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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Neatrodo, kad Quebeco pro
vincijos vyriausybė ko nors 
pasimokė iš neseniai praėju
sių riaušių St. Leonard prie
miestyje. Nežiūrint gausybės 
protestų ir pasisakymų prieš 
fanatiškai šovinistinę kalbinę 
politiką, štai šią savaitę Andre 
Bęaudin, imigrantų orientaci
jos įstaigos viršininko pava

di duotojas , išleido potvarkį, 
draudžiantį naujųjų kanadiečių 
provincinėse kalbos mokyklo
se mokytojams tarpusavyje 
naudoti kitą kalbą negu pran
cūzų. Švietimo ministerija tą 
potvarkį aprobavo. Ponas 
Beaudin, paklaustas kokia kal
ba turėtų du angliškai kalbantys 
mokytojai ir anglų kalbą dės
tantys, tarpusavyje kalbėti, at- 
sakė:"Aišku, prancūzų kalba" . 
Jis taip pat paaiškino, kad kol 
kas anglų kalbos klasės nebū- 
sančios panaikintos. Šis ir kiti 
į šį panašūs potvarkiai rodo 
kaip beviltiškai sunarpliotas 
yra šiuo metu provincinis 
švietimas. "Quebecas ųuebe- 
kiečiams" , nuolat kartojama 
seperatistinė formulė atrodo 
iš tiesų turėtų skambėti taip: 
"Quebekas prancūzams-kana- 

i^dieč iams", nes visos kitos ma- 
žumos-ypač imigrantai-atrodo 
bus pagaliau priversti mylėti 
"LaBelle Province".Mūsuose 
girdisi jau irgi vienas kitas 
pasimetęs balsas , pateisinąs 
visas šias policines priemo
nes, nes tai, girdi, esąs visai 
suprantamas dalykas.Supran
tamas - galbūt, bet jokiu būdu 
nepateisinamas. Argi ne lygiai 
tokia pat logika ir įžulumu bu
vo svetimtaučiai verčiami 
"mylėti" trečiojo Reicho iš
rinktąją rasę ? Kol Quebeco 
provincija tebėra Kanados da
lis, kanadiečiai turi teisę pas i- 
rinkti ir kalbą, ir mokyklą, ku
rioje jie nori savo vaikus auk- 
lėtibei mokyti. Visi kiti argu
mentai , ypač iš mūsų pačių 
tarpo, terodo valdininkišką nu
sižeminimą ir nenorą ginti sa
vo teisių. Patyrę ir tebepaty- 

* riąant savokailio rusų kalbos 
brukimą, argi priimtume ly

giai įžūlų kitų šovinistų sau
valiavimą ?

Pabaigai keli žodžiai apie 
Quebeco premjerą Jean Jac- 
ęues Bertrand. Visi laukė ko
kio nors jo pasisakymo del 
įvykusių riauš ių ir vienakalbiš- 
kumo brukimo jo valdomoj 
provincijoj. Tačiau premjeras 
terado laiko ir reikalo pasaky
ti šiuos įsidėmėtinus žodžius: 
"Norint išlikti šaltu, geriausia 
tylėti". Šis jo posakis mums 
primena vieno buvusio Lietu
vos ūkio ministerio išmintin
giausius žodžius apie tai, kad 
"Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas".

Iš Kairo pranešama ,kad 
Egipto prezidentas Nasser 
sergąs ir esąs nuolatinėje gy
dytojo priežiūroje. Kiti šalti
niai betgi teigia, kad šioji liga 
tesanti diplomatinė, nes Nas
ser pastaruoju metu pradėjęs 
Maskvos šalininkų valymą, ku- 
rie-pagalMaskvos nurodymus 
-pradėję ruošti dirvą Nasser 
’ io likvidacijai. Tasai slaptas 
sąmokslas prieš Nasserį bu
vęs pradėtas jau tuo metu, kai 
Nasseris buvo išvykęs gydytis 
į Maskvą. Sąmokslo galva bu
vęs vienas Nasserio bendra
darbių Aly Sabry. Turimomis 
žiniomisSabry jau esąs suim
tas ir kalėjime atsidūrė taip 
pat jo šalininkai. Kaip žinia, 
nors Egiptas ir naudojasi So
vietų Sąjungos karine pagelba, 
Nasseris savo valstybėje ko
munistų partiją yra uždraudęs 
ir daugelis jos narių yra su
imti ir kalinami.

JAV-ių prezidentas Nixonas 
pranešė, kad per sekančius 9 
mėnesius bus dar atitraukta iš 
Pietų Vietnamo apie 40.000 
amerikiečių karių. Apei tai 
pranešė taip pat Pietų Vietna
mo viceprezidentas Nguyen 
Cao Ky. Apie tai informuoda
mas Nixonas taip pat pridėjo , 
kad jAV-ės tikisi, jog užkliu- 
vusios Paryžiaus derybos pra
dėsiančios vystytis palankes
ne kryptim.

Popiežius Paulius VI sveikinamos jo audeneijoįe Romoje.

Popiežius Paulius Vi,kalbė
damas piligrimams savo va
saros rezidencijoje Canstel- 
gondolfo, labai griežtai pasi
sakė prieš pastarųjų madų ap
sinuoginimus, kurie pažemina 
žmogų ir sukelia nešvarias 
mintis, dažnai pakreipdamos 
tokių nemoralių apsireiškimų 
propaguotojus net į kriminali
nius nusikaltimus. Popiežius 
taip pat griežtai pasmerkė įvai
rius pornografijos prekijus , 
kurie pataikaudami žemes
niems žmogaus instiktams 
siekia tiktai medžiaginio pa- 
sipeltiimo. Jei tiek pat dėme
sio būtų skiriama moralinei 
sveikatai , kiek pinigų išlei
džiama fizinės sveikatos ap
saugojimui , šiandieninis pa
saulis neturėtų daugelio pro
blemų /pavyzdžiui, dėl jauni
mo/, sukurtomis nebesugeba
ma susitvarkyti.

Nesentai vienas Peru kata
likų kunigas pasiūlė, kad žuvęs 
komunistinių partizanų vadas 
Che Guevara, turėtų būti aps
kelbtas šventuoju, nes kovojęs 
už socialinę teisybe ir Ivavbe . 
TevWenceslo Claderon de la 
Cruz, 48 metų amžiaus, yra 
vienas iš 300 vadinamųjų pro
gresyviųjų kunigų. Limos lai
kraštyje Expreso jis rašo, kad 
jau yra nemaža pagonių ir ate

istų šventųjų. Ekstremistai, 
pagal jį, kurie paaukoja gyvy
bę už geresnį žmonių gyveni- 
j,.- ą, turi būti laikomi šventai
siais.

Federalinė vyriausybė Otta- 
woje pastebėjo, kad sumažins 
Kanados ginkluotąsias pajėgas 
apie penkiasdešimt nuošimčių. 
Darant šią vadinamą reorga
nizaciją, bus panaikinti penki 
seniausieji Kanados armijos 
pulkai ir dalis laivyno. Po šio 
pertvarkymo Kanados kariuo
menės daliniai būsią visiškai 
atitraukti iš Europos. Kaip iš 
komentarų matosi, šis žings
nis nėra populiarus jokiuose 
sluoksniuose, išskyrus kraš
tutinius kairiuosius pacifistus, 
kurie džiaugiasi vakariečių 
karinių pajėgų sumažinimu, 
bet niekad nėra tokio žingsnio 
pasiūlę Sovietų Sąjungai bei 
jos satelitams.

Iš Prahos gautomis žinio
mis, naujoji Husak vyriausybė 
paskelbė nuostatą, pagal kurį 
visų politinių pabėgėlių, pali
kusių kraštą neseniai vykusių 
neramumų metu , turtas bus 
konfiskuotas, jeigu jie negrįš 
į Čekoslovakiją iki š.m. rug
sėjo mėn. 15 dienos. Nuo 1968 
metų rugpiūčio mėn. iki šiol 
apie 50.000 čekoslovakų pa
sirinko Vakarus ir laisvę. Apie 
kita tiek buvusių įvairiuose 
Vakarų kraštuose į Čekoslo
vakiją negrįžo. Tad virš šimto 
tūkstančių čekoslovakų turtas 
bus konfiskuotas ir prieš juos 
bus pradėta varyti panašiai 
nuodinga šmeižtų ir niekinimų 
kompanija, kur i jau dvidešimtį 
metų nukreipta prieš visus ki
tus pabėgėlius, palikusius rau
donąjį rojų.

Kanados vyriausybė šiomis 
'dienomis apkaltino Sovietų Są
jungą kviečių pirkimo sutar

ties sulaužymu. Tvirtinama, 
kad Sovietų Sąjunga, kuri pa
gal trimetį susitarimą, turėjo 
pirkti iš Kanados už sutartą 
sumąkviečių, apie 9000. OOO 
tonų,dabar atsisako pirkti dar 
likusių 3.300. OOO tonų. K an
traktas jau baigėsiš.m.liepos 
mėn. 31 dieną ir Kanada dėl 
neparduotų kviečių turės tarp 
200.000.000 ir 300.000. 
OOO dolerių nuostolio. Tvirti-r 
narna, kad Sovietų Sąjunga taip 
pasielgė del to, jog pastarai
siais metais jų pačių javų der
lius buvo geresnis negu anks
tyvesniais metais. Tos abejo
tinos prekybos kritikai dabar, 
su pagrindu, Kanados vyriau
sybei prikiša nedovanotiną 
naivumą, prekiaujant su Mas
kva, kuri, jau kaip daugelį kar
tų buvo įvykę, sutarčių laikosi 
tik tol, kol jos yra naudingos 
nuolat braškančiam komunis
tiniam ūkiui.

Kanados kariuomenės tankai NATO manevruose Vokietijoje.

Buvęs Kanados ministoris 
pirmininkas John Dietenbaker 
sulaukė 70 metų amžiaus.Ne
žiūrint savo amžiaus jis be
veik nėra praleidęs jokios par
lamento sesijos ir debatuose 
yra dar tiek pat sąmojingas ir 
aštriakalbis. Buvęs minister is 
pirmininkas dar tebėra labai 
populiarus visoje Kanadoje la- ' 
blausiai už savo tiesų ir nuo
širdų žodį bei nesvyruojančią 
laikyseną dėl vieningos Kana
dos ir laisvųjų Vakarų kova 
prieš komunizmą ir įvairias 
jo apraiškas Kanadoje bei Jung
tinėse Amerikos Valstybėse . 
Verta taip pat paminėt, kad 
Diefenbaker buvo vienintelis 
ministeris pirmininkas,kurio 
dėka grąžintos teisės Pabalti
jo kraštų diplomatams /kon
sulams/ Kanadoje ir kuris 
skyrė daug dėmesio Kanados 
mažumoms bei jų aspiraci
joms .
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LIETUVIŠKOS

PROBLEMOS

Nors nei vienas geriau už pa
čius išeivijos laikraščių redak
torius nežino,kad ir graudžiau
sios kalbos nieko paprastai ne
padeda,jaučiame paprasčiausią 
pareigą apie savo problemas 
kartkartėmis pasisakyt. Įvairių 
pasiūlymų ir receptų tenka 
skaityti ir girdėti,bet jie taip ir 
lieka šauksmu dykumoje. Lieka 
neišgirsti, nes pati mūsų spau
da išeivijoje yra gimusi ant po- 
litiškai-pasaulėžiūrinių pama
tų ir jų atsisakyti kol kas nei 
vienas ir niekas nenori. Dalinai 
tai net neįmanoma dėl to, kad 
finansinė parama suteikiama 
kaip tildai iš angažuotų šalti
nių, o dalinai ir todėl, kad kiek
vienas laikraštis daugiau ar 
mažiau yra suinteresuotas .pir
moj eilėj, būti tribūna savie
siems ir savoms nuomonėms. 
Dialogas yra pakenčiamas tik
tai retais atvejais. Priešinga 
nuomonė tėra toleruojama tik 
tiek, kiek ji leidžia dar kartą 
primygtinai pakartoti savąją 
nuomonę. O vis dėlto laikraš
čiai nėra spausdinami tiktai re
dakcijoms ir jų užnugariams. 
Didelė dauguma mūsų skaityto
jų, mums taip atrodo, nėra jau 
taip labai ištroškę girdėti tik 
vieną pusę, bet norėtų laikraš
čio gyvo, įdomaus, tolerantiško 
bei pakantaus įvairiems pasi
sakymams. Tai liudija gausūs 
eilinių skaitytojų laiškai. Betgi 
laiškai laikraščio veido dar ne
pakeičia. Jie išreiškia pageida
vimą, kurį kas nors turi ar tu
rėtų įgyvendinti. Kas ? O gi pa
tys skaitytojai. Tie skaitytojai, 
kurie raštingi,kurie sugeba sa
vo mintis ir svarstymus iš
reikšti lietuvių kalba. Tokių 
laikraščiai labai pasigenda.La
biausiai tokie laikraščiai, kurie 
laiko savo skiltis atviras kiek
vienai nuomonei. Žinoma, lie
tuviškoji spauda nėra susido
mėjusi tokiais,kurie pačia Lie
tuvos nepriklausomybe ir savo 
šalies laisve nebesidomi. Jiems 
yra pakankamai prokomunisti
nių leidinių, spausdinamų Lie
tuvoje ir šiapus Atlanto. Bet di
džioji dauguma mūsų išeivių 
yra ir buvo nuolat kviečiami 
bendradarbiauti savo spaudoj. 
Koks rezultatas ? Be galo liūd-

IR GERAI, IR BLOGAI... 
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami.

Red.

DAR DĖL LITHUANIANS IN 
CANADA

J.Karka, "L.in Canada" kny
gos platinimo sekretorius, tai
gi oficialus asmuo, "N. Lietu

I 0 S SPAUDOS

IŠEIVIJOJE

nas.Gausu redakcijose rašinių , 
kur velėjamas kailis to ar ano 
asmeniško priešo, tos ar kito
kios frakcijos,bet tokių, kuriais 
visi skaitytojai domėtųsi,trūks
ta. Juk laikraščiai nėra leidžia
mi tik dėl to, kad kurios nors 
kolonijos plepalus ir rietenas 
iškeltų viešumon. Niekam neį
domu,iš tiesų, kodėl ir ką Pily
pas padarė Petrui.be pačio Pi
lypo ir Petro. Taip suprasta 
spaudos laisvė tėra nesusipra
timas. Mums būtų žymiai įdo
miau sulaukti straipsnių, kurie 
paliečia plačiau visas mūsų 
kultūrines ir tautines proble
mas. Bet tokių bendradarbių 
reikia ieškoti su žiburiu ir pa
galiau dažnai tenka jų maldaute 
maldauti,kad parašytų bent ke
lias eilutes. Nežiūrint to, kaip 
tik iš tokių apsišvietusių sulau
kiame daugiausia kritikos, kad 
laikraštis esąs žemo lygio ir 
neįdomus. Iš kitos pusės, jei 
laikraštyje pasirodo kokie rim
tesni rašiniai ir vėl sulaukiame 
atsiliepimų iš, taip vadinamos 
liaudies, kad stilius peraukštas 
ir ne viską galima suprasti. Kai 
spausdinama kasdienė kronika, 
intelektualai rauko nosį - kodėl 
rašoma apie to ar kito slogas ir 
nulaužtą ko ją,nes,tai esąplokš- 
tūs ir niekam neįdomūs faktai. 
O kai tokių plokščių žinelių nė
ra,vėl verkia tie, apie kurių gi
minę ar slogą laikraštis nepa
informavo plačiąją visuomenę. 
Tad atsirandame prie kūjo ir 
priekalo ir užburtame rate: 
šviesieji nerašo todėl, kad laik
raštis pertamsus, o laikraštis 
dėl to pertamsus,kad šviesieji 
nerašo.Arba: kai šviesuomenei 
laikraštis priimtinas, jis jau 
nebepriimtinas (nes nebeįkan- 
damagjjeiliniams skaitytojams. 
Įvairūs mūsų laikraščiai yra 
bandę tą problemą išspręsti , 
bet nelabai sėkmingai. Viena 
tačiau aišku-jei skaitytojai pa
tys laikraščio neremia raši
niais, jis tampa tiktai redakto
rių laikraščiu.Redaktoriai bet
gi laikraščių sau tikrai ne
spausdina. Laikraščiai iš es
mės,yra spausdinami skaityto
jams ir tik tokie jie turi kokią 
nors prasmę.

Henrikas NAGYS

voje" pakaltino mane klaidi
nant visuomenę, kai Propirš- 
čiuose užsiminiau,kad ta ber
gždžia knyga buvo išleista dau
gumoj visuomenės lėšomis.

LITUANISTINIU MOKYKLŲ 
DIREKTORIAMS IR VEDĖ
JAMS: TĖVŲ KOMITETAMS

Nuoširdžiai sveikiname mo
kyklų vadovybes, mokytojus ir 
tėvus, kurių bendrų pastangų 
dėka, bendruomenei remiant, 
veikia mūsų mokyklos. Sėkmės 
ir ištvermės šiuose mokslo 
metuose.
1. E.Ruzgienės elementoriaus 
dėl nenumatytų kliūčių šiems 
mokslo metams nebepavyko iš
leisti. Spragai užpildyti papra
šėme mums prisiųsti Ig^Malė- 
no elementorių, be to, su Kana
dos ŠvietimoKomisija sutarė
me atspausdinti šių melų rei
kalui A. Rinkūno Kregždutės 1 
d. Ig.Malėno elementorių lau
kiame kiekvieną dieną, o A. 
Rinkūno Kregždutės 1 d. bus 
galima gauti spalio mėn. pir
mąją savaitę .Užsakymus siųs
ti Kultūros Fondui šiuo adre
su: A.Kairys, 2955 W. 71st. 
Str., Chicago, Ill. 60629.

2. Mokytojų studijų savaitės

Ne gandais vadovavausi, bet 
pranešimais spaudoje apie tam 
tikslui sutelktas aukas iš lie
tuvių. Juk jas davė pavienys 
žmonės, finansinės įstaigos , 
Lietuvių Fondas, davė ir Ben
druomenė. Argi tai ne visuo
menės lėšos?

Visuomenės klaidinti fikrai 
nereikėtų.

A. Povilainis

"Dangaus D. P. " straipsnio 
autorius Č. Gedauskas DIRVO
JE rašo:"Želigovskiada tęsia
ma, -net tikybos frente'.. .Ra- 
šykim, visi laiškus mūsų pa
siuntinybei Vatikane. Taip da- 
roAmerikos piliečiai rašyda
mi savo senatoriams ar pa
čiam prezidentui, ir jie pasie
kia tikslą, nes: POPULI VOX 
DEI. Tą supras ir Vatikanas, 
jie kalba lotyniškai... Bet ra
šykime, rašykime, rašykime'. 
Niekas neturi teisės "tvarkyti" 
mūsų tautos patrono, taip kaip 
neturi teisės tvarkyti mūsų 
Vyties ženklo ar vėliavos'."

Be abejo, paskutiniojo ir vie
nintelio Lietuvos šventojo, Šv. 
Kazimiero, paskelbimas ofi
cialiu Lenkijos šventuoju 
skaudžiai pažeidžia Lietuvą. 
Nėra abejonės , jog tai lenkų 
pastangų laimikis, kurį Vati
kanas užtvirtino lietuviams 
beveik nežinant /iš pasalų/, 
nors bažnytininkai ir įtikinė
ja, kad bažnyčia /kaipo visuo
tinė/ skelbianti tik visiems 
priimtinus, bešališkus spren
dimus.

Nebeįtikėtina, kad šis skau
dus faktas bebūtų a titaisomas 
tiesioginiais skundais bei pro
testais per laiškus. Kas kartą 
neklaidingumo/?/ vardan pa
daryta, atgal ne žengiama'.

Bet šis įvykis, kaip ir jų be
galybė praeityje , dar kartą 
pastumia mus pasimokyti iš 
lenkų, kaip ir kokį laišką su
formuluoti, kad Vatikanas jo 
atmesti negalėtų'. Mus verčia 
ieškoti konkretų gelbėjimąsi, 
nes mūsų tikinčiųjų gretos jau 
nebepajėgios su pasekmėmis 
kovoti'. Ligos reiškiniai dau
gėja proporcingai mūsų gre
toms mažėjant'. Jau paskutinis 
laikas griebtis už prašymo - 
memorandumo pateikimą Vati
kanui gaisro priežasčiai paša
linti '.

Visos klaidos gali būti ati
taisomos tik šeštuoju bažny
čios įsakymu: MELSKIS PRO
TĖVIŲ KALBA’. Mūsų,kaipo 
nukenčiančiųjų , pareiga ir 

metu , platesniame posėdyje, 
kuriame, be JAV LB Švietimo 
Tarybos narių, dalyvavo taip 
pat P LB pirm. St. Barzdukas, 
PLB Švietimo Tarybos pirm. 
A.Rinktinas,Kanados Švietimo 
Komisijos pirm. L. Tamošaus
kas ir keletas svečių, sutarta 
JAV LB Švietimo Tarybos lei
džiamą informacinį periodinį 
leidinį "Švietimo Gairės" ir 
numatytą leisti metraštį su
jungti į vieną lietuviškojo švie
timo žurnalą ir pavadinti jį 
"Švietimo Gairių" vardu. Žur
nalo redakc iją sudaro; redak to
rius P.Maldeikis ir nariai- 
Vaclovas Čižiūnas, Gintarė 
Ivaškienė, Stasė Petersonienė, 
Antans Rinkūnas ir Juozas 
Tamulis. Kasmet norima iš
leisti po du numerius. Pirmąjį 
numerį numatyta parengti ligi 
Kalėdų. Studijų savaitės metu 
netekus dėl laiko stokos plačiau 
žurnalo reikalais išsišnekėti, 
prašome siųsti savo pasisaky
mus, sugestijas ir straipsnius 
P. Maldeikiui, 1836 So. 49th. 
Court,Cicero,UI.60650. No

prieVolė reikalauti , kad K. 
Bažnyčia tai įsivestų savo šir
dyje - VISAI KATALIKYBEI'. 
Kito kelio nėra'.

Šis įsakymas priimtinas vi
so pasaulio katalikams /ir len
kams'./ Jis nieko bendro ne
turi su prievarta, lygiai kaip ir 
kiti Bažnyčios ir Dievo įsaky
mai , o tik suteikia sąlygas 
melstis ir mažumų kalbomis- 
lygiomis teisėmis greta kitų 
kalbų'. Jis neprieštarauja Šv. 
Raštui. Neprieštarauja Evan
gelijai-Kristaus Mokslui, nei 
Dešimties Dievo Į sakymų RAI
DER Yra pats reikalingiausias 
bažnyčios ŠŪKIUI /Eikite ir 
mokykite tautas'./vykdyti. Jis 
netiesioginiai mums grąžina 
Šv.Kazimierą, bažnyčias, ku
nigus, atlietuvina vienuolynus 
ir institucijas ir, visų svar
biausia, pramatomos sąlygos 
mūsų prieaugliui tik pas sa- 
vakalbius kunigus sugrįžti bei 
savo tėvų kalboje tikėjimo tie
sų mokytis'. Jis bažnyčiai tei
kia vilčių į tikėjimo atstatymą 
išvaduotose žemėse, nes TĖ
VYNAINIUS ŽAVĖS TIK SA- 
VAKALBĖMIS MALDAKNY
GĖMIS APRŪPINTI SUGRĮ
ŽĘ LIAI ir , be abejo, užkerta 
kelią lenkams į lietuvių nu
tautinimą per bažnyčias,ka
dangi šį kartą lenkų dvasiškiai 
pirmiau turėtų, lietuvių kalbą 
išmokti'.

Toks prašymas - memoran
dumas /liečiąs tik "Melskis 
Protėvių Kalba" suįstatinimo 
išprašymą/ turi šias gerąsias 
puses:

a/ Išvengiamas galimas gin
čas ir erzinimas is su lenkais, 
vietos arkivyskupijomis, savo 
kraujo pasimetusiais dvasiš
kiais,

b/ Išvengiami tiesioginiai 
kaltinimai Vatikanui už įvyk
dytąsias skriaudas mūsų at
žvilgiu, kurios juk skaudina ir 
popiežių ir neteikia garbės vi
sai katalikybei,

c/ Toks memorandumas ga
li būti pateiktas visos žmoni
jos vardu, nes žmogaus sura
šytose DIEVO KNYGOSE /Šv. 
Rašte, Evangelijoje, net Enci
klikose/ randama pakankamai 
įrodančios medžiagos,kad toks 
įstatymas reikalingas,visiems 
priimtinas,

d/ Kadangi "Melskis Protė
vių Kalba" sakinys yra visuo
tinio pobūdžio, tai pats memo
randumas gali ir turi būti Šv. 
Tėvui įteikiamas VIEŠA I-V IS O 
PASAULIO AKIVAIZDOJE-
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rintieji žurnalą užsisakyti, 
prašome rašyti J. Tamuliui, 
7031 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629. Vieno nu
merio kaina numa'yta $ 1. -
3. Siunčiame mokyklų vedė
jams ir tėvų komi'etams mo
kytojų studdijųsavaitės nutari
mus.

Mokyklos, neturėjusios stu
dijų savaitėje savo atstovo, ga
li gauti po vieną paskaitų rin
kinį parašiusios J. Tamuliui 
aukščiau paduotu adresu.

4. Mokyklų varžybos.
Pirmasis tarpsnis- atskiro

se mokyklose.
Deklamavimo, skaitymo,dik

tanto, atpasakojimo, rašinėlio, 
laikraščių iškarpų ir lietuviš
koje veikloje dalyvavimo/žiūr. 
1969 m. vasario 28 bendra- 
raštį šiuo reikalu/ varžybos 
mokyklose baigiamos iki 1969 
m. gruodžio 31 d.

Antrasis tarpsnis -apygar
dose.

Aukščiau minėtosios, o taip 
pat dainavimo ir tautinių šo

posveTiani

SKYRIŲ VEDA SKAUTININKAS L. EIMANTAS.
1496 Mardell Place, London, Ont.Canada.

LSS 1969 m. SUVAŽIAVIMAS
Mūsų Sąjungos Pirmija ko- 

respondencinto 1969 m. suva
žiavimo kvieslį su atitinka
mais priedais yra išsiuntinė- 
jusi Vadovybėms, Vadovėms- 
vams bei visiems kitiems vie
netų organams.

Turiu malonią pareigą pas
katinti virš minėtų vienetų se
ses ir brolius gausiai suvažia
vimo Prezidiume užsiregist
ruoti.

Rajonų Vadeivos turi savo 
vadijų ir vienetų vadovių są
rašus nusiųsti suvažiavimo 
prez idiumui.

Vienetų vadovės-vai turi 
pravesti rinkimus ir išrinktų 
atstovių-atstovų protokolų iš
traukas perduoti jiems, kad 
pridėtų prie registracijos la
pų-

Visi prašomi pasistengti 
pasiūlyti Suvažiavimo Prezi
diumui kandidatus į mūsų S- 
gos organus.

Taigi sesės ir broliai atlfc 
kime šią pareigą laiku ir 
tvarkingai.

Budėkime'.
v. s. L. Eimantas 

Montrealio Skautu vadovai siu metu, vasaros 
stovykloje * BALTIJOJE“ .Is kairės: Vida 
Žitkutė, tuntininkas Vincas Piecaitis ir Au
drone Jonelytė. Viršuje jauniausi skautukai 
iškilos metu. Nuotraukos Sos. Margaritos.

ktų tarpmokyklinės varžybos 
baigiamos iki 1970 m. kovo 31 
d. Varžybų datas nustato apy
gardų valdybos kontakte su 
švietimo komisijomis, švieti
mo vadovais bei mokyklų ve
dėjais. Netrukus bus pranešti 
galutiniai dainų ir tautinių šo
klų repertuarai.

Trečiasis tarpsnis-baigia
mosios JAV mokyklų varžybos.

Jos įvyks 1970 m. gegužės 
mėn. Tiksli data bus pranešta 
vėliau.

Visais mokyklų varžybų rei
kalais rašyti St.Rudžiui, 415. 
Plum Str., Michigan City, In
diana 46360.

5. Rugsėjis - mokinių vajaus 
mėnuo. Bendradarbiaukime su 
LB apylinkėmis vajui baigti ir 
mokinių skaičiui padidinti. Pa
darykime šiais Š v i e t i m o ir 
Šeimos metais visa, ką galime.

J. Kavaliūnas
JAV LB Švietimo Tarybos 

pirmininkas
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AMERIKOS LIETUVIU. TARYBOS

ORGANIZACINĖS PROBLEMOS

(Jono F. Daugėlos pranešimas,darytas septintajam Amerikos 
Lietuviu* Kongresui Detroite, 1969 m. rugpiūčio mėn. 30 d. )

Jaučiuosi didžiai pagerbtas 
ir įpareigotas, sudarant man 
progą šiame istoriniame Kon
grese,kad ir jau labai suvaržy
to laiko ribose, pareikšti kele
tą minčių Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizacijos ir jos 
organizacinės struktūros pro
blemomis ir padaryti kaikurių 
sugestijų.

Išgyvento laikotarpio skau
džios įvykių ironijos fone turi
me konstatuoti, kad ALT-o or
ganizacijos gimimas ir jos pir
mieji žingsniai yra minutė mi- 
nutėn sinchronizuoti su mūsų 
valstybės didingo ir niekada ne
užmirštamo nepriklausomo gy
venimo laikotarpio tragiška pa- 
baigą.Nemirštama garbę ir pa
reigingumo supratimas puošia 
mūsų tautos šio krašto emi
grantinės dalies monumentalus 
ryžtas tautos nelaimių valan
doje staigiu mostu nebraukti 
skausmo ašarų nuo sunkaus 
darbo ir kasdieninės egzisten
cijos išvagoto skruosto ir vie
toje raudojus ir aimanavus .tuo
jau imtis konkrečios akcijos ir 
neatidėliojant pareikšti griežtą 
protestą ir įspėjimo žodį dėl 
tėvynėje įvykdyto smurto ir 
prievartos gėdingo akto bei tuo 
pačiu tuojau pašaukti viso lais
vojo pasaulio lietuvius žūtbū- 
tinėn kovon už amžinųjų tautos 
idealų atstatymą.

Ta staigi ir ryžtinga Ameri
kos Lietuvių akcija netik apsi
vainikavo laimėjimu, kad šian
dien Lietuvos okupacijos nepri
pažįsta nei šio krašto nei kai
kurių kitų kraštų vyriausybės , 
bet ir sukūrė pastovią organi- 
zaciją-Amerikos Lietuvių Ta
rybą-tautos laisvės kovai ves
ti ir jai šiame krašte vadovau
ti. Ir tai buvo gražus pavyzdys 
ir kitų kraštų mūsų broliams . 
Prisimindami visa tai ir pra
dėdami dalintis mintimis ALT- 
o organizaciniais reikalais, ga
lime visi konstatuoti, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba nėra nei 
ilgų studijų,metodiško pasiren
gimo ar kokių meditacijų išda
va, o yra spontaniškas tautos 
dalies aspiracijų pasireiškimas 
ir reali nuotaikų bei tauraus 
patriotizmo akcijos pradžia. 
Gal dėl to ALT-as per visą sa
vo veiklos laikotarpį niekada 
nerado nei reikalo nei laiko už
siimti statutų, reguliaminų ar 
konstitucijų parengimais, jų 
svarstymais, priminimais ir 
tučtuojau jų keitimais ir pana
šia visuomeninės veiklos pra
banga, kuria taip ryškiai pasi- 
mi kaikurios kitos, jau vėliau į 
mūsų gyvenimą įsiveržusios , 
organizacijos.

Vertindami anų atmintinų 
dienų mūsų Amerikos Lietuvių 
veikėjų ryžtą ir energiją, nega
lime užmerkti akių ir prieš ne- 
ginči j amą f aktą, kad A LT -o pir - 
mieji žingsniai pavyko tik dėl 
to, kad demokratinio laisvojo 
pasaulio kraštų vyriausybėms 
ir jų vadovams jie prisistatė 
ne kaip palaidos,pilkos sociali
nės emigrantinės masės atsto
vai, bet kaip politiniai subren
dusios ir politinį tautos veidą 
pilnai išlaikiusios tautinės vi
suomenės reprezentantai ir tuo 
pačiu tautos politinės valios 
nešėjai ir puoselėtojai. Pade
monstruojant net ir už tėvynės 
ribų atsidūrusios mūsų tautos 
dalies politinę diferenciaciją ir 
srovinį pasiskirstymą, buvo 
drauge pademonstruota ir mūsų 
tautos politinė vienybė, bei jos 
visų narių vieninga politinė va
lia. Šiuo savo žygiu Amerikos 
Lietuviai gražiai ir įspūdingai 
dar sykį papildė legendarinį 
mūsų tautos atgimimo ir sava
norių kovų pavyzdį. Tad šis 
mūsų senosios emigrantų kar
tos atmintinas ryžtas tautos pa
vojų metu ir jų aktingumas ir 

yra tas gyvasis testamentas, 
kurio tolimesniam vykdymui 
šiandien jau mes esam pašauk
ti ir drauge įpareigoti šį ryžtą 
perduoti busimosioms mūsų 
kartoms, kaip Adomas Micke-' 
čius sako: ".. laisvės kova te
gul taip stipri būna, kad kraujo 
keliu pereina iš tėvo į sūnų.. ”

Tad norint tos laisvės kovos 
sėkmingumą ir nemarumą pa
tikinti Amerikos Lietuvių Ta
rybą,kaip vienintelė šio krašto 
gausios lietuvių emigracijos 
politinė atstovybė ir vadovybė , 
turi ir toliau išlaikyti tuos pa
čius politinius savo sudarymo 
ir vidujinės santvarkos princi
pus ir niekadanegali nustoti sa
vo politinio veido bei to žavaus 
ir naudingo bei kitus imponuo
jančio politinio spalvų spektro, 
kurio varsomis ji švyti nuo pat 
savo įsikūrimo.

Bet kokios svetimųjų ar sa
vųjų pastangos pakeisti, refor
muoti ar deformuoti pačią ALT 
-o organizacinę struktūrą ir jo 
sudarymo principus galėtų būti 
tikužskaityta į ALT-o likvida
vimo pasfangųaktyvą, kurio di- 
didinimu paskutiniu metu yra 
taip gyvai susidomėjęs mūsų 
mirtinas priešas-bolševikai.

Norėčiau atgal nuryti šiuos 
savo žodžius, jeigu bent vienas 
šio garbaus susirinkimo dalyvis 
paskaitytų mane esant organi
zacinės struktūros fanatiku ar 
net vergu. O ne, toks aš nesu ir 
nemanau būti. Pilnai žinau, kad 
amžina nekeičiama ir pastovi 
yra tik pati tautos laisvės idė
ja, Lietuvos nepriklausomybės 
siekimas,© bet kuri organizaci
ja yra gi mirtingų žmonių kū
rinys, tad ir tų pačių mirtingų
jų ji gali būti keičiama ir per
formuojama bei perrikiuojama. 
Savo gyvenimoistorijoj ir ALT 
- as nėra išvengęs organizaci
nių reformų, neabejoju, kad ir 
ateityje jų gali neišvengti, nes 
gi ir pats gyvenimas nestovi 
vietoje, keičiasi aplinkos sąly
gos, pagaliau keičiasi ir pačios 
kovos metodai bei surandamos 
naujos priemonės.Bet visas tas 
organizacines reformas pasi
tinkant negali būti keičiami pa
čios organizacijos sudarymo 
principai ir jos struktūros pa
grindai, nes pakeitus juos bus 
nužudyta ta garbinga pasaulė
žiūrinio bendradarbiavimo ir 

‘ tarpgrupinės tolerancijos prin
cipais pagrįsta organizacija ir 
pakeista jau kita nauja, kurios 
darbo ir veiklos pasisekimu 
vargu ar kas ras kokio pagrindo 
tikėti. Mūsų politinio veido su- 
niveliavimu labai sistematingai 
ir atkakliai siekia priešo pro
paganda, tad netalkininkauki-- 
me jai bent mes, kurie didžiuo
jamės mūsų tautos politine pra
eitimi ir jos politiniu subrendi
mu.

Tautos laisvinimo kova užsi
tęsė neįtikėtinai ilgą laiką,o dar 
blogiau, kad net numatyti nega
lime kiek kartų saulutė patekės 
ir nusileis iki bus įvykdytas di
dysis ALT-o uždavinys... Ilgų 
metų vargai, o kaikada ir tūlo 
brolio prabangingas ir nerūpes
tingas gyvenimas palaužė kai- 
kuriųjų mūsųjų nervus ir tūlas 
mūsiškių jau pradėjo žavėtis 
kažkokiomis pereinamomis gy
venimo normomis ir pradėjo 
ieškoti kažkokio derinio tarp 
laisvės idealo ir kasdieninės 
gyvenimo realybės ir ieškoti 
kažkokio kompromiso tarp lais
vės ir vergi jos.Čia ir prasidėjo 
tas emigrantinis nuovargis, ku
rio pirmąsias žymes jau netik 
pastebime bet ir Išgyvename. Ir 
aš šioj vietoj savo bendramin
čio detroitiečio dr. Kazio Kar
velio lūpomis drįstų ir Jūsų pa
siklausti: "Ar galima sąmonin
gu pavadinti tą, kuris išeivijoje 
niekieno neverčiamas imasi ki-

J. F. Daugėla

tus įtikinėti, kad komunizmas 
taip pakėlė Lietuvos garbūvį, 
kad Lietuvos okupacija yra jau 
akceptuotas faktas ir niekas 
nebesuka sau galvos dėl nepri
klausomybės atgavimo.Ar gali
ma pavadinti patriotu tą lietuvį, 
kuris propoguodamas lietuvių 
tautos vienybę, jos vardan siūlo 
atsisakyti išeivijoje Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo ak
cijos ir visų veiksnių ir jo lais
vinimo darbų". Šios aplinkybės 
verste verčia ALT-ą netik sti
printi, bet ir galimai daugiau 
plėsti savo organizacinius ho
rizontus.

Jeigu prieš 30 metų ALT-o 
reprezentantai nei kiek nenusi
vylė pilnai pasitikėdami, kad jų 
laisvės šauksmą ir valią pilnai 
parems visa šio krašto lietu
viškoji visuomenė ir ištikimai 
solidarizuos jų žygiams-visų 
lietuvių solidarumas, moralinė 
ir medžiaginė parama buvo pil
noje ALT-o dispozicijoje. Ta
čiau šiandien jau yra daug pa
sikeitę gyvenamosios aplinkos 
sąlygos ir net pačios mūsų emi
gracinės masės veidas .Į viešą
jį gyvenimą įėjo nauji organi
zaciniai junginiai, nauji jų vei
kėjai, kurių intelektualinį men
talitetą jau retkarčiais pradė
jo puošti ir daugiau asmeniniai 
ar grupinių ambicijų nuodingi 
žiedai.

ALT-asir mes visi, kurie jo 
veikloje aktingai dalyvaujame, 
nepalaužiamai tikėjome ir tiki
me, kad visos mūsų tautinės , 
visuomeninės veiklos aukščiau
sia gairė yra Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas ir į šią 
gairę turi rikiuotis visų kitų 
organizacijų ir veikėjų žygiai 
ir darbų programos. Bepras
mėmis virsta visos pastangos 
išlaikyti lietuvybę, raginti jau
nimą kurti lietuviškas šeimas , 
varyti vaikučius į lituanistines 
mokyklas, jei nors vienam trum
pam momentui nustotume tikė
ję, kad kada nors stosis laisva 
Lietuva.Tad tautos laisvės ko
va ir pirmoji visų mūsų parei
ga ir pilnutinio tautos laisvės 
gyvenimo savoje valstybėje ne
gali niekada niekas pakeisti, nei 
satelitiniai statusai, nei kažko
kios painios kultūrinio bendra
darbiavimo programos ar kokio 
kitokio santykiavimo nostalgi
niai apsireiškimai. Mūsų gyve
nimo, darbų ir veiklos idealas 
gali būti ir yra tik vienas; ne
priklausoma Lietuva, kokia ji 
buvo Vasario 16 d. aktu pasau
liui paskelbta.

Šio tikslo įgyvendinimui turi 
būti sujungtos visos gyvosios 
mūsų tautos jėgos ir jam turi 
subordinoti visos kitos mūsų 
organizacijos ir visuomeniniai 
junginiai. O šio tikslo realiza
vimui mūsų gyvenime A LT-as 
turi turėti plačią organizaciją, 
platų savo skyrių tinklą, kuria
me apsijungtų visos kitos orga
nizacijos, kuriems tautos lais
vės kovos idealas yra pirmau
jantis ir nepamainomas uždavi
nys.

Todėl artimiausioje ateityje 
ALT-o Vykdomasis Komitetas 
ir valdyba pirmoje eilėje turi 
susirūpinti savo skyrių tinklo 
išplėtimu - suaktyvinti ALT-o 
skyrių organizavimo ir jų veik
los koordinavimo reikalus.

Šiandien ALT-o statutas tik 
konstatuoja, kad ALT-o veiklai 
paremti atskirose vietovėse ga
li veikti ALT-o skyriai, kurie 
patys saunusistato vidaus tvar
kos taisykles. ALT-o statutas 
visai nenumato,kokiais pagrin
dais tie skyriai steigiami ir kaip 
jie tvarkosi. Ši liberališka pa
dėtis paskutiniu metu daugelyje 
vietovių yra įnešusi daug pai
niavos .neaiškumų ir nesusipra
timų bei sudariusi sąlygas la
bai jau laisvai ALT-o struktū
ros interpretacijai,kuri kartais 
yra pakenkusi ir pačiai ALT- 
o organizacijai. Tad tenka pra
šyti, kad galimai skubiau būtų 
parengtas pilnas ALT-o orga
nizacijos statutas.

Aš nieku būdu nesutinku su 
tais, kurie tvirtina, kadALT-as 
savo uždavinius gali vykdyti ba- 
zuodamasis vien tiktai kitomis 
organizacijomis. Yra labai jau 
daug faktų, kurie tą tikėjimą 
sugriauna, tad ALT-o veiklos , 
lėšų organizavimo ir moralinės 
paramos pagrindas ateityje ga
lės būti tik platus ALT-o sky
rių tinklas.

Statutiniai nustatant skyrių 
organizavimo ir jų vidujinės 
santvarkos principus,tenka taip 
pat numatyti kiek tiksliau ir šių 
skyrių santykius suALT-o cen
tru,bei surasti būdų,kad skyriai 
turėtų atatinkamą įtaką į ben
drąją A LT-o veiklą ir tos veik
los planavimą. Išplėtus ir su- 
normavus ALT-o skyrių tinklą 
turėtų periodiniai bent sykį į 
metus būtį šaukiami skyrių at
stovų suvažiavimai. Šie suva
žiavimai sudarytų progą pla
čiau panagrinėti visas ALT-o 
organizacines problemas bei 
tuo pačiu ruožtu būtų puiki pro
ga pasireikšti plačiųjų ALT-o 
veikėjų ir rėmėjų masių sveikai 
iniciatyvai.

Žodžiu,ateinantieji metai te
būna ALT-o tikslesnio susior- 
ganizavimo ir organizacinio 
susidrausminimo metai.

Kalbant apie ALT-o organi
zacinius reikalus,tenka taip pat 
stabtelti ir prie jautraus finan
sinio klausimo.Su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu konstatuojame, 
kad nuo pat A LT-o veiklos pra
džios iki šios dienos ALT-o 
veikla buvo ir yra palaikoma 
išimtinai tik mūsų patriotinės 
visuomenės piniginėmis auko
mis. Jokių kitokių pajamų šal
tinių A LT-as niekada neturėjo 
ir neturi ir .bent mano žiniomis , 
net nebandė ieškoti.ALT-as vi
są savo veiklą remdamas išim
tinai tik lietuvių plačiosios pa
triotinės visuomenės duosnumu 
liko pilnai nepriklausomas ir 
įsipareigojęs tik tos visuome
nės ir lietuvių tautos valiai. Šis 
finansinis nepriklausomumas 
sudarė sąlygas ALT-ui laisvai 
reikšti savo valią ir nusistaty
mą net ir tuo atveju, kai tautos 
interesai reikalaudavo pasi
priešinti šio krašto vyriausybės 
užimtai politinei linijai ar pla
nams.

Nesiimdamas pasverti ir 
konkrečiais skaičiais pamie- 
ruoti tos finansinės paramos 
svorio ir būti teisėju spren
džiant ar jis pilnai atatinka mū
sų visų finansinį pajėgumą ir ar 
galėjo būti didesnis, vis dėlto 
drįstu šios konferencijos gar
bingai auditorijai ir visai lietu
viškai visuomenei paliudyti,kad 
ši savanoriška auka per tris de
šimtmečius buvo pakankamai 
didelė netik išlaikyti, plėsti Ir 
puoselėti paties ALT-o veiklai, 
bet ir stipriai finansiniai pa
remti tautos išlaisvinimo kovos 
vyriausią vadovybę, tautos va
lios nešiotoją ir jos reiškėją 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą.

Ir už šį gausiai lietuviškos 

širdies duosnumu savanoriškai 
atiduotą sunkiu darbu uždirbtą 
dolerį šventiesiems mūsų tau
tos reikalams tam eiliniui daž
nai net bevardžiui aukotojui ir 
tų aukų rinkėjui visi šio Kon
greso dalyviai reiškiame di
džiulę pagarbą ir širdingą pa
dėką.

Neabejotinai tikime, kad ir 
ateityje nežiūrint kaip ilgai mū
sų laisvės. kova užsitęs, ALT-o 
finansinį pagrindą, o tuo pačiu 
ir VLIK-o efektyvią paramą pa
tikins mūsų tautiečiai savo lais
vanoriškomis aukomis-pinigi
niais įsipareigojimais.

Nuo pat ALT-o įsikūrimo 
kiekvienais metais rengiant 
Vasario 16 dienos Tautos Šven
tės minėjimus drauge yra ren
kamos aukos Lietuvos išlais
vinimui. Ir šios aukos yra pil
nai perduodamos Tautos Fondui 
per ALT-tą. Ir šis aukų rinki
mo būdas yra jau virtęs gražią 
ir visuotine tradicija, kuri turi 
ir savo simbolinę prasmę: mi
nime valstybės atkūrimo bran
gią atmintį ir tuo pačiu aukoja
me pinigus šios atminties grei
tesniam realizavimui. Per ei
lę metų ši tradicija pilnai įsi
teisėjo ir nebuvo niekieno gin- 
čyjama.

Tačiau paskutiniais metais 
kaikuriose vietovėse mūsų vei
kėjų, organizacijų ir net kaikur 
net ALTo skyrių (sicL) pradėta 
laužyti ir bagatilizuoti. Pradėta 
dalinti aukų rinkimo vokai ant 
kurių aukotojas buvo raginamas 
pažymėti kam jis savo auką 
skiria.To aukotojo pasirinkimo 
skalė pradėta plėsti ir prieita 
net prie to, kad aukotojas galė
jo savo aukąnet ir vietos para
pijiniams reikalams diktuoti. 
Šiam aukotojo valios respektus 
dodėjant nenustebkime, jeigu 
ateityje Vasario 16 d. proga bus 
pradėta aukosrinktl ir tokiems 
tikslams, kurie yra savo pa
grinduose priešingi laisvinimo 
idėjai.

Pradžioje tai buvo sporadi
niai atsitikimai ir atskirų vie
tovių pasireiškimai 
metais jau ir viena mūsų cen
trinės organizacijos vadovybė 
rado reikalo viešu pareiškimu 
išeiti prieš šią gražią ir nusi
stovėjusią tradiciją ir ištiesti 
savo švelnias rankutes link to 
vyliojančio visuomeninio dole- 
riuko.Ir visa tai daroma vado
vaujantis principu, kurį taip 
jaunatviškai paskutiniajam JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos suvažiavime dar jaunu žmo
gumi besivadinąs narys gynė, 
kad tik pats lietuvis gali pasa
kyti, kam jis skiria savo sunkiu 
darbu uždirbtą dolerį, nes tas 
doleris yra jo nuosavybė.

Visa nesirengdamas nurodi
nėti ką kuris lietuvis daryti su 
savo sunkiai uždirbtu doleriu, 
norėčiau įsakmiai pabrėžti, kad 
vis dėlto Vasario 16 d. minėji
muose tie doleriai yra renkami 
vienam ir vieninteliam tikslui - 
tautos laisvinimui ir jie visi 
turi būti pervesti į ALT-o iždą. 
Kiekvienas lietuvis gali tam 
reikalui aukoti ir yra laisvas 
neaukoti, bet jis negali pasira
šyti ALT-o aukų lape ir reika- 
lauti, kad ta j o auka būtų atiduo
ta kam kitam, kad ir labai ge
ram tikslui. Jeigu jis nori auko
ti kam kitam,tai jis turi palauk - 
ti ir kitos progos. Vasario 16 d . 
minėjimuose renkamos aukos , 
nežiūrint kas tuos minėjimus 
rengia, yra skiriamos tautos 
laisvinimo reikalams ir jos vi

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS.

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privilegija ’įam
žinti Lietuvos varda ir jos kankiniu atminima lietuviška kop’.čin šv. 
Petro bazilikoje, Romoje.

1 apti šio darbo dalininku laiko jau ne daug beliko. 
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.

Aukas siusti adresu: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND.
2701, W. 68 St.Chicago, III. 60629, USA.

sos be jokių sulaikymų ar ata
skaitų yra persiunčiamos tuo
jau A LT-ui-Tautos Fondui. Aš 
net manyčiau, kad tą dieną Iš
kilmingų Pamaldų metu surink
tos aukos bažnyčiose turėtų būti 
perduotos ALT-ui. Bet čia jau 
kitas ir labai delikatnas daly
kas, kurio gal geriau neplėsiu.

Paskutinieji i vyki ai, o ypatin
gai JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdybos atsišauki
mas yra į šį reikalą įnešęs des- 
organizaclją ir anarchiją. Ir ši 
anarchija turi būti baigta, ir tu
ri būti baigta tuč tuojau šiame 
mūsų Kongrese. Šis Kongresas 
turi priimti ir urbi et orbi pa
skelbti nutarimą-rezoliuciją, 
kad kiekvienais metais Vasario 
16 dienos minėjimuose ir apla
mai tą dieną visuose parengi
muose ir privačiuose susibuvi
muose, nežiūrint kas juos be
rengtų,aukos renkamos vienam 
ir vieninteliam tikslui - tautos 
laisvinimui ir jos visos neati
dėliotinai persiunčiamos Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Gerbiamieji,senatvė dar man 
nėra sumaišiusi tiek mano pro
tą,kad aš nežinočiau, kad ALT- 
as neturi jokių efektyvių prie
monių priversti visus pilnai pa
klusti tokiam šio Kongreso nu
tarimui,nes ir visa mūsų veikla 
yra paremta ne kuo kitu, o tik 
laisvu noru ir gera mūsų pa
triotiškai nusiteikusių tautiečių 
valia, one prievarta ar kokio - 
mis sankcijomis.

Tačiau priėmus ir paskelbus 
tokį nutarimą, ALT-as žinos, 
kokios organizacijos jį respek
tuoja ir pilnai skaitosi su juo ir 
kas jo visai neboja Ir jį igno
ruoja ;ir galės atatinkamai tvar
kyti tarporganizacinius santy
kius ir ryšius, o iš kitos pusės 
ir tas eilinis lietuvis, eidamas 
į Vasario 16 d. minėjimą tikrai 
žinos, kur jo auka gali nueiti ir 
atatinkamai galės apspręsti jos 
dydį ir reikalingumą.

Tvirtai tikiu, kad šis Septin
tasis Amerikos Lietuvių Kon
gresas nelšsiskirstys’nepada- 

.tačiau šiais ręs ir nepaskelbęs" tokio huta-
rimo.

Apgailestaudamas, kad laiko 
ribos nebeleidžia paliesti išti
sos eilės kitų ALT-o veiklos ir 
organizacijos aktualijų,baigda
mas norėčiau pareikšti viltį, 
kad neužilgo ALT-as vėl mus 
pašauks susivažiuoti į Ameri
kos Lietuvių Kongresą,kuriame 
nebereikės nei diskutuoti, nei 
svarstyti visų organizacirdų 
reikalų, nes jo darbų tvarkoje 
bus vienas ir vienintelis klausi
mas: Amerikos Lietuvių Tary
bos likvidavimas ir Tarybos 
pirmininkas tas pats mielas 
inž.Eugenijus Bartkus jį mums 
labai trumpai referuos:

"Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikla liko beprasmė, nes 
Lietuvos teritorija galutinai 
išvalyta nuo priešo ir jos et
nografinėse ribose atstatyta 
Nepriklausoma Suvereninė 
Lietuvos Respublika su sos
tine Vilniumi"....

NEW YORK. — Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas, a- 
pie du mėnesius išbuvęs Euro
poje .rugpiūčio 24 dieną grįžo.

Europoje būdamas, Vliko pir 
mininkas lankėsi Anglijoje, Bel
gijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, 
Šveicarijoje ir Vokietijoje. Tuo
se kraštuose lankydamasis, ma
tėsi su Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos pareigūnais (Angli
joj, Prancūzijoj ir Šveicarijoj), 
su lietuvių organizacijų vado
vybėmis ir su eile tų kraštų 
visuomenininkų bei politikų. E.
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Mire kompozitorius 
Juozas Bertulis

Čikagoje,rugsėjo.13 d po sun
kios ligos mirė žinomas muzi
kas, Aušros Vartų parapijos var- 
ginininkas Juozas Bertulis, ilga
metis muzikos mokytojas, peda
gogas, kompozitorius.

Juozas Bertulis buvo gimęs 
1893 m. sausio 1 d. Joniškyje, 
Šiaulių apskr. paigė Žagarės vi
durinę mokyklą, Šiaulių gimna
ziją ir 1924—1928 m. mokėsi 
Klaipėdos muzikos mokykloje. 
Vėliau buvo tos mokyklos mo
kytojas, inspektorius ir vicedi
rektorius.

Velionis Lietuvoje ir tremty
je parašė kelis šimtus kompozi
cijų. Paskutiniu metu pats yra 
išleidęs vaikų chorams nemažai 
kūrinių, fortepionui, solistams 
dainų ir giesmių. Parašė 1932 
m. muzikos metodikos vadovėlį, 
žaidimų rinkinėlį. Iš ilgesnių 
jo darbų paminėtini: simfonija 
“Pavasaris”, operetė “Abejoti

nas asmuo”, 7 baletai, Missa Re
quiem ir daug kitų.

Juozas Bertulis buvo judri as
menybė, rašė į spaudą, dėstė li
tuanistinėse mokyklose, davė 
fortepiono pamokas, priklausė 
įvairioms kultūrinėms organiza
cijoms, buvo žurnalistų Sąjun
gos narys, Muzikologijos Archy
vo bendradarbis.

Sol. Šukytes 
pasisekimas

NEW YORK. — “Lilija Šu
kytė — sopranų elegancijos vir
šūnė rugsėjo 14 d. turėjo labai 
inteligentišką dainos debiutą 
Town Hall salėje”, — rasė The
odor Strungis, New York Times 
recenzentas, pagyrė jos puikią 
išvaizdą, o apie jos dainavimą 
šitaip parašė: “O ji gali dainuo
ti. Jos balsas yra greičiau tam
sios spalvos kaip sidabrinis. Bet 
ji jį valdo tobulai. Išpildant Mo
carto arijas, Šuberto ir Strauso 
dainas, nė kartą, jos balsas ne
buvo įtemptas ir netikras. Jos 
išpildymo pilnuma buvo grei
čiau išstudijuota, bet gerai iš
studijuota'. Daug laisvesnė ji 
buvo lietuviškose gimtosiose dai 
nose”.

“AMERIKA PIRTYJE 70 M.
Rugpiūčio 8 d. Palangoj 

buvo paminėta 70 metų sukak
tis nuo pirmojo lietuviško vai
dinimo, tai yra, nuo Vilkutai- 
čio - Keturakio “Amerikos pir
tyje” pirmojo pastatymo vie
noje padangos daržinėje. To 
spektaklio vietoje dabar iškil
mingai atidengtas paminklinis 
ąžuolinis stulpas.

Ši rudeni Įvykusioje Lakeshore Artists Ass. dailės parodoje prie Šv. Lauryno upės dalyvavo Vytas Remeika ir Romas 
Bukauskas. Šiedu dalyvauja toj parodoj kasmet. Čia vienas R. Bukausko kūrinys - kompozicija ( aliejus).

6.
Brian BEEDHAM

KOMUNIZMO KRIZĖ
(Laisvai verte Vacys Žižys)

\ <§><§><§> <§> <§><§><§><§><§><§>

Kai Titui prireikė, jis gavo stambią ekonominę pa
galbą net iš JAV. Jis buvo sąžiningu sau, nes atpaži
no kai kuriuos komunistinės sistemos trūkumus ir ta
po gerokai populiaresniu savo žmonių tarpe, kai pajė
gė tokius trūkumus viešai pripažinti. Tokiubūdu, pa
laipsniui ėmė dygti liberališkesnėsl reformos.

Jugoslavija buvo pirmoje komunistinė valstybė, ku
ri šiek tiek atliuosavo/ varštus, kuriais centrinė plana
vimo mašinerija spaudė krašto ekonomiją. Šiandien, 
jųfabrikai turi pastebimą kiekį laisvės:jie net ir var
žosi savo tarpe skolindamiesi pinigus iš bankų ir da
rydami kapitalinius investavimus.Kiekvienas fabrikas 
turi darbininkų tarybas su kuriais vadovybė diskutuo
ja savo idėjas /nors daugumoje tos tarybos yra dar 
gan konservatiškos ir darbininkija lėčiau priima nau
joves bei riziką, negu vadovybė./Jugoslavijoje atgims
ta, nors ir mažo laipsnio, kapitalizmas: kaikurie pri
vatūs biznieriai samdo net 30 arba 40 pagelbininkų. 
Taip pat ir politinis gyvenimas Jugoslavijoje yra lais
vesnis negu visuose kituose komunistiniuose kraštuo
se. Net buvo siūlyta Komunistų Lygą padaryti tiktai 
’’vadovaujančia jėga”,kuri koegzistuotų šalia nekomu
nistinių grupių ir nesistengtų dominuoti.

Tačiau reikia vistiktai pasakyti, kad šis drąsus 
bandymas dar neįrodė, jog jis galės efektyviai veikti. 
Lenino sistema, kurioje partijos vadai turi neribotą 
kontrolę visose pasireiškimo galimybėse, sudaro la
bai nepalankias sąlygas laisvam idėjų pasikeitimui. 
Maršalo Tito perėjimas į reformatorių eiles iššaukė 
retą išdavą:konservatoriški komunistai staiga tapo li
beralizmo aukomis. Vice prezidentas Rankovič už 
priešinimasį partijos daugumos palaikomoms refor- 
mo,ms,1966 metais buvo išspirtas iš eitų pareigų. 1968 
metais vienas iš laikraščių pabandęs propaguoti seną
ją liniją irgi buvo priverstas to atsisakyti. Taigi ir 
siūlymas, jog komunistų partija teliktų tik "vadovau
jančiame" vaidmenyje turėtų būti aiškiau nusakytas ir 
žinoma, praktiškai išbandytas. Ir toks bandymas ga
lėtų būti laikomas pavykusiu, tiktai tada, kada bal- 
savimokeliu komunistai pralaimėję savas pozicijas pa
klustų daugumos valiai. Ir tik tada bus galima pasaky
ti, jog Jugoslavija peršoko tą griovį, kuris skiria ją 
nuo demokratijos. Tai gali įvykti. Bet kolkas dar ne
įvyko.

Antrasis bandymas pakeisti vidinę sistemą įvyko 
gerokai į šiaurę nuo Jugoslavijos 1956 metais. Tų pa
čių metų birželio mėnesį, Kruščevas paskelbė, jog

kiekvienas kraštas turi teisę pasirinkti "savitą kelią į 
socializmą. "Tuoj pat atsiliepė Vengrija ir Lenkija pa
keisdamos savo valdžias, Stalino laikais kalintais ko
munistais. Vengrai nuėjo pertoli.Pa vertę savo pakei
timą į nesuvaldomą sukilimą, sudarė įspūdį, jog jie 
visai pasitrauksią net ir iš komunistinės šeimos tar
po. Juos apramino Rusijos armija ir jų ministeris 
pirmininkas Nagybuvo suimtas ir nužudytas. Lenkams 
sekėsi geriau. Po piktų ginčų su aukšto rango rusų de
legatais /kurie atsirado iš Maskvos net iš anksto n'e- 
pranešę/Gomulka i buvo leista pasilikti savo pareigose.

Trumpą laiką po to yspaliaus pavasario" 1956 me
tais, Lenkija, Gomulkos valdoma, naudojosi naujai 
išsikovota laisve. /Panaši laisvę. 1968 metų pirmoje 
pusėje pasireiškė ir Čekoslovakijoje./ Senos tvarkos 
priešininkai grįžo iš kalėjimų. Spaudoje ėmė reikštis 
gyvos diskusijos. Net atsirado\reikalavimai,kad par
lamentas turėtų stipresnį balsą už pačią valdžią /ir, 
tuo pačiu, už partiją/. Tačiau Lenkijos tragedija glū
di tame, kad po dvih s metų ir tam pačiam Gomul- 
kai tebevaldant, visi 1956 metų laimėjimai tapo pra
rasti. Žurnalas "Po Prostu^kuris vaidino tokį pat vaid
menį kaip ir Čekoslovakijos "Reporteris", 1968 bu
vo gan anksti uždarytas. O cenzūra palaipsniui suvar
žė ir likusią spaudą. Koncervatoriai vėl pasiglemžė 
ekonomijos kontrolę į savo rankas. Tiktai sugrąžini
mas žemės ūkininkams ir riboto laipsnio laisvė Rymo 
Katalikų Bažnyčiai, teliko 1956 metų prisiminimu. 
Blogiausia, kad po Arabų-Israelio karo /1967/ ir stu
dentų riaušių Varšuvoje/kovo 1968/, atsinaujino biau- 
rus antisemitizmas. Vienoįįtakingo komunistų partijos 
nario, Werblan, neperseniausiu pareiškimu nurodo
ma, jog daugelio Lenkijos sunkumtj priežastimi yra 
perdidelis žydų skaičius pačioje partijoje. Lenkų ban
dymas pasibaigė ilgu, lėtu vilčių išgaravimu.

Trečiasis, ir turbūt paskutinis, bandymas sušvel
ninti Lenino sukurtąją sistemą pasibaigė labai triukš
mingai. Jis pasireiškė vėl Vengrijoje ir iki kraštuti- 
niausiųjų ribų - Čekoslovakijoje. Apie šeštojo dešimt
mečio vidurį, abiejų šių kraštų ekonomistų daugumai 
paaiškėjo, jog norint išvengti visiško bankroto, yra bū
tina perreformuoti jų ekonominio valdymosi sistemą. 
Buvo sudaryti reformų planai. Čekoslovakijoje refor
moms vadovavo profesorius OtaSik ir Vengrijoje pro
fesoriai Josef Bognar ir Imre Vajda.

Skyrėsi tiktai įgyvendinimo motodai. Vengrija tu
rėjo valdovą /Kadar/, kuris suprato, jog jų ekonomi
jai yra būtina pasisavinti kaikurias laisvosios rinkos 
idėjas. Be to ir patys vengraidar gyva i (prisiminė 1956 
metų kruvinas skerdynes. Taigi jų reformatoriai pa
sirūpino iš anksto, kad ekonominio liberalizėjimo pla
nai nesukeltų jokio įtarimo ir, kad tuo mostu nėra 
bandoma suliberalinti ir visą politinį gyvenimą. Čekų 
partijos viršūnėje buvo senas stalinistas Novotny, ku
ris nieko neišmanė apie gręsiančią ekonominę krizę. 
Žemesniuose partijos sluogsniuose čekoslovakal tu
rėjo drąsesnių žmonių su plačiau siekiančiomis idė
jomis. Kaikurie iš tų reformatorių, įskaitant ir patį 
profesorių Sik, visai neslėpė, kad ekonominės refor
mos turės paruošti kelią ir į demokratiškesnį gyveni
mą. Štai kodėl vengrų reformos, su atatinkamais pa
keitimais, buvo praleistos. Čekai ir slovakai, paša
lindami Novotny įrodė jog jie nepasitenkins vien tik 
daliniu atslūgimu ir rugpiūčio 21 dieną susilaukė, in
vazijos. *

’ Bus daugiau.
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DU BALTU INSTITUTAI, DU JŲ 
LEIDINIAI
f“ DARBININKAS” )

Vokietijoje yra dtr batttĮ in- 
štitutai. Vienais ■“• Bonnoje ir 
Vadinasi “‘Baltisches For- 
schūngs Institut”, antras J— 
Koenigsteine im Taim-us ir va
dinasi “Institutam Baiticum’*. 
Abudu leidžia metraščius: Pir
mojo metraščiai vadinasi fC6m- 
mentationes Balticaė’,< antrojo 
‘Actą Baltica’. Pirmasis leidžią- 

'mas nuo 1953,' antrasis 'nuo 
1961. Pirmasis labiau susijęs 

‘su' baltistikos tyrinėjimu ap
skritai. Antrasis (sprendžiant 
iš rašinių) labiau susijęs sii die
nos gyvenimu' okupuotuose 
Baltijos kraštuose ar Vakaruo
se esančių baltiečių gyvenimu' 
bei kūryba. Bonnos Instąftfto 
nuolatiniai nariai 3 lietuviai 
yra profesoriai Z. Ivinskis ir A. 
Maceina. Ar antrajame yra lie
tuvių — neteko patirti. Bet 
sprendžiant iš metraščiuose 
skelbiamos medžiagos, ten do
minuoja latviai ir estai. Jie ra
šo net ir apie specifinius Lie
tuvos klausimus.

Lietuviai pačiame metrašty 
“Actą Baltica” reiškiasi atitikti- 
nai. Pirmame tome rašo Jonas 
Grinius, antrame—Pranas Zun
de ir Walteris C. Banaitis, tre
čiame — Jonas Grinius, ketvir
tame — nė vieno lietuvio, penk
tame — Albertas Gerutis, E- 
valds Dubnaitis, šeštame—jau 
net keturi: Aleksandras Flate
ris, Leonas Sabaliūnas, Rimvy
das Šilbajoris, Povilas Rėklai
tis — visi rašo apie Vakaruose 
esančių lietuvių veiklų bei kū-

ta, paiygfritf su tatVftį ir estų tn- 
formaicrja, bė mokslinio fftpes- 
tfngurrto. Galėtuih manyti, kad 
redakcijoje nebuvo, kas nusi
mano lietuviškai, ir dėl to ko
rektūros fiėprižiūršta. Bot be 
be {priekaišto ir autorius dėl 
kai kurių tvirtinimų. Pagaliau 
mažiau svarbu, kas yra atsakin
gas, bet nemaloniai nuteikia, 
kada eilėje vietų vardas Seinai 
rašomas Seiiiiai, Šiauliai rašo
mas šauliai, Šunskai rašoma 
Šunskai, vysk: Antanas Deks- 
nys rašomas Antenas Deksnys, 
vysk. Maželis — Mažlis, A. 
Sniečkus išvirsta Sniečkus, 
“Švyturys” — Svyturis’’^ “Val
stiečių Laikraštis” ■*— “Vals
tiečiu Laikrakstis”, komjauni
mas -— konjaunimas, Pamūšis 
(?) — Pamužys, krikščionys — 
kriksckmys'. Vyskupas V. Briz- 
gys 1941-44 buvęs Teologijos- 
Filosofijos fakulteto dekanas, 
nors to meto universitete tokio 
fakulteto nebuvo. Vyskupas V. 
Borisevičins 13 puslapy esąs 
“nuteistas mirti, nužudytas?”, 
16 p. sakoma, “ar sprendimas 
įvykdytas, nėra jokios žinios”, 
o 27 p. jau sakoma, kad jis bu
vo “sušaudytas”.

Rimtam leidiniui tai nerim
ta. O ir jėgų taupymo sumeti
mais: jei yra geras leidinys apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje 
(pVz. “The War Against God 
in Lithuania”), kam tada rašy
ki naują: blogesnį?'

BALZEKO MUKEJUJE sen. S.P. Balzakas su Smilgaite ir Norvilaita, 1967 m.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJUS "ALKA"

Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis / aplankė 
prelato Pranciškaus Ju« 
ro pastangomis prieš ke
liolika metų įsteigtą ir 
jo globojamą Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archy
vą — ALKĄ, kuris nese
niai įsikūrė tam tikslui 
statytose savo patalpose 
Putnam, Conn. Neperse
niausiai persikėlęs įsa- 
vas patalpas ALK Archy. 
vas tebėra tvarkymosi 
stadijoje, bet ir dabar ja
me jau sutelkta gana 
daug lietuviškų knygų, 
laikraščių ir žurnalų 
komplektų, liaudies me
no dirbinių, gintarinių 
papuošalų ir netgi lietu
vių dailininkų padovano
tų paveikslų. Ten sutelk
tais knygų, žurnalų ir 
laikraščių rinkiniais ga-

KReM 
ve/dRodž/m

Kanadietį turistų Australijoje vedžiojo austra- 
lietls, rodydamas visokias įdomybes, bet ka
nadietis vis atsakinėjo, kad Kanadoj yra 
geresnių dalykų.
Staiga iš krūmokšnio iššoko kengūra Ir di
deliu šuoliu stryktelėjo skersai kelių.
- O čia kas per sutvėrimas? - klausia ka
nadietis.
- Argi pas jus žiogų nėra? - atsakė klausi
mu australietis.

*

špilmanas ir Buterbrodas 
restorane užsisakė keptą žu
vį. Buterbrodas atsipiauna sau 
didesnę pusę, špilmanas paste
bi :

—Taip negražu! Nemanda
gu taip dalinti. Jeigu aš bū-' 
čidu dalinęs žuvį, būčiau pa
siėmęs mažesnę pusę.

—Tai ko tu dar nori? Tu ir 
gavai mažesnę pusę.

rybą, septintame — trys: To
mas Remėikis, Benediktas Ma- 
čiuika, Povilas Rėklaitis. Aštun- 
tuntame, kuris dabar mus pa
siekė — Vėl tik Vytautas Ma
čiulis rašo apie religinį bei 
bažnytinį gyvenimą Lietuvoje-.

Pastaroji informacija paruoš-

Tarp latviškos medžiagos, 
rimtai paruoštos, randam įdo- 
'mų sąrašą’ latvių mokslininkų, 
išaugusių emigracijoje. Tarp 
175,000 latvių emigracijoje 
1967 priskaitoma apie 8,000 su 
akademiniu išsilavinimu ■ po 
4.6 vienam tūkstančiui latvių.

Ii naudotis kiekvienas lie 
tuvis kultūrininkas.Savo 
lėšomis parūpinęs pa
talpas ir jų išlaikymą 
prel. Juras mielai pri
ima apsaugojimui vis
ką, kas surišta su Lie
tuva, jos praeitimi ir 
bendrai lituanistika.

Tarnaitė negrė prašė pas 
savo ponią atostogų dviem sa
vaitėms, nes rengiasi ištekėti. 
Ponia sutiko, bet labai nuste
bo, kai kitą dieną rado ją be
sidarbuojant virtuvėje.

—Kodėl neišvažiavai? Gal 
atidėjot vestuves?

—Ne, poniute, vakar įvyko 
mūsų vestuvės. Bet mano vy
ras norėjo važiuoti medaus 
mėnesiui į Niagarą. Aš jau e- 
su buvus ten, o mano sesuo 
dar nebuvo. Tad pasiunčiau 
savo seserį.

Restorane ponas kreipiasi 
pas rūbinės patarnautoją:

—Tai ne mano skrybėlė. 
Koks asilas galėjo išmainyti 
mano skrybėlę ?

—Nežinau, ponas... Bet jei
gu jis to nepastebėjo, tai ma
tyt jūsų galvos vienodos.

*

Teisėjas kreipiasi pas tei
siamąjį:

—Ar aš aną kartą nesakiau, 
kad nenoriu tamstos daugiau 
matyti šioje salėje?

—Taip, ponas teisėjau! Aš 
tą pat sakiau šiems policinin
kams, bet jie man netikėjo.

A
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LITUANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTI, 
SKELBIA JUBILIEJINI VAJŲ — SU YPATINGOM DOVANOM.

Jau penkiolikti mietai, kai Lituanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka 
laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek valstybių jis 
paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų sukakties proga, esa
mi ir būsimi Lituanus skaitytojai, atsiuntę 5 dol. čekį, kviečiami dovanai at
siimti šampano bonką. Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Booc 9318, Chicago, UI. 60690. 
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiusime šampano kortelę, kurią nemoka
mai iškelsite į šampaną vienoje iš devynių, kortelėje pažymėtų, didžiųjų Kane Beverage krau
tuvių Chicagoje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai.

Šis nepaprastas LITUANUS vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos šventėje.
Visais klausimais prašome skambinti Chicagos telefonu 434-0706, Jonui Kučėnui, UTU- 

.YNUS reikalų vedėjui.
Šia proga dėkojame Kane Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.
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SOVIETŲ DOKUMENTINĖ KNYGA
Komjaunimo Tiesa (liepos 8 d.) paskel

bė pranešimą, kad „Liesma“, sovietinė 
knygų leidykla Rygoje, išleidusi V. Sipolio 
rusų kalba parašytą knygą vardu „Slaptoji 
diplomatija“. Anot pranešimo, knygoje do
kumentais esančios vaizduojamos „impe
rialistinių valstybių intrigos’* Baltijos 
valstybėse prieš Sov. S-gą ir Estijos, Lat
vijos bei Lietuvos vyriausybių dalyvavi
mas tose „intrigose“. Medžiaga esanti nau
dota iš Estijos, Lietuvos, Latvijos, Vokie
tijos, Lenkijos ir kažkurių kitų valstybių 
užsienių reikalų ministerijų slaptų archy
vu. Knyga apimanti 1918-1940 melų laiko
tarpį. (Elta)

PROF. A. SALYS LIETUVOJE
Visi, net rusų bei lenkų kalbomis leidžia

mieji Vilniaus dienraščiai ir kai kurie kiti 
laikraščiai išsispausdino valdinės agentū
ros pateiktą žinią, pagal kurią pirmadienį, 
liepos 7 d., „į.gimtąją žemę atvyko žinomas 
lietuvių kalbininkas, Pensilvanijos (JAV) 
universiteto profesorius Antanas Salys su 
žmona. Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tute bei Vilniaus universitete jis rinks me
džiagą etimologiniam-istoriniam lietuvių 
kalbos žodynui, kurį ketina išleisti Jungti
nėse Valstijose“. (Elta)

*

Zaurienė skundžiasi savo 
draugei:

—Žinai, brangioji, aš per 
tuos šalčius buvau tiek užki
musi, kad ištisas tris dienas 
kalbėti negalėjau.

—O tu, mano vargše: kiek 
tau kentėti teko!

ŽVAIRUOJANTIS MARKSAS

kia į jūrą su žvejais kaip laivo gydytojas. Nuo ryto iki vakaro (1965) yra anks-SUSIPAŽINIMUI: ROMUALDAS LANKAUSKAS
( IŠ "AKIRAČIU

Sekantiems paskutiniųjų 10 metų Lietu
vos literatūrinį gyvenimų rašytojas Ro
mualdas Lankauskas (g. 1932) yra gerai 
žinomas. Jis yra daugiau kaip dešimties 
knygų autorius ir vienas iš tų, kurie įve
dė į pokario Lietuvos literatūrą naują pro
blematiką, naujas vaizdavimo priemones, 
gilesnę žmogaus ir gyvenimo analizę. Jo 
meninės bei tematinės naujovės iššaukė 
spaudoje bene triukšmingiausią reakciją, 
daugumoje sukeltą „asmenybės kulto“ au
klėtinių. Tada atrodė, kad Lankauskas tu
rės radikaliai persiorientuoti arba keisti 
profesiją. Tačiau persiorientavo ne Lan
kauskas, o jo kritikai. Pvz., jeigu šiandien 
būtų taikomi tie patys vertinimo kriteri
jai paskutiniems Bieliausko, Grušo, Sajos, 
Sluckio ir kitų rašytojų kūriniams, pa
gal kuriuos buvo vertinami Lankausko ro
manai Vidury didelio lauko ir Tiltas į 
jūrą, vargu, ar jie būtų buvę išspausdinti. 
Šiandien atvirai pripažįstama, kad Lan
kauskas „susilaukė perdėtai griežtos ir ne 
visada pagrįstos kritikos“ (Lietuvių lite
ratūros istorija, t. 4, 19G8, p. 854). Visur 
pradininkų panaši dalia!

Jau keletas metų Lankauskas nėra kri
tikų dėmėsio objektu. Gal būt, atmindami 
anų dienų išsišokimus, jie tapo atsargesni 
arba tolerantiškesni. Nors Lankauskas be
veik kasmet išleidžia po naują dėmėsio 
vertą knygą, — jo knygos priklauso prie 
taip vadinamų „vienadienių“, t. y. išper
kamų tą pačią dieną, pasirodžius knygy
nuose, — tačiau jos pažymimos tik viena 
kita gana santūria recenzija. Kada apie 
kitus, kartais menkesnio kalibro rašytojus 
rašomi ilgi straipsniai, ištisos studijos, 
Lankauskas kol kas susilaukė išsamesnio 
bene tik vieno straipsnio (A. Zalatoriaus). 
Žinoma, laiko bėgyje žymesnį vaidmenį 
lemia ne studijos, o pati kūryba.

Rašyti Lankauskas pradėjo 1951 m., 
studijuodamas Vilniaus universitete. Jo 
pirmieji leidiniai — trys apsakymų bei 
apysakų knygelės vaikams. Versdamas už
sienio rašytojų kūrinius nuodugniau susi
pažino su stiliaus bei kompozicijos klau
simais. Dirbdamas prie filmo scenarijaus 
„Žydrusis horizontas“ (1957) jis išlaikė 
pirmą rašytojo principingumo egzaminą; 
anot jo, „patyriau juoda ir balta, šilta ir

“ Nr. 6/ 10)
šalta. Savo sumanymą įvykdžiau“ (Tary
bų Lietuvos rašytojai, 1957, p. 252). Vė
liau pasižymėjo ne tik kaip principingas 
rašytojas, bet taip pat ir pareigingas pi
lietis. Matydamas stovyklautojų siaubia
mą Neringą, fabrikų teršiamą upę, ar 
vykstant diskusijai apie naująjį sovietinį 
miesčionio tipą, Lankauskas spaudoje reiš
kė savo nuomonę.

Lankauskas ryškiau išsiskyrė iš savo 
bendraamžių beletristų novelių ir apysakų 
rinkiniu Klajojantis smėlis (1960). Paly
ginus su tada vyravusiu supublicistintu 
bei sustabarintu epiniu aprašinėjimu, jo 
lakoniškas, vaizdingas pasakojimas su 
įvairiais spalviniais bei, pasakytume, gar
siniai efektais dvelkė šviežumu, ekspresy
via menine jėga. Vietoj tada akcentuoja
mos buities ir suabstraktinto žmogaus jis 
įvedė nekasdieniškus, romantiškus ir prin
cipingus individus su intymiais, subtiliais 
ųišgyvenimais. Autorius vengė daryti 
sprendimus bei išvadas. Esmė suvokiama 
potekstėje, palikta skaitytojo vaizduotei ir 
nuojautai.

Novelių rinkinyje Kai nutyla trompetas 
(1961) dar daugiau išryškėja Lankausko 
novelisto savitumai. Jo dėmėsi patraukia 
ne charakterio ar buities būdingumai, bet 
paskiri įvykiai, atsitiktinės situacijos. Ne
aprašinėja, neaiškina personažų vidinių iš
gyvenimų, o jie suvokiami iš kelių perso
nažo judėsiu, paskirų, lakoniškų frazių ar 
pačios situacijos. Gamtos bei aplinkos de
talėmis stengiasi perteikti ne tik bendrą 
novelės atmosferą, bet taip pat personažo 
dvasinį stovį ir nuotaiką, čia nėra didelių 
dvasinių kolizijų arba neįprastų, šiurpių 
bei tragiškų sukrėtimų. Tačiau tuose, iš 
šalies žiūrint, mažaveiksmiuose nutikimuo
se individai pergyvena lemtinguosius gy
venimo momentus. Kritikai, įpratę prie 
optimistinių vaizdelių apie idealizuojamą 
aktyvistų bei darbininkų gyvenimą, įžiūrė
jo tam tikrą „tematikos siaurumą ir mo
notoniškumą“. Patarinėjo „ieškoti naujos 
gyvenimiškos minties“ ir pan. Tačiau ma
žiausia meniniai pavykusių novelių, vaiz
duojančių praėjusio karo įvykius, kritikai 
beveik nelietė; gal būt todėl, kad jos buvo 
parašytos pagal priimtiną manierą?

Nei jo paties nesėkmė, nei tuomet vyra

vęs šabloniškas karo įvykių traktavimas 
neatbaidė Lankausko nuo karo tematikos. 
Romane Vidury didelio lauko (1962) vaiz
duojamas individo, patekusio į viską nai
kinančio karo sūkurį, likimas. Raudonosios 
armijos karys Gediminas, būdamas sužeis
tas, šaudosi kopose su vokiečių kariu klai
pėdiečiu Martynu. Pastarąjį mirtinai su
žeidus, Gediminas jį slaugo ir palaidoja. 
Grįžęs į frontą Rytprūsiuose, jis sutinka 
eilę priešų: vokiečio šeimą, vokietį pulki
ninką, patekusį į sovietų nelaisvę, jam 
simpatizuojančią vokietaitę. Galų, gale, per
gyvenęs mirties, pesimizmo, vienatvės va
landas, Gediminas viena medine koja grįž
ta iš ligoninės į mokyklą, kurioje jis prieš 
karą mokytojavo.

To meto spaudoje romanas Vidury di
delio lauko tapo ginčų objektu. Vieni su
tiko jį kaip meniniai brandų kūrinį, kitus 
nustebino savitas, objektyvus problemos 
sprendimas ir neįprastai asociatyvių prie
monių taikymas. Įpratę prie stereotipinio 
karo temos traktavimo — priešų niekini
mo, o savųjų idealizavimo —- rado „tary
binio kario paveikslo suniekinimą“ ir pan. 
Tikrumoje Lankauskas sugriovė įprastą 
Lietuvos pokario literatūroje suschematin- 
tą kario sampratą, vaizduodamas karą 
kaip didžiausią žmonijos tragediją. Karo 
beprasmybė ir net jo absurdiškumas ypač 
iškyla kontrastingų įvykių ir asmenų — 
draugų ir priešų, invalido ir sveikųjų, ly
riškų taikos vaizdų ir chaotiškų karo meto 
situacijų sugretinime.

Dar didensę kontroversiją iššaukė Per
galės žurnale pasirodęs Lankausko roma
nas Tiltas į jūrą (1963). Kritikai beveik 
be išimčių smerkė esantį „meniniai sche
matinį apmatą“, idėjiniai „nepriimtiną“ 
arba kone „užsienio bulvarinės literatūros“ 
kopiją, šiandien į šį romaną žiūrima at
laidžiau, bet, atrodo, vis dar per anksti 
išeiti jam atskira knyga.

Tilto į jūrą fabula paprasta ir, gal būt, 
net per daug tikroviška. Ar tai ir nebuvo 
viena iš tų priežasčių, įstaigojusių tokį 
griežtą romano pasmerkimą? Gydytojas 
Kęstutis, nusivylęs miesčionišku gyvenimu 
ir žmonai nuėjus su kitu, lanko savo vai
kystėje gyventąsias vietoves, tikėdamasis 
atgauti dvasinę ramybę bei pusiausvyrą. 
Deja, tuojau įsitikina, kad po tiek metų 
čia nebeliko jam nieko artimo, išskyrus jo 
vaikystės prisiminimus. Galų gale išplau
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Romano kompozicija ir vaizdavimo prie-čiau pasirodžiusių ir šiek tiek pataisytų, 
monės labai artimos filmo scenarijui. Ke-o taip pat 12-kos naujų novelių rinkinys, 
liomis išraiškiomis detalėmis, tarytum ta Jeigu būtų buvę atmesta koks dešimt me- 
pytojo ranka, išgauti dabarties vaizdai niniai menkesnių novelių, be abejonės jis 
prikelia Kęstučio pasąmonėje išlikusiu! būtų vienas brandžiausių Lankausko, o 
vaikystės ir netolimos praeities įvykius, taip pat okupuotos Lietuvos visoje nove- 
švysteli lyg ekrane paskiri ilgesingi, ly- listikoje, kūrinių, šio rinkinio naujosios 
riški vaikystės epizodai ir vėl rudens mig- novelės mažai išsiskiria stilistine maniera
lų, lietų supama dabartis. Užtenka atsi- bei koloritu nuo ankstyvesniųjų. Knygos 
tiktinio garso ar aplinkos smulkmenos pa- aplanke autorius pastebi, kad tai „penke- 
žadinti eilę traumuotų išgyvenimų, nuo rių metų mano kūrybos dalis, lyg ir koks 
kurių jis kone desperatiškai ieško užuovė- praeities etapas“. Tai buvo tarsi užuomi- 
jos. Sugestyviomis aplinkos detalėmis, na apie būsimą kūrybos etapą, kuris pra- 
gausiais simboliais, košmariškais sapnais aidėjo, pasakytume, apysaka „Balta, juo- 
bei įvairiomis užuominomis autorius suku- da ir mėlyna“, pasirodžiusia Pergalės žur- 
ria eilę Kęstučio išgyvenamų vienatvės, nale 1966, o vėliau apysakų rinkinyje Kla- 
liūdesio momentų, jo neužslopinamą troš- jojantis smėlis. Žiaurūs žaidimai .Balta, 
kimą kažko gryno, kilnaus ir prasmingo, juoda ir mėlyna (i»67).
Romane vaizduojamas tikras, iš autorių Ankstyvesnėse novelėse miesto aplinka 
supančios aplinkos žmogus, kuriam yra jr kasdieninis miestiečio gyvenimas tebuvo 
būdinga svyravimai, netekimai, nusivyli- fragmentiškai paliestas. Lankausko kūri
mai ir savo vietos gyvenime ieškojimai. nįų personažai, daugumoje miesto inteli-

Nežiūrint kritikos atšiaurumo, Lan- «entai’ buvo užtinkami kelionėse, atosto- 
kauskas atlaikė audros metą. Ir jam pa- >>’°se’ iešk4 įkvėpimo gamtoje arba
čiam esą kartais neaišku, „kaip neperse- Wri» 1s miest° nuo kazko neKero lr ne’
niausiai griaudėję įvairūs pasmerkimai 
neužgniaužė manyje noro rašyti“ (Tary
bų Lietuvos rašytojai, 1967, psl. 520). G. 
Mareckaitė, recenzuodama Lankausko 
naują novelių rinkinį Trečias šešėlis 
(1964), irgi pabrėžia, kad „net rūsčiausia 
kritika nesugeba „užmušti“ gyvybingo ta
lento ir netgi nukreipti kita jam svetima 
vaga“ (Literatūra ir menas, Nr. 35, 1965).

Kaip ankstyvesnėse novelėse, taip ir 
rinkinyje Trečias šešėlis buities aspektai 
tėra tik fone, o dėmėsio centre yra kasdie
niško gyvenimo nekasdieniški epizodai, j- 
vykiai, personažų išgyvenimų momentai. 
Kaip ir anksčiau apstu čia nusivylimų, 
vienatvės, netekimo, neišsipildymo motyvų, 
tačiau lyg daugiau akcentuoja pačias 
tų apystovų priežastis, tuos „trečiuosius 
šešėlius“, kurie vienaip ar kitaip sudrums
tė, ar net sugriovė ramų žmogaus gyveni
mą: lemtingoji mašinos katastrofa, ne
rašytas įsibrovėlis į gamtos karaliją, per
sonažo neryžtingumas, miesčioniškas gy
venimas, išsiskyrę, savimi tesirūpiną tė
vai ir t. t. šiame rinkinyje kur kas dau
giau dramatiškų ir net tragiškų situacijų. 
Gal būt, Trečias šešėlis yra vienas iš jo 
kūrinių, kur aštresniu kampu pristatomos 
vidinės kolizijos.

malonaus. Apysakoje Balta, juoda ir mė
lyna pirmą kartą Lankausko kūryboje at
siskleidžia įstaigos, gatvės, valgyklos, 
krautuvės, aludės vaizdai. Per jauno ar
chitekto išgyvenimų prizmę išryškėja ta 
slogi miesto rutina, monotoniškas ir iner

tiškas, kone beprasmis gyvenimas. Diena 
iš dienos vyksta savotiškos grumtynės tarp 
architekto, kuris stengiasi išsiveržti iš 
dvasinio abejingumo kiauto, stagnacijos, 
ir jį naikinančios miesto kasdienybės bei 
aplinkos sąlygų. Buities atmosfera ir ar
chitekto nuotaikų ir jausmų kaita per gau
sias asociacijas, keliaprasmiškus simbolius 
organiškai jausti į laisvoką, savitą kom
poziciją.

Vėlyviausioje knygoje Pilka šviesa 
(1968) didelė dalis novelių ištisai pašvęs
ta miesto tematikai. Ypač vaizdžiai per
duota miesto pilka, banali įstaigos dar
buotojo kasdienybė. Daug tikslių ir suges
tyvių išorinių detalių su gana ryškiu vie
tos ir laiko koloritu, tačiau autoriui rūpi 
žmogaus sielos kampeliai, kąs slypi už jo 
automatiškų veiksmų, kasdieninių būsenų, 
situacijų. Viena iš didžiųjų inteligento ne
laimių, atrodo, yra tai, kad smulkūs šei
mos reikalai, „amžina kova su popieriais“ 
įstaigoje, indiferentiška miesto aplinka pa
vertė individą į tam tikrą viskam abejin
gą robotą. Tokie moderniojo gyvenimo at
ributai, kaip televizorius, lengva mašina, 
geras butas, kinas, yra tam tikra prasme 
savotiški dvidešimtojo amžiaus vidurio in
teligento supilkėjimo ir nužmogėjimo kal
tininkai. Tačiau tame kasdienybės užgui
tame žmoguje kartais atbunda troškimas 
būti individu, kaupiasi neapykanta sau 
ir banaliai aplinkai, jis ima ilgėtis nekas
dieniško, natūralaus, paprasto. Jau ir 
ankstyvesniųjų novelių dauguma persona
žų yra savotiški užsidarėliai, romantinės 
pasaulėjautos neramuoliai, besibastą po 
atostogų pasaulį — miškus, kaimus, pa
jūrį ir t. t. Tai pabėgėliai iš miesto, sie
kiantieji atgauti ne tiek fizines, kiek dva
sines jėgas, kad vėliau, įsikinkius j mies
to rutiną, šie išgyvenimų prisiminimai pa
laikytų juos gyvastine-Us iki kitos vasa
ros, kitos progos.

Inteligento supilkėjtmas miesto kompli 
kuotoje aplinkoje ti vienas, nors labai 
būdingas, šiandieninio miestiečio bruuožas. 
Būtų logiška laukti, jog Lankauskas tęs 
pradėtąją inteligento kasdienybės vidinę 
analizę.

J. Vėlaikis



Uondono jaunimo ansamblis “BALTIJA** dalyvavo Tautos šventes programoje, St. Catharineje, kurioje 
KLB skyriaus valdyba surengė minėjimą, rugsėjo men. 20 o.

PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU * t
SUVAŽIAVIMAS

Eltos Informacijos
Mokslas ir Gyvenimas, Vil

niuje leidžiamas mokslo popu- 
liarizacijos žurnalas, įdeda pa
pasakojimų apie kaikurias už
sieniuose išrastas naujoves. Pa
rašo kartais ir apie įvairius nau
jus vaistus. Rugp. 10 d. Tie
soje tas žurnalas buvo oficialiai 
pabartas ir įspėtas, kad “ne
klaidintų žmonių”. Kadangi 
"Perskaičius atrodo, kad šį an
tibiotiką vartojame ir mes. Ta
čiau taip nėra. Minėtas prepa
ratas gaminamas JAV, o Tary
bų Sąjungoje TSRS Sveikatos 
apsaugos ministerijos Farmako
loginio komiteto 1967 lapkričio 
mėnesio nutarimu leistas tik 
išbandyti klinikoje. Buvo rašy
ta apie klomidą, apie prepa
ratą Kolizaną. TSRS Sveikatos 
apsaugos ministerijos Farma
kologinio komiteto nutarimų, 
leidžiančių šiuos preparatus 
bandyti ar vartoti medicinos 
praktikoje Tarybų -Sąjungoje, 
taip pat nėra”.

Todėl respublikinės Sveika
tos apsaugos ministerijos var
du visos redakcijos prašomos 
“prieš spausdinant ar skelbiant 
straipsnius apie naujus prepa
ratus, suderinti su respublikos 
Vyriausiąja farmacijos valdy
ba arba jos tarprajoninėmis 
kontoromis Kaune, Klaipėdoje 
ir Šiauliuose” ...

Tai yra reikalavimas nesaky
ti Lietuvoj, kas medicinos 
mokslo yra atrasta užsieniuo
se. Lietuvoj nei Sveikatos “mi
nisterija”, nei medicinos moks
lo įstaigos neturi teisės be lei
dimo iš Maskvos net bandyti 
užsieniuose išrastų vaistų, ir 
neturi teisės patys nuspręsti, 
vartoti juos Lietuvoje, ar ne. 
Kaip maskviniai komitetai vil
kina tų klausimų sprendimą, 
matyti ir iš to, kad apie prepa
ratus, kuriuos M. ir G. bendra
darbiai Vilniuje jau žinojo 
1967 metų pradžioj, Maskvoje 
dar nesiteikė ką nors nutarti 
net ir 1969 metais: nei patys 
tiria, nei kitiems leidžia.

New Yorko “Daily News” rug
pjūčio 23 d. vedamajame straip
snyje , pažymėjo, kad' lygiai prieš 
30 metų Sovietų Rusija su naci
ne Vokietija sudarė nepuolimo 
sutartį, pasidalino Rytų Europą 
“įtakos, zonomis”, o netrukus po 
to, rugsėjo 1 d., buvo pradėtas 
II Pasaulinis karas.

Bostono “The Christian Scien-

Atkelta iš 2 psl.
LAIŠKAI MUMS. . .

-PER PARADINES /VIEŠĄ
SIAS DURIS, KUR SPIEČIASI 
KORESPONDENTAI VISO PA
SAULIO KALBOMIS'.

Taigi rašykime, bet tuo tar
pu tik ne Vatikanui, o Pasaulio 
Lietuvių B-nės, VLJKo.ALT o 
organų ir kitų organizacijų 
galvoms: prašant kuo greičiau 
reaguoti bendru memorandu
mu Šv. Tėvui dėl visų nelai
mių priežasties pašalinimo- 

{MELSKIS PROTĖVIŲ KALBA 
suįstatinimoj.Kaseliūnas

Medellin, Kolumbija

LONDON, Out

ce Monitor” rugpjūčio 27 d. pas
kelbė skaitytojo iš Califomijos 
laišką, primenantį Baltijos kraštų 
užėmimą. Laiško autorius primi
nė, kad ką tik praėjo 30 metų 
sukaktis nuo Ribbentropo - Mo
lotovo pakto, kuriuo buvo išgrįs
tas kelias sovietinei invazijai į Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. Rašanty
sis pažymėjo, kad pats buvo liu
dininkas, kaip rusų šarvuočiai 
riedėjo į Estiją ir kaip jam teko 
stovėti tiesiog po jų patrankų 
vamzdžiais. Jungtinių Valstybių 
patvarus atsisakymas pripažinti 
prievartinių Baltijos valstybių už
grobimą esąs vilties šaltinis, kad 
laisvė dar galės būti atgauta.

O Lietuvoj, nepaisant giliai 
įsišaknijusios mados minėti viso
kias sukaktis, laikraš. nė vieno 
žodelyčiu neužsiminė, nuo ko
kio įdomaus, ypač Lietuvai taip 
nelemtai svarbaus įvykio tą die
ną suėjo lygiai 30 metų...

“1978 tnetais vienkiemių Lie
tuvoje nebebus”, — nė nesumirk
sėjusi pareiškė ŠVYTURY (1969- 
12)... istorijos mokslų kandidatė 
Angelė Vyšniauskaitė. Kaip is
torikai, gal tokia fantastiška 
pranašystė ir atleistina, nesgi tai 
jai gana svetima sritis. Nei ji 
planuoja, nei stato, iš kur jai ži
not, kad vienkiemių galėtų nebe
būti, jei gyvenvietėse būtų pas
tatyta 330 tūkstančių naujų bu
tų (V. Vazalinsko apskaičiavi
mu. Kad tai įvyktų per ateinan
čius 8 metus, reiktų pastatyti kas
met po 40 tūkstančių butų. Bet 
tuo tarpu šiemet planuota (sva
jota) pastatyti tik šeši tūkstan
čiai. Ar pasiseks, dar neužtikrin
ta. Kas gali tikėti, kad statybos 
tempas staiga pagreitėtų Šešerio- 
pai ar septyneriopai? Nebent tik 
dabartyje nesusivaikanti istorikė..

Kas tebeglūdi seniuosiuose tro
besiuose

Galimas dalykas, kad istorikė 
tokį vienkiemių išnykimo termi
ną mini ir kitu sumetimu. Gal 
nori kraštotyrininkus pagązdinti 
ir suraginti, kad paskubėtų rink
ti senuose vienkiemiuose dar iš
likusią etnografinę medžiagą, ku
ri gali išnykti daug greičiau, ne
gu vienkiemiai. Kokia padėtis 
Lietuvoj šiuo požiūriu, ji dėsto 
kompetentingai ir įtikinančiai, 
Kas tebeglūdi senuose Lietuvos 
trobesiuose? Istorikė štai ką sako:
“Lietuvis visais laikais mėgo so

dybas puošti medžiais gėlėmis, o 
pastatus - piaustytomis antlangė- 
mis, vėjalenčių karnizais, stogų 
žirgeliais, prieangio kolonėlėmis, 
tvorelėmis, ornamentuotomis lan 
ginėmis ir durimis, liaudies meis
trų kalvių sukurtais įvairiausių 
formų geležiniais durų apkaus
tais. O kur dar liaudies skulpto
rių medinės statulėlės, buvusios 
beveik kiekkvienos sodybos sto
gastulpiuose, koplytstulpiuose. 
Mūsų dienomis maža jų 
užsiliko pakelėse, senosios 
XIX amžiaus sodybose. Liaudies 
skulptūros sunyko, liaudies me
no ‘mylėtojai’ jas išgrobstė priva
tiems rinkiniams. Ši mažoji liau
dies architektūra, puošė senąsias 
lietuvių sodybas, teikė joms jau
kumo ir nacionalinio savitumo”.

“Nuo žemės paviršiaus dings
ta tūkstančiai senovės paminklų. 
Dingsta taip kaip Vakarų Eu 

ropos šalyse jie dingo XIX amžiu
je ar dar seniau. Lietuvą aplan
kęs žymus švedų etnografas Si- 
gurdas Eriksonas 1938 metais 
rašė: “Lietuva yra aukso duobė 
etnologijos mokslui. Čia esanti 
medžiaga dar gyva, tuo tarpu kai 
kituose kraštuose toji medžiaga 
jau seniai išmirusi, kar
tais nė pėdsakų nepalikusi, be jos 
sunku kartais net atskiras moks
lines problemas išspręsti”.

“Iškeliant vienkiemius ši ‘et
nografijos aukso duobė’ bus už
versta užmaršties dulkėmis. Ne
teksime lietuvių etnografijos 
mokslui viso to, ko nesuskubome 
laiku apsaugoti... Ryšium su me
lioravimo darbais kraštotyrinin
kų tiesioginis uždavinys surasti, 
suregistruoti ir išgelbėti nuo su
naikinimo mobiliuosius kultūros 
paminklus — griaunamuose pas
tatuose esančius senovinius bui
ties reikmenis ir darbo įrankius. 
Kur įmanoma, reikia detaliau 
užfiksuoti nuotraukose ir pieši
niuose bei brėžiniuose pačias so
dybas. Kaip tai padaryti, nurody
ta Istorijos instituto išplatintose 
anketose ir ‘kraštotyros’ leidi
niuose. Būtina suregistruoti visą 
griaunamos sodybos savininko in
ventorių, tiek senovinį, tiek da
bartinį, pavyzdžiui, fabrikinės ga 
mybos įrankius, buities reikme
nis, drabužius, audinius, susisie
kimo priemones. Tai atspindės 
šiuolaikinį kaimo civilizacijos 
laipsnį, o po kurio laiko bus di
delės vertės istorinė medžiaga, 
kaip kad šiandien yra nepapras
tai vertinga Kauno M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus 1936 metų 
etnografinės ekspedicijose suin-

' ventorintų sodybų medžiaga”.
“Kraštotyros draugijos suva

žiavimas džiaugėsi draugijon su
būręs 26 tūkstančius kraštotyri
ninkų..., Deja ne visi kraštotyri
ninkai žino, kad medinės klum
pės, medpadžiai, keturpalis ar 
penkiapalis senelės sijonas toks 
pat vertingas mūsų liaudies isto
rijos paminklas, kaip ir akmeni
nis kirvukas ar senovinių laikų 
papuošalas”.

Etnografinis muziejus

Prie Kauno marių, steigiama
me Liaudies buities, arba Tėviš
kės muziejuje, jau statomas 12- 
asis perkeltas pastatas. Čia atvi
rame ore bus įrengtas muziejus, 
atstovaujantis visos Lietuvos et
nografiniams rajonams. Bus at
kurtas tikras praeities laikų vals
tiečių gyvenimas: čia bus ir au
tentiškų namų apyvokos daiktų, 
ir darbo įrankių, tose sodybose 
gyveną žmonės dėvės praeities 
šimtmečiams būdingais auten
tiškais drabužiais. Vadinasi, vi
sokiausi griaunamų sodybų daik
tai gali patarnauti Tėviškės mu
ziejui. Tik tuos daiktus meliora
toriai, kraštotyrininkai turi ap
saugoti nuo sunaikinimo ir apie 
juos informuoti Tėviškės muzie
jų (Kaunas, Muziejaus g. 13)”.

Taip dedamos pastangos, kad 
Lietuva liktų ne visiškai nutrin
ta nuo žemės veido...

__ Senoviškų saulės laikro
džių Lietuvoje belikę du: vienas 
esąs Šiauliuose, kitas Pažaisly
je. Netaip seniai dar buvo 
Švėkšnoje, Tytuvėnuose, Kre
tingoje, daugelyje kitų dvarų.

T O H ® N T O
Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DIDŽ.L-..JHIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE--------------------------- *----------

KAPITALAS VIRŠ TRIJlį SU PUSE MILIJONO DOLERIU. 

. ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
i pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto, 
į VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 

nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis; gyvenąs Kanadoje
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — • — Telefonas LE 2-R’J’s

MOKA 
5'4 %ųz depozitus 
5% % už šferus 
634 % už 2 m. term, de p.

IMĄ 
7/ž% už asm. paskolas 
7’/2%už mortgiČius

Toronto 3, Ontario.

KĄ5OS_YAJ-ANDQS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p 
puy SskyrpsĮsekmadienius. Pirmadieni Ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. Iki 8 vai. 30 min. $ps- 
tcpiienials nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ( liepos, ir 

' rugpjūčio mėnesiais feitadi eni oi s uždarytai.

Dr. Vaclovas Paprockas Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
suvažiavime'Toronte buvo išrinktas naujuoju Sąjungos pirminin
ku.

*** ***

Torontas pirmą kartą lietu
vių istorijoje pergyveno žymų 
įvykį-Pasaulio lietuvių gydy
tojų suvažiavimą. Rugpiūčto 
30-1 rugs.dienomis Toronte 
Sutton viešbutyje įvyko Vll-sis 
P. L. G.S-gos suvažiavimas.

Jau nuo U vai. ryto, regis
tracijai prasidėjus, viešbučio 
fojė buvo pilna. Jaunų dienų 
collegos- ės gydytojai su šei
momis/dauguma/ po daugelio 
metų nesimatymo iš įvairių 
JAV , Kanados vietovių /dr. 
Petrauskas iš Australijos/. 
Tai buvo jaudinantys, pilni ne
tikėtumo momentai, atsipaži- 
nimų, susipažinimų.

Suvažiavo įvairių kartų gy
dytojai, dalis dar iš Caro lai
kų, kiti Lietuvoje, treti įvai- 
r iaus iuose Europos, Amer ikos 
universitetuose. Su įvairiau
siais diplomais , specialybė
mis .Atvyko į suvažiavimą apie 
1OO gydytojų.

Oficialus atidarymas pra
dėtas 2 vai.p. p.

Atidarymo kalbą pasakė dr. 
Antanas Pacevičius, Kanados 
Liet. gyd. d-jos v-bos pirmi
ninkas ir P. L. G. v-bds vice
pirmininkas. Pranešimą pada
rė P. L. G. d-jos p-kas dr.H. 
Brazaitis /iš Cleveland©, auš
rininko dr.Brazaičio vaikaitis/. 
Jis pagerbė atsistojimu miru
sius, žuvusius gydytojus tylos 
minute ir apžvelgė gydytojų 
veikimo reikšmę tremtyje.

Toliau sekė sveikinimai. Žo
džiu: Kanados Liet, general 
konsulas dr.J. Žmuidzinas sa
vo ir Lietuvos atstovo USA J. 
Kajecko vardu , P. L. B. -St. 
Barzdukas, Toronto KLB-nės 
L. Švėgždaitė , Kanados liet, 
inž. ir arch, vardu J. Danys. 
Amerikos L.Fondo-dr.G.Ba- 
lukas,Kanados L.Fondo-dr.A. 
PaceYičius/'Fraternitas Litu- 
anica",Kan.L.Šaulių vardu St. 
Jakubaitis . Raštu sveikino: 
Dipl.šefovardu-St.Lozoraitis, 
VLIKo p-kas dr.K.Valiūnas. 
K LB-dr. S. Čepas, dr. E. Drau
gelis iš Brazilijos ir kt.

Dr. arch. A. Kulpavičius 
skaitė įdomią paskaitą "Ana

logija artis Vitalis", buvo ilius
truota skaidrėmis /p.Kulpa- 
vičienė/.

Medicinos temomis simpo
ziumui vadovavo dr.J-Valai
tis. Kiti pranešimai: dr. M. 
Yčas "Kas nauja genetikoje". 
Dr.V.Pavilanis "Kas nauja vi- 
rologijoje", dr.A.Butkūs "Kas 
nauja arteriosklerozėje". Dr. 
I.Valaitis pravedė simpoziu
mą tema iš onkelogijos /aug
lių ir vėžio tyrimai/ vietoje 
dr. Vaitkevičiaus, kuris neat
vyko.

Vakare buvo puikus balius- 
vakarienė , kurioje dalyvavo 
virš 300 asmenų, jų tarpe sve
čių iš Toronto , Hamiltono, 
Montrealio irkt.Vakarienę pa
įvairino sol. St.Baras arijomis 
iš operų ir kt. dainomis.

Nuotaika buvo labai pakili ir 
įdomi. Susitikimams, kalboms 
neužteko laiko.Visi geriausio
je nuotaikoje šoko, vaišinasi, 
kalbėjosi. Visiems trūko lai
ko su visais išsikalbėti.

Sekančią dieną buvo 2 v. p. 
p. prof. dr.J.Puzino paskaita 
apie "Medicina Didžioje Lie
tuvos Kunigaikštijoje". Prof. 
J. Puzinas moksliškai apžvel
gė lietuvių gydymą nuo vaista
žolių, burtų iki pirmųjų gydy
tojų dvaruose, pilyse /1584/.

Į naują P.L.Gydytojų d-jos 
centro valdybą išrinkti buvo: 
dr.V.Paprockas-p-kas, dr.B, 
Radz ivanas-sekretorius,dr.V. 
Avižonis - vicepirmininkas. 
Nevjorkiečlai, dr. E.Ringus, 
III., 2-ras vice p-kas dr.J. 
Yčas, Kanada lll-čias vice p- 
kas. Nariai.direktoriai:dr.V. 
Damijonaitis N.Y., dr.J.Va
laitis, UI., dr.B.Matulionis 
Nev England, dr.L.Petraus
kas, Australija, dr. O. Gustai
nienė , Kanada, dr.V.Rama
nauskas, Cleveland, dr. P.Še
petys Mich.

Revizijos k-ja : dr.S. Pet
rauskas N. X., dr. J. Giedrt- 
kienėN.Y. , dr.B. Tamkaus- 
kas N. Y.

Garbės teismas: dr.J. Meš- 
kauskas, d r. J. Bal tunas, dr. M. 
Meškienė.

P.S. G. d-ja leidžia Gydyto
jų biuletenį. Pranešimą darė 
dr. M. Budrienė /pagrindinė 
rėmė ja/.Redaktorė nūs Įskun
dė, kad nevisuomet’ pajamos su 
išlaidomis susibalansuoja, nes 
daug gydytojų nelabai remia, 
neužsiprenumeruoja./Gaila , 
turtingiausi žmonės'./ Man 
biuletenis daro gerą įspūdį, 
nulat tobulėja , dėka dr. dr. 
Budrių ir keliolikos artimes
nių bendradarbių.

Su dr. Puzinu P. L. G.S-ga 
yra susitarusi išleisti Lietu
vos medicinos istoriją.

Sekmadienį ponioms buvo 
suruošta ekskursija po Toron
to, jaunimui-pobūvis pas dr. 
Valadką.

Vakare tame pat viešbutyje 
vyko atskirų korporacijų kur
sų pobūviai. Vėl buvo vaišin
tas!, susitinkant iš įvairių vie
tų ir laiko draugus/es/.

Suvaž lavime matės i gydyto
jų kurte t>aigė mokslus šįmet 
ar prieš kelius metus Kanado
je ir U.S.A.

Suvažiavimo vieta puiki jau
ki salė.Šio suvažiavimo vertė 
labai didėlė netik profesionalų 
akimis žiūrint, bet ir lietuvy
bės stiprinime. Gydytojai lie
tuviai netik gydo lietuvius, bet 
ir dauguma dalyvauja lietuviš
koje veikloje , remia fondus, 
organizacijas. Kadangi štame 
krašte gydytojų autoritetas di
delis, tai daug atliekama lie
tuvių populiarinimo srityje vi
same kontinente. Visuomet 

i mums malonu pasidžiaugti,kad 
mes turime kelis šimtus gy
dytojų šiame kontinente. Jie 
yra ir moralinės ir materia
linės tvirtovės šiame konti
nente.Kiekvienas lietuvis, su
šlubavus sveikatai, randa nuo
širdžią paramą pas savus gy
dytojus .

Šio suvažiavimo visą naštą 
nešė dr.Antano ir dr. Stasio 
šeimossugeratalka dr.A. Lu- 
ktenės, dr. A.Saikaus, dr.A. 
Dailydės, dr.J.Vingilio, p.p. 
Zofijos ir Janinos Pacevtčie- 
nių,p.A.Valadkienės ir ktt

Sekantis suvažiavimas P. L. 
G. už 2 mekj bus Ne v Yorke. 
Tikrai būtų gražu, kad visi U. 
S .A.,Kanados ir kt .kraštų gy
dytojai suvažiuotų, visų kartų, 
lėšų visi turi, reik tik nuošir
daus noro, lietuviškos kaimiš
kos širdies ir atsižadėjimo 
/laikinai/skraldymų po pasau
lį , tropikų kraštus ir kitas 
prašmatnias vietas ,’ kur ne- 
kiekvienas lietuvis gali atsi
rasti.

Dalyvavau suvažiavime /3 
gydytojai šeimoje/ stebėjau, 
džiaugiausi, klausinėjau. Visi 
buvo patenkinti, laimingi, kad 
dalyvavo. Jie turėjo asmeninio 
džiaugsmo , nenuperkamo už 
pinigus,, Jonas Karka

— Toronto lietuviai filatelis
tai plečia savo veikią ir ruošia
si žiemos sezonui. Spalio 5 d. 
4 vai. po p. Prisikėlimo muzikos 
studijoje šaukiamas pirmasis 
'rudeninis filatelistu, ir numiz
matikų susirinkimas. Filatelis
tų draugijai vadovauja kun. Br. 
Jurkšas.

Dr.B. NAUJALIO natūralaus gydy
mo sveikatos klinika ( metus gilinęs gy
dymo mokslą, ir praktika, atlikęs Įvairio
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vai. ryto iki 8 vol. vok., 
460 Roncesvalles Ave. I o r o n t o, Ont,, 
Tol. LE 3-8008.

Be to, kas neĮsigiįote lietuviu kalbo
je Dr. NauĮalio išleistos knygos • kaip 
apsisaugoti nuo Širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite paštu 
knygelę “ Pažink savo širdį ir padėk jai*
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HAAAI LTOK/
Geriausia taupyti ir skolintu tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 - 0511.

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Neįtinkamas pilnas Tekilę patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius
UDikrintas indėliu saugumus
Kapitalas vir£ $1,600,000.00

DVI SAVAITES PAS 
TABAKININKUS

Palietus Hamiltono darbinin
kiją streiko bangai didžiajam 
Stelco fabrike, daugelis lietuvių 
taip pat turėjo pratęsti vasaros 
"atostogas", kurios,žinoma, at
siliepia neigiamai į materialinę 
būklę. Nors unija, iš sudaryto 
streiko fondo, skiria šeimos 
galvai po $ 15. -, o kiekvienam 
sekančiam šeimos nariui po $ 
2. - savaitei (jei žmona dirba- 
negauna) tas, toli gražu nepa
dengia pragyvenimo išlaidų. 
Streiko fondas (25 mil. dolerių) 
greitai senka, vien Kanadoje 
streikuojant apie 40 000 plieno 
unijos narių.

JStelco fabrike,vykstant"drau- 
giškam" streikui, masinio pi-
kietavimo nėra - vos po keletą 
žmonių prie kiekvienų vartų. 
Esant laisvam,kiekvienas sten
giasi susirasti bent kokį papil-

Darbe valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 930—5 v.J».p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 930—8 v.p.p 
šeši. 9—1 v.p.p.'

MOKAME ŲZ:

Depozitus 5%
Mišrus

tfž vienų metų indėlius 7,5%
SKOLINAME:
Asmenines paskolas if 10%

Nekiln. turto paskalas iX 9%

Liepos ir rugpjūčio menesiais sestadieniais uždaryta.

bėga ryto rasos vanduo. Nors 
atrodau muskulingas, tačiau 
truktelėjus pirmą krepšį, iš1 
karto užėmė kvapą. Mat viskam 
reikia žinoti tam tikrą techni
ką. Kol tą išmokau, žemiau ke
lių ant kojų radosi apsčiai mė
lynų dėmių. Taip beieškant vis 
geresnių paslapčių, neįprasto 
darbo palengvinimui, nepaste
bėjau, kad dienos darbas arti
nasi prie pabaigos.Kartu su tuo 
ir mano jėgos reiškė protestą 
ir man kuteno širdį po vakarie
nės pasakyti šeimininkam, kad 
baigsiu tabakininko karjerą.

Sugrįžus visiems po darbo , 
susidūriau su malonia p. Dirsės 
šypsena ir užjaučiančiu pašne- 
kėsiu.Be abejo, pagyrimų susi-

įlaukti nesitikėjau, bet neužgir
dau nei vieno pasmerkiančio 
žodžio.Tas pakeitė ir mano nu- 
sistatymą.Nutariau dar paban
dyti, ypač kad kantriai laikėsi 
ir jauni studentukai.

Baigiantis pirmajai savaitei, 
baigėsi ir tabako derlius. Šei
mininkas pasiūlo dar savaitei to 
paties darbo pas kitą lietuvį ta
bako augintoją p.Ratavičių.Iš p. 
Dirsės gautas apvalus čekis su
gundė. Dar tą patį vakarą atsi
duriu p. Ratavičiaus "plantaci
joje". Iš ryto gaunu kitokią mo - 
torizuotą priemonę: didžiulį 
"International Harvester"trak- 
torių. Vietoj platformos krep
šiams, reikia tampyti po du di
džiulius botus į kuriuos skynė-

jau sukrauna tabaką. Čia jau 
kiekgeriau.Sunkių krepšių kil
noti nereikia.Atvežtus botus at
kabini ir tuščius pasiėmęs velki 
į laukus. Bet yra ir neigiamy
bių: siauri botai, perkrauti ta
baku, greitai apsiverčia. Tokį 
apsivertusį viduryj lauko botą, 
turi pats atsivežti ir dar grei
tai, nes laikas brangus. Sten
giausi kiek įmanydamas šios 
nelaimės išvengti, bet pasitaikė 
viena kita.

Taip bekombinuojant, greitai 
prabėgo ir antroji savaitė. Sun
kų darbą stiprino labai puikus 
abiejų ūkininkų duodamas mais
tas. Užbaigus darbą, darbinin
kus dar pavaišino "extra", o 
spalvuoti čekiai,patenkino visa
pusiškai.

Džiugu, kad abu gerieji taba
ko augintojai, savo gražų derlių
nuėmė be jokių gamtinių su
trukdymų. Linkiu jiems gra
žiausios sėkmės ir derliaus 
pardavime. V. P.

REAL

— A. a. Juozas Svilas, fouvęs 
Sibiro tremtinys, 87 metų am
žiaus, po sunidos operacijos mi
rė Hamiltono Šv. Juozapo ligo
ninėje. Po didelių pastangų jis 
buvo atvykęs į Kanadą pas savo 
dukterį Birutę ir žentą Kazį 
Lukošius. Liko velionio žmona 
Marija, duktė dr. Lina Giedrai
tienė su šeima ir du sūnūs — 
Juozas ir Vytautas Svilai. Lai
dotuvės buvo Delhi, Ont., iš 
Sv. Kazimiero bažnyčios rugsė- 
jo 5 d.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209
1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q

Sveikatos sumetimais parduodu pilnai veikiančią kolonia- 
liniu prekių krautuvą. Prie krautuvės yra įrengimas mėsai 
išdirbti į maisto gaminius - Šviežias ir rūkytas dešras ir tU 
Alui parduoti yra visi reikalingi leidimai (licence). Vietovė 
k l ijenturai labai gera, turinti keletos dešimčių metu įsise
nėjimą, o paskutiniaisiais metais dar pagerėjimą, nes prie 
pat požeminio-“ METRO“ stoties. Pirkimo sąlygos geros - 
pagal įvairiausių būdų susitarimą^.

Skambinkite krautuvės telefonu 524 - 0209. iš tolimesnių 
Kanados vietovių naudokite papigintą nakties meto tarifa - 
išsukdami savo telefoną 1 - 5 14 - 525 - 8971.

domą pajamų šaltinį šalia uni
jos duodamos pašalpos. Išnau
dojant tabako derliaus nuėmi
mą, daugelis lietuvių buvo pri
glausti lietuvių tabako auginto
jų, kurių šioje apylinkėje yra 
apsčiai. Dėka gerų prletelių, 
priėmiau ir aš pirmą tabako 
"krikštą" savo gyvenime pas 
nepaprastai nuoširdžius tabako 
augintojus p.p. Dirses. Pirmam 
krikštui, pirmą kartą savo gy
venime, buvau užsodintas ant 
naujutėlio "Massey Ferguson" 
traktoriaus. Pirmą pusdienį . 
praleidau vietoj "kondukto
riaus", šalia vairuotojo, kad su
sipažinti su operavimo įtaisais 
ir pažinti plačius p. Dirsės ta
bako laukus. Gi sekmadienį iš 
ryto, prasidėjo savistovus dar-, 
bas: ne į bažnyčią, bet į tabaky- j 
ną, kur lapų skynėjai, šlapi nuo i 
didžiulės rasos, nepaprastai : 
vikri ai, vieni už kitus greičiau, ' 
graibsto vešlius,gerokai pagel- į 
tusius lapus ir krauna kiekvie- ’ 
nas į savo krepšį.Naujos skyni
mo mašinos turi 10 tokių krep
šių,kuriuos pripildo 5 skynėjai. 
Skynimo mašina apima 5 tabako 
vagas, kurios yra labai ilgos ir i 
tiesios. ’

Pagal instrukcijas, su tra.— 
toriumi prisitraukiu platformą 
10-čiai krepšių su kaupu pripil
dyti tabako lapų ir žiūriu, kast 
bus toliau. Skynėjai, užveržę 
krepšius su brezentiniais 
"žiurstais" sukrauna man ant 
platformos ir sako: "Spausk 
prie lapų rišimo mašinos, su
krauk ant 3-jų konvejerių ir pa
siėmęs tuščius krepšius, grįžk 
iš kito lauko galo. Liepė skubė
ti, bet nežiūrint kiek spaudžiu 
gazo,girdisi tikdidesnis triukš
mas, o greitis atrodo tas pats .

Galų gale, prisistačiau su 
transportu kur reikia. Susiran
du 3 konvejerius ir skubu iš
krauti krovinį iš kurio srovele

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

ŠEŠTADIENI S PER

TEL. 669-8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M.RUTKAUSKO)

• Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
• Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba Mr, 20. Atvaziavg neapsiriksite I

Savininkas Alfonsas Viskanta^

SPECIALIOS KAINOS:
• Krikštynoms, vestuvims ir laidotuvėms, visas 24 valandas.
* / tolimesnes ulmiescio ir kito miesto vietoves.

KAS

BANGA

Programos vedėjas L.

’STOTI

Stankevičius

LaSalle Auto Specialist Bell’d. TEL' -°

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. sav. G. DESROCHERS.

(Priešais NL redakciją)

Universal Cleaners &
o. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941 , 

239 FOURTH AVENUE 
(at Wallington St.)

'Cailolj
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

1205

Windsor Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoką.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai įrengtą 
moderniškiausią drobužių apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimą..

Savininkei: A. Kersys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.

Church Avenue, Verdun. P.Q*

Tel. 768-6679.

Baltic Woodwork Co
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Daromos ..vairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lafleur Ave., La SalIe (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. 366-3884

BELLAZZI■ LAMY INC TEL. 366-6941

BOIS DE CONSTRUCTION
BUILDING MATERIALS

LIETŪKI DARBININKE I
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių fabrike, tai Tamstos gami- : 
niai yra ne kas kito, kaip geometri
nes figūros. Tokį, darbų, žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos. Tamsta nie
kuomet nebūsi nei meistras, nei for— 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

Per sesias pamokas (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrines žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Viena pamoko 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 dolerių Tamsta įsigysi ži - 
nojimą, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriaučiūnas 
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England.

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave.. LaSalle

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas'ir kt.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni gina, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam neęataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is_yisur (daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėras'c'iu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik$5.Č0.

Jau galima gauti — 1969 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

■■ ■ * Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis,
nn I Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

* * Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV Ir kitur $5.00 metams.

SKAMBINKITE, 
Š visų vietų LaSalėje. 

Tė'L. 366 ■ 8300

DODGE CHARGER R/T HARDTOP SPECIAL A 2 PORTES 1970

Žiūrėk žemiau esama skelbimą I

TAI RAKTAS 1970
AUTO-MAŠINAI !

LaSalle Automobile Chrysler fir- 
mos atstovybė, 7635 LaSalle Blvd 
atidarė 1970 m. sezono pardavimo 
kurioje yra įvairus pasirinkimas 
šios firmos auto-mašinų. Kas no
rite pirkti arba senąja pakeisti nef 
laukdami užeikite į šia atstovybe 
Čia jūs gausite nuoširdų savinin
kų patarimų ir geriausias sąlygas 
įsigijimui Chrysler firmos važiuo
jamai mašinai.

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

CHRYSLER NEWPORT CUSTOM HARDTOP A 4 PORTES 1970

LASALLE 366-0330

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai
• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

• Apkainavimo s nemokama s

Photo StudlO PORTRETAI- VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

d * SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. ĮVAIRIOS PROGOS

d.B.C
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

TEL. 525-8971. T. L aurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd-

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4 - 9098

DĖMESIO!
Nuo rugsėjo mėn. 27 d. bus žymiai 

PAKELTAS MUITAS SIUNTINIAMS. 
PASINAUDOKITE DABARTIMI IR 

NELAUKDAMI IŠSIŲSKITE!
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Bilietai jau platinami ir bus gaunami prie Įėjimo. Kaina $3.50. 
Prašome nesivėluoti, nes programa prasidės punktualiai.

SEZONO ATIDARYMO BALIUS
š. m. spalio mėn. 4 d., šeštadieni, 7.30 vai. vakaro, DIDŽIOJOJE KLUBO SALĖJE, 
*****************************'****************

2161 St. Catherine Street E.

TRUMPĄ PROGRAMĄ IŠPILDYS LK.Mindaugo Šaulių Kuopos scenos 
mėgėju grupė, suvaidindama lietuviško kaimo buities montažo 
“ S U' B A T V A K A R I S“.

Klubo Valdyba.

<§> Po programos bus šilta vakarienė su gėrimais, gera muzika ir šokiai 
<§> Visi lietuviai, ypač tie, kurie dar nėra matę šio vaidinimo, prašomi

visi atsilankyti. Linksmai praleisti laika ir tuo pačiu paremti klubą.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE ATEINANTI 

ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo mėn. 27 d.

GRYBU VAKARIENE

Programoje:
e Dainuoja sol. Genė Capkauskienė,
• Dramos mėgėju pasirodymas
G Šokiai, loterija ir 1.1.

Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro.
Įėjimas $3.00, jaunimui pusė kainos.

JOSEPH A. LUKSHIS

“The GAZETTE“ Montreal, rugsėjo 
17 d* laidoje patalpino Juozo Lukšio 
paveikslą ir parašė, kad yra paskir
tas kontrolierium Collins & Aikman 
Ltd. ir jo ištaiga bus Montrealyje. 
J. Lukšis prieš tai dirbo atsakingo
se finansų srities pareigose Cana
dian chemical Co.

<• Pries dvi savaites Montrealy 
je lankėsi is Lietuvos Albinas 
Plioplys, kuris yra Kaune Ziberto 
šilko fabriko direktorius ir Anta
nas Buivytis, kuris yra Dotnavo- 
je žemės ūkio tyrimo skyriaus di
rektorius. DLK Vytauto klube 
svečiai buvo sutikti.

IŠNUOMUOJAMA
Išnuomuojamas vienam asmeniui 
pilnai apstatytas ir su visais pa
togumais butas.

Skambinti 366 -4651.

APDRAUDA- VERTEI
DAŽNAI SUTINKAMAS REIŠKINYS, KAD 

APDRAUDA BUVO NEPAKANKAMA

K. L. B. MONTREALIO
■ apylinkės žiniai

Apylinkės valdybos posėdžio 
š.m. rugsėjo 16 dienos nutari
mu, yra pradedamas kandidatų 
verbavimo vajus sekančiai 
apylinkės valdybos kadencijai.

Vajus bus tęsiamas 2 mėn. 
t.y. iki lapkričio 16 d.Rinkimų 
data yra numatyta lapkričio 23 
d.Rinkimų komisija bus suda
ryta greitu laiku ir jos sąsta
tas bus paskelbtas spaudoj.

Seimelio sesija prieš rinki
mus, kaip buvo praktikuojama 
anksčiau, nebus šaukiama. Ji 
bus šaukiama tuoj po rinkimų, 
kuomet bus užbaigimas esa
mos valdybos kadencijos ir 
naujos valdybos sudarymas. 
Prašome sekti spaudą, nes 
šiais reikalais bus duodama 
daugiau pranešimų.

KLB Montrealio A-kės V-ba

BAIGĖ AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ
Montrealiečiams žinomų Ju

lijos ir Stepono Matulevičių]

atrodo, kad juos priims. Mont
realio lietuviai tikisi ir laukia, 
kad, padėstęs Amerikoje, dr. 
Edvardas vėl grįš į Kanadą.

• Šią savaitę parapijiečiai 
bus lankomi šia tvarka:

Klebonas pradės nuo deši
niojo Sv.Lauryno upės kranto. 
Aplankys Chateauguay , St. 
Catherine, Candiac, Ville Bro- 
ssard, Greenfield Park ir La 
Fleche gyvenančius lietuvius. 
T.S.Kulbis, S. J. lankys senąjį 
Ville LaSalle, pradėdamas nuo 
Bishop Power Blvd. ,Baribeau 
ir 9 Ave.

T.K. Raudeliūnas, S. J.lan-i 
kysis naujajame Ville LaSalle, 
pradėdamas nuo tolimiausio 
Riverside kvartalo kampo ir 
artėdamas mūsų bažnyčios 
kryptimi.

• Montrealio studentai ateiti
ninkai rugsėjo 27-28dienomis 
organizuoja studijų savaitgalį 
prie LacSylvere ežero, Balti

jos stovyklavietėje. Norinčius 
dalyvauti pašnekesiuose, dis
kusijose ir pasilinksminime, 
kviečiame kreiptis į R.Išga
nantį, 674-7038.

• A .V. parapijos choras pra
deda naują darbo laikotarpį. 
Choro vadovas A.Keblys, se
niūnas H.Celtorius, dirigentė 
MineR.Roch.Kviečiami vyrai 
moterys ir mergaitės prisi
jungti prie šio gražaus muziki
nio vieneto.

s KeletoG parapijiečių inicia
tyva yra organizuojama bow
ling grupė, kuri bus parapijos 
globoje. Žaidimų vieta yra 
Mercier Shopping Center, La- 
fleur ir St. Clement gatvių 
kampe. Žaidimai bus trečia
dieniais nuo 9 iki 11 vai. vak. 
Nario mokestis $2. 50. Infor
macijai skambinkite J.Stul- 
ginskui 363-0706, V.Giviui 
768-7135.

e Aleksas ir Alma Hermanai is 
V. Vokietijos, lankėsi Montrea- 
lyje ir viešėjo pas savuosius — 
tėveli V. Granikova ir se.seri B. 
Zemaitaitienę, LaSallėje.
s> Lietuviu Akademinio Sambūrio 
ruošiamas balius Įvyks lapkričio 
mėn. 15 d. Chateau Champlain 
viešbutyje.
* Ilgametis NL skaitytojas Sta
sys Barzdaitis su žmona is To
ronto, lankydamiesi Montrealyje , 
atsilankė i NL leidykla.
o St. Catharinieciai Ant. Šukys 
su žmona svečiavosi pas pp. Vi- 
liušius ir kitus šakiečius. Ta pro 
ga aplankė N L redakcijų.
a Vytas Ptašinskas, Jėzuitu nau
jokynu studentas JAV, lankėsi 
pas tėvus La Salleje.

* Staigiai mirė Antanas Sutkai- 
tis^60 m. amžiaus, kuris gyveno 
su žmona Aldona LaSallėje.

© Susirgę F. Suplevičius, Jonas 
Knystautas, V. Mikalauskienė.
* Petras ir Begina Brikiai, ilgus 
metus išgyvenę V.J. Cartier, šiuo 
metu atsikėlė gyventi į St. Laurent

BLOGIAUSIAI, - KAD TAI PAAIŠKĖJA JAU 

NELAIMEI ATSITIKUS:
ar tai gaisro atveju,
ar atsakomybės atveju,
ar automobilių apdraudoje 
ir t. t.

(Ir buna atveju kur apdraudos visai neturėta)

INFLIACIJAI REIŠKINTIS VISU SMARKUMU, 
VERTĖTU JŪSU APDRAUDĘ SUMAS
GERAI PERŽIŪRĖTI, APDRAUDAS 

ATNAUJINANT.

PAKANKAMA APDRAUDA NEDAUG DAUGIAU 
KAINUOJA UŽ DALINE APDRAUDA. 

k t

Si informacija visuomenei yra pateikiama:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Chartered Insurance Brokers

Tel. 722 - 3545.

/Andriejauskų/ sūnus Edvardas 
baigęs McGill universitetą 
aukščiausiais pažymiais buvo 
gavęs stipendiją garsią jam 
MIT, Boston, Mass. Šiais me
tais Edvardas šį institutą bai
gė ir gavo daktaro laipsnį. Ed
vardo patėvis Vaclovas An- 
driejauskas naująjį daktarą, 
grįžusį į Montreal}, pasitiko 
su džiaugsmu ir pasididžiavi
mu. Naujas is daktaras yra ga
vęs pasiūlymų dėstyti Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir,

BR,A,G, P0PIERAITIS
?.A., M.P., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F./?.C.S. (c).

CHIRURGINE PRAKTIKA REIPTIS T E L; 93 1-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUM. DING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. loseph Blvd. E. 
(kampus St. Andre )r 

tel. 522-7236.

ADRESAS: 1465 Dc Scvc Street

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

Montreol 205, Que.

TEL. 766- 5827.
KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

\ lout mi! io Lietuviu Kreilito Unij,

Dr. J. MALISKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street 
Boom 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S- tas 

ŠERUS t numatyta) 

TERM.IND. I metams 
TERM.1ND. 2 “
TERM.IND. 3

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

5.0% 
5.5%

7.25 % 
7.75% 

7.75%

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES iš 9.%
NEKILN. TURTO iš 9% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palukanc 
(pradedant 6.5%).

3907 Rosemount Blvd,, tol. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vol. V ak arai s --pirm adicnia< s, 
trečiaa' miais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.

Sekmadieniais nedirbamo vasara, nuo birželio 15 d- 
iki rugsėjo 5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

DR. A. 0. J A U G E L i E N Ė 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932- 6662; namu 737- 968 I.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120

MOKA už Dr. V. GIRIUNIENE 5330 L’Assomption Blvd.
* . , , . Tel. 255 - 3535.

EINAMĄSIAS SĄSKAITAS Dantų gydytoja

“ LITAS“ nieko neskaito už išra
šytus čekius ir juos kas mėnesi 
gražina paštu.

J.P. Miller, b.a., b.c.l.
Suite 205

168 Notre Dame St. E. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

6695 — 35th Avenue, Montreal, 409, - _
Albertas NOR KE LIŪNAS, b.a. c.s.l., lb. 727-3120.

■ ' , „ NAMU:
I ! Arvydas RUDZEVIČIUS . A-\.3. 271-5758.

KOMERCINIO, PRIV AT AUSTURTO, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBĖS, GY V Y B t S DR AUDIMAI

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
Sun Life Building

Suite 200 1
Tel. 866- 1 359

KAILIU, SIUVĖJAS

6396Bannantyne '.'erdun, M on t r e a I

Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas

(Storage)' 

Tel. 767-6183.

’ėniited,

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis PtStOVOS 

769-8831.

Tel: namų 366-2548

■ <■ I i. I jWMEM

TEL. 769-8831

8 psi. *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 39 (1 166),1969 m. rugsėjo mėn.17 d. 24 d


	1969-09-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1969-09-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1969-09-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1969-09-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1969-09-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1969-09-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1969-09-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1969-09-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

