 d.

Skautų stovykla “Baltijoje” 
šiemet buvo gausi dalyviais. 
Sekmadienio pamaldose dalyva
vo apie 150 asmenų.

Jūros šaulių gegužinė įvyko 
rugpjūčio 17 d. Skruibių ūkyje.

Sol. A. Keblys vasaros sezono 
metu kartais paįvairina pamal
das gražiu savo giedojimu. Var- 
gonauja Aloyzo Stankevičiaus ■ 
Allain Stankės sūnus.

“The Gazette” liepos 30 d. 
išspausdino įsidėmėtiną James 
Eayrs straipsnį “Saddest day 
for exiles from the tiny Baltic 
lands”. Jo autorius yra politinių 
mokslų profesorius Toronto uni
versitete, jau nekartą rašęs apie 
Pabaltijo valstybes, šiame 
straipsnyje autorius primena 
JAV įsipareigojimus pavergtom 
tautom ir laureatus — Kissin- 
gėrį ir Solženiciną. Pirmasis — 
Nobelio taikos premijos laurea
tas, vykdydamas atolydžio poli
tiką, atidavė pavergtąsias R. Eu
ropos tautas sovietams, o ant
rasis — griežtai pasmerkė tokį 
žingsnį. J. Eayrs primena 1942 
m. įvykusį amerikiečio diploma
to ir kanadiečio pokalbį Otavo
je, kuriame kanadietis pareiš
kė nustebusiam amerikiečiui: 
“Estija, Latvija ir Lietuva bu
vo maža kaina, sumokėta ru
sams, kad juos įtikintų sąjungi
ninkų rimtumu ir įvėptų pasi
tikėjimą jais.” Vėliau J. Eayrs, 
komentuodamas šią pastabą, ra
šė spaudoje, kad Kanadai de
rėtų paguosti “tuos tremtinius 
bei tremtines, kurie Kanadą pa
sirinko savąja tėvyne.” Kana
dos delegacija turėtų Europos 
saugumo konferencijoje iškelti 
klausimą “būsimos nepriklauso
mybės tų pavergtų kraštų, ku
rių vienintelė klaida buvo turė
jimas didesnės geopolitinės 
reikšmės, negu normaliai rei
kia.” Autorius J. Eayrs toliau 
rašo: “Konferencija atėjo ir 
praėjo, bet proga liko neišnau
dota, o mūsų vertė kaip tautos, 
susirūpinusios laisve, tam tikru 
laipsniu sumažėjo. Bet ar kas 
nors dėl to jaučia gėdą?” Už to
kį svarų straipsnį Montrealio 
lietuviai turėtų parašyti padė
kos laiškų dienraščio redakci
jai ir autoriui, kad ir pavėluo
tai. Tas pats straipsnis buvo iš
spausdintas ir Toronto dienraš
tyje “Star” liepos 31 d. Ir toron- 
tiečiai lietuviai turėtų parašyti 
padėkos laiškų. K.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. L B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA. Tel. 727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 10.5%
Taupomąsias s-tas 8.0% Nckiln. turto 10.25%
Term. ind. 1 m. .................. 8.0% Čekių kredito ...... 12.0%
Term. ind. 2 m. .......
Term. ind. 3 m.

8.5%
9.0%

Invcstacincs nuo 10.75%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
146S De Scve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.


