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Lietuviai ir žydai
Lietuviams teko ir tenka gyventi su įvairių tautybių žmonė

mis — lenkais, rusais, vokiečiais, žydais ir kitais. Mūsų kraštas . 
vien dėl savo geografinės padėties negalėjo būti vienalytis — 
per jį keliavo ir jame gyveno daugelio kaimyninių tautų žmonės. 
Taigi, Lietuva buvo lyg ta kryžkelė, kurioje sustodavo įvairūs ke
leiviai. Buvo laikai, kada Lietuva ginklu ir krauju gynė savo kraštą 
nuo užpuolikų, bet taipgi buvo laikai, kada ji mokėjo priimti net 
priešus. Dar neseniai, II D. karo metu, kai vokiečiai ir rusai puolė 
Lenkiją, jos gyventojai plūste plūdo Lietuvon, jieškodami užuo
vėjos. Žygiavo tada jon ne tiktai civiliniai gyventojai, bet ir kari
niai dalinai. Visi rado užuovėją ir lietuvių svetingumą, nors len
kai buvo Užgrobę jų sostinę Vilnių, ultimatumu grasino ir kalbėjo 
apie žygį į Kauną. Tragišku Lenkijos metu lietuviai svetingai pri
ėmė visus lenkus, pasibeldusius į jų krašto duris, ir teikė jiems 
visą galimą globą. Panašiai buvo su vokiečiais. Ryšium su Klai
pėda ir praeities kovomis, lietuviai vokiečiams didelių simpatijų 
neturėjo. Be to, vokiečių okupacija II D. karo metu paliko lietu
viams skaudžių žaizdų. Bet kai atėjo bado metai, vokiečiai iš Rytų 
Prūsijos būriais ėjo Lietuvon maisto prašyti. Ir gavo, kiek tada 
buvo įmanoma. Daugelis vokiečių tai yra užfiksavę raštuose, net 
atskiruose leidiniuose ir pažymėję, kad lietuviai yra širdies 
žmonės.

★ ★ ★
Prie minėtų epizodų reikėtų jungti ir žydus. Kai Lietuvoje 

vokiečių okupacijos metais vyko jų naikinimo procesas, daugybė 
lietuvių juos gelbėjo. Nevienas rizikavo savo gyvybe. Deja, tie 
gelbėjimo darbai iki šiol mažai težinomi ne tik tarptautinėje plot
mėje, bet ir pačių lietuvių tarpe. Labai plačiai paskleista neigia
moji medalio puse, būtent,* kad lietuviai naikino žydus. Retas žydų 
leidinys iškelia abi medalio puses. Pavarčius naujausią žydų raš
tiją, aiškiai matyti tendencija parodyti lietuvius kaip engėjus bei 
naikintojus. Visa tai pasaulio žyduose ir kituose sudarė labai nei
giamą nuomonę apie lietuvius. Dėl tokio vienašališkumo pirmiau
sia kalti žydų leidinių autoriai, nes nepasistengė surinkti visų 
duomenų. Jie nepasidomėjo net rašiniais periodinėje lietuvių spau
doje apie lietuvius žydų gelbėtojus, neatkreipė dėmesio į lietuvių 
vieną kitą leidinį, nurodantį kitokius faktus nei iki šiol viena
šališkai paskleistieji. Be to, ir patys lietuvių išgelbėtieji žydai ne
pasistengė suregistruoti savo geradarių ir parodyti jų viešumai. 
Kalti esame ir mes patys, kad nepasistengėm surinkti bei paskelbti 
svetimom kalbom faktų, liudijančių lietuviu humaniškumą žy
dams. Tiesa, yra išleista knyga okupuotoje Lietuvoje apie žydu 
gelbėtojus “Ir be ginklo kariai”. Deja, jos autorė S. Binkienė 
negalėjo surinkti visų faktų, nes daug jų išblaškytų yra išeivijoje. 
Be to, laisvojo pasaulio žydų ta knyga nepasieks*— reikia tokį 
papildytą leidinį išleisti bent* anglų kalba.

★ ★ ★
Būdinga tai,.kad gerą lietuvių širdį vokiečiai iškėlė viešu

mon. Neteko patirti tokio mosto iš lenkų pusės. Žydai gi mokėjo 
labai plačiai pasmerkti neigiamąją lietuvių pusę, kuriai atstovavo 
negausūs karo audros sumaišyti asmenys, bet nemokėjo ar gal 
nenorėjo iškelti teigiamosios. Jeigu žydai iš viso nesirūpintu savo 
gelbėtojais bei geradariais, netektų minėti ir lietuvių. Keliauda
mas betgi per Izraelį praėjusį pavasarį patyriau, kad* Jeruzalėje 
yra net specialus centras, kuris rūpinasi gelbėtojų suradimu, atžy- 
mėjimu bei pagerbimu. Apsilankęs tame centre pamačiau, kad lie
tuvių gelbėtojų sąrašas yra labai trumpas — vos keli asmenys, 
o žymioji Vilniaus žydų gelbėtoja O. Šimaitė įrašyta lenkų sąrašan! 
Kai paklausiau direktorių, kodėl toks trumpas sąrašas, atsakė vo
kiškai: “Dort sind viele Moerder” (ten daug žudytojų). Tai būdin
ga žydų nuomonė apie lietuvius. Ji yra pritrenkianti ir skaudi. Ne
delsiant mūsų veiksniai turėtų imtis iniciatyvos, kol dar įmanoma, 
surinkti dokumentinę medžiagą apie žydu gelbėtojus lietuvius ir 
išleisti anglų bei kitomis kalbomis. Taipgi reikėtų užmegzti ryšius 
su minėta žydu įstaiga Jeruzalėje ir pateikti turimą medžiagą. Jos 
direktorius netgi prašė parašyti apie žydų gelbėtojus. Bet tai ne 
vieno asmens darbas, čia reikia platesnės talkos, remiamos va
dovaujančiu mūsų veiksnių. Juk žydų įtaka laisvajame pasaulyje 
yra gana didelė, ir todėl lietuvių vardo atitaisymas bei pilnos 
tiesos išryškinimas yra pirmaeilės svarbos darbas. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
ČEKOSLOVAKIJOJE LANKĖSI RYTŲ VOKIETIJOS IR RU

MUNIJOS KOMPARTIJŲ VADAI. Didžiausias A. Dubčeko libe
ralizmo kritikas W. Ulbrichtas buvo sutiktas labai šaltai. Pasitari
mus Karlovy Vary vasarvietėje užbaigė sausokas pranešimas apie 
ekonominį R. Vokietijos ir Čekoslovakijos bendradarbiavimą, įsi
pareigojimus kovoti prieš V. Vokietijos revanšizmą ir,jos naujuo
sius nacius.- Atrodo, A. Dubčekui nepavyko įtikinti W. Ulbrichto, 
kad dabartinis liberalizmas Čekoslovakijoje nepraras kompartijos 
kontrolės. Entuziastingo sutikimo susilaukė kitas svečias — Ru
munijos kompartijos vadas N. Ceausescu. Taip abiejų kraštų buvo 
pasirašyta 20 metų draugystės, bendradarbiavimo ir tarpusavio 
pagalbos sutartis. Darbininkams pasakytoje kalboje N. Ceausescu 
pabrėžė, jog kiekviena komunis-#----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

PROFESORIAUS PASTABOS
Žymusis sovietų atominių ty

rinėjimų fizikas prof. dr. Boris 
Docenko, prieš metus Kanados 
vyriausybę paprašęs politinės 
globos, buvo priverstas pasirink
ti mokytojo darbą Yellowknife 
vidurinėje mokykloje, kuri yra 
tolimame Kanados užkampyje 
— šiaurės vakarų teritorijoje. Į 
Albertos universitetą jį atsiun
tė Kievo universitetas pagal kul
tūrinių mainų sutartį. Iš karto 
jis buvo sutiktas ištiestomis ran
komis, ypač tų Albertos un-to 
profesorių, kurie rodė didelį pa
lankumą Sovietų Sąjungai. Kai 
paaiškėjo, kad prof. dr. B. Do
cenko tapo politiniu pagėgėliu, 
tie jo “draugai” profesoriai stai
ga tapo didžiausiais priešais. 
Sutarčiai pasibaigus, Albertos 
un-tas ją atsisakė pratęsti. Prof, 
dr. B. Docenko mėgino gauti 
darbą kituose Kanados ir JAV 
universitetuose, bet dėl kairių
jų profesorių įtakos visur buvo 
atmestas. Toronto dienraščio 
“The Telegram” koresp. P. Wor- 
thingtonui profesorius pareiškė: 
“Kiekvienam, kas pažįsta sovie
tų ir bolševikų metodus, yra aiš
ku, jog kaikurios grupės Kana
doje turi bolševikinio mentali
teto žymes — tolerancijos sto
ką, žiaurumą, aiškų tikslą, di
dybės jausmą ir ryžtą savo įsi
tikinimus primesti daugumai.” 
Pasak prof. dr. B. Docenko. Ka
nada yra taip laisvas kraštas, 
kad jai gresia pavojus netekti 
laisvės. Albertos universitete jis 
sutiko radikalų grupių ir paski
rų individų, kurie demokratiją 
naudoja demokratijos sabotažui. 
Didžiausią spaudimą Albertos 
universiteto vadovybei darė ir 
nepakantumą profesoriui de
monstravo kairiosios grupės, va

dovaujamos radikalių amerikie
čių profesorių, šiaip santykiuo
se su kanadiečiais prof. dr. B. 
Docenko sakosi pastebėjęs di
desnį nuoširdumą nei Sovietų 
Sąjungoje. Jis pataria atkreipti 
dėmesį į mažumos kairįjį spar
ną, kuris kasdien stiprėja. Dau
guma, kuriai nepatinka kairiųjų 
siekiai, turėtų sukrusti, sujung
ti savo jėgas ir duoti atitinkamą 
atkirtį demokratijos griovėjams. 
Pasaulinio garso sulaukusio 
fiziko išstūmimas iš Kanados 
universitetų į vidurinę Yellow
knife mokyklą vien dėlto, kad 
jis yra politinis pabėgėlis iš So
vietų Sąjungos, liudija prosovie
tinių* profesorių įtaką, kuri gar
bės Kanadai nedaro. Kyla klau
simas — kur nuves Kanados 
jaunimą liberaliosios kairės pro
fesoriai? Nuo karinės tarnybos 
pabėgę amerikiečiai studentai 
jiems yra didvyriai, o politinis 
pabėgėlis iš Sovietų Sąjungos — 
nusikaltėlis.

Konservatorių vadas R. Stan- 
fieldas pareikalavo, kad premje
ras P. E. Trudeau sušauktų par
lamentą, nelaukdamas rugsėjo 
mėn. vidurio, nes reikėtų sku
bių sprendimų streikų, nedarbo, 
padidėjusių pragyvenimo išlai
dų ir sumažėjusio kviečių par
davimo klausimais. R. Stanfiel- 
do teigimu, Kanada neturi efek
tyvios vvriausybės nuo tos die
nos, kai L. B. Pearsonas paskel
bė pasitraukimą iš liberalų va
do pareigu. Premjeras P. E. Tru
deau šį reikalavimą atmetė spau
dos konferencijoje. Parlamentas 
bus sušauktas po rinkimu numa
tyta data — rugsėjo 12 d. Jo 
paerindiniai darbai bus krimi
nalinio kodekso pakeitimas, par- 

Nukeka j 6-U psl.

Vakarų Kanados Lietuvių Dienos proga Vankuveryje Mrs. Linnel miesto burmistro vardu įteikia lie
tuvių delegacijai oficialų raštą, skelbiantį rugpjūčio 4 Lietuvių Diena. Iš kairės: B. Kauliūtė, A. Baro
nienė, Z. Kaulienė, B. Vileita, A. Rinkūnas — KLB pirm, iš Toronto, p-lė Šmitaitė, p-lė Vileitaitė ir 
Mrs. Linnel Nuotr. E. Gumbelio

Visus kviečiu dalyvauti seime
Sesės ir broliai lietuviai! 1968 

m. rugpjūčio 29-31 ir rugsėjo 
1-2 d.d. Niujorke įvyksta Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės tre
čiasis seimas. Tai bus rimto ir 
svarbaus lietuviško darbo, kul
tūrinių ir meninių parengimų, 
sporto ir pramogų, tautinių ir 
draugiškų susitikimų keturios 
pilnos dienos.

Kas penkeri metai įvykstantis 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės — PLB seimas yra tapęs 
viena plačiausių ir reikšmin
giausių laisvųjų lietuvių mani
festacijų, kur aptariami gyvosios 
lietuvybės išlaikymo, viso pasau
lio lietuvių bendravimo ir Lie
tuvos laisvės bylos stiprinimo 
pagrindiniai reikalai. Toks sei
mas neabejotinai yra vienas di
džiausių ir svarbiausių lietuviš
kų suvažiavimų laisvajame pa
saulyje. Jame dalyvauja iš dau 
gelio kraštų organizuotų Lietu
vių Bendruomenių išrinktieji at
stovai, kurie išreiškia gyvąjį Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
balsą ir valią. * Šiemet į trečią
jį seimą Niujorke suvažiuoja at
stovai iš JAV — 45, Kanados — 
16, Pietų Amerikos — 6, Aust
ralijos — 6, Prancūzijos — 1, 
Vokietijos — 6, N. Zelandijos — 
1, D. Britanijos — 1, gal ir dar 
du, Italijos — 1, o gal bus 2. 
Sutikime juos, dalyvaukime gau
siai kaip svečiai seimo darbuo
se ir visuose kituose jo svar
bios ir įdomios programos pa
rengimuose.

Po tautinių šokių šventės, 
skautų bei jaunimo stovyklų 
trečiasis PLB seimas Niujorke 
šiais jubilėjiniais Laisvės Ko
vų Metais yra rūpestingai pasi
ruošęs būti viena plačiausių gy
vosios lietuvybės manifestacijų 
visuomenine, tautine, kultūrinė 
ir pramogine prasme.

Šalia paties seimo plačios dar
botvarkės su paskaitomis, disku
sijomis, pranešimais ir taipgi iš
kilmingomis pamaldomis Niu
jorko Šv. Patriko katedroje, gau
siems seimo svečiams iš visos 
Amerikos yra numatyta rinktinė 
lietuviško meno ir pramogų pro
grama. Tai didysis seimo kon
certas — lietuvių muzikos festi
valis Lincolno Centre Philhar
monic Hall (naujas, gražiausias 
pastatas). Simfoniniam orkest
rui diriguoja prof. V. Marijo- 
šius, solistai — St. Baras, D. 
Stankaitytė ir J. Vaznelis, Čiur
lionio Ansamblis su dirg. A. Mi- 
kulskiu ir kanklininkių orkest
ras, vadovaujamas O. Mikuls
kienės.

Literatūros vakaras ir lietu
vių kamerinės muzikos koncer
tas, vadovaujant smuikininkui 
Iz. Vasyliūnui; jaunimo šokiai, 
“Miss Lithuania” rinkimai ir tt. 
— Meno kūrinių paroda skaid
rėse. Po seimo jos bus rodomos 
lietuviškose kolonijose. Be to, 
ekskursija laivu aplink Niujor
ką, jaunimo motorkada, antiko
munistinė demonstracija šūkiu 
“Laisvės Lietuvai!”, paradas, 
dviejų geriausių lietuvių futbo
lo vienetų rungtynės, tautiniai 
šokiai, didysis seimo banketas 
su “Miss Lithuania” vainikavi
mu.

šie stambaus masto parengi
mai reikalauja atitinkamų išlai
dų. todėl svečiams reikės įsigy
ti bilietus iš anksto, nes gali jų 

pritrūkti, taip kaip pritrūko į 
šokių šventę. Tuo reikalu visas 
informacijas teikia Seimui Reng
ti Komisijos vicepirmininkas A. 
Vakselis, 84-20 112 St., Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Bilie
tai į parengimus užsakomi pas 
A. Reventą, 87-66 95th St., 
Woodhaven, N. Y. 11421, USA.

Į seimą atvykstantieji atsto
vai, kurie neturi vietoje pažįsta
mų ir negali privačiai apsistoti, 
bus priimami ir nakvynėmis ap
rūpinami pas lietuvius arba vieš
butyje papigintomis kainomis. 
Tuo reikalu kreipkitės iš anks
to adresu: V. Radziyanas, 84-16 
110 St.; Richmond Hill, N. Y. 
11418, USA.

Sesės ir broliai lietuviai!
Per penkerius pastaruosius 

metus man teko malonumas ap
lankyti po pasaulį išsiblaškiu
sius seses ir brolius lietuvius. 
Turėjau daug džiaugsmo ir dva
sinio pasitenkinimo iš arti da

“GYVATARAS” LANKĖSI VOKIETIJOJ
Tautinių šokių grupė “Gyva- 

taras” laimingai Paryžių pasiekė 
rugpjūčio 1 d. čia Kanados lie
tuvių laukė Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininko 
kun. J. Petrošiaus įgaliotinis 
dail. Ž. Mikšys, kuris pranešė, 
kad dauguma Paryžiaus lietuvių 
atostogauja. Aplankius Kanados 
ambasadą sužinota, kad Kanados 
pašto streikas dar nepasibaigęs. 
Prancūzijos spauda apie streiką 
nieko nerašė ir niekas tuo nesi
domėjo.

Apžiūrėję įdomesnes Prancū
zijos sostinės vietas, gyvatarie- 
čiai sekančią dieną traukiniu 
nuvyko į Vasario *16 lietuvių 
gimnaziją, kur vyko Europos lie
tuvių studijų dienos, čia “Gy- 
vataro” laukė šimtai lietuvių. 
Jie labai gražiai priėmė, vaišino 
ir nuoširdžiai globojo. Pirmas 
pasirodymas įvyko šeštadienį, 
rugpjūčio 3, Koenigsteine, kur 
vyko Vokietijos katalikų organi
zacijos “Kirche in Not” suva
žiavimas. Be lietuvių, dar pasi
rodė slovakai. Pasisekimas buvo 
labai didelis. Ypač pasirodymu 
buvo patenkinti Europos lietu
viai. Prel. dr. J. Aviža, dr. P. 
Karvelis ir kt. nuoširdžiai dėko
jo hamiltoniečiams už gražų pa
sirodymą ir Lietuvos vardo gar
sinimą. Sekmadienį, rugpjūčio 
4, “Gyvataras” šoko lietuviams 
Vasario 16 gimnazijoj. Salė ne
didelė, tad ir valgykla buvo pil
nos žiūrovų. Visi buvo laimingi 
— vietos lietuviai pamatę pirmą 
kartą nematytus šokius, o šokė
jai — už šiltą priėmimą. Žiūro
vų tarpe, be Vokietijos lietuvių, 
matėsi Šveicarijos, Belgijos ir 
kitų kraštų lietuviai. Vyko nuo
širdus bendravimas, o vakarais 
ilgai skambėjo lietuviškos dai

Europos lietuviu jaunimo suvažiavimas
Į jaunimo suvažiavimą Romu

voje susirinko 61 asmuo, iš ju 
51 nuolatinis dalyvis, o kiti 
trumpalaikiai svečiai. Buvo ats
tovaujamas lietuvių jaunimas iš 
Vokietijos, Anglijos, Italijos, 
Šveicarijos, Australijos ir JAV. 
Suvažiavimą organizavo Vokieti
jos lietuvių jaunimo sekcija, ku
rios pirmininkas kun. Vingau- 

lyvaudamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos darbuo
se ir jos uždavinių vykdyme. 
Trečiasis PLB seimas Niujorke 
šį laikotarpį užbaigs, teisingai 
atskaičiuodamas, kiek mums už 
tai priklauso nuopelnų ir kiek 
rykščių, ir pradės naują penk
metį, kuris turės išreikšti PL 
Bendruomenės organizuotumo 
ir idėjos tolesnį, nesibaigiantį, 
vis augantį stiprėjimą.

Tad ne tik kaip ligšiolei bu
vęs PLB valdybos pirmininkas, 
bet ir asmeniškai kviečiu visus 
lietuvius, pažįstamus, bičiulius 
ir. nepažįstamus draugus kuo 
gausiausiai dalyvauti mūsų 
penkmečio darbų pabaigtuvėse 
ir nauj’o penkmečio pradėtuvėse. 
Tvirtai tikėdamas, kad savo da
lyvavimu seime, jo darbuose, 
kultūrinėse manifestacijose ir 
pramogose neliksite apsivylę, 
tuo tarpu sakau visiems: iki lie
tuviško pasimatymo!

Juozas J. Bačiūnas-Bachunas 

nos. Užsimezgė naujos pažintys, 
draugystės. Trumpai “Gyvata
ras” buvo nuvykęs į Heidelber
gą. Rugpjūčio 7 d. teko atsisvei
kinti su svetingais tautiečiais ir 
vykti atgal į Paryžių. Pasikeista 
dovanomis, giedota* “Ilgiausių 
metų...” “Gyvataras” užtraukė 
“Sudiev, sudiev ...” Tai buvo 
gražiausias momentas ir išgyve
nimas iš ligšiolinės “Gyyataro” 
kelionės. Dar paskutinės nuo
traukos, pasikeitimas adresais, 
ašaros visų akyse, bet trauki
nys juda ir veža gyvatariečius 
vėl į Prancūzijos žemę. Vakare 
per Paryžių jie pasiekė Tulū- 
zą. Visi nepaprastai išvargę, ne
miegoję, pilni įspūdžių dar iš 
Vasario 16 gimnazijos. *

Rugpjūčio 8 d. rytą viešbu
tyje jau prisistatė Montrejeau 
burmistro įgaliotinis, televizija 
ir laikraščių reporteriai. Klausi
nėjo apie Kanadą ir Lietuvą. 
Mūsiškiai išsirikiavo miesto 
aikštėje, kur taut, drabužiais 
pasipuošę atliko eilę lietuviškų 
šokių. Žmonės gyvai stebėjo; 
klausinėjo iš kur šokėjai atvy
kę ir t.t. Vadovė G. Breichma- 
nienė po daugelio metų turėjo 
progą prisiminti prancūzų kal
bą. Mūsiškiai po miestą vaikšti
nėjo apsirengę tautiniais drabu
žiais. Gyventojai lietuvius foto
grafavo. Pirmadienį jie visi buvo 
rodomi televizijoj ir buvo apra
šyti spaudos puslapiuose.

šia proga “Gyvataras” visiems 
lietuviam siSnčia nuoširdžiau
sius linkėjimus iš pietinės Pran
cūzijos ir dėkoja visiems prisidė- 
jusiems prie išvykos. Rugpjūčio 
10 d. hamiltoniečiai išvyko į tau
tinių šokių festivalio vietovę — 
Montrejeau miestą.

Išvykos Komiteto informacija 

das Damijonaitis liepos 28 tarė 
atidaromąjį žodį, o rugpjūčio 1 
— uždaromąjį. Už studijinę dalį 
buvo atsakingas kun. Br. Liubi- 
nas, suvažiavimo moderatorius. 
Buvo trys paskaitos. Vasario 16 
gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius kalbėjo apie lietu
viškojo jaunimo problemas Va- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

tinė valstybė turi teisę tvarkyti 
krašto vidaus reikalus savo nuo
žiūra. Kremliui buvo skirti jo 
žodžiai: “Trumpos viešnagės me
tu aš dar kartą įsitikinau, kad 
Čekoslovakijos socializmas yra 
saugiose rankose ir kad tauta 
pilnai pritaria kompartijai.” 
Kremliaus vadai, matyt, yra ki
tokios nuomonės, nes vėl pradė
jo kariuomenės manevrus Čeko
slovakijos pasienyje, šį kartą į 
juos įtraukdami net Vengrijos 
kariuomenės dalinius. Po ilges
nės tylos “Pravda”, “Izvestija” 
ir “Literaturnaja Gazeta” vėl 
pradėjo pulti A. Dubčeko če- 
koslovakų spaudai suteiktą lais
vę. Dėmesio centre buvo čeko- 
slovakų rašytojų žurnale “Lite- 
rami Litsy” paskelbtas rašinys 
apie Cierna ir Bratislavoje įvy
kusias konferencijas, kritikavęs 
pasiektus rezultatus. Čekoslova
kijos kariuomenės vadovybė, 
prisitaikydama prie Maskvos rei
kalavimų, pasmerkė buvusio vy
riausio kariuomenės komisaro 
gen. Itn. V. Prchlik Varšuvos 
Sąjungos kritiką. Komisaras bu
vo reikalavęs pertvarkyti Varšu
vos Sąjungą, kad kiekvienas šios 
organizacijos narys turėtų lygias 
teises su Sovietų Sąjunga. Di
džiosios įtampos dienomis vals
tybiniame Čekoslovakijos banke 
buvo atidarytas specialus fon
das A. Dubčeko reformoms rem
ti. Per trumpą laiką Prahos gy
ventojai fondui suaukojo apie 
40 svarų auksinių papuošalu, ku
rių verte yra beveik 20 milijonų 
dolerių.

Aštrų susikirtimą tarp sovietų 
ir čekoslovakų politbiurų Cierna 
konferencijoje atskleidė “To
ronto Daily Star” koresponden
tas Mark Gayn. Iš patikimų šal
tinių Prahoje jam pavyko patir
ti, kad antrą konferencijos die
ną, susirgus L. Brežnevui, aštrią 
kalbą pasakė Ukrainos kompar
tijos sekr. Piotr šelest, pulda
mas čekoslovakų kompartijos 
vadą A. Dubčeką ir premjerą O. 
Cerniką. Jo grasūs žodžiai abu 
naliestuosius privertė išeiti iš 
konferencijos, o jų pėdomis pa
sekė ir kiti čekoslovakų polit- 
biuro nariai, už posėdžių stalo 
palikdami tik vienus rusus. Abi 
delegacijos gyveno traukinių va
gonuose. Po incidento čekoslo- 
vakai nejuokais susirūpino, kad 
tai galėjo būti sąmoninga so
vietų delegacijos provokacija su
griauti konferencijai ir Čeko
slovakijai okupuoti. Po kelių va
landų į čekoslovakų vagono lan
gą patsibeldė premjeras A. Kosy
ginas. Jis neatsiprašė už P. še
lest netaktą, bet patarė dėl jo 
kalbos nesijaudinti, nes, girdi, 
aštrūs žodžiai tarp gerų draugų 
•yra normalus dalykas. Čekoslo
vakų delegacijai sekančią dieną 
vėl teko grįžti i konferenciją. 
Šis susikirtimas buvo nutylėtas 
Čekoslovakų spaudos.

Sovietinė spauda paskelbė 
kompartijos centrinio komiteto 
atsišaukimą pasiruošti Lenino 
šimtajam gimtadieniui 1970 m. 
Atsišaukime užkertamas kelias 
betkokiam liberalizmui Sovietų 
Sąjungoje. Kompartija reikalau
ja dar labiau stiprinti ideologi
nį piliečių švietimą, Lenino gim
tadienį sutikti naujais pramonės 
ir žemės ūkio laimėjimais. Pa
sak atsišaukimo, “buržuaziniai 
imperialistai” tikisi, kad socia
listinių kraštų darbo žmones su
skaldys nacionalistai, revizionis- 
tai ir kairysis sparnas. Dėlto 
negali būti nė kalbos apie kom
promisus ar neutralumą šioje 
kovoje. Laisvei skiriami propa
gandiniai žodžiai apie sovietų 
piliečių laisvę nuo išnaudojimo, 
socialinės, politinės ir tautinės 
priespaudos, šie šūkiai yra se
nas sovietinės propagandos ark
liukas, nieko bendro neturįs su 
tiesa. Visos šios laisvės randa
mos tik kompartijos propagan
doje, bet ne kasdieniniame so

vietinio darbo žmogaus gyve
nime.

Berlyniečiai atžymėjo miestą 
į dvi dalis skiriančios W. Ul
brichto sienos septyntąsias me
tines; V. Berlyno burmistras K. 
Neubauer su savivaldybės parei
gūnais aplankė tas sienos vietas, 
kur buvo nušauti bėgliai į va
karinį Berlyną. Jų žuvimo vieto
se pa*dėti vainikai. Naujųjų na
cių NPD partija bandė surengti 
protesto demonstracijas, kurių 
metu įvyko aštrių susikirtimų su 
kairiaisiais studentais. Prieš N. 
P. D. demonstracijas pasisakė ir 
antikomunistinė profsąjunga, pa
smerkdama nacius ir jų naujuo
sius įpėdinius. Jeigu nebūtų bu
vę nacių, esą nebūtų ir Berlyno 
sienos. NPD partija tik kompro
mituojanti V. Vokietiją ir V. 
Berlyną. R. Vokietijos spauda 
sieną pavadino didžiausiu ekono
miniu laimėjimu. Nuo karo pa
baigos iki sienos pastatymo 1961 
m. rugpjjūčio 13 d. iš R. Vo
kietijos išbėgo daugiau kaip trys 
milijonai vokiečių. W. Ulbrich
to “dmokratinė” respublika bū
tų likusi be gyventojų. Siena per 
septynerius metus bėglių skai
čių sumažino iki .240.000. Iš šio 
skaičiaus dar reikia atimti 118.- 
000 vokiečių, kuriems buvo, duo
tas oficialus leidimas išvažiuo
ti iš R. Vokietijos dėl senatvės, 
invalidumo ir kitų panašių prie
žasčių. Lig šiol prie sienos bu
vo nušauti 78 bėgliai.

Amerikiečiai Cape Kennedy 
bazėje sėkmingai išbandė dvi 
naujas karo raketas — “Posei
doną” ir “Minuteman III”. Pir
moji pakeis atominių povandeni
nių laivų “Polaris” raketas, ant
roji — požeminių bunkerių ra
ketas JAV teritorijoje. Abi nau
josios raketos galės turėti ke
lis atominius užtaisus, kuriuos 
bus galima nukreipti į atskirus 
taikinius. Spėjama, kad sovietai 
tokių raketų dar nėra pasiga
minę.

Nigerijos pilietinio karo taikos 
derybas nutraukė prieš atsisky
rusią Biafros respubliką pradė
ta nauja ofenzyva visuose fron
tuose. Nigerijai ginklus tiekia 
Britanija ir Sovietų Sąjunga, o 
Biafrą pradėjo remti Prancūzi
jos prez. De Gaulle, parūpinda
mas užsienio valiutos ginklams 
pirkti. Tarptautiniam Raudona
jam Kryžiui nepavyko gauti ae
rodromo, kuriame be apšaudy
mo galėtų nusileisti maistą ba
daujančiai Biafrai gabenantys 
lėktuvai. Švedų aviacijos entu
ziastas grafas C. G. von .Rosen, 
gabendamas Skandinavijos reli
ginių organizacijų suaukotą 
maistą, surado Nigerijos prieš
lėktuvinės artilerijos nepasiekia
mą skridimo ruožą į Biafrą. ši 
skridimo linija laikoma griežto
je paslaptyje. Blokados pralau
žimui vadovauja kadaise Musoli
nį išlaisvinęs nacių esesininkas 
Otto Skorzeny. Jis yra pasirašęs 
sutartį su šalpos organizacijomis 
gabenti maistą badaujantiems 
biafriečiams ir rūpintis jo tei
singu paskirstymu.

VYKSTANTIEMS Į SEIMĄ 
KLB ATSTOVAMS

Jei dėl buvusio Kanados paš
to streiko kas nors iš Kanados 
lietuvių atstovų nėra gavęs pa
kvietimo į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą su viešbu
čio rezervacijos kortele, prane
šame, kad seimas pradedamas 
Niujorke ketvirtadienį, rugpjū
čio 29 d., 6 v.v., registracija ir 
pobūviu Hotel Statler - Hilton, 
New York, 32 ir 33 St. ir 7 Ave., 
New York City, 10001, tel. 212- 
PE 6-5000, Schvyler Room. Pir
masis seimo posėdis įvyksta ten 
pat penktadieni, rugpjūčio 30 d., 
9 v. ryto. Visi KLB atstovai pra
šomi atlikti savo pareigą ir sei
me dalyvauti.

KLB krašto valdyba
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Problemos stovyklos saulėje
Įspūdžiai iš Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitės Dainavoje 

BRONIUS NAINYS

JONUI KUPČIŪNUI JAV mirus, broliui PRANUI 

gilią užuojautą reiškia — . .

© REUGMAME GYVENIME
* Religijos įžeidimas Italijoj

- yra nusikaltimas, baudžiamas 
valstybės įstatymais — pareiškė 
augščiausias Italijos teismas. To
kia yra pasirašyta sutartis tarp 
Vatikano ir Italijos. Pastaruoju 
laiku kairieji šią sutartį kriti
kuoja ir puola.

* Čekoslovakijoj K a t a 1 i kų 
Bendrija veda derybas su naują
ja komunistų valdžia dėl mokyk
lų, kad leistų kunigams dėstyti 
tikybą mokyklose.

* “Japonai ir krikščionybė” 
— tokia buvo konferencijos te
ma Tokijo mieste. Buvo disku
tuojama sokagakų laikysena 
krikščionybės atžvilgiu. Sokaga- 
kai yra kovojanti budistų sekta, 
politinė, labai gerbianti krikščio
nybę. Jų vadas Ikeda pareiškė, 
esą būtina įvykdyti dvasinę re
voliuciją Japonijoj ir pasaulyje, 
jei norima issigelbeti nuo “mate
rializmo ir komunizmo”.

* Konge, kur didžiausias trū
kumas kunigų, įvedami misi j o- 
nieriai pasauliečiai. Misijų vado
vas kun. Van Veldhoven jieško 
daugiau pasauliečių misijonie- 
rių, kurie padėtų tęsti misijų 
darbą, taip reikalingą tame kraš
te.

* Vienuolika milijonų Ameri
kos moterų susiorganizavo kovai 
prieš nežmonišką seksualizmo ir 
smurto propagavimą filmuose ir 
televizijoj, šio naujo sąjūdžio 
pirmininkė yra Varney Magee 
iš Ohio. Motinos yra pasipikti
nusios nešvaria filmų pramone. 
Federacija kreipsis į valdžią, 
prašydama išleisti atitinkamus 
įstatymus, kuriais būtų užkirstas 
kelias seksualiniam šiukšlynui.

* Rytų Vokietijoj 120 pasau
liečių dalina Komuniją tuose 
rajonuose, kur trūksta kunigų, 
o tikintieji išsimėtę. Mišios tose 
srityse negali būti laikomos kas 
sekmadienį.

* Iš 58.000 katalikų kunigų 
JAV yra 150 negrų. Pastarieji

. savo deklaracijoje nusiskundė“, 
kad baltieji kunigai esą rasistai. 
Dėl negrų riaušių jie pareiškė, 
kad tai jų savigynos priemonė. 
Tai esąs juodųjų atsakymas į 
baltųjų prievartą juodiesiems. 
Vienintelis negras vyskupas Per
ry yra N. Orleano vyskupijoje.

* Bendras katalikų-protestan
tų pamaldas su Komunijos pri
ėmimu bando organizuoti kaž
kurios reformininkų grupės. To
kie bandymai įvyko Paryžiuje
LA/ŠOS IŠ PARYŽIAUS

ir Leidene (Olandijoj). Daugiau
sia dėmesio susilaukė bendro
sios pamaldos Paryžiuje, kur da
lyvavo 60 katalikų ir protestan
tų kunigų bei paisauliečių. Pa
ryžiaus arkivyskupas F. Marty 
pasisakė prieš tokius bandymus, 
pabrėždamas, kad Eucharistija 
yra krikščioniškosios Bendrijos 
vienybės sakramentas, kurio tik
rumą laiduoja tikroji kunigystė. 
Be tikro kunigo negali būti Eu
charistijos. Neigiamai dėl bend
rų pamaldų pasisakė ir protes
tantų vadovybė. Vatikano radi
jas, prisijungdamas prie Pary
žiaus arkivyskupo pareiškimo, 
pabrėžė, kad jam vienbalsiai pri
tars visa katalikų hierarchija. 
Reformininkų vadovai sutinka, 
kad dogmatiškai tai nėra pagris
tas dalykas, bet. siekiant vieny
bės, esą reikia ir nukrypimų.

* Steigiamas naujas vienuoly
nas Nigerijoj, Afrikoje. Kun. A. 
Ojefua, afrikietis, baigęs moks
lus Amerikoje, grįžo į Nigeriją 
ir čia pradėjo dėti pagrindus 
naujai vienuolijai, pritaikytus 
šio kontinento gyventojams.

* Visai nauja dabarties kuni
gų padėtis — sako kun. J. Fit- 
cher, jėzuitas, šiais laikais ne
gana baigti kunigų seminariją, 
reikia tęsti mokslą ir po šventi
mų, kad būtų liturgijos, psicho
logijos, šeimos gyvenimo ir so
cialinių problemų žinovas.

* Pranciškonai svarsto nau
jus pakeitimus, pagal priimtus 
nutarimus visuotiniame suvažia
vime 1967 m. Asyžiuje. Vakarų 
Amerikos provincijolas kun. 
Alan McCoy, OFM, kuriam pri
klauso Kalifornija, Oregon, Wa
shington, Arizona, New Mexico, 
Utah ir Colorado, yra pareiškęs, 
kad daugiau bus kreipiama dė
mesio veiklai vargšų tarpe, sten
giamasi padėti vyskupams, ku
riems trūksta kunigų. Vienuoli
niame gyvenime numatoma dau
giau laisvės. Vienuoliai galės im
tis apmokamų pasaulietiškų dar
bų, kurie padėtų vienuolijos iš
laikymui ir kartu būtų indivi
dualus apaštalavimas. Visi vie
nuoliai turi būti aktyvūs, kiek
vienas pagal savo gabumus.

* Kolumbijoje, kur vyksta
Pietų Amerikos vyskupų suva
žiavimas, paprašė žodžio ir pa
sauliečiai. Matant didelį skurdą, 
kviečiama ir prašoma, kad Bend
rija atsisakytų betkokios praban
gos. ' B. M.

Gyvenimo sąlygoms ir aplin
kybėms keičiantis, pasaulyje pa
mažu keičiasi ekonominė gero
vė, keičiasi politinė pusiausvy
ra, keičiasi žmonių galvojimas, 
todėl ir nuolat vyksta įvairių 
vertybių peržiūros procesas. 
Dažnu atveju gyvenimas susi
klosto taip, kad ne tik tikslų 
siekimo priemonės, bet ir idė
jas bei darbai, buvę geri vakar, 
pasidaro nebetinkami šiandien. 
Toks besikeičiančio gyvenimo 
procesas, be abejonės, negali ne
paliesti nei mūsų lietuviškosios 
išeivijos. Nors pagrindiniai mū
sų tikslai — Lietuvos laisvė ir ___
lietuvybės išlaikymas lieka ne- sakius, komunistų pavergtuose 
pajudinamai tvirti, tačiau prie- kraštuose, į šio proceso rėmus 
monės jiems siekti nuolat turi --------•- .-------
būti taikomos prie gyvenamo 
laiko tėkmės, kartas nuo kar
to turi būti peržiūrimos ir per
kainojamos. Tokio peržiūrėjimo 
dėka būna sudaromi ir nauji 
veiklos planai ateičiai.

Gausūs dalyviai
Lietuvių Fronto Bičiuliai, bū

dami vieni iš judresnių sambū
rių išeivijoje, nenori savo veik
loje užsidaryti. Jie visuomet 
stengiasi žengti su laiku ir savo 
veiksmus derinti prie laiko są
lygų. Per pastaruosius keliolika 
išeivijos metų LFB beveik kas
met rengia savaitines bendras 
konferencijas, populiariau va
dinamas studijų savaitėmis. Jų 
dalyviai bando pažvelgti į savo 
nueitą kelią, įvertinti dabartį ir 
paplanuoti ateities darbus.

Šiais metais liepos 28 — rug
pjūčio 3 dienomis Dainavoje 
įvyko JAV ir Kanados LFB dvy
liktoji studijų savaitė, kuri, gal
būt dėl rengėjų apsukrumo ar 
dėl prelegentų parinkimo ir te
mų aktualumo, sutraukė rekor
dinį dalyvių skaičių. Taip pat 
reikia pasakyti, kad šios fronti
ninkų studijų savaitės nesiribo
ja tik LFB sambūrio nariais, 
bet yra plačiai atidariusios duris 
visiems lietuviams, neatsižvel
giant į jų asmenines ar grupi
nes pažiūras. Tokio nusistatymo 
dėka ir šioje studijų savaitėje 
matėsi nemažai kitokio nusitei
kimo žmonių, kurie, aktyviai da
lyvaudami diskusijose, daugiau 
paįvairino ir šiaip įdomią pro
gramą.

Nauji aspektai
Pajėgių prelegentų, kaip dr. 

Girnius, dr. V. Vardys, V. Vai
tiekūnas ir L. Valiukas, ryški
nama studijų vedamoji mintis 
— jieškojimas bazės ateities 
laisvinimo veiklai — sukėlė ga
na gyvas diskusijas, nes pre
legentų buvo atviriau ir drą-

S LEON MITKIEWICZ

siau žvelgta į dabarties aplinką 
ir nebijota pajieškoti šiek tiek 
naujesnių krypčių.

Grynai iš akademinės per
spektyvos žvelgiant ir remiantis 
mokslu paremtomis teorijomis, 
tiksliai buvo susiorientuota da
bartinėje mūsų aplinkoje ir iš
ryškinti kaikurie nauji, tarptau
tinėje plotmėje besireiškią, po
litikos ir kultūros aspektai. Ypač 
tai ryšku buvo dr. J. Girniaus 
ir dr. V. Vardžio paskaitose.

Iškeltas ir pabrėžtas evoliuci
jos procesas Rytų Europos ko
munistiniuose arba, tiksliau pa

įspraudžiant ir pačią komuniz
mo tvirtovę — Rusiją. Konsta
tuotas antrosios kultūros ir hu
manistinių idėjų kilimas, išei
nąs iš pačių prispaustų ir pa
vergtų masių, kurių jau šiuo 
metu nebeįmanoma nuslopinti 
net pačiomis žiauriausiomis prie
monėmis. Todėl ir komunistų 
vadai yra priversti jų atsisaky
ti. Tačiau taip pat konstatuota, 
kad nei komunizmo esmėje, nei 
siekiuose, nei tiksluose pasikei
timų nėra, ir dėlto neverta su
sidaryti klaidinančių iliuzijų. Iš 
antros pusės, matant rezistenci
nio pobūdžio antrosios kultūros 
atsiradimą ir humanizmo kili
mą Rytų Europos komunistu val
domuose kraštuose ir tų abiejų 
reiškinių įtaką į politikos for
mavimą, buvo pabrėžtas ne vien 
tik politinių, bet ir kultūrinių 
priemonių panaudojimo reika
lingumas mūsų kovoje dėl Lie
tuvos laisvės, tuo pačiu pabrė
žiant ir Lietuvių Bendruomenės 
vaidmenį bei reikšmę šiame dar
be.

Čia ir anapus
Rimtas dėmesys skirtas lie

tuvybės išlaikymui, šią jautrią 
ir labai aktualią problemą dis
kutuojant paaiškėjo, kad lietu
vybės išlaikymas išeivijoje turi 
remtis vienakalbe lietuviška vi
suomene, lietuvių kalbą laikant 
pagrindine kalba, o visas kitas 
kalbas traktuoti kaip svetimas 
kalbas. Taip pat manyta, kad 
šioje srityje tėvų atsakomybė 
yra pirminė, bet ne vienintelė, 
nes lietuvybės išlaikymas yra 
visos organizuotos ir neorgani
zuotos išeivijos reikalas.

Svečiui iš Romos kun. dr. J. 
Vaišnorai, MIC, nušvietus šian
dieninę religinę padėtį okupuo
toje Lietuvoje, buvo nagrinėja
mi būdai ir priemonės būklei 
pagerinti. Svarstytas net Vii 
niaus Katedros išpirkimo klau
simas.

Jonas Maniuška Albinas Lajukas
Juozas Kozeris

JONUI NORUSIUI JAV mirus, brolį PRANĄ su ponia 

nuoširdžiai užjaučiame —

Dill Company Rubber skyriaus bendradarbiai

Eisenoje 300 dalyvių
Penktadienį, rugpjūčio 2, bu

vo suruoštas tradicinis partiza
nų pagerbimas. Trijų šimtų stu
dijų dalyvių eisena prie stovyk
lavietės kryžiaus, kiekvienam iŠ 
jų laikant rankoje po degančią 
žvakutę ir giesmės aidams ly
dint, sudarė reikiamą vakaro 
rimį. Kun. G. Kijausko, SJ, mal
da, prasmingi poezijos posmai 
ir turininga prof. J. Brazaičio 
kalba tinkamai pagerbė kritu
sius už laisvę brolius. Pagerbi
mas buvo baigtas salėje specia
liai šiam reikalui sukurtu mon-
landieči^ atliko kleve S0VIETAMS PAVOJINGAS ŽINGSNIS

šeštadienio rytą įvyko jauni- GEDIMINAS GALVA
mo simpoziumas, pavadintas ’ 
maištu, kurio metu buvo nagri
nėjamos jaunimo maištavimo 
problemos. Simpoziume dalyva
vo mokslus baigusio ar baigian
čio įvairių pažiūrų jaunimo at
stovai.

Šeštadienio vakare vėliavos 
nuleidimu, kurio metu uždaro
mąjį žodį, tarti buvo pakviestas 
JAV LB centro pirm. Br. Nai
nys, studijų savaitė buvo oficia
liai baigta.

Savaitės vainikas
Savaitės vainikas buvo šešta- 

dienįo vakare įvykęs literatūros 
vakaras. Dalyvavo programoje: 
poetė seselė Jurgita Saulaitytė, 
solistė Dana Stankaitytė ir ra
šytojas Aloyzas Baronas, kurie 
nepaprastai puikiai visus nutei
kė. Ypač nuotaikingas buvo A. 
Baronas savo aktualiomis temo
mis parašytais humoristiniais ei
lėraščiais. Žavėtinai puiki buvo 
ir mūsų mieloji solistė Dana.

Studijų savaitė buvo labai 
gerai organizuota, augšto moksli
nio bei kultūrinio lygio, pasi
reiškė sveiku tikrovės pajuti
mu, kultūringomis ir išsamiomis 
diskusijomis. Studijų dalyviai 
pasirodė kaip gyva,' gyvenimą 
suprantanti ir su juo žengianti 
lietuviškos visuomenės dalis. 
Kad vakarai neprailgtų, juos 
įdomiai paįvairino Aloyzas Ba
ronas savo humoristika ir jautį 
kepant, ir šiaip kur dalyviams 
į kampą susimetus. O kai sek
madienį po paskutinių stovyk
los kapeliono tėvų jėzuitų pro
vincijolo kun. G. Kijausko, SJ, 
atlaikytų pamaldų dalyviai skirs
tėsi namo, visi buvo puikiai nu
siteikę, dėkojo organizatoriams, • 
prelegentams ir menininkams. 
Visi tvirtai žadėjo čia būti ir se
kančiais metais. Tai nauja or
ganizatoriams problema, nes ir 
šiais metais didokoj Dainavoj ne- 
bevisiems užteko patalpų.

Čekoslovakijos reformos yra darbininkai atvirai reikalavo 
didžiausia pabaisa Maskvos kom- ūkinių socialinių sąlygų gerini- 
partijai. Spaudos cenzūros pa
naikinimas ir gydymas stalininės 
kompartijos padarytų žaizdų su
kėlė nerimą. Maskvai pavojingas 
rumunų tautiškumas, tačiau žy
miai pavojingesnis liberalinis 
posūkis j demokratiją. Kremlius 
gali pakęsti tautiškumo reiški
nius, bet nėra linkęs daryti nuo
laidų socialistiniame turinyje. 
Praha smogė į patį jautriausią 
tašką. Rumunų tautiškumas, če
kų ir slovakų liberalinis užmojis 
jau rado atgarsį rusų engiamose 
tautose, o ypač ukrainiečiuose. 
Ukrainos kompartijos sekreto
rius Aleksandras P. Botvinas 
ėmėsi griežtų priemonių su
drausminti liberalinio polinkio 
rašytojams ir tautiškai nusitei
kusiems ukrainiečiams, nors jų 
dalis priklauso sovietinei kom
partijai.

Per pastarąjį dvidešimtmetį 
čekai ir slovakai turėjo pergy-

mo.
Ministerio pirmininko pava

duotojas ir ūkio rikiuotojas prof. 
Ota Šikas nurodo, kad krašte tik 
pradėtas sąlygų keitimas. Praei
tyje buvęs menkas kapitalo in
vestavimas, klaidinga finansų 
politika, naujoms įmonėms kur
ti netikusių vietovių parinkimas, 
didelės išlaidos, menkos rūšies 
prekės, žemas darbo našumas, o 
statyba žymiai atsilikusi nuo va
karietiškų kraštų. Visa tai nega
li būti išspręsta vienu mostu.

Pradėtas reformas, prof. Šiko 
teigimu, trukdo krašto nugyve- 
nimo kaltininkai, vadinama opo
zicija, kuriai .talkina Maskva.

Čekoslovakijoje jau atliktas 
dalinis valymas, nors komparti
jos centro komitete ir seime už
tinkamas pasipriešinimas. Sovie
tų spaudimas reformas sulėtino. 
Reformų šalininkai atsidėję ruo
šiasi kompartijos suvažiavimui, 

venti sovietinio valstybinio ką- kuris įvyks š. m. rugsėjo mėne- 
pitalizmo santvarkos negeroves. 
Įmonės buvo suvalstybintos, že
mės ūkis sukolektyvintas, kraš
tas ūkiškai sovietų išnaudotas ir 
ėmė vis labiau skursti. O reikia 
neužmiršti, kad čekai, prieš tūks
tantį metų sukūrę savo valstybę, 
jos netekę kovojo už laisvę, žmo
niškumą. Aišku, taip grėitai jie 
negalėjo pamiršti savo istorijos, 
tautinio pabudimo praėjusiame 
šimtmetyje ir pilnutinio žmo
gaus siekimo, kuriam skersai ke
lio atsistojo sovietinė santvarka. 
Pvz., Gottwaldo (buvusio Zlin)

st Jei iki to meto Čekoslovakijos 
reformų šalininkai, tautinės 
kompartijos vadovai, atlaikys 
Maskvos karinį ir ūkinį spaudi
mą, krašte įvyks didelio mąsto 
pasikeitimai. Jie nežada grąžinti 
kapitalistinės santvarkos, tačiau 
bus pamiršti ir praeities sovieti
nės santvarkos aštrumai.

Čekai sugebėjo prisitaikyti vo
kiškame protektarate ir išlikti 
po sovietiniu padu iki atsirado 
sumanusis komunistas Šveikas, 
stojęs į nelygią kovą prieš Mask
vą.

LENKŲ KARINIS ATTACHE S s

368-
6813

f(tAUSKIT£-
PATARStM-PADEMM

į Lenkijos atstovybė Kaune i
banguojančių šviesių plaukų.

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių9 skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram" Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ" redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Vasario mėnesį mano 11 metų sūnus užsisakė 3 patefono plokš
teles už S3.30 iš vieno patefono plokštelių klubo. Jis pats pasirašė 
užsakymą ir pasiuntė pinigus. Po kiek laiko jis gavo užsakytas plokš
teles. Vėliau klubas-bendrovė jam atsiuntė daugiau plokštelių ir rei
kalavimą sumokėti S20.81. Jis grąžino neužsakytas plokšteles, o aš 
pasiunčiau bendrovei paaiškinimą. Tačiau tai nepagelbėjo ir dabar 
jis gauna iš agentūros grasinimus. Aš manau, kad mano sūnaus užsa
kymas negalioja, nes jis yra nepilnametis. Prašau pagelbėti. K. S., 
Torontas

Jūsų sūnus pasirašė užsakymą pirkti tris plokšteles papiginta 
kaina ir keturias plokšteles reguliaria kaina. Po mūsų laiško bend
rovė panaikino sūnaus pirkimo sutartį ir Jūs daugiau negausite jo
kių sąskaitų. Jūs teisingai pastebėjote, kad nepilnamečių pirkimo su
tartys, kurios neliečia ■ tokių būtinų daiktų, kaip maistą ir drabu
žius, teisiškai negalioja. Tačiau prekybininkai to nežiūri ir stengiasi 
visokiais būdas savo prekes pardavinėti. Patartina prieš pasirašant 
betkokį užsakymą ar Įsipareigojimą nuodugniai ji perskaityti. Taip pat 
reikia ir vaikus prižiūrėti, ką jie pasirašo.

Per privatų darbo biurą gavau įmonėje darbą. Už tai biurui su
mokėjau S150. Tačiau darbas nebuvo pagal mano specialybę ir po 
dviejų mėnesių buvau atleistas. Vėl kreipiaus į tą biurą, bet jie 
negalėjo rasti jokio darbo. Po kiek laiko aš pats radau tinkamą darbą 
ir paprašiau biurą grąžinti $150. Užuot grąžinęs, jis pareikalavo dar 
S95.80. Prašau pagelbėti. E. T., Klevelandas, Ohio

Ohio valstybinis komercijos departamentas sako, kad Jūs pir
mame darbe uždirbote $588. Kadangi tai buvo laikinis darbas, biuras 
turi teisę gauti 20% nuo Jūsų uždarbio, ty. $117.60. Jūs jiems su
mokėjote $150, todėl jie privalo Jums gražinti $32.40. Departamentas 
parašė biurui laišką ir Jūs greitai gausite savo pinigus.

Pereitais metais turėjau nelaimę. Gruodžio mėnesį gavau iš savo 
draudos bendrovės laišką, kuriame buvo prašoma užpildyti įvairius 
pareiškimus. Iki šiol dar negavau jokios kompensacijos. Tai bend
rovei aš pranešiau savo naują adresą, bet nieko iš jų negirdėjau. 
Kas atsitiko? B. V., Torontas

Nieko neatsitiko. Jūs negrąžinote užpildytų pareiškimų ir bend
rovė negavo Jūsų adreso pakeitimo. Kompensacijai gauti reikia at
likti tuos formalumus.

(Tęsinys iš praeito numerio)
Vizitas truko tik 15 min. Su- Pik. Deglavs jau pirmame pasi- 

sijaudinęs autorius išėjo iš Lie- j ---
tuvos kariuomenės štabo. Juk nai prie karinių reikalų, pasi- 
tai buvo pirmas oficialus lenko ‘ siūlydamas būti vadovu vieti- 
karininko vizitas lietuviams. Pa
stariesiems susijaudinimas buvo 
juo didesnis, nes jautėsi paže
minti ir nuskriausti Lenkijos jė
ga primestos santykių užmezgi
mo formos. Suprantama, kad 
per 20 metų Vilniaus bylos klau- 

_____ ________ simas padarė savo, ir autorius 
ir pusryčius lėktuve — buvo ne-‘ P^- Dulksnį. Ne
paprastai skanu. Prieš nusilei- ‘ "
džiant Paryžiuje mergaitės gra
žinosi ir juokus krėtė. Lėktuvui 
nusileidus 8 v. ryto visi atsi- 
ėmėm lagaminus ir perėjom per 
muitinę, kur pasitiko dail. Ž. 
Mikšys, lietuvių atstovas. Kol iš
sikeitėm pinigus ir susiorgani- 
zavom. praėjo virš valandos lai
ko. Pagaliau apsistojom Hotel 
Rochambeau (4, Rue La Boetie, 
Paris 8e), greitai susitvarkėm ir 
ėjom apžiūrėti to garsaus mies
to Paryžiaus — Champs Elysėes, 
Cathedral ,de Notre Dame. Le 
Louvre, Tbur d’Eiffel ir t.t.

Nukelta į 6-tą psl.

kalbėjime iš karto perėjo gry-

ALDONA VOLUNGYTĖ

Pirmoji “Gyvataro” diena Europoje
Kanados lietuvių tautinių šo

kių grupė “Gyvataras” iš Ha
miltono pajudėjo liepos 31 d. į 
Maltono aerodromą, kur teko 
atsisveikinti su palydėjusiais 
tautiečiais ir tėveliais, kuriems 
šokėjai buvo ypač dėkingi už 
didelę pagalbą ir kantrybę. Kos
to Bieliūno šeimininkė išvykos 
proga iškepė 15 svarų pyragą, 
kurio pirmąjį gabalėli atsilau
žė L. Kossar, Kanados Etninio 
Meno Tarybos direktorius. Iš 

- Toronto išskridom 5 v. p. p.
Montrealį pasiekėm 6 v.v. ir 

tuoj pat susipažinom su “Les 
danseurs du St. Laurent”, ku
rie drauge su mumis dalyvaus 
Montrejeau, Prancūzijoj, festi
valyje. Iš Montrealio išskridom 
8.10 v.v. Pakilo lėktuvas į de-

besis, ir nebuvo matyti žemės. 
Ir gerai, nes turėjom laiko tru
putį numigti. Gavome vakarienę

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT 
TAISOME IR APTRAUKIAME KIDES IR SOFAS

žiūrint to, lietuvis jį priėmė su 
visais formalumais, su pilnu eti
ketu — neparodė, kad lenkas 
karininkas yra tik svečias Lie
tuvoj, svečias, kuris įsibrovė tik 
fizine jėga. Pirmas susitikimas 
paliko labai gerą įspūdį. Taip 
pranešė savo raporte Varšuvai 
pik. L. M.

Vizito metu autorius sužino
jo, kad Kaune gyvena Sov. Są
jungos ir Latvijos kariuomenės 
atstovai. Britas, prancūzas, ame
rikietis, estas, suomis, švedas 
ir japonas yra kartu akredituo
ti Latvijai ir Estijai ir visi gy- 

• vena Rygoje. Vokietijos, Veng
rijos, Čekoslovakijos kariniai at
stovai gyvena Maskvoj, Italijos 
— Berlyne.

Lenkas nuskubėjo su vizitu 
pas Sov. Sąjungos karinį at
stovą Kaune gen. K. Tiaželniko- 
vą. šis pareiškė: “Zdzies skučno, 
niečevo dielat i niekuda dieval- 
sia, w Kownie niet nikakoj žiz- 
nij” (čia labai liūdna, nėra kas 
veikti, nėra kur dingti, Kaune 
nėra jokio gyvenimo — K. B.). 
Pridūrė, kad netrukus grįžta į 
Maskvą.

Gen. K. Tiaželnikov turėjo 
būti carinės armijos karinin
kas, dar senos karininkų mokyk-

leidimą Kaune visiškai neside
rino su naująja Sov. Sąjungos 
mokykla.

VakaruoM —137 RONCESVALLES AVI.—TEL 537*1442 karinis attache pik. V. Deglavs.
Rytuose — 2448 DANFORTH AVt — TIL OX 9-4444 Jfc buvo jaunas žmogus, gal 35

7 metų amžiaus, labai inteHgen-
tiško ir malonaus veido, 
kaktos, mėlynų akių ir švelniai

niuose susitikimuose. Autorius 
mielai tuo pasinaudojo ir jų 
santykiai iki pat pabaigos buvo 
labai nuoširdūs.

Pirmas diplomatinis išsišoki
mas įvyko ryšium su ponių vi
zitais. Šalia Lenkijos pasiunti
nybės narių oficialių vizitų, juos 
darė ir jų žmonos. Tuos pasi
matymus organizuodavo Vanda 
Charvatienė, kuri vieną dieną 
pati (ar vyro sekretorė) paskam
bino p. Lozoraitienei, užsakyda
ma pas ją vizitą Lenkijos pa
siuntinybės ponių. Lietuvos už
sienio reikalų ministerio bute 
telefonu atsiliepė vienas minis
terio St. Lozoraičio artimųjų ir, 
greičiausiai dėl kalbos nepakan
kamo mokėjimo, atsakymas bu
vo teigiamas: p. Lozoraitienė se
kančią dieną 5 v.v. savo namuo
se lauks visų pasiuntinybės na
rių. Lenkijos pasiuntinybė šį 
kvietimą priėmė kaip didelį di
plomatinį laimėjimą, tad ir se
kančią dieną labai iškilmingai, 
net trimis automobiliais (ketu
rios vedusiųjų poros ir du vien
gungiai) išvyko pas p.p. Lozo
raičius. Bet jiems įėjus Į salo
ną, įvyko tikras “tableau” — 
nebylė scena, kurioj stovėjo ne
tikėtai užklupta p. Lozoraitienė. 
Pasriodė, kad ji laukusi tik ke
turių ponių, o ne visos Lenkijos 
pasiuntinybės. Tokio netikėto 
vizito užklupta p.. Lozoraitienė 
net pamiršo su vyrais pasisvei
kinti. Keletą minučių viešpata
vo nemaloni tyla ir sumišimas. 
Padėtį išgelbėjo už kelių minu
čių atvykęs protokolo šefas 
Girdvainis. Atsirado juoda ka
va, pyragaičiai, užsimezgė ir kal
ba, daugiausia megzta tik vienos 
p. Charvatienės.

To “nelaimingo” vizito metu 
pik. L. M. stebėjo Lietuvos už
sienio reikalų ministerio butą, 
kuris buvo labai ištaigingas ir 
sudarė augštos klasės vaizdą.

Dvieju augštų namas stovėjo 
netoli užsienio reikalų ministe-

rijos ir greičiausiai buvo caris- 
tinės Rusijos augšto pareigūno 
nuosavybė. Prieš pastatą, prie 
Įėjimo, stovėjo gražia uniforma 
apsirengęs policininkas, šis ne
vykęs vizitas buvo pokalbių te
ma visame Kauno diplomatinia
me korpuse.

Padėtis buvo atitaisyta pik. 
Dulksnio, kuris telefonu prane
šė, kad gen. Raštikis ir gen. 
Černius priims pik. L. M. ba
landžio 27 d., o gen. Rėklaitis — 
sekančią dieną. Šiuos vizitus 
Lenkijos karinis atstovas laikė 
labai svarbiais, ypač pas gen. 
St. Raštikį. apie kurį jis girdė
jęs jau Varšuvoj, kad tai nepa
prastų gabumų karininkas, pla
čios įtakos, turįs prez. A. Smeto
nos ir tautininkų partijos pilną 
pasitikėjimą. Latvijos karinis at
stovas išsireiškęs, kad gen. St. 
R. yra labai malonus žmogus.

1938 m. balandžio 27 d., 11 
vai. 45 min. ryto, pik. L. M. savo 
automobiliu, kurio priekyje ple
vėsavo lenkiška vėliavėlė, išvy
ko pas gen. St. Raštikį.*

Lietuvos generalinis štabas 
buvo įsikūręs dviejų augštų pa
state. Prie įėjimo jau lauke ka
rininkas ir garbės sargyba, kuri 
preciziškai gerbė ginklu. Laukia
majame pulkininką L. M. sutiko 
gen. St. Raštikio adjutantas Ge- 
cevičius, kuris, pasikeitęs su sve
čiu keliais sakiniais, atvedė jį į 
Lietuvos kariuomenės vado ka
binetą. Buvo tai didelis kamba
rys, tikrumoj salė, ir beveik tuš
čia. Už rašomojo stalo atsistojo 
neaugšto ūgio, liesas vyras. Tai 
ir buvo gen. St. Raštikis. Len
kijos karo atstovas žengė kele
tą žingsnių jo kryptimi. Padarė 
ir gen. St. Raštikis keletą žings
nių į priekį. Tuomet pik. L. M. 
vadovaudamasis lenkiškos ri
kiuotės statuto taisyklėm, pilnai 
išsitempęs, atraportavo lenkiš
kai. Gen. St Raštikis, taip pat 
ramiai stovėdamas, išklausė pik. 
L. M. tarnybinio raporto, kad jis 
yra skiriamas Lenkijos kariuo
menės atstovu Lietuvai. Paspau-

klausė rusiškai, ar pik. L. M. 
norėtų kalbėti rusų ar vokiečių 
kalbomis, nes prancūzų kalbos 
jis nemokąs. Pik. L. M. atsakė 
pasirenkąs rusų kalbą. Gen. St. 
R. nusišypsojo ir pareiškė: “Tu
rėjau galvoje tik lingvistinę pro
blemą”. Tad abu kalbėjosi rusiš
kai. Lietuvos kariuomenės vadas 
klausė apie pirmuosius įspūdžius 
iš Lietuvos ir Kauno, Augštes- 
niąją Varšuvos Karo Mokyklą, 
mat, žinojo, kad pik. L. M. yra 
joje buvęs dėstytoju. Jis palan
kiai atsiliepė ir apie karinę len-

sakėsi esąs nuolatinis jų skai
tytojas. Daug jis kalbėjo apie 
vokiečiu karinę doktriną, bet

nerodė jai didesnės pagarbos, 
nors, kaip pats pažymėjo, buvo 
Berlyno Augštesmosios Karo 
Mokyklos auklėtinis.

Pik. L. M. klausėsi gen. St. 
Raštikio kalbos su dideliu dė* 
mesiu. O jis kalbėjo pamažu, 
tikrumoj tyliai, labai aiškiai, la

vos generolo uniforma, atrodė 
labai elegantiškai. Kalbėdamas 
lengvai gestikuliavo, tačiau iš 
pajudintų temų ir priėjimo prie 
jų buvo matyti, kad Lietuvos 
kariuomenės vadas buvo gero

žurnalus, be abjonės, mokėjo ir 
lenku kalbą.
(Bus daugiau* PiraoJė K. Baraoas



Dalinosi džiaugsmu ir vargu
Kapucinas kunigas Alfonsas-Juozas Bernatonis — 

sidabrinis sukaktuvininkas
Š. m. rugpjūčio 1 suėjo 25 me

tai, kai kapucinas vienuolis Al
fonsas Bernatonis Vokietijoje, 
Vestfalijos Miunsteryje priėmė 
kunigystės šventimus. Jo kelias 
į kunigystę nebuvo rutiniškas. 
Gimęs 1914 m. Dainavos šalyje, 
Jiezno valsčiuje, Mediniškių kai
me, gimnazijos mokslus tepradė
jo eiti sulaukęs 18 metų, iš da
lies kapucinų gimnazijoje Plun
gėje, iš dalies privačiai. Brandos 
egzaminus išlaikė prie švietimo 
ministerijos Kaune, jau būda
mas vienuoliu. 1940 m. pradėjo 
būsimam kunigui raikalingas 
studijas Vokietijoje, Miunsterio 
kapucinų augštojoje teologijos- 
filosofijos mokykloje. Kunigu 
įšventintas 1943 m., o studijas 
užbaigė 1944. Darbą pradėjo 
Mainze. Karui pasibaigus įsijun
gė į lietuvių pastoraciją ir įvai
riuose Vokietijos miestuose bu
vo lietuviškų religinių bendruo
menių steigėju: Wiesbadene, 
Offenbache, Darmstadte, Giesse- 
ne, Kaiserslauterne, Dieburge, 
Allmenfelde, Babenhausene. 
Nuo 1947 m. darbavosi Hanau 
lietuvių tarpe — tiek tada, kai 
ten buvo tūkstančiai lietuvių, 
tiek šiandien, kai jų tėra maža

Sukaktuvininkas kun. Alfonsas 
Bernatonis, kapucinas, studijų 
metais Vestfalijos Miunsterio 
mieste, Vokietijoj

saujelė. Nuo 1950 m. lapkričio 
1 iki 1965 m. gruodžio 31 d. bu
vo vyriausiuoju lietuvių sielova
dos tvarkytoju Vokietijoje, iš 
pradžios taip pat Austrijoje. Jo 
pastangų, dėka lietuviai kunigai 
buvo pilnai įteisinti ir medžiagi
niu atžvilgiu aprūpinti. Visą V. 
Vokietijos plotą suskirstė į 11 
sričių, kiekvienos srities centre 
įkurdindamas lietuvi kunigą. 
Pats įsikūrė Dieburge, kuris, ge
ografiškai žiūrint, yra pačiame 
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Mylimai Mamytei LEOKADIJAI GARKŪNIENEI mi

rus, sūnų A. GARKŪNĄ ir jo žmona nuoširdžiai užjau

čiame —

O. K. Celiauskai K. J. Šlekaičiai
E. A. Ramanauskai G. P. Breichmanai

V. Vokietijos lietuvių katalikų suvažiavimo dalyviai klauso prel. dr. 
J. Avižos (apačioje) paskaitos. Apie šį reorganizacinį suvažiavimą 
buvo rašyta "TŽ" 30—31 nr.

Medicintms ir pooperacinis gydymas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo ’’etuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

ir. garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PsJ).R.M.N.Pt.

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

V. Vokietijos viduryje. Salia sa
vęs visuomet turėjo vieną ar 
daugiau pagalbininkų. Buvo lai
kąs, kai Dieburgo įstaigoje dir
bo net 4 kunigai, suprantama, ne 
vien biurokratinį darbą, o ir rū
pindamiesi tiesiogine sielovada 
keliose vyskupijose. Daug dėme
sio skyrė socialinei veiklai, čia 
sueidavo vargdienių prašymai, 
čia būdavo ruošiami maisto ir 
drabužių siuntiniai iš BALFO 
bei vokiečių Caritas gėrybių. 
Vienu pagrindinių rūpesčių visa
da buvo Vasario 16 gimnazija, 
kuriai to vardo davimas maž 
daug sutapo su Bernatonio dar
bo pradžia sielovados vadovo pa
reigose. Jis buvo vienas pagrin
dinių iniciatorių, kad gimnazijai 
būtų įgyta nuosavybė, jis surado 
ir pilį su parku prie Huettenfel- 
do kaimo ant Hesseno ir Baden 
Wuerttembergo sienos, dabar 
vadinamą Romuva. Ilgą laiką 
buvo gimnazijos kuratorijos, vė
liau švietimo komisijos pirmi
ninku, o dabar yra naujai įsteig
tosios kuratorijos narys. Kelis 
kartus, kai gimnazija buvo atsi
dūrusi kritiškoje medžiaginėje 
būklėje, buvo jai perleidęs savo 
sutaupąs. Vasario 16 gimnazijo
je nebuvo tokio džiaugsmo, ku
riuo nesidalintų kun. Alfonsas, 
nė tokios nesėkmės, dėl kurios 
jis nesijaudintų. Iškilus planams 
statyti naujas patalpas bendra
bučiui, Bernatoniui, kartu su ki
tais dviem veikėjais, buvo paves
ta ištirti to plano vykdymo ga
limybes.

Jubiliatas visą laiką aktyviai 
reiškiasi taip pat visuomeniško
je veikloje, į ją skatindamas įsi
jungti kitus kunigus ir nekuni- 
gus. Pagrindinis tos veiklos lau
kas yra Lietuvių Bendruomenė. 
Jos krašto tarybon Vokietijoje 
išrenkamas, bene, nuo 1950 me
tų. šiemet yra išrinktas atsto
vauti Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenei III-me PLB seime 
Niujorke. Todėl jau birželio ga
le išvyko Į JAV. Nuo 1966 m. 
pradžios kun. Bernatonis yra 
lietuvių klebonu Fuldos, Lim- 
burgo, Mainzo ir iš dalies Frei- 
burgo vyskupijose. Tame darbe 
jam talkina kun. V. Damijonai
tis.

Norint apibendrinti kun. Al
fonso Bernatonio asmenį, tektų 
jį pavadinti praktiškojo gyveni
mo meistru, kuris neužsiima ar 
nedaug teužsiima teorizavimu, o 
žiūri, kur, ką ir kaip galėtų ge
riau atlikti. Vienas jo ryškiausių
jų bruožų yra svetingumas. Re
tai galima jį užtikti vieną. Be 
žmonių jis užtrokštų, negalėtų 
būti laimingas. Optimistas, grei
čiau dainuojąs, negu verkiąs. Pa
siruošęs visus suprasti ir pagel
bėti. Tai tikras Dainavos šalies 
vaikas. ELI

V. Vokietijos lietuvių katalikų kunigų grupė; iš kairės: kun. dr. S. Matulis iš Anglijos, kun. dr. J. Pet
raitis, sukaktuvininkas kapucinas kun. Alf. Bernatonis, prel. J. Balkūnas iš JAV, kun. A. Rubikas ir 
kun. A. Bunga

Kankintas Rusijoj mirė Brazilijoj
A. a. prelatas Kazimieras Miliauskas mirė 1968 m. liepos 24 d. Dirbo brazilams, bet iš jų nesu

laukė globos ilgoje ligoje • Palaidotas savo tautiečių V. Zelinoje
HALINA MOŠINSKIENEBrazilijos žiemos popietė. Šal

toka. Praeinu pro V. Zelinos baž
nyčią, stabteliu valandėlei pasi
grožėti naujai išpuoštu fasadu. 
Mane prakalbina lietuvė para
pijietė. “Ar jau atvežė?” — “Ką 
atvežė?” — į klausimą klausi
mu atsakiau nustebusi. “Ogi ku
nigą.” — “Kokį kunigą?” — 
šiurpas nukrečia mane. — “Tai
gi, tamstele nežinai, monsenjo- 
ras Miliauskas numirė. Kunigai 
pranešė, kad pavakary atveš j V. 
Zelinos bažnyčią.” — “Amžiną 
atilsį...” — atsakiau automa
tiškai ir atsisveikinau. Nebe- 
džiugina nei pavakario saulutė.

Slenku gauburiuota pakalne 
namų link. Atsiminimų prožek
torių šviesoje praeities vaizdai, 
lyg spalvotas filmas, išryškėja 
ir vėl nublunka mirties trium
fe.

❖ ❖ ❖
... Prelatas Kazimieras savo 

laiku keletą metų darbavosi V. 
Zelinos parapijoje. Vėliau jis 
pasitraukė, bet būdavo dažnas 
svečias lietuvių kunigų klebo
nijoje.

Vieną sekmadienį, kaip įpras
ta, užeinu į kleboniją po pamal
dų. Čia jau susirinkę parapijie
čiai; vieni laiškų atsiimti, kiti 
privačiais reikalais pasikalbėti 
su klebonu Pijumi, dar kiti or
ganizacijų reikalais.

Tarpdury pasirodo prel. Ka
zimieras — augštas, pedantiš
kai tvarkingas, sveikinasi su vi
sais, juokauja, kiekvieną užkal
bina vardu — Juozuk, Petriuk, 
Aleksiuk... Moterėlės lenkiasi 
žiedo pabučiuoti. Tas žiedas taip 
tinka baltai ilgų pirštų rankai!
— Man atrodė, tos rankos gali 
būti šventojo.

Pamatęs mane, plačiai nusi
šypsojo: “Užeik, Mošinskiene. 
Kaip laikaisi? Ką Algirdas vei
kia?” Pasakoju, bet staiga jis 
mano kalbą nutraukia. “Sakyk, 
Mošinskiene, kaip tu savo tame 
eilėrašty rašei “Aš myliu! Aš 
myliu gyvenimą savo, kuriame 
mano plaukai nubalo!...” žinai, 
puikiai pasakei, puikiai! Poetė 
esi.” — “Aš nesu jokia poetė,
— ginuosi, — tik taip laisvalai
kiais gadinu popierių...” Jis 
vėl kartoja tas mano eilutes ir 
taip nuoširdžiai juokiasi. “Poete 
esi. Poetiškos sielos ...” ir už
sirūko cigaretę. “Rašyk, Halina, 
neužmesk savo talento. Rašyk.” 
Aš stebiu, kaip jo veidas staiga 
pasikeičia. Jis lyg atitolsta kaž
kur, mėlynas žvilgsnis nubėga 
kažkur tolyn ... Žinau, jaučiu, 
kad jis čia tik svečias ....

... Praia Grande. Vasara. Di
dingas Atlantas ošia. Lyg Nep
tūno žirgai palaidais karčiais, ri
tasi į krantą viena per kitą ban
gų keteros. Pavakarys — pats 
maloniausias pasivaikščiojimui 
metas. Net nepastebiu, kaip nu
žingsniuoju keletą kilometru 
nuo vasarvietės, čia jau retėja 
besimaudančiųjų grupelės, bet 
vienur kitur matau vyresnio am
žiaus mėgėjus žuvauti. Jie stovi 
ilgas valandas įsibridę van
denin, palaidais marškiniais, 
trumpom kelnaitėm, šiaudinėm 
skrybėlėm, giliai užsmauktom 
ant galvų, brezentiniais maiše
liais, permestais per petį. Pats 
paskutinysis — man pažįstamas 
siluetas. Jis beveik nieku nesi
skiria nuo kitų, tik ant jo pe
ties nėra brezentinio maišelio. 
Tai mūsų mielas kunigas Mi
liauskas (tuo laiku jis teturėjo 
kaunauninko titulą). Jis iki su
temų pats vienas, meškerę už
metęs, laukdavo žuvies. Nieka
da jo nesutrukdydavau. Bet, kai 
vakarienės metu susitikdavome 
nrie bendro stalo pensijonate, aš 
klausdavau, kaip sekėsi žūklė. 
Jis juokdavosi ir sakydavo: “Ry
toj pietums bus žuvis!”

Ar jis kada pagaudavo žuvį? 
O jeigu ir pagaudavo, tai tikriau
siai ir vėl i jūrą paleisdavo, min
tyse sakydamas: “Kvailute, ir ko 
gi tu tokia godi esi...” Mat, šis 
žmogus negalėjo nieko nu
skriausti, nieko užgauti, niekam 

pikto žodžio tarti.
•**

... Sėdime vasarvietės parke, 
blankių šviesų apšviestame. Virš 
mūsų atsivėrusios nakties akso
minės erdvės. Kažkur jaunimas 
dainuoja gitarai pritariant ilge
singas serenadas. Krūmuose 
blykčioja “vakalumen” — fosfo
rinės šviesikės. Brazilijos gam
ta atbunda naktį: čirškia, zvim
bia, dūzgia visokie vabalai, žio
gai, svirpliai. Tolumoje dūsauja 
Atlantas. Mano vyras nesveikuo- 
ja. Jis jaučiasi nelaimingas ir 
baimės pilnas. Aš stengiuosi jį 
guosti, bet mano žodžiai jo neįti
kina.

“Štai, kur du balandėliai bur
kuoja!” — pažįstamas balsas iš
blaško. Pasispraudęs rankinį ra
dijo aparatą, kunigas Miliaus
kas atsisėda ant to paties suo
lelio, greta Algirdo. “Sakyk, Al
girdai, kokią čia simfoniją gro
ja. Ar įspėsi?” —: “Klauskite 
mano žmoną. Ji visas simfoni
jas atmintinai žino.” — “Ką čia 
kalbi — klauskite žmoną! Tu, 
vyruti, toks protingas, apsiskai
tęs, kultūringas, turi žinoti ir 
nusimanyti muzikoje.” — Kun. 
Kazimieras pasiūlo cigaretę ma
no vyrui ir pats lengvą dūmelį 
užtraukia.

Vyras pradeda Skųstis savo 
negalavimais. “Brolyti, nesi
skųsk ir nenusimink. Mirtis 
ateina tada, kai mažiausiai jos 
lauki. Žinai, kaip buvo su ma
nim? Klausykis. Sėdžiu bolševi
kų suimtas Minsko kalėjime. Su 
manim dar du “liaudies prie
šai”. Kankinimai, tardymai — 
pasidariau visiškai atbukęs. Ne
jaučiu niekam užuojautos, tik 
noriu miego, pasiutusiai noriu 
miego. Vieną rytą išsiveda mus 
visus tris sargybiniai. Išveda Į 
kalėjimo kiemą, pastato prie sie
nos. Pririša prie stulpo. Užriša 
akis. Salvė!... Kai man atriša 
akis, matau abudu savo celės 
draugus sugniužusius. Aš lieku 
gyvas. Kodėl?

“Patiko?” — vaiposi enkave
distas išpuvusiais metaliniais 
dantimis... — Dabar prisipa
žinsi esąs kaltas? A? ... Apsi
galvok.”

Mano galvoje tuštuma, baisi 
tuštuma... tik lavonai, lavonai 
vaidenasi.”

Kun. Kazimieras užtraukia 
aistringai dūmą ir nutyla...

Mudu su vyru jaučiame, kad 
mūsų išgyvenimai, skundai, ne
pasitenkinimas tėra lyg nema
lonus kvapas, kurį nusinešė vė
jas.

Dar ilgai tą vakarą, man nu
ėjus poilsiui, jiedu kalbėjosi. O 
kitos dienos rytą prie kavos te
ko ir man išklausyti “pamoks
lo”, kad būčiau atidesnė žmona 
ir savo vyro negalavimais susi
rūpinčiau. Už tai aš liksiu vi
sam gyvenimui jam dėkinga. 
“Būk jam ne vien žmona, bet 
motina ir draugė, nes jis drau
gų neturi. O vienatvė gali pri
vesti žmogų prie beprotybės ...” 
Tokie buvo kun. Miliausko žo
džiai.

Ne aš viena šiuos žodžius gir
dėjau. Neviena ligonį, nuliūdusį 
ar kenčiantį žmogų jis paguodė 
savo paprastu, bet kartu ir iš
minties pilnu žodžiu. Jis buvo 
tas gerasis apaštalas, kuris sten
gėsi būti su visais ir visiems tik 
džiaugsmą bei gėrį skleisti.♦ * *

Nepaprastą jo sielos virpėji
mą jautė parapijiečiai, kai jis 
sakydavo pamokslus. Jam tai 
būdavo pati sunkiausia pareiga, 
nes nepajėgdavo sulaikyti savo 
ašarų... Prel. Kazimieras Mi
liauskas pats savyje išgyveno 
niekam nežinomą, bet be galo 
skaudžią tragediją.

Aplinkybių priverstas, jis dir
bo svetimiems. Tačiau nėra bu
vę lietuviško viešo parengimo, 
kur jis nebūtų dalyvavęs. Vie
šuose tautiniuose minėjimuose, 
iškilmingose šventėse, visada pe
dantiškai tvarkingas savo išore 
ir laikysena, jis atstovaudavo 

lietuviams kunigams. Deja, jaut
rūs nervai neturėjo poilsio. Pa
šlijo sveikata. Nerimas ir baimė 
įsirėžė kilniuose veido bruožuo
se, didelėse mėlynose akyse, ku
rios kartais buvo panašios į 
skausmu spindinčius pasiklydu
sius meteorus.

Maždaug prieš 5 metus suži
nojome, kad prel. Kazimieras in
ternuotas ligoninėje ir ruošia
mas galvos operacijai -— esąs 
auglys smegenyse. Operacija bu
vo padaryta. Jokio auglio ne
rasta. Po operacijos grąžintas 
lietuvių globai, kaip visiškas in- 
validas-bevalis, be atminties, nie
ko nebeatpažįstąs. Liko tik kū
nas; siela jau buvo nežinia kur 
beklaidžiojanti.

Prelato Ragažinsko globoja
mas, S. Paulo lietuvių išlaiko
mas, dar vegetavo sanatorijoje 
be jokių vilčių pasveikti. Ir pa
galiau 1968 m’, liepos 24 d. atė
jo galutinis išsivadavimas — jis 
užmigo amžinu miegu. Tos pat 
dienos pavakaryje buvo atvež
tas į V. Zelinos parapijos baž
nyčią, pašarvotas ir liepos 25 d. 
atlaikytos iškilmingos pamaldos, 
dalyvaujant 12 kunigų. Po to 
gausi lietuvių minia palydėjo 
velionį į S. Paulo miesto Araca 
kapines, kur liks ilsėtis toli nuo 
tėvynės žydinčių sodų. Iškankin
ta, tauri siela pagaliau išsiveržė 
iš žemiško gyvenimo amžinam 
poilsiui Apvaizdos glėbyje.

❖ ❖ ❖
Prelatas Kazimieras Miliaus

kas, vos tesulaukęs 55 m. am
žiaus, išėjo iš gyvųjų tarpo, ta
čiau liko lietuvių tarpe neuž
mirštamas kaip tikras dvasios 
tėvas.

Gimęs 1913 m. kovo 19 d. 
Dzingiškių k., Simno vlsč., Aly
taus apskr. 1937 m. baigęs Vil
kaviškyje kunigų seminariją. 
Buvo A., Panemunės šaulių dva
sios vadu ir veikė krikščionių 
darbininkų sąjungoje bei pava
sarininkuose. Nuo 1940. VII. iki 
1941. VI. bolševikų kalintas Ma
rijampolės, Kauno ir Minsko 
kalėjimuose. 1944 m. pasitrau
kė į Vokietiją. 1947 m. atvyko 
Brazilijon, kur iki 1954 m. bu
vo V. Zelinos lietuvių parapijos 
vikaru S. Paulyje. Po to buvo 
S. Caetano parapijos klebonu, 
o vėliau St. Andre vyskupijos 
generaliniu vikaru. Čia buvo pa
keltas į prelatus.

Jam nepagydomai susirgus, 
St. Andre vyskupija visiškai at
sisakė globoti ligonį, nes buvo 
svetimšalis — lietuvis. Iki pa
skutinės gyvenimo valandos jį 
globojo lietuviai kunigai ir S. 
Paulio lietuvių organizacijos bei 
pavieniai geros širdies asmenys.

Teilsisi Viešpaties ramybėje 
ir Brazilijos žemėje!

ITE MISSA ĖST
Gaudžia varpai 
liūdnai, liūdnai, 
kelia Į dangų Kryžiaus pečius — 
sulaužytus balandžio sparnus;
Į erdvę mėlynai ryškią 
palydi vėlę blyškią, 
nualpsta didmiesčio ūžesy, 

žvakės smilksta prie karsto, 
smilksta i skliautus malda 
širdies vienišos, 
kaip balandžio plunksnos baltos 
skridimas. Vienišos, vienišos----------
Gaudžia varpai liūdnai, 
liūdnai...

Jis užmigo.
Amžiams užgeso gerosios akys — 
nusviro balta ranka, 
pakėlusi Ostiją šventą — 
Kančios Taurė Ūko tuščia...
Gaudžia varpai liūdnai, 
liūdnai.------- —

(Prelato Kazimiero Miliausko, 
atsiskyrusio su šio pasaulio kan
čiomis, šviesiam atminimui 1968. 
VII. 24.).

HALINA DIDŽIULYTĖ-
MOSINSKIENB
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ATEITIES LIETUVIŲ STOVYKLOJE
Naujoviška stovykla • Nebėra paskaitų — tik pašnekesiai *
Pagrindinis šūkis—“įsijungti" • Kiekvienai dienai atskira tema

Pasklido žinia, kad Kanados 
lietuviai moksleiviai ateitininkai 
rengia šaunias, naujoviškas sto
vyklas. Ar tiesa? Argi jie gali 
tai padaryti? Kaip “neviernam 
Tamošiui”, reikia pamatyti. Nu
važiuoju į Naująją Wasagą, apie 
85 mylias nuo Toronto, kur 
įrengta erdvi Tėvų pranciškonų 
stovyklavietė. Ant smėlingos 
kalvos, tarp augštų pušų ir eg
lių knibžda jaunimas, suvažia
vęs iš Toronto, Otavos, Mont- 
realio, Hamiltono, St. Cathari
nes, Buffalo, Detroito, Čikagos, 
Klevelando ir kitų vietovių. Tai 
ateities lietuviai — pamaniau, 
ne tik dėlto, kad jie pasivadinę 
ateitininkais, bet ir tikrąja pras
me jie tokie yra. Juk po kelių 
ar keliolikos metų jie bus jau 
suaugę lietuviai — aktyvioji iš
eivijos dalis, šioje stovykloje 
jie tam ir ruošiasi.

Pastatai, pastatėliai...
Dideliame plote matyti daugy

bė pastatų ir pastatėlių. Centri
niame pastate — didelė salė, 
kurioje stovyklautojai ir mel
džiasi, ir linksminasi, ir vaidi
na, ir valgo. Prie jo — stovyk
los raštinė, kurion sueina kiek
vienos dienos darbų siūlai. Kiek 
tolėliau — vadovybės būstinė, 
kurioje vyksta posėdžiai, daromi 
sprendimai, ruošiami planai. 
Apie stovyklavietės aikštę išsi
rikiavę pastatėliai kaip grybai. 
Juose įsikūrę būreliais stovyk
lautojai. Vienoje pusėje — mer
gaitės, kitoje — berniukai. Vi
si pastatėliai užimti, lovutė prie 
lovutės, net praėjimams nebėra 
vietos. Ypač tvarkingai atrodo 
mergaičių pastatėliai. Jų paša
liai papuošti įrašais: “vaidilu
tės”, “peteliškės”, “gintarės” ir 
t.t. Be to, iš akmenėlių ir kan
korėžių sudėtas ateitininkų 
ženklas, įvairios gėlės. Ant pa
statų matyti užrašai — Klaipė
da, Palanga ir pan. Einame pro 
Klaipėdą ir girdime, kaip dvi 
“klaipėdietės” kalbasi angliškai. 
Užkalbiname jas lietuviškai:

— Tai čia gyvena klaipėdie
tės?

— Taip, mes esame klaipė
dietės.

— Ar jūs esate geros mergai
tės?

— Geros, tik su ragiukais.
— O kur jūsų sparniukai?
— Danguje ?..
Jos atsakinėjo gražia lietuvių 

kalba ir nestokojo sąmojaus.
Su vadovais
Vyriausia stovyklos vadovybę 

radome dvigalvę -— pirmąją sa
vaitę vadovavo V. Kolyčius, ant
rąją — J. Gustainis. Ūkinė dalis 
buvo p. Stankaičio ir Z. Gir- 
dausko patyrusiose rankose. 
Gausus buvo vadovių bei vadovų 
ir šeimininkių štabas, kurio ne
teko užkalbinti, bet matėme jį 
dirbant — ruošiant programą 
laužui, mokant tautinių šokių, 
valgydinant išalkusius ' stovyk
lautojus, tvarkant salę ir pan. 
Visi vaikštinėjo mikliais žings
niais vis kažką tvarkydami, ri
kiuodami, o pats komendantas 
V. Kolyčius bėgte bėginėjo. 
Klausiame kur jis yra. “Ką tik 
čia buvo” — atsako stovyklau
tojai. Klausiame kitoj vietoj: 
“Ką tik čia buvo” — vėl atsako 
sutiktieji. Pagaliau, priartėjus 
vakarienės metui, sutinkame 
prie salės durų ir V. Kolyčių, 
kuris šią stovyklą rengė, ją pla
navo ir rikiavo. Apipylėm jį 
klausimais.

— Kaip sekasi stovyklauti?
— Labai gerai.
— Ar didelė Jūsų stovyklinė 

armija?
— Turime tikrųjų stovyklau

tojų 140, vadovų 20, šeiminin
kių 11, iš viso apie 170.

— Iš kur jų tiek daug ir su
sirinko?

— Daugiausia, žinoma, iš To
ronto ir Hamiltono, bet netrūks
ta ir iš kitu vietovių, šiais me- 

Velionies kunigo Br. Dagilio draugas kun. L Gižinskas taria atsi
sveikinimo žodį Steponousko laidotuvių koplyčioje Detroite

Nuotr. K. Sragauskc

tais turime stovyklautojų iš 14 
vietovių. Viena stovyklautoja 
(R a m u n a it ė) netgi buvo at
skraidinta privačiu lėktuvu iš 
Otavos į Maltono aerodromą, o 
iš čia atvežta stovykon autove- 
žimiu.

— Ko daugiau turite — mer
gaičių ar berniukų?

— Iki šiol ateitininkų stovyk
lose turėdavom žymiai daugiau 
mergaičių, bet šiais metais mer
gaičių persvara labai maža — 
apie 20.

— O kaip su programa? — vis 
klausinėjame V. Kolyčių.

— Ją turime suplanavę iš 
anksto dviem stovyklautojų gru
pėm — jauniesiem ir vyresnie
siem moksleiviam ateitininkam. 
Į programą kreipiame daug dė
mesio. Kiekvienai dienai yra nu
matyta tema, kuria gyvename 
ištisą dieną.

— Tai reiškia, apkraunate 
stovyklautojus paskaitom, prisi- 
kviečiate prelegentų, kurie šne
ka iki nuobodumo?

— Anaiptol! Jokių paskaitų 
mūsų stovykloje nėra. Paskai
tos moksleiviams — atgyventas 
dalykas. Dienos tema perduoda
ma pašnekesiais, kuriuose daly
vauja ir vadovai, ir stovyklauto
jai. Pastarieji pasiskirsto būre
liais, diskutuoja temą ir savo 
diskusijų duomenis praneša 
bendrajam būriui, entuzias
tiškai aiškina V. Kolyčius.

— Ar stovyklautojai bando 
dalyvauti diskusijose? Gal tyli 
iki sulaukia maudymosi meto 
ir tada prabyla visa gerkle?

— Mūsų stovyklautojai jau 
įprato dalyvauti pašnekesiuose 
ir yra gana aktyvūs, šūkis “įsi
jungti” yra šių metų pagrindi
nė idėja.

čia pat stovi ir kun. Ambro- 
zijus Prakapas, pranciškonas, 
stovyklos kapelionas. Mūsų už
kalbintas, jis mielai pasakojo 
apie savo darbą.

— Turbūt labai spaudžiat sto
vyklautojus su maldomis? Jie 
čia atsimels už visus metus, — 
paklausiau kapelioną, kuris pir
miausia nusišypsojo ir tarė:

— Šioje stovykloje ir malda 
yra įdomi — kitokia nei na
muose ar parapijos šventovėje. 
Mūsų “katedra” štai čia po tuo 
šakotu medžiu. Kas rytą, pakė
lę vėliavas, stovyklautojai su
stoja po juo. Ateina kunigas, 
apsirengęs liturginiais drabu
žiais, ir pradeda lietuviškas Mi
šias — žodžio liturgiją. Ją bai
gus, visi procesijoj einame sa- 
lėn, kur įrengtas altorius, ir čia 
tęsiame Mišias.

— Per pamokslą turbūt moks
leiviai nuobodžiauja?

— Nėra kada nuobodžiauti, 
nes pamokslėliai trumpi, pritai
kyti dienos temai. Jie kartais 
duoda minčių pašnekesiams bei 
diskusijoms.

Kantriai klausė mūsų pašne
kesio p. Stankaitis, kuriam ypač 
rūpi ūkiniai reikalai.

— Kaip gi išmaitinate tokią 
armiją?

— Žinote, kad išmaitinti vie
ną žmogų labai lengva. Mes gi 
vieno žmogaus porciją daugina
me iš 170 ir viskas lengvai iš
sisprendžia. Ar taip ir šeiminin
kės galvoja, neteko patirti.

Vakaro liepsna
Vakarop iš visų pastatų, spor

to aikštės susirinko stovyklau
tojai, išsirikiavo ties vėliavo
mis, sugiedojo ateitininkų him
ną ir nuleido vėliavas — Lie
tuvos ir Kanados. Reiškia die
na baigta. Išnykus saulei, su
liepsnojo laužas, sukrautas “am
fiteatre”, kur yra vietos ir žiū
rovams. Tą vakarą jų buvo gau
sus būrys — apie 300, įskaitant 
ir stovyklautojus. Žiūrovų tar
pe matėsi prof. A. Musteikis su 
Ponia iš Buffalo, prof. R. Mi-

Nukelta į 7-tą pusi.

R.M.N.Pt


© PAVERGTOJE WE
SOCIALISTINIS REALIZMAS
Talentingoji satyrikė Vytautė Ži

linskaitė 1965 m. Vilniuje yra išlei
dusi knygą “Ir aš ožius ganiau!”, ku
rios viena satyra — “Atsiliepimų 
Knyga“ skiriama. Maskvos perša
mam socialistiniam realizmui mene:

“Jaunas dailininkas Šepetėlis su
rengė pirmąją savo kurinių parodą.

Paroda toji vyko nedidukėje sa
lėje. Prie tos salės lango stovėjo sim
patiškas staliukas. O ant to staliuko 
gulėjo dar simpatiškesnė atsiliepimų 
knyga.
* Jau pačią pirmąją dieną šepetėliui 
knietėte knietėjo atskleisti tos sim
patingos knygos lapus. Bet jis valdė
si. Nutarė perskaityti atsiliepimus, 
tik pasibaigus parodai. Juk knyga tu
rėjo pasakyti visą tiesą apie jo su
brendusį ar nesubrendusi talentą. 
Juk nestovėsi, ausis atstatęs, šalia 
savo nuosavų paveikslų! Kaip gerai, 
kad yra tokia knyga!

Ir štai paroda baigėsi.
Virpančiomis iš susijaudinimo ran

komis Šepetėlis atsivertė reikšmin
gąją knygą ir, plaštaka prispaudęs 
kairiąją krūtinės ląstos dalį, ėmė 
skaityti.

Pirmasis įrašas buvo gana reik-
- lūs:

“Kodėl nieko nėra iš kaminkrėčių 
gyvenimo? A. K.”

Bet antrasis pranašavo pavasarį:
“Paroda mums labai patiko. Pati

ko, kaip žvejoja žvejys ir melžia mel
žėja. Linkime dailininkui ir toliau 
taip gražiai piešti! Aštuonmetės mo
kyklos spaliukai.”

“Ypač man patiko, — glostė Še
petėlio širdį ir sekantis atsiliepimas,
— paveikslas, vaizduojantis antis 
prūde. Kiek jame ekspresijos! Atro
do, tuoj tuoj antys panirs į kūdrą ir 
kyšos tik jų uodegos, prie kurių at
zvimbs mėlyni laumžirgiai... Viskas 
šiame prūde alsuoja tikru, neišgal
votu gyvenimu. Jeigu tapytojas suge
bės ir mūsų verdantį gyvenimą pa
vaizduoti su tokia ekspresija, jo lau
kia didelė ateitis! Su pagarba — 
J. Bumbuliauskas.”

“Drauge Bumbuliauskai, — mez
gėsi diskusija, — ar jūs kada nors 
matėte, kaip atrodo natūrali antis? 
Jeigu nematėt, tai sėskit į autobusą 
Nr. 13 ir pavažiuokite link Nemen
činės. Ten įsitikinsit, kad tai, ką jūs 
pavadinot antimi, yra žąsis. Nesiimu 
spręsti, kokio meninio lygio yra ji 
ir tie laumžirgiai, kurie dar neatskri- 
do į paveikslą, bet kad tai žąsis, jums 
patvirtins ir kūdikis su čiulptuku.” 
Autoriaus parašas buvo neišskaito
mas.

“Gėda, — piktinosi kitas, — kad 
ginčijamasi dėl nulupto kiaušinio, o 
nematoma, kas svarbiausia! Kokią 
reikšmę turi — antis ar žąsis?.. Juk 
svarbiausia yra socialinė pusė. Indi
viduali ar kolektyvi nuosavybė yra 
ši antis? Taip reikia statyti klausi
mą, drg. Bumbuliauskai ir kiti!.. Vi
suomeninio universiteto klausytojas 
Alg. Vimpilas.”

šepetėlis nusišluostė aprasojusią 
kaktą.

“Jeigu, — pasibaisėjo sekantis, — 
jeigu mūsų kultūros universitetai 
formuoja tokį vimpilišką skonį ir 
požiūrį į meną, reikia nedelsiant 
juos visus uždaryti ir paieškoti pa
žangesnių liaudies kultūrinimo for
mų. Reikalauju, kad šį mano atsilie
pimą perskaitytų kultūros ministras! 
P. S. Tai jau ne diletantizmas, tai
— obskurantizmas, likęs iš kulto lai
kų! P. Karkus.”

“P. Karkau! Atsargiau su savo 
-izmais! Ar tik nebūsi tas pats Kar
kus, kuris užgniaužė mūsų meninin

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

DARIAUS - GIRĖNO skridimo Lie
tuvon 35 metų sukaktis buvo pami
nėta kuklokai liepos 14 d. Buvo su
rengta eisena ir programa prie šių 
lakūnų garbei pastatyto paminklo 
Marquette Parke. Publikos nebuvo 
daug, neš karštas oras tautiečius iš
viliojo prie ežerų ir Į gamtą. Prie 
paminklo pagrindinę kalbą pasakė 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje dr. 
P. Daužvardis, kuris, pacitavęs Da
riaus-Girėno testamento dalį, pareiš
kė: “Tada jų tikslo gyvybiniu centru 
buvo jie ir jų Lituanica. Dabar tuo 
centru esame mes ir Lietuva. Pavo
jus gresia ne vienam kitam asmeniui, 
bet visai tautai ir pačiai Lietuvai. 
Todėl mes visi turime susirūpinti ir 
dėti visas pastangas tautos gyvybę 
saugoti ir valstybės teises ginti. Tą 
reikia daryti dabar ir kasdien — tol, 
kol Lietuva bus išlaisvinta”. Konsu
las prisiminė Lietuvos — Sov. Są
jungos sutartj, kuri vėliau buvo su
laužyta ir Lietuva klastingu būdu pa
glemžta. Kalbėtojas taip pat sustojo 
ir ties Pavergtųjų Tautų savaite, ku
rią {steigė* JAV Kongresas ir kasmet 
skelbia šio krašto prezidentas. Pabai
goje dr. Daužvardis pabrėžė: “Minė
dami Dariaus ir Girėno skridimo Lie
tuvon 35 m. sukakti, konstatuodami 
Amerikos vyriausybės ir žmonių so
lidarumą Lietuvai ir kitoms sovietų 
pavergtoms tautoms, prisiminkime ir 
vykdykime didvyrių testamentą, kad 
nebūtume šankiame Į Didįjį Teismą 
už neveiklumą ir apsileidimą.-” Prie 
Dariaus-Girėno paminklo (vairios or
ganizacijos padėjo gėlių vainikų. Vie
ną, iš vainiko padėjimo nuotraukų Įsi
dėjo “Chicago Tribune” dienraštis 
Šėpos 15 d. laidoje. Nuotraukoje ma
tomos M. Babkkienė, V. Kulikaus
kienė ir B. Gudaitienė.

ką Kirklį kulto laikais? Reikėtų pa
tikslinti!”

“Mes čia einam ne asmeninių są
skaitų suvedinėti, bet tobulinti savo 
sielos gelmes! Pažvelkite pro langą, 
koks gražus pavasariškas vaizdas. O 
jūs baratės! D. Danguolytė.”

— Pažvelkite pro langą!.. — su
dejavo šepetėlis.

“O vis dėlto ne žąsis šioje kūdro
je, bet antis. Kur tas išminčius, kuris 
siuntinėja kitus į Nemenčinę? Tegu 
pats tenai pasivaikščioja, kabineto 
žiurkė!”

“Tu pats žiurkė, jei kitus taip va
dini! Netepliok knygos, jei neturi 
apie ką rašyti! Eilinis lankytojas.”

“Broliai! Neįžeidinėkim vienas kito, 
geriau imkim ir šaltai apsvarstykim, 
kokį paukštį drg. Šepetėlis panardino 
į prūdą. Trumpokas snapas liudija, kad 
tai antis. Kiek kelia abejonių rau
dono atspalvio akis, daugiau būdinga 
žąsiai. Nereikia užmiršti, broliai, kad 
žąsys mėgsta laikytis prūdo pakraš
čiuose, kur daugiau kurkulų. Siūlau 
pasisakyti autoritetingiems žemės 
ūkio specialistams. K-ienė.”

“K-iene, kuri, kaip rodo braižas, 
esi Kerpienė! Gaila man tavęs! Bai
gei žemės ūkio mokyklą, nuliūdai į 
šiltą pardavėjos gūžtą, ir štai rezul
tatas: neatskiri anties nuo žąsies. Žą
sis čia, mieloji, gyva žąsis, kurią tu 
iškeitei į kokteilį! Buvęs klasės drau
gas.”

“Klasės drauge, ką tu pats veiki 
čia, mieste, jei baigei žemės ūkio mo
kyklą? A?”

“Daugiau patriotizmo, antininkai ir 
žąsininkai! Paskaitytų svečias iš už
sienio, nežinia ką pagalvotų! Eikit 
sau prie kūdros ir ginčykitės! Sien
laikraščio “Į šviesų rytojų” redak
torė.”

“Antis ar žąsis? ... Prieš kelis 
šimtmečius Hamletą kamavo tokia 
problema: būti ar nebūti?.. O mū
sų amžiaus žmonija, kaip matyt, “la
bai toli” pažengė: antis ar žąsis?.. 
Cha, cha, cha ...”

“Žąsis!”
“Antis!”
“Žąsis!!!”
“Ša!”
“Paroda didinga ir įspūdinga. Pa

veikslai nuostatbūs. Jaučiama Rafae- 
lio ir “šluotos” dailininkų įtaka. Ne
akivaizdininkų grupė.”

čia atsiliepimai baigėsi.
Šepetėlis paleido krūtinės ląstą ir 

vėl nusišluostė prakaitą nuo kaktos. 
Užvertė knygą, kuri taip dalykiškai 
analizavo jo kuklų debiutą, ir tar
tum girtas nusvyravo prie tiek gin
čų sukėlusio paukščio. Įsistebeilijo į 
jį nieko nematančiomis akimis.

— O dangau, o dangau, — sušnibž
dėjo jis pats sau, — nejaugi jie ne
matė, kad čia gulbė?”

VARĖNOS MARIOS
D. Jankauskas “Valstiečių Laik

raščio” birželio 13 d. laidoje džiau
giasi Varėnos mariomis: “Varėnos 
rajonas — neatskiriama Dzūkijos da
lis. Tačiau, kaip nekeista, Varėnos 
gyventojai iki šiol neturėjo kur ma
loniai praleisti savaitgalio. Iki arti
miausio žiežulio ežero — trys kilo
metrai, o Merkys — dar toliau. Ir 
klampodavo žmonės per smėlį tokį 
kelią. Dabar ši problema sprendžia
ma. Jau porą metų prie nediduko 
Derėžnyčios upelio dirba buldozeriai, 
ekskavatoriai. 80 ha plotas išvaly
tas nuo alksnių, krūmų. Greit De- 
rėžnyčia bus užtvenkta. Plačiai išsi
lies jos tyras vanduo—” Prie tven
kinio bus įrengta aikštė festivaliams, 
vandens stotis, tramplynas šuoliams 
į vandenį. Derėžnyčios tvenkinys 
tieks vandenį naujoms pramonės 
įmonėms. V. Kst.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ savaitė Či
kagoje kasmet minima liepos 14-19 d. 
Pagrindinis šios savaitės paradas Įvy
ko liepos 20 d. miesto centre. Daly
vavo Įvairios tautybės. Paradui rengti 
komitete lietuviams atstovavo V. Sa- 
moška, V. Sadauskas, I. Smieliauskie- 
nė ir L Prapuolenis. Po parado įvy
ko Įvairių tautų atstovų bendras po- 
būvis-pietūs Sermano viešbutyje. 
• • •

BALZEKO KULTŪROS MUZĖ- 
JUJE liepos mėn. buvo surengta Jur
gio Kasakaičio foto paroda; išstatyti 
eksponatai, liečiantieji Dariaus-Girė
no pasiruošimą bei skridimą Į Lietu
vą; parodyta Lietuvos trispalvė, kuri 
plevėsavo Lietuvoje per pirmą tau
tinę olimpiadą Kaune. Šią vėliavą 
parsivežė olimpiados komiteto Čika
goje pirmininkas teisėjas J. Zūris, 
kuris rūpinosi Amerikos lietuvių 
sportininkų nuvežimu Lietuvon. Šie
met sukanka 30 metų nuo šios olim
piados surengimo. Mažėjuje yra dalis 
parsivežtų iš Lietuvos medalių bei 
dovanų, gautų olimpiados metu. Vie
nu iš didžiųjų užsimojimų, kilusių 
olimpiados sukakties proga, yra no
ras sudaryti stipendiją Amerikos lie
tuvių sportininkui. Tam reikalui yra 
sudarytas specialus komitetas iš Či
kagoje gyvenančių sporto darbuoto
jų ir visuomenininkų, 
o o o

RICARD NIKSONAS šiuo metu 
yra vienas plačiausiai žinomų žmonių 
Amerikoje, nes laimėjo respublikonų 
partijos nominaciją { prezidentus. 
Sis vyras, kuris yra buvęs JAV vice
prezidentu, yra gerai pažįstamas ir 
lietuviams. Jis nekartą yra buvęs lie
tuvių tarpe ir parodęs mums nemaža 
simpatijų. Su juo prieš kelis metas

HAMILTON, Ont.
SALPOS FONDO rengta gegužinė 

A. Padolskio sodyboje liepos 7 d. bu
vo labai sėkminga. Oras pasitaikė la
bai gražus, sodyba labai tinkama, to
dėl ir svečių buvo lygiai 40 automo
bilių. Rengėjų virtuve buvo naudo
tasi negausiai, bet už tai buvo gražu 
matyti šventiškai paruoštus ir įvai
riais kepsniais apkrautus stalus, ku
rie dažnam praeiviui privertė nuryti 
viršnorminę seilę. — Gryno pelno 
gauta $265. Parengimas salėje, davęs 
deficito, dabar buvo išlygintas su 
kaupu. Loterijoje patefoną laimėjo 
G. Žemaitienė su bil. nr. 45, radijo 
aparatą A. Jankūnas su bil. nr. 542. 
Fantams pirkti aukojo: $5:. B. Vens- 
lovas, po $2: V. Narkevičius, J. Stan
kus, P. Dauginas; $1: L. Pliūra, D. 
Kochanka, J. Lekutis, J. Žemaitis, L. 
Klevas. Už aukas labai ačiū. Esame 
dėkingi visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie labai sėkmingos ge
gužinės paruošimo, ir taip pat joje 
dalyvavusiems. SF komitetas 
’ NAUJAI IŠRINKTA Lietuvių Na 

mų B-vės valdyba pasiskirstė pareigo
mis: J. Palmeris — pirm., A. Kamai- 
tis — vicepirm., St. Bakšys — reikalų 
vedėjas, P. Pranckevičius — sekr., 
P. Savickas — buhalteris ir iždinin
kas, J. Sarapnickas — metraščio ve
dėjas ir korespondentas; P. Vizbaras, 
A. Šilinskas, J. Steiblys, VI. Bagdo
nas ir Alf. Patamsis — nariai. Akci
jų perpardavimu rūpinasi P. Pranc
kevičius. “Deltos“ pastatas yra paduo
tas pardavimui per Mann a. Martel 
Real Estate įstaigą už $175.000. J. Š.

ALGIS IR ANELĖ BARKAUSKAI 
nusipirko viešbutį Tedfordo mies
tely ir išsikelia ten gyventi. Ta vie
tovė yra apie 40 mylių nuo Londo
no, prie 7-to ir 82-ro kelio, apie 120 
mylių nuo Hamiltono. Jau vienuoli
ka perėjo į šitą pelningą verslą. 
Mūsų kolonija netenka malonios lie
tuvių šeimos. A. Barkauskas buvo 
aktyvus ir mūsų lietuviškame gyve
nime. Dvejus metus jis dirbo Bend
ruomenės v-boje ir ilgą laiką veikė 
su žūklautojais-medžiotojais. Žada įsi
jungti į Londono lietuvių koloniją. 
Linkime jam geriausios sėkmės nau
jai pasirinktame versle. K. M.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką už su

ruoštą pobūvį ir dovaną, mūsų nau
jos sodybos įsigijimo proga. Malonus 
ačiū rengėjams p. Burdinavičiams ir 
Kl. Jurgeliui; dalyviams: p.p. Rusina- 
vičiams, Romikaičiui, Reiniui, Banai- 
čiams, R. Banaičiui, Naujokams, V. 
Ikasalams, F. Urbaičiams, V. Norkū
nui, Kunkuliui, Tamošiūnams, L. Bu
činskui, Jakaičiams, Gudeliams, Žiū- 
liams, Petkūnams, Visockiams, Du- 
binskui, V. Kokola, Kutienei, Karec- 
kams, Liaugminui, Pulianauskams, 
Rūliams, Svabaįčiams, Juodžbalienei, 
Tiškevičiui, Kubiliui, Jakučinskui.

Jums dėkingi —
Petronėlė ir Viktoras Mikuckai

Balys Grinius (kairėje) iš Hamil
tono, Ont., aplankė Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muzėjų Čikago
je; viduryje St. Balzekas, jr., de
šinėje K. Baltromaitis

yra susitikęs ir šios skilties autorius, 
kai Čikagoje inž. Ivanauskas įteikė 
Niksonui jo portretą. JAV ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių šventėje 
dalyvavo dvi Niksono dukterys, ku
rios sudarė nemažai reklamos ir pa
čiai šventei. Įdomus ir Niksono pa
sirinktas asmuo viceprezidentiniu 
kandidatu. Jis yra geras garsiausio 
Amerikoje futbolo žaidėjo — Johnny 
Unitas (Jonaičio) draugas. Taigi, abu 
šie vyrai lietuviams yra nesvetimi.
• • •

ANTANAS YUKNIS yra senosios 
lietuvių ateivių kartos sūnus; akty
vus ne tik lietuviškose organizacijose, 
bet ir dailės srityje. Rugpjūčio 1 d. 
buvo atidaryta jo piešinių paroda, 
kurioje galima pamatyti daug juokin-

Nukelta į 7-tą pusi.

St. Catharines, Ont.
RUGSĖJO 8-tosios minėjimas įvyks 

rugsėjo 7, šeštadienį, 6.30 v.v., St De
nis bažnyčios salėje, Carlton ir Lake 
gatvių sankryžoje. Programoje: invo- 
kacija kun. B. Mikalausko, paskaita 
— J. Varanavičiaus. Meninę dalį at
liks Londono, Ont., jaunimo choras ir 
tautinių šokių grupė. Po oficialios 
dalies—šokiai, loterija, bufetas. Rug
sėjo 8, sekmadienį, 12 v., pamaldos 
už Lietuvą tėvų pranciškonų koply
čioje. Po to — vainiko padėjimas 
prie paminklo žuvusiems kariams ir 
partizanams už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę, dalyvaujant tauti
nei ir organizacijų vėliavoms. Šiais 
Laisvės Kovos Metais, dalyvaudami 
rugsėjo 8 šventėje, pagerbiame didin
gą ir garbingą mūsų tėvynės Lietu
vos praeitį. Meilė tėvynei Lietuvai 
parodoma tada, kai sąžiningai atlieka
ma tautinė pareiga. Tad visi dalyvau
kime rugsėjo 8 šventėje.

Apylinkės valdyba

V. Vokietijos lietuvių jaunimo suvažiavime dijakonas Šulcas pokal
byje su dalyvių grupe. Šalia jo — jaunimo sekcijos pirm. kun. 
Damijonaitis Nuotr. Vyt, Brazaičio

Akcinės bendovės susirinkimas
IŠ SPAUDAI ATSIUSTO HAMILTONO LIETUVIŲ NAMU 

VALDYBOS PRANEŠIMO
HAMILTON, ONT. Antarasis vi

suotinis LN narių metinis susirinki
mas įvyko š. m. birželio 22 d., Jauni
mo Centre. Klebonas mons. dr. J. Ta- 
darauskas šią salę, LN valdybai pra
šant, pasiūlė nemokamai. LN “Delta“ 
kino salės gauti iš nuomininko nebu- 
\*> laiko. Šis susirinkimas, daliai na
rių spaudžiant oficialia jų pasirašyta 
peticija, buvo sušauktas paskubomis, 
o ^Deltos“ salę, pagal sutartį, galime 
gauti 3 kartus į metus nemokamai tik 
tada, jei kino nuomininkui praneša
me apie tai registruotu laišku nevė
liau, kaip prieš mėnesį laiko.

Po pirmo metinio susirinkimo, įvy
kusio š. m. balandžio 7 d., kuris dėl 
didelio narių įkarščio jam pirminin
kaujančio J. R. Simanavičiaus iš To
ronto buvo po 2-jų valandų uždary
tas net nepriėmus darbotvarkės, dau
gelis narių galvojo, kad ir birželio 22 
d. susirinkime bus daug vargo. Betgi 
išėjo priešingai: jis praėjo ramiai ir 
be jokio triukšmo. Šiam susirinkimui 
pirmininkavo O. Stasiulis, o sekreto
riais buvo L. Skripkutė ir Ad. Bui- 
nys. Buvo atstovaujamas rekordinis 
LN akcijų skaičius: iš 1000 parduotų 
akcijų susirinkime dalyvavo 823, ku
rioms atstovavo 81 .asmuo. Platesnį 
pranešimą padarė LN v-bos pirminin
kas G. Palmer atvirai, nuoširdžiai ir 
drąsiai nupasakodamas vykstančias 
Liet. Namuose intrigas ir griežtai pa
sisakydamas prieš jas. Po jo prane
šimo įvyko naujojo pirmininko rin
kimai. Buvo pasiūlyti du kandidatai 
— G. Palmer ir Vyt. Leparskas. Man
datų komisija, susidedanti iš M. 
Stukienės, narių M. šalčiūno iš Wel- 
lando, K. Rimkaus iš Okvillės, F. 
Rimkaus ir V. Kėžinaičio, suskaičia
vusi balsus pranešė šiuos rezultatus: 
G. Palmer gavo 497 balsus, o Vyt. Le
parskas 314. Tuo būdu G. Palmer bu
vo perrinktas naujuoju LN p-ku 183 
balsų dauguma.

Padarius pranešimus iždininkei St. 
Aušrotienei. reikalų vedėjui St. Bak
šiui ir revizijos komisijos p-kui, įvy
ko rinkimai į Liet. Namų v-bą. Rei
kėjo išrinkti 10 valdybos narių. Kan
didatų išstatyta 19. Balsavimas buvo 
slaptas. Į valdybą išrinkti šie dau
giausia balsų gavę nariai: 1. Prancke
vičius, Petras — 520 balsų, 2. šarap- 
nickas, Juozas iš St. Catharines — 
500, 3. Kamaitis. Antanas — 489, 4. 
Bakšys, Stasys — 453, 5. Vizbaras. 
Pranas — 407, 6. Dirsė, Antanas — 
391, 7. Sakalas, Pranas — 389, 8. Si- 
linskis Alfonsas — 380, 9. Savickas, 
Povilas — 375, 10. Steiblys, Jonas — 
373.

Kandidatais liko: 1. Bagdonas, Vla
das — 369, 2. Patamsis, Alfonsas — 
361, 3. Kanopa, Povilas — 348, 4. Ka- 
žemėkas, Juozas — 333, 5. Leparskas, 
Vytautas — 303, 6. Butkevičius, Juo
zas — 301, 7. Siūlys, Pranas — 286, 8. 
Stabingis, Vladas — 273, 9. Kareckas, 
Jonas — 241.

Vėliau, po susirinkimo, atsisakė 
įeiti į LN valdybą Ant Dirsė ir Pr. 
Sakalas, motyvuodami, kad jie į v-bą 
kandidatuoti nedavė sutikimo (Ant. 
Dirsė nedalyvavo susirinkime). To
kiu būdu jų vietoje į v-bą buvo pa
kviesti ir sutiko įeiti šie daugiausia 
balsų gavę kandidatai: VI. Bagdonas 
ir Alf. Patamsis. Iš buvusios LN v- 
bos į naująją įėjo, įskaitant pirminin
ką, 7 nariai ir naujai išrinkti 4.

Į revizijos komisiją išrinkti: O. Sta
siulis 654 balsais, St Aušrotienė 583 

K NIGHT
SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

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

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

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

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS I

ir J. Pr. Rakauskas 476. Kandidatais 
liko D. Šiurna iš Tillsonburgo, gavęs 
275 balsus, ir O. Kaniavienė 206.

Buvo taipgi slaptai balsuoti pasiū
lymai, kiek leisti įsigyti vienam as
meniui LN akcijų. Už tai, kad būtų 
leista vienam asmeniui įsigyti 10 ak
cijų balsavo 465. Kadangi šiam įs
tatų paragrafui pakeisti reikia % su
sirinkime dalyvaujančių balsų (nuo 
823 akcijų sudaro 549), tad šis pa
ragrafas nebuvo pakeistas, ir ateityje 
vienas asmuo gali įsigyti nedaugiau 5 
LN akcijų.

Susirinkimas prasidėjo 5 v.v. ir bu
vo baigtas 12 v.v. Nuoširdžiai dėko
jame savo ir LN valdybos vardu 
mons. dr. J. Tadarauskui už nemoka
mai gautą Jaunimo Centro salę, o 
visiems nariams už kultūringą ir ak
tyvų dalyvavimą susirinkime.

Išvados. LN bendrovė, nors dar ir 
neatsiekė savo tikslo, bet sustiprėjo 
finansiškai, ir gavo narių bei visuo
menės pasitikėjimą. Nuo jos įsteigimo 
1956 m. per visus 12 metų nuolatos 
ėjo narių pareiškimai pinigams at
siimti, ir tik didžiausiomis St. Bak
šio pastangomis pavykdavo tuos pa
reiškimus patenkinti, t. y. surasti kitą 
tautietį, kuris sutikdavo pasitraukian
čio nario vieną ar daugiau jo turimų 
akcijų nupirkti. LN organizavime tai 
buvo pats sunkiausias darbas, už kurį 
St. Bakšys nėra paėmęs nei vieno do
lerio. Dabargi šis reikalas radikaliai 
pasikeitė: visa eilė tautiečių yra pa
reiškę norą LN akcijų įsigyti, bet jau 
neatsiranda iš esamų narių tarpo, ku
rių yra apie 550, kas norėtų jas po 
$100 su dividendais parduoti.

Šiuo metu LN b-vė turi dar skolos 
(pirmųjų mortgičių) $56.000 už “Del
tos” pastatą, už kurį buvo mokėta 
1958 m. $173.000. Autoaikštė Hamil
tono centre apie 48.000 kv. pėdų, už 
kurią 1961 m. buvo mokėta $40.000 
grynais, š. m. birželio mėnesį davė 
$822,50 ir liepos mėn. $831,90 paja
mų. Net 3 metus po jos nupirkimo ne 
tik nebuvo nieko gauta, bet dargi 
“Delta” iš savo pajamų turėjo apmo
kėti autoaikštės mokesčius. “Deltos” 
pastatas šiuo metu duoda apie $2.700 
pajamų į mėnesį, o pridėjus autoaikš
tės pajamas, LN b-vė į mėnesį gau
na apie $3500. Nuo š. m. rugpjūčio 1 
d. autoaikštėje mokestis pakeltas 
$1.00 mėnesiui už vieną automobilį, 
t. y. dabar imame po $7.00 mėnesiui.

Pradėdami savo ir naujos valdybos 
kadenciją, mes nuoširdžiai kviečiame 
geros valios tautiečius jungtis į LN 
bendrovę, ją ekonomiškai plėsti ir di
dinti jos pelną, o kai išaugsime savo 
turtu ir pajamomis, tada tikrųjų Lie
tuvos Namų įsigijimas nebus jokia 
problema.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame 
mons. dr. J. Tadarauskui, kuris, duo
damas susirinkimui Jaunimo Centro 
salę be atlyginimo, realiu darbu paro
dė nuoširdaus bendradarbiavimo pra
džią.

Šį mūsų pranešimą LN nariams ir 
lietuviškai visuomenei viešai skelbia
me pavėlavę dėl užsitęsusio paštinin
kų streiko.
G. Palmer, LN v-bos pirmininkas 
P. Pranckevičius, sekretorius

HAMILTONIEČIAI, siunčią kores
pondencijas “Tž”, prašomi jas siųsti 
taip, kad redakcija gautų ketvirta
dienį, Kitaip korespondencijos ar 
pranešimai negali patekti į nuošiamą 
numerį.
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@ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVOS ATSTOVUI Vašingto
ne J. Kajeckui padaryta sėkminga 
operacija Providence ligoninėje lie
pos 19 d. Po 10 dienų grįžo į na
mus ir čia palengva sveiksta. Nor
maliai dirbti galės už poros mėnesių.

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACI
JOS suvažiavimas įvyks š.m. rugsėjo 
4-8 d.d. Tabor Farmoje, Sodus, Mich., 
USA. Visi Federacijos nariai, planuo
ją suvažiavime dalyvauti, turi tuojau 
užsiregistruoti Suvažiavimui Rengti 
Komisijoje, pranešdami tikslią atvy
kimo datą. Ne Federacijos nariai no
rį, apsilankyti suvažiavime, prašomi 
atkreipti dėmesį į 1962 m. suvažia
vime priimtą nutarimą: 1. Suvažiavi
mas yra uždaras organizacijos įvy
kis. 2. Tačiau Federacijos bičiuliai 
labai nuoširdžiai yra kviečiami da
lyvauti suvažiavime ir dalintis jo 
nuotaikomis ir tvarka. 3. Kad būtų 
nepažeisti suvažiavimo pagrindiniai 
tikslai, ne Federacijos nariai, norin
tieji jame dalyvauti, prašomi kreiptis 
į Suvažiavimui Rengti Komisiją ir 
gauti asmeninius kvietimus. Neužsi
registravę asmenys suvažiavime ne
galės dalyvauti. Suvažiavimui Reng
ti Komisijos adresas: Valdas Adam- 
kavičius, Tabor Farm, Sodus, Mich., 
49126, USA.

Argentina
KUN. ROBERTAS MIKOLAITIS, 

Buenos Aires bankų tarnautojų po
liklinikos kapelionas, paskelbė bado 
streiką, kai bankų tarnautojų ir ge
ležinkeliečių poliklinikos gydytojai 
pradėjo streiką, reikalaudami 10% 
didesnių algų ir atsisakydami teikti 
medicininę pagalbą poliklinikos pa
cientams. Jis yra pasipiktinęs tokiu 
gydytojų elgesiu, nes jie Argentino
je jau ir šiaip gauna gerus atlygi
nimus. Be to, Hipokrato priesaika 
jiems neturėtų leisti užmiršti ligo
nius. Apie kun. R. Mikolaičio bado 
streiką informaciją paskelbė dien
raštis “Cronica”. Kaip pasibaigė šis 
lietuvio kunigo idealistinis žygis, tuo 
tarpu neaišku, nes “Argentinos Lie
tuvių Balso” paskutinis mus pasie
kęs numeris praneša tik bado strei
ko pradžią, kai tuo tarpu kun. R. 
Mikolaitis buvo žadėjęs badauti, kol 
gydytojai negrįš į darbą.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR
GENTINOJE vakariene SLA Dr. V. 
Kudirkos vardo salone atžymėjo sa
vo 54-rių metų veiklos sukaktį. Kon
certinę programą atliko sol. Zuzana 
Valadkaitė, padainavusi muz. č. Poi- 
manskio poeto P. Babicko žodžiais 
sukurtą kompoziciją “Tau”, ameri
kietiškos operetės “My fair Lady” 
ariją ispanų kalba ir “Žibuoklių dai
ną”. Solistei akompanavo pianistas 
A. Viugovas. Prie vaišių stalo buvo 
pasilinksminta ir pasišokta, grojant 
“Flamingo” orkestrui.

KASTANTAS NORKUS, “Argenti
nos Lietuvių Balso“ redaktorius Bue
nos Aires, dalyvavo rugpjūčio 9 d. 
Kordoboje įvykusiame Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje VI skyriaus su
kakties minėjime. Buenos Aires lie
tuviai š.m. lapkričio 9 d. ruošiasi 
atžymėti K. Norkaus dvigubą sukak
tį — 75 metų amžiaus ir 55 metų 
žurnalistinio darbo.

BUENOS AIRES MIESTE viešėjo 
jaunavedžiai iš JAV — dail. Romas 
Viesulas ir Jūra Gailiušytė-Viesulie- 
nė. P. Ožinsko ir VI. M. Survilienės 
lydimi, jiedu aplankė meno muzėjų, 
Siam di Telia eksperimentinio me
no muzėjų, susipažino su Buenos Ai
res įdomybėmis, susitiko su prof. E. 
Paršeliu ir AL Bendruomenės vei
kėjais.

Italija
SOVIETINĖ SPAUDA vis puldi

nėja §v. Kazimiero kolegijos pro
rektoriaus Zenono Ignatavičiaus pa
rašytą knygą “Sabaot, Dio degli Ex- 
erciti”. Paskutiniu metu Į šią akciją 
Įsijungė Maskvos "Komsomolskaja 
Pravda”, kartodama senus kaltini
mus, paskelbtus “švyturio” žurnale. 
Romos dienraštis “11 Tempo” liepos 
12 d. laidoje tiksliai iškelia komu
nistinės spaudos puolimų tikslus — 
suniekinti visus tuos, kurie yra prie
šingi komunizmui.

IŠ ROMOS I PUTNAMĄ JAV-se 
išskrido kun. Rapolas Krasauskas, 
kur jis pasiliks ilgesnį laiką ir ra
šys Nekaltai Pradėtosios Marijos lie
tuvaičių seselių kongregacijos isto
riją.

ROMOJE, prof. Z. Ivinskio bute, 
įvyko Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
istorijos sekcijos visuotinis susirin
kimas. Apžvelgti šių metų nuveikti

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm., antr., treč. ir 
ketrirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
Penki 9.30—8 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėn. — 
šeštadieniais uždaryta 

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSfUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS (DEDU. 
įkainojimas nemokamas, kreiptis bet kuriuo laku.

MI 834M ANCASTER, ONT.

darbai ir aptarti ateities veiklos pla
nai.

Į JAV IŠSKRIDO kuu. dr. J. 
Vaišnora, mons. K. Razminas; ren
giasi išvykti p. Lozoraičiai ir kiti.

KARDINOLAS A. SAMORĖ, anks
čiau dirbęs Vatikano valstybės sek
retoriate, paskirtas Torino arkivys
kupu. ši žinia gauta iš neoficialiu 
šaltinių ir dar negalėjo būti patikrin
ta.

Australija
x FILOSOFIJOS DOKTORATĄ Kan, 

bėros valstybinis universitetas sutei
kė lietuviui geologui Kaziui Keme- 
žiui. Šį netaip jau dažną įvykį geo
logų gyvenime atžymėjo Kanberos 
dienraštis “Daily Telegraph”, įsidė
damas naujojo daktaro nuotrauką ir 
paskelbdamas atitinkamą informaci
ja.

“TĖVIŠKĖS PASTOGĖ” — nau
jas laikraštis? ALB leidžiamas sa
vaitraštis “Mūsų Pastogė”, cituoda
mas Montrealio “Nepriklausomą Lie
tuvą”, pasakoja, kad pastaroji per- 
sispaudė jo vieną vedamąjį, bet vi
są kreditą atidavė “Tėviškės Pasto
gei”, kai tuo tarpu Australijoje tė
ra du lietuviški laikraščiai — “Mū
sų Pastogė” ir “Tėviškės Aidai”. Ši 
korektūros klaidų visdėlto turi ir 
teigiamų pusių, primindama, kad iš 
dviejų savaitraščių ateityje bus gali
ma padaryti vieną — “Tėviškės Pa
stogę”, kai sumažės jau ir* taip pa
lyginti nedidelis lietuvių skaičius 
Australijoje.

INŽ. VISVALDŽIUI ALEKNAI 
Melburne padaryta sėkminga širdies 
operacija. Po dviejų savaičių ligonis 
grįžo į namus.

Brazilija
ŽINIOS Iš S. PAULO. — Rašytojas 

ir žurnalistas Henrikas Losinskas — 
C. Alves, yra apdovanotas antrą kar
tą Brazilų Literatūros Akademijos 
premija už veikalą “Samba”.

— Dail. Antanas Navickas išgraži
no S. Paulo lietuvių parapijos bažny
čios išorę. Bažnyčios bokštas ir var
pinė sutvarkyta. Bažnyčios fasado ko
lonos papuoštos keramika ir dailiais 
kapiteliais. Fasado prieangis išpuoš
tas bizantinio stiliaus skoningų spal
vų derinio mozaika, vaizduojančia šv. 
Juozapą su Kūdikėliu. Bažnyčios vi
duje — puikūs vitražo tipo kande
liabrai, to paties dailininko projek
tuoti ir padaryti. Lietuviai parapijie
čiai didžiuojasi savo bažnyčia ir savo 
dailininku, kuris pakeitė visą V. Ze- 
linos priemiesčio vaizdą.

— L. Katalikų Bendruomenės ak
tyviausias narys Petras Šimonis buvo 
nuvykęs į š. Ameriką aplankyti savo 
dukterų, gyvenančių Čikagoje. Grįžo 
į S. Paulį labai patenkintas savo ke
lione po JAV-es ir Kanadą. Drau
gams yra pasisakęs: “Jei būčiau 20 
metų jaunesnis, persikelčiau gyventi 
į š. Ameriką!”

— Inž. Gediminas Jurgis Mošini>- 
kis, inž. Algirdo ir Halinos Mošinskių 
sūnus, š. m. birželio mėn. gavo Uni
versity of Southern California inžine
rijos magistro laipsnį. Inž. Gediminas 
J. Mošinskis su savo žmona Angele 
gyvena Los Angeles, Calif. Dirba 
aeronautikos specialybėje “Douglas 
Co.” žmona yra baigusi UCLA ir mo
kytojauja L. Angeles.

— Inž. Juozas Vaikšnoras, Veroni
kos ir Juozo Vaikšnoru sūnus, gimęs 
S. Paulyje, 1966 m. baigęs Hlinois 
universitetą Čikagoje; 1967 m. grižo 
į S. Paulį, Brazilijon, dirba kaip in
žinierius “Chrysler” automobilių pra
monėje.

— P. L. Bendruomenės jaunimo, 
sekcija pasirodė šiais Lietuvos Lais
vės Kovos metais visiškai abejinga 
Brazilijos jaunimo atstovavimui sto
vyklose ar P.L.B. seime. P. Ameri
kos lietuvių jaunimo studijų savaitės 
stovyklos metu turėjome iš JAV-ių 
bene patį energingiausią atstovą An
taną Saulaitį. Jis daug pažadėjo, daug 
buvo kalbėtasi, bet., kai reikalas bu
vo priėjęs iki kulminacinio punkto ir 
buvo kreiptasi į P. Amerikai reikalų 
atstovę p-lę Dalią Tallat-Kelpšaitę, į 
patį Antaną Saulaitį, iki šiol nebuvo 
atsiliepta į pasiųstus raštus. Atrodo, 
kad Brazilijos lietuviai užmirštami. 
Atvykę atstovai žada, bet kai reikia 
bent mažiausio pagalbos mosto, lie
kame ir vėl nebepažįstami. Tad kaip 
galime bendradarbiauti?

— P. Amerikos jaunimo stovyklos 
ir studijų savaitės dėka yra atsiųsta 
S. Paulo lietuviškų mokyklų knygy
nams vadovėlių. Deja, niekas jų ne- 
siteirauja, nes jokios mokyklos ne
veikia. H. MOSINSKIENĖ

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas



Paulius Augius - vertinga monografija
ALF. DOCIUS

Taip išsamiai detalizuotą dai
lininko gyvenimą ir kūrybą at
skleidžiančių monografijų reta. 
Taip skoningai apipavidalintų 
ne tik lietuviškų knygų, bet ir 
svetimomis, kalbomis mažai pa
sitaiko.

Dail. P. Augiaus žmona D. 
Lipčiūtė - Augienė, padedama 
monografijos a p i p a vidalintojo 
dail. A. Kurausko ir V. Sauliaus, 
nekreipdama dėmesio į su šiuo 
monumentaliu darbu susijusias 
išlaidas, pastatė nesugriaunamą 
paminklą vienam įžymiųjų lietu
vių grafikų. Paminklą, kuris ne 
tik gausiai lietuvių meno mylė
tojų šeimai, bet ir pasaulio me
no sluogsniams kalbės apie ta
lentingą ir originalų lietuvį gra
fiką pačiame kūrybiniame pajė
gume atsiskyrusį su mumis.

Lietuvių liaudies menas, že
maitiškas gamtovaizdis ir pačių 
žemaičių vargai ir džiaugsmai 
yra tie esminiai elementai, turė
ję stipriausios įtakos į P. Au
giaus kūrybinį pasaulį'— nesu
dėtingą, sintetizuotą į jo braižui 
būdingą augmeniją, medinius 
pastatus, ekspresyvius žmones, 
vaizduojamus savitoje perspek
tyvoje ir logikoje. Jo kūryboje 
apstu optimizmo, nuoširdžiai sa
tyriško elemento, o buitiniuose . 
vaizduose net naivaus objekty
vumo. čia ir slėpėsi P. Augiaus 
kūrybinė jėga: individuali, vib
ruojanti čia grubia, čia muzika
lia linija ir saikiu ornamenta- 
lumu.

P. Augiaus pagrindiniu tema
tiniu motyvu, išskyrus iliustra
cijas pasakoms, buvo Žemaitija 
ir jos žmogaus buitis. Net bū
damas Paryžiuje jis nostalgiškai 
žvelgia į namus, į skarotas Že
maitijos moteris medinių bažny
tėlių fone ir kuria vieną ambi
cingesnių savo darbų — iliust
racijas M. Valančiaus “žemaičių 
vestuvėms”. Tokia bekompromi- 
sinė ištikimybė šiai tematikai 
tarsi sugestijonuoja, kad jis kū
rė tik lietuviams.

Atrodo, kad knygos leidėjos 
tikslas buvo duoti kiek galima 
pilnesnį P. Augiaus kūrybos 
vaizdą. 364 puslapių didelio for
mato monografijon sutalpinti 
beveik visi P. Augiaus medžio 
ir linoleumo raižiniai, nemažai 
škicų plunksna, plakatų, exlib- 
risų, kalėdinių kortelių ir kt. 
piešinių. Be to, lietuvių ir ang
lų kalbomis artimo P. Augiaus 
draugo dail. T. Valiaus įvadas, 
dail. A. Kurausko išsamus 
straipsnis apie P. Augiaus gra
fiką ir sąlygas, kuriose jam te
ko gyventi bei kurti, bibliogra
fija, sąrašas parodų, kuriose 
dailininkas dalyvavo, ir kt.

Manyčiau, kad monografija 
būtų davusi sodresnį dailininko 
portretą, jei būtų praleistos sve- 
timokos savo stiliumi tempera 
iliustracijos “Pupos pasakai”, 
kaikurie plakatai, kalėdinės kor
telės ir dar keletas daugiau ko
mercinių grafiko darbų.

Daug nuopelnų tenka knygos 
apipavidalintojų! dail. A. Ku- 
raūskui, kurio talentingos ran
kos dėka ši knyga išsiskirs iš 
daugelio dėl jos skoningos išori
nės ir vidinės išvaizdos. Jei ne
kreiptume dėmesio į perkrautus 
XXXIV ir XXXV puslapius, ku
riuose prarasta pusiausvyra tarp 
teksto ir iliustracijų, o taip pat 
ir į panaudotų šriftų (Caslon, 
Optima, Century, Times, Open 
Kapitalen) mišinį, kuris šiek 
tiek trukdo knygos vienalytišku
mui, — estetiniu požiūriu kny
gą laikytume visai nusisekusia.

Taip paplitus lietuvių tarpe 
įpročiui įvairiomis progomis 
prisistatyti pas artimuosius su 
dovanomis, reiktų kiekvienam 
nepamiršti šios monografijos, 
kuri, iš tikrųjų, tiek angliškai, 
tiek lietuviškai kalbantiems bū
tų tikrai kultūringa dovana.

PAULIUS AUGIUS, išleido D. 
Augienė. Tiražas: 1000 egz., kai
na $17.50. Knygos projektas — 
A. Kurausko.

Kūrybinės laisvės klausimu
JUOZAS DAUGAILIS

Mūsų kūrybingas kultūrinin
kas dr. Kęstutis Keblys “Drau
go” kultūriniame priede (1968. 
VII. 27) nagrinėja temą “Baž
nyčia ir rašytojo kūrybinė lais
vė lietuviškoje tikrovėje”. Rei
kia pasidžiaugti, kad autorius 
taip sklandžiai išryškina kūry
bos vertę. Kūrybingumas žmo
gų išskiria iš kitų gyvių pasau
lio; juo kūrybingumas stipres
nis, juo jis reiškia didesnį iš
kilimą vertybių pasaulyje. Jeigu 
visi kūrybą vertina, tai katali
kams, šalia bendrųjų argumen
tų, yra dar vienas ypač svarbus 
motyvas kūrybai augštinti. Kū
ryba yra Kūrėjo atspindys 
augščiausiame Jo kūryniyje — 
žmoguje. Taigi, juo žmogus kū
rybingesnis, juo jis šia prasme 
labiau atspindi Amžinąjį Kūrė
ją ir labiau prie Jo artėja, kai 
ta jo kūryba visais atžvilgiais 
vertinga.

Bažnyčiai kūryba yra brangi. 
Dėlto Bažnyčios globoje išaugo 
daugybė augštos meninės vertės 
literatūrinių, dailės, muzikos ir 
kitokių meno kūrinių. Jeigu 
kur susidaro vienokių ar kitokių 
konfliktų tarp grynosios kūry
bos ir tarp Bažnyčios atstovų, 
tai dažniausiai būna arba kūry
bos prasmės nesuvokimas, arba 
Bažnyčios pagrindinių principų 
nežinojimas, arba abiejų šių ig- 
norancijų jungtis.

Vertindami dr. Keblio iškel
tas pagrindines idėjas, norėtu
me suminėti keletą papildymų. 
Autorius straipsnį visai teisin
gai baigia pageidavimu, kad bū
tų puoselėjama “literatūros kū
rybai ir kūrėjui priklausanti au
tonomija”. Labai apdairiai dr. 
Keblys įjungė čia žodį “priklau
santi”. Taigi, ir jis nenori j tą 
autonomiją įjungti to, kas ne
priklauso. Toliau vystant šią 
mintį, reikia atkreipti dėmesį į 
štai ką: jeigu literatūrinė kūry
ba atstovauja grožiui, tai nerei
kia užmiršti dar kitų dviejų pa
grindinių vertybių — gėrio ir

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS 
ŠV. MARUOS GAILESTINGUMO MOTINOS -
- AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA 

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

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

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

mokesčių (tax deductible).

Dailininkas Paulius Augius mokėjo talentingai vaizduoti lietuviško kaimo buitį. Nuotraukoje — vie-

“Enėjidės” vertėjas atsako kritikui
Mūsų bendradarbio pasikalbėjimas su dr. Antanu Rukša V. Vokietijoje 

Lietuvoje, laikau pagrįstu. De
ja, “Enėjidės” vertimo metu (iki 
1962 m.) mano ryšiai su knygi
niu šių dienų Lietuvos pasauliu 
dar tebebuvo persilpni, ir lie
tuvių literatūros istorijos chres
tomatijos dar nebuvo pasisekę 
gauti. Dėl .tos priežasties nete
ko paminėti ir recenzijoje ap
tariamų keturių Poškos “Muzi
ko” eilučių.

Kitus recenzento pageidavimus 
įvadui laikau nepagrįstais. Nėra 
reikalo įvade kalbėti apie visas 
galimas cezūrų variacijas, juo
ba, kad jos kaip vertėjui, taip ir 
skaitytojui -neturi beveik jokios 
praktiškos reikšmės. Tokiam 
įvadui visai pakanka trumpų, 
vadovėliškų žinių apie cezūras, 
juoba, kad šis įvadas nėra kokia 
disertacija ar išsami monogra
fija. Nelabiau būtina tokiam 
įvadui ir bibliografija, kurios 
pasigenda kritikas. Juo labiau 
nenuoseklu reikalauti iš 1962. 
II. 28 (žr. Pratarmę VIII) bai
gusio versti ir išsiuntusio spaus
dinti veikalą autoriaus, kad jis 
duotų nuorodą į savo straipsnį 
apie Vergilijų, tepaskelbtą tik 
1965 m. Lietuvių Enciklopedijos 
XXXIII tome. Vertėjai labai re
tai kada tenurodo ir teksto lei
dėją, tad ir šį pageidavimą ne
laikyčiau būtinai vykdytinu.

— Ko pasigedote recenzijoje?
— Kaip recenzentas pasigedo 

vertimo įvade kaikurių dalykų, 
taip ir vertėjas bei skaitytojas 
galėtų irgi pasigesti kaikurių re
cenzijoje negvildentų klausimų. 
Tokiais klausimais galėtų būti, 
sakysim, vertimo skambumas, 
sklandumas, eilėraščio tėkmės 
sraunumas, dikcijos glaustumas, 
vaizdų, figūrų, tropų, enjambe- 
mento, hiperbato perteikimas ir 
kita. Tačiau reikalauti iš recen
zento šių dalykų, bent man taip 
atrodo, nebūtų pagrindo, nes re
cenzento reikalas, kuriuo meto
du ir kuriuo -atžvilgiu jis verti
mą nagrinėja. Visdėlto vieno da
lyko recenzijoje labai ir labai 
pasigendu ir esu tos nuomo
nės, kad jį būtinai turėjo ap
tarti recenzentas, ypač dar jei
gu jis yra filologas, šitas bū
tinas dalykas yra Vergilijaus 
cezūrų perteikimo klausimas.

Vergilijaus kūryboje, ypač 
“Enėjidėje”, labai sunku rasti 
eilutę, kurioje nebūtų vienos ar 
dviejų vyriškų cezūrų — tam 
tikrose eilutės vietose stabte
lėjimų po žodžio, turinčio pa
skutiniame skiemenyje kirtį. 
Vyriškos cezūros stipriau ir 
griežčiau pertraukia eilutę, ne
gu moteriškos (po nekirčiuoto 
skiemens), ir keičia eilutės rit
mą iš krintančio į kylantį, iš 
daktiliško į anapaistišką. Vyriš
kos cezūros vyrauja, tiesa, ir 
graikų hegzametre, tačiau jos 
ypatingai būdingos romėnų poe
zijai, ypač Augusto meto, ir vei
kiausiai neveltui vadinamos vy
riškomis, arba romėniškomis, 
nes jos suteikia ir pačiam kūri
niui tam tikro griežtumo, vy
riškumo atspalvį. Kadangi Ver
gilijus Enėjidėje perdėm varto
ja vyriškas cezūras, tai ir ver
tėjas, norėdamas būti ištikimas 
originalui ir forma, turėtų jų 
būtinai laikytis. Tačiau versti 
nesilaikant vyriškų cezūrų yra 
daug lengviau, negu jų laikan
tis, nes nėra reikalo' paisyti, 
kad kiekvienoje eilutėje tam 
tikroje pėdoje būtų vienas ar 
du paskutiniame skiemenyje tu
rintieji kirtį žodžiai. Užtat ir 
nepaisė vyriškųjų, kartais ir iš 
viso antikinių, cezūrų visi nau
jesni, bandę “Enėjidę” versti 
lietuviški ‘ vertėjai, kaip dides
nius šios poemos fragmentus pa
skelbęs A. Churginas (“Iš anti
kinės poezijos”, Vilnius, 1957),

tiesos. Grožis, gėris ir tiesa — 
tai didžioji vertybių trejybė. 
Mums visos jos brangios, jų ug
dymo visi mes siekiame, bet jos 
augdamos neturi viena kitos pa
žeisti. Todėl ir grožio kūrėjui 
yra pareiga respektuoti ir gėrį, 
ir tiesą. Jeigu jį nuo tos parei
gos atleistume ir sakytume, kad 
jis savo grožinėje kūryboje gali 
pažeisti gėrį ar tiesą, tai tada 
būtų nebe grožinės kūrybos au
tonomija, o diktatūra, kuri nėra 
gera nei valstybiniame, nei vi
suomeniniame, nei pagaliau kū
rybiniame pasaulyje. Dekalogo 
dėsniai galioja visiems žmo
nėms. Niekas turbūt netvirtins, 
kad dekalogas yra privalomas 
visiems, išskyrus grožio kūrė
jus. Čia nėra jokių privilegijuo
tųjų. Prieš jį visi lygūs.

Man rodosi, kad kaikurie mi
nėto autoriaus priekaištėliai lie
tuviams katalikams yra išdygę, 
gal net pačiam autoriui į tai 
neatkreipus dėmesio, liberalinės 
dvasios įtakoje, besireiškiančioje 
šio krašto augštosiose mokyklo
se. Lietuviai katalikai kokių 
nors bendrų agresyvių nusista
tymų prieš literatūrinės kūry
bos laisvę neturi. Tai, pasaky
tume, išplaukia ir iš paties au
toriaus rašto. Juk ir dr. Keb
lys sumini “Aidus”, “Draugą”, 
“Laiškus Lietuviams”, kaip ei
nančius atviru keliu, taigi, ro
dančius reikiamą respektą gro
žinei, literatūrinei kūrybai, ži
nodami, kas yra už šių sumi
nėtų periodinių leidinių, mes 
čia įžiūrime patvirtinimą, kad 
didieji, įtakingieji lietuvių ka
talikų religiniai sambūriai bei 
vienuolijos rodo pagarbą rašy
tojų kūrybos laisvei. Jeigu bū
tų kitaip, gal net nebūtų galė
jęs nei minėtasis dr. Keblio 
straipsnis pasirodyti nė viena
me iš suminėtųjų periodinių lei
dinių.

Žinoma, kai yra kelios verty
bių sritys, natūraliai kaikada ga- 

Nukelta į 6-tą psl.

(Tęsinys iš praeito nr.)

— Paprastai poetinėn kalbon 
Įsibrauna ir proziški žodžiai. Ar 
jie priimtini?

— Prof. Zaranka užsiminė 
Axelsono veikalą apie nepoeti- 
nius žodžius lotynų kalboje, šią 
užuominą papildyčiau dar tuo, 
kad apie B. Axelsono veikalą 
“Unpoetische Wdrter”, Ein Bei- 
trag zur Kenntnis der lateini- 
schen Dichtersprache, 1945, F. 
Bomer parašė recenziją žurnale 
“Gnomon” 23, 1951, 165 t. ir 
kad ir pats F. Bomer ta pačia 
tema parašė žurnale “Gymna
sium 64”, 1957, I t. straipsnį 
“Beitraege zum Verstaendnis 
der augusteischen Dichterspra
che”, tačiau aš būčiau linkęs su
tikti su Holtorfo nuomone apie 
šiuos nepoetinių žodžių tyrinę-, 
jimus. Holtorf minėtame veika
le (258 psl.) skeptiškai žiūri į 
tokias nepoetiškų žodžių atran
kas: “Rezonansas, kaip aš ma
tau, buvo menkas... Ar apsi
moka pastangos rinkti verba no
ta? Ar ne pelningiau, kas kar
tą aptikus patyrinėti, kuriomis 
meno priemonėmis romėnas vie
nam ar keletui nepoetiškų žo
džių suteikia augštesnės poeti
nės'kalbos taurumą? Nordenas 
(VI, prie 5-8, ypač pastaba 1) 
duoda pavyzdžių, kaip net bana
lūs žodžiai, jeigu jie neišreikšti 
kitais žodžiais, poetiškai pritai
komi prie stiliaus.” Iš to tektų 
daryti išvadą, kad Vergilijus vis
dėlto vengė stiliaus “blankumo”. 
Ir verčiant, tiesą sakant, proziš
kesnės, blankesnės poemos vie
tos buvo paprastai sunkiau vers
ti, bijant, kad tos vietos per
daug neišsiskirtų iš bendro poe
mos tono ir tuo nesuardytų ver
timo stiliaus vieningumo.

— “Enėjidės” vertime varto
jote tautų pavadinimus su prie
saga “ėnas”. Kodėl toks pasi
rinkimas??

— Perteikdamas lietuviškai 
didžiojo romėnų poeto poemą 
stengiausi vertimą padaryti 
skambų, muzikalų. Vietoje to
kių žodžių lyčių, kaip trojiečiai, 
dardanieciai, dažniau vartojau 
lytis trojėnai, dardanėnai, nes 
jos man atrodė skambesnės, 
ypač kad čia mažiau skambią 
afrikatą č pakeičia skambus no
sinis garsas n. Ir lytis vėdlių 
skambesnė už lytį vėdžių (kad 
žodis “vėdlys” gali būti vartoja
mas ir reikšme “vėdys”, patvir
tina Skardžiaus “Lietuvių kalbos 
vadovas”, kaip ir tas pats Nie- 
dermanno-Senno-Salio žodynas: 
vėdlys = vėdys, kuriame recen
zentas šios reikšmės kažkodėl 
nepastebėjo). Taip pat ir žodis 
“mum” skambesnis už lytį 
“mums”, nes jame iškrinta 
skambumą gadinąs žodžio gale 
pučiamasis priebalsis s. Tos rū
šies būtų ir mano pomėgis mie
liau vartoti trumpesnes daugis
kaitos įnagininko lytis, pavyz
džiui, vietoje uolomis kieta- 
briaunėmis formą uolom kieta- 
briaunėm (IV, 366). Tuo laimi
mas dar ir didesnis laisvumas, 
nes trumpesnius žodžius leng
viau įterpti į hegzametrą, negu 
ilgus. Vartojant šias, kiek mo
dernesnes, formas, tiesa, nebe 
taip griežtai laikomasi gramati
kos labiau palaikomų senesnių 
žodžių lyčių, tačiau tuo gauna
mas lyg ir tam tikras stiliaus 
Originalumas, kuris tektų laiky
ti veikiau teigiama vertimo sa- 

i vybe.
I — Recenzijoje pasigesta dau- 
I giau žinių apie “Enėjidės” au- 
1 torių įvade. Ar tai būtina?

— Vieną jo pageidavimą, bū
tent, kad įdomu būtų buvę turė- 

i ti daugiau žinių apie Vergilijų

KUN. DR. VYTAUTAS MANKĖ 
LIŪNAS Kolumbijoj, valstybiniame 
Bogotos universitete, dėsto religijos 
psichologiją ir redaguoja psicholo
gijos žurnalą, leidžiamą ispanų kal
ba. Šią vasarą universiteto vadovy
bės buvo išsiųstas trijų mėnesių ke
lionei po Europą, kur susipažino su 
psichologijos dėstytojais, institutais, 
laboratorijomis. Aplankė Miuncheną, 
Romą, Liuveną ir kitus centrus. Sa
vo kelionėse kun. prof. Vyt. Manke- 
liūnas konstatavo, kad Europos psi
chologinės institucijos nėra padariu
sios žymios pažangos. Senieji profe
soriai tebesilaiko senųjų aiškinimų, 
o jaunieji daugiau linksta į ameri
kietiškąją kryptį.

O. NENDRĖS romanas “Aidas 
tarp dangoraižių“ jau išėjo iš spau
dos Čikagoje. Viršeliui nuotrauką 
padarė fotografijos menininkas A. 
Kezys, SJ, įrašą — dail. Ant. Be
teška. Knyga gaunama “Draugo” ad
ministracijoje ir pas platintojus.

MIKALOJUS IVANAUSKAS iš Ci
cero rengia antrąją “liepsnos tapy
bos” darbų parodą, T. Roosevelto mo
kyklos salėje Cicero mieste, JAV. 
Jis yra atradęs gana įspūdingą prie
monę išgauti ir spalviniams efek
tams — šalia deginamosios medžia
gos naudoja įvairias rūgštis. Todėl jo 
naujausiuose paveiksluose jau bus 
galima matyti 3—4 spalvas. Šioje pa
rodoje bus išstatyta 45 nauji darbai 
ir 25 kūriniai iš pirmosios jo paro
dos 1965 m. tos pačios mokyklos sa
lėj. Parodą reklamuoja žurnalas “The 
Art Gallery” ir Čikagos Suaugusiųjų 
Švietimo Tarybos leidžiamas meno 
įvykių kalendorius, kuris ne tik pra
nešė apie parodą, bet ir supažindino 
su pačia liepsnos tapyba. “Chicago 
Tribune” dienraštis rugpjūčio 11 d. 
laidoje atspaude Ivanausko nuotrau
ką kūrybos metu ir rašinį “Colors 
Painting with Flames”. Ilgoką rašinį 
su nuotrauka įsidėjo ir tos pat die
nos “Cicero Life”. Šios parodos atida
rymas įvyks rugpjūčio 24 d., 7 v.v. Ją 
bus galima aplankyti ir rugpjūčio 25, 
31 ir rugsėjo 1—2 dienomis, nuo pie
tų iki 9 v.v. E. š.

BRONĖS JAMEIKIENĖS septynių 
vitražų paroda liepos 29 d. atidary
ta Čikagos Stone-Brandel galerijoje, 
1439 So. Michigan Ave. Kadangi au
torė kelerius metus yra gyvenusi Ha
vajuose, vienas vitražas yra pavadin
tas “Oriental Madonna”, kuriame 
jaučiama Tolimųjų Rytų įtaka. Vit
ražus šioje parodoje papildo dailinin
kės austų kilimų pavyzdžiai ir pro
jektai. Parodą Čikagos lietuviai ga
li aplankyti kasdien tarp 8 v.r. ir 
9 v. p.p. iki rugpjūčio 30 d. įėjimas 
nemokamas. B. Jameikienė birželio 
mėnesį buvo surengusi skaldyto stik
lo vitražų parodą Čikagos miesto 
bibliotekoje.

ČIKAGOS MENO INSTITUTO 
spaudos ir piešinių skyrius įsigijo 
fotografijos menininko Algimanto 
Kezio, SJ. devynias nuotraukas.

BALTIJOS SAVAITĖS proga Whi
te Studio meno galerijoje Adelaidė
je, Australijoje, buvo surengta bal- 
tiečių dailininkų darbų paroda, ku
rioje dalyvavo 23 dailininkai su 57 
kūriniais. Lietuviai išstatė 27 dar
bus, latviai — 17, estai — 13. Lie
tuvių dailininkų laimėjimams atsto
vavo Vinco Jomanto 1 kūrinys, Eva 
Kubbos — 4, Vlado Meškėno — 2, 
Ninos Meškėnaitės — 2, Jievos Po
cienės — 4, Povilo Puzino — 1, Vac
lovo Rato — 4, Henriko Šalkausko 
— 3, Vyto Šerelio — 1, Leono Ur
bono — 4 ir Teisučio Zikaro 1.

SIDNĖJAUS MENO ANSAMBLĮ, 
neseniai suorganizuotą Australijoje, 
sudaro trys chorai — vyrų, moterų 
ir jungtinis. Moterų chorui vadovau
ja muz. J. Gaižauskas, vyrų ir jung
tiniam chorui — Australijoje muzi
kos studijas baigusi Marija Umbra- 
žiūnienė. Jiems talkina konservato
rijos dirigavimo klasės studentas J. 
Maksvytis. Ansamblio administrato
riaus pareigas eina V. Asevičius. 
Pirmąjį viešą pasirodymą visi trys 
chorai turėjo Auburn salėje liepos 
20 d. surengtame naujojo ansamblio 
baliuje-koncerte. šį ansamblį numa
toma papildyti tautinių šokių grupe, 
kad jis pilnai galėtų pateisinti savo 
vardą ir pateikti platesnės apimties 
programas.

ROMOS LEIDYKLA “Mediterra- 
neo” išleido italų kalba pik. Jono 
Petraičio veikalą “Kaip jie mus su
šaudė”, išverstą italų kalbon Vin
centos Lozoraitienės. Veikalas susi
laukė nemažo dėmesio italų spaudo
je ir visuomenėje.

DAIL. TELESFORAS VALIUS, 
dirbąs Toronte kaip meno dalykų 
dėstytojas kanadiečių augštesniojoj 
mokykloj, išvyko Paryžiun. Ten iš
tisas tris savaites atsidės kūrybiniam 
darbui.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ

keletą trumpų fragmentų paskel
bęs L. Valkūnas (J. Tronskis, 
“Antikinės literatūros istorija”, 
Vilnuis, 1961), pagaliau, visą 
poemą išvertęs A. Dambrauskas 
(Vergilijus, “Eneida”, Vilnius, 
1967). Romėniškųjų cezūrų nesi
laikė ir visą Lukrecijaus poemą 
išvertęs prof. M. Račkauskas 
(Lukrecijus, “Apie daiktų pri
gimtį”, Vilnius, 1964). “Ėnėji- 
dės” vertėjai į lietuvių kalbai 
artimą dėl nepastovaus kirčio 
vokiečių ir rusų kalbą kartais 
perteikia vyriškas originalo ce- 
zūras, kartais jų nepaiso. Daugu
mas vokiečių “Enėjidės” vertė
jų originalo cezūrų beveik ne
paiso, tačiau kaikurie, pavyz
džiui, A. Trendelenburg (“Vir- 
gils Aeneaslied”, 1928), A. Vezin 
(Vergil, “Aeneis”, 31952), sten
giasi jų laikytis. Kadangi anks
tesnieji rusiški “Enėjidės” ver
timai laikomi silpnais, tenka im
ti dėmesin du paskiausieji — 
Briusovo ir Petrovskio. Žymiu 
poetu laikomas Briusovas 1933 
m. “Enėjidės” vertime nesilai
kė vergiliškų cezūrų. Už tai jį 
smarkiai puola F. A. Petrovskis: 
“Be galo keista, kad toks poetą 
doctus, koks buvo Briusovas, ne
atkreipė dėmesio į “Enėjidės” 
eilėraščio eilutės sandarą, san
darą, kuria pasižymi ir kitų 
“aukso amžiaus” poetų hegza
metras ... jis visai nesiskaito su 
nuolatinėmis Vergilijaus cezū- 
romis ... Bet juk Vergilijuje 
beveik niekada nepasitaiko mo
teriškų cezūrų (per visą šeštą
ja “Enėjidės” knygą bene vos 
tik viena), o Briusove jos kiek
viename žingsnyje” (F. A. Pet
ro vski j, “Russkie perevody 
‘Eneidy’ i zadači novogo ee pe- 
revoda” — Voprosy antičnoi li- 
teratury i klassičeskoi filologii, 
Moskva, 1966).

Parafrazuojant Petrovskio žo
džius, tektų pasakyti, jog labai 
gaila, kad toks philologus doc
tus, kaip prof. Zaranka, neat
kreipė dėmesio į taip svarbią 
lietuviškojo, hegzametro sanda
ros problemą, kaip cezūrų var
tojimą. Juk griežtas vyriškų ce
zūrų laikymasis turi teigiamą ir 
neigiamą pusę: tevartojant vy
riškas cezūras artėjama, tiesa, 
prie originalo formos, tačiau 
varžoma vertėjo laisvė. Juk ne
būtinai laikantis vyriškų ir iš vi
so mažai tepaisant antikinių ce
zūrų, galima bent dvigubai grei
tesniu tempu kurti lietuviškuo
sius hegzametrus. Tad viena iš 
pagrindinių recenzento uždavi
nių, mano galva, ir buvo aptar
ti klausimą, ar, nepaisant ver
tėjo išlaikytų griežtų cezūrų ir 
gausiai vartotų hiperbatų, en- 
jambementų ir kitų dirbtinių 
priemonių, vertimas visdėlto at
rodo ne dirbtinis, bet natūralus, 
lengvas, sklandus, ar čia pra
šauta pro šalį. Dėl skirtingo re
cenzento stiliaus ir ypač dėl jo 
nesilaikymo griežtai vyriškų ce
zūrų negalėčiau sutikti ir su kai- 
kuriais jo paties sueiliuotais 
mano hegzametrų patikslini
mais.

Visdėlto, nepaisant kaikurių 
spragų ir Šiokių tokių kritika
vimo netobulumų, tenka būti 

į dėkingam prof. Zarankai, kad 
jisai, negailėdamas brangaus 
laiko, kruopščiai panagrinėjo 
‘'Enėjidės” vertimą ir savo dar
bo rezultatus paskelbė žymiau
siame lietuviškosios išeivijos 
žurnale. Tuo jisai ne tik priver
tė ir patį “Enėjidės” vertėją dar 
kartą pergalvoti kaikurias ver
timo problemas ir į jas labiau 
įsigilinti, bet ir paskatino lie
tuvišką išeivių visuomene la
biau susidomėti mums, filolo
gams, brangiais antikinės kul
tūros laimėjimais, praturtinan
čiais ir lietuviškąją kultūrą.
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versdavome iš tiesų nebejaunam ba
leto kolektyvui. Dabar gi beveik vi
si jauni, baigę specialias mokyklas, 
o darosi stebėtini dalykai. Kadaise 
buvo įprasta, kad balerinos kovojo 
dėl pirmųjų vaidmenų, pergyveno, 
gavusios antraeiles partijas. Mes gi 
siūlome jaunoms šokėjoms ruošti 
Odiliją, Aurorą, Esmeraldą, o jos — 
nenori! Daugelį baletų turėjome iš
imti iš repertuaro, nes nėra, kas šo
ka. Iš kur toks abuojumas, tingumas, 
meninių idealų sunykimas? Yra, aiš
ku, begalės objektyviausių priežas
čių: baletmeisterių, repetitorių sto
ka, nelengvos buitinės sąlygos, bet 
svarbiausia, man rodos, ne tai.

Svarbiausia — trūksta meilės ba
letui, savo pašaukimui. Neįmanoma 
baleto meno derinti su patogiu gy
venimu, nes jis ypač reikalauja viso 
tavęs — ir kūno, ir sielos. Ir šokti 
“tarp kitko”, t.y. vaikščioti į teatrą 
kaip į tarnybą — negalima. Bet net
gi ir to kartais nedaro mūsų jau
nieji kolegos, — į privalomas rytines 
baleto pamokas jie visai neateina, 
bevelydami, kad jiems išskaitytų iš 
algos už praleistas darbo valandas. 
Tačiau tos praleistos trenažo valan
dos dvigubai daugiau išskaičiuoja iš 
jų meistriškumo, iš jų vidinės me
nininko disciplinos. Nereiklumas sau 
gimdo ir kitų darbo negerbimą. La
bai lengvai suniekinami autoritetai, 
niekuo nebetikima, nebepasitikima, 
netgi pačiu savimi.

Kas padėtų išbristi mūsų baletui 
iš esamos padėties? Man atrodo, ko
lektyvą gera prasme sukrėstų kon
kursas. Žmonės pajustų, kad ne vi
suomet profsąjunga gali iki pensijos 
garantuoti užimamą vietą. Mene rei
kia pasitraukti iš kelio geresniam. 
Įkvėptų trupei gyvybės ir keletas 
ryškių talentų, sublizgusių mūsų ba
leto padangėje. Gal jie savo pasiau
kojančiu darbu (mano nuomone, ta
lentingi menininkai kitaip dirbti ne
gali) padėtų atgaivinti kūrybinę at
mosferą mūsų scenoje, kartu su ga
biausiais trupės šokėjais — o jų 
turime — pažadintų baletą. Dabar
tinis nuoširdžiai dirbančių tikrai ga
bių šokėjų būrelis dar per mažas, 
kad patrauktų paskui save pasyviuo
sius, duotų toną visam kolektyvui. 
Taigi “pastiprinimas” čia labai pra
verstų.

Mes, vyresnieji, stengiamės per
teikti jaunimui visas savo žinias, ati
duoti jėgas ir širdį — tik mokyki
tės, tik imkit, tik neleiskit užgesti 
kūrybinei ugnelei. Aš tvirtai tikiu, 
kad netrukus sulauksim mūsų ba
leto renesanso.” šiuos žodžius lietu
viškajam baleto teatrai skiria G. Sa
baliauskaitė, scenai atidavusi 30 savo 
gyvenimo metų, sukūrusi daugiau 
kaip 30 baleto vaidmenų, gastrolia
vusi Prancūzijoje, Čekoslovakijoje, 
Turkijoje, Belgijoje, Rumunijoje, 
Burmoje, Cailone bei kituose Azijos 
kraštuose. Pirmas jos viešas pasiro
dymas įvyko Kauno IV gimnazijos 
scenoje, kai mažoji šokėja dar buvo 
tik 11 metų amžiaus. Baigusi Kauno 
baleto teatro mokyklą 1938 m., vė
liau ji buvo išsiųsta tobulintis pas 
garsiąją šokėją ir pedagogę Vagano
va į Leningradą, kur ją užklupo ir 
nuo Lietuvos atskyrė prasidėjęs vo- 
kiečių-sovietų karas. Nutrauktą dar
bą gimtajame Kaune ji vėl pradėjo 
tęsti 1944 m. rudenį sunkiose besi
baigiančio karo sąlygose, kai repe
tuoti tekdavo su pirštinėmis ir megz
tiniu šaltame kambaryje, o šokti — 
be pirštinių ir megztinio Kauno teat
ro nekūrentoje salėje.

DAILĖTYRININKO S. BUDRIO 
paruoštą albumą “Lietuvių vitražas” 
išleido “Mintis” Vilniuje. Meno mė
gėjai šiame leidinyje ras daugiau 
kaip 70 senųjų ir dabartinių vitra
žų reprodukcijų, jų tarpe M. K. Čiur
lionio ir prof. S. Ušinskio darbų. S. 
Budrys pateikia plačią lietuvių vit
ražo raidos apžvalgą, supažindinda
mas su dabartiniais laimėjimais, ku
riuos pasiekė prof. S. Ušinskio mo
kiniai A. Stoškus, K. Morkūnas, F. 
Ušinskaitė, I. Gylyte, jaunesniosios 
kartos atstovai A. Mackelaitė, A. 
Garbauskas, S. Kazimieraitis ir A. 
Galckas. Apžvalgos santrauka ir 
iliustracijų sąrašas išspausdinti ang
lų, prancūzų, vokiečių ir rasų kalbo
mis, kad šiuo leidiniu galėtų pasi
naudoti ir užsienyje gyvenantys me
no mėgėjai.

E. LAUCEVIČIAUS lietuviško po
pieriaus dviejų dalių istoriją “Popie
rius Lietuvoje XV—XVIII a.” išlei
do Mokslų Akademijos centrinė bib
lioteka ir leidykla “Mintis”. Auto
rius šią studiją parašė, remdamasis 
vandenženkliais — prieš šviesą po
pieriuje matomais ženklais, kuriais 
buvo žymimos popieriaus gamyklos 
bei jų vietovės, popieriaus rūšys ir 
formatai. E. Laucevičiaus pagrindi
nis tikslas buvo sudaryti Lietuvoje 
vartoto popieriaus vandenženklių at
lasą. Jam pavyko vandenženklių dė
ka atrinkti ir išaiškinti lig šiol neži
nomas popieriaus gamyklas, jo ke
lius į Lietuvą, nustatyti Lietuvos Di-

NAUJI LIETUVIŠKI BALETAI 
teikia nemažų rūpesčių Vilniaus ba
leto teatro vadovybei. Jau senokai 
prasitariama, kad šio teatro meni
nis lygis yra kritęs, šį klausimą 
“Kultūros Barų” 6 nr. kelia žymio
ji balerina ir baleto pedagogė Ge
novaitė Sabaliauskaitė: “Pasaulyje 
sprendžiamos sudėtingiausios choreo
grafinio meno problemos, ieškoma 
naujų išraiškos priemonių, diskutuo
jama baleto simfonizacija, o mes te- 
besiplūkiame, kad šokėjos sutarti
nai atliktų judesius, kad pataikytų 
muzikos ritman, nekristų, sukdamos 
piruetą...

džiojoje kunigaikštystėje veikusių 
gamyklų, jų gaminto popieriaus da
tas bei rūšis. Iš vandenženklių pa
aiškėja, kad tuometinėje Lietuvoje 
veikė daug popieriaus gamyklų ir 
spaustuvių, buvo palaikomi prekybi
niai ir kultūriniai ryšiai su įvairiais 
kraštais. Antroje knygos dalyje E. 
Laucevičius pateikia net 4276 ori
ginalaus dydžio vandenženklių re
produkcijas. V. KsL
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Mylimai MAMYTEI mirus, JONĄ JUOD| ir šeimą

nuoširdžiai užjaučiame —

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

Tel. RO 2-8255
18.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 mėty. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butų galima tuojau 
užimti.

B. SAKALAS

T. A. Sekoniai V. K. Ottai

Mylimam vyrui Lietuvoje mirus, MARIJĄ LIEGU-

VIENĘ ir jos gimines nuoširdžiai užjaučiame —

K. J. Liutkai

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

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

WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.
BLOOR — ROYAL YORK RD.. 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir, 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na
mas.

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

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti. 
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL 532-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30-1 i

Moka:
už depozitus-5%
už šėrus -5^%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
RONCĘSVALLES — QUEEN, įmokėti apie $4.000; švarus 8 kambarių 
namas prie gero susisiekimo ir krautuvių; skola iš 7%%; prašo $23.500. 
BLOOR — INDIAN GROVE, arti požeminio susisiekimo, parko ir apsi
pirkimo, 8 gražūs kambariai, modernios virtuvės, naujas apšildymas, erd
vus ir skoningai įrengtas kambarys rūsyje, dvigubas garažas ir platus 
įvažiavimas; įmokėti apie $7.000, galima tuoj užimti.
JANE — ST. JOHNS RD., rupių plytų, kvadratinis planas, 6 kambariai, 
2 virtuvės, įrengtas rūsys, dvigubas garažas; įmokėti apie $10.000.

(RUSHOLME RD. — BLOOR, trijų butų 15 kambarių, viskas įrengta at
skirai. Nuomos pajamos $300 į mėnesį ir 5 kambarių butas savininkui, 
skitai. Nuomos pajamos $300 į mėnesį ir 5 kambarių butas
MIMICO — LAKESHORE, naujesnės statybos. 5 butų namas, vandeniu - 
alyva šildomas, didelės nuomos pajamos; prašo apie $64.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

BLOOR, trijų butų 15 kambarių, viskas įrengta at-

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

BLOOR — KEELE, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambarių, 2 bu
tų pastatas, geroj vietoj, geras, švarus pastatas, 2 garažai; prašo $41.000. 
BLOOR — DUNDAS, Alhambra Ave $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 9 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 garažai, labai švarus ir geras. Namas iš
mokėtas.
RUNNYMEDE — BLOOR, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 miegamųjų 
Vienaaugštis (bungalow), įrengtas rūsys; prašo $34.000.
WINDERMERE — BLOOR, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambariai 
per 2 augštus, privatus įvažiavimas.
BLOOR — KIPLING, $3.000 įmokėti, 4 kambarių vienaaugštis, sklypas 
60x156; prašoma kaina $20.000.
BATHURST — LAWRENCE, $7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 5 kamba
rių vienaaugštis (bungalow), privatus įvažiavimas, garažas, įrengtas rū
sys, gražus sklypas, prašoma $27.000.
ŠIAURĖS VAKARUOSE, $35.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 5 metų se
numo, su balkonais, 12 butų po 2 miegamuosius pastatas, prašoma $160.000 
BATHURST — LAWRENCE, $25.000 įmokėti, gražių plytų, gerai pasta
tytas, su balkonais, po 2 miegamuosius, 8 garažai ir 6 vietos pastatyti 
automobiliams, priv. įvažiavimas, geras išnuomojimas, prašoma $135.000.

M ?

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

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšininkų stovykla Gerojo Ga
nytojo stovyklavietėje oficialiai ati
daryta rugpjūčio 18 d. Atidarymo 
dieną stovykloje buvo 25 stovyklau
tojai iš Toronto, Hamiltono, Londo
no, Oakvilės, Vitby ir net du vie
tiniai krepšininkai iš Vasagos. Ka
dangi jaučiamas didelis susidomėji
mas stovykla, ją numatoma ruošti 
kas metai.

G. Kerniūtė praeitą savaitgalį da
lyvavo Kanados olimpinių žaidynių 
atrankinėse plaukymo pirmenybėse 
— 100 ir 200 m. plaukime nugara. 
Geriausiai pasirodė 200 m. plaukime. 
Užplaukimuose ji pasiekė po garsios 
E. Tanner antrą geriausią pasekmę. 
Baigminiame plaukime ji atplaukė 
penktoji, pasiekė savo geriausią pa
sekmę, tačiau olimpinės normos ne
pasiekė. Olimpinė norma yra 2:33,0. 
E. Tanner baigminio plaukimo lai
kas 2:26,7 ir G. K. — 2.35,3.

Vyčio jaunieji krepšininkai A. Vai- 
čeliūnas ir S. Ignatavičius, pasibai
gus krepšininkų stovyklai Spring- 
hurste, vyks į garsiojo Bob Cousy 
krepšinio stovyklą. Tikėkimės, kad 
šios dvi stovyklos jauniesiems krep
šininkams atneš daug naudos. A. S.

Iškilusis Toronto golfininkas V.

k

*
k

Siminkevičius ir jo sūnus buvo sun
kiai sužeisti automobilio nelaimėje. 
Jau mėnuo laiko abu guli Richmond 
Hill ligoninėje. Vytiečiai abiem lin
ki greito pasveikimo.

GOLFININKAMS!
Kanados sporto apygardos užda

ras (closed) turnyras įvyks rugpjū
čio 25 d., 12 vai., Glen Eagle golfo 
aikštyne. Į turnyrą kviečiami ne tik 
sporto sąjungos nariai bet ir svečiai 
iš Toronto ir kitų vietovių. Gleh 
Eagle klubas yra apie 3 mylias už 
Boltono; pasiekiamas važiuojant 50 
keliu.

KAS vadovas

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio kursai-berniukams pra

sideda šį sekmadieni, rugpjūčio 25, 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje, 
New Wasaga. Kursams vadovaus ži
nomas Š. Amerikos . lietuvių krepši
ninkas Pranas Miniotas iš Pittsbur- 
go. Kursai truks visą savaitę — iki 
rugsėjo 1 d.

S. Amerikos baltiečių lengvosios 
atletikos pirmenybės suaugusių kla
sėms, turėjusios įvykti šį savaitgalį 
Toronte, yra nukeltos vėlesnei datai. 
Prieauglio klasėms pirmenybės įvyks 
Klevelande rugsėjo 14-15 d.d.

1968 M- VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE § 
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su To- | 

ronto Muzikų Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo 8 
ir “Toronto Daily Star”, praneša sekančią programą: 8

8 Sekmadienį, rugpjūčio 25 S
2.30 v.p.p. High Park — H.M.C.S. York Orkestras &

Svečias— Rėmo Marinuoti g
2.30 v.p.p.Kew Gardens — 48-jo pulko škotų orkestras, 48-jo pulkog

pučiamųjų ir būgnų orkestras u
v p.p. High Park — Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett g

S 
Antradieni, rugpjūčio 27 §

v.v. Withrow Park — Kadriliaus šokiai — Al Aylward orkĄ

Trečiadienį, rugpjūčio 28
v.p.p. N. Philips sq.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 29
7.30 v.v. Rosehill Park — Jim McDonald įvairi programa ®

Tommy Ambrose ir jo vyrai. The Rose § 
hill Park All-Stars. Ron Rully ir Upland^ 
Windmill, su Salome Bey g

8.00 v.v. N. Phillips Sq. — Kontinentinis koncertas g
Community Folk Art Council g

Sekmadienį, rugsėjo 1 §
2.30 v.p.p. High Park — 48-to pulko škotų karinis ir 48-to pul- §

ko škotų trimitų bei būgnų orkestrai »
2.30 v.p.p. Kew Gardens — 411 eskadrono R.C.AF. orkestras g

5.30 v.p.p. High Park — Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett g

5.30

8.30

12.15

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
t Tel. 487-2147, vakarais 445-8955

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Frank Barauskas
REAL ESTATE BROKER

Parduodamos sekančios priemiesčio nuosavybės:

S 6,500. — pilna kaina, statybos sklypas 100x220 pėdų, arti plento, 3 
mylių atstume nuo Bramalea miesto.

$ 8,500. — pilna kaina; medžiais apaugęs sklypas prie Caledon East 
miestelio; 150x250 pėdų, tinkamas brangiai rezidencijai.

$23,000. — pilna kaina; $3,000 įmokėjimas; 15 akrų statybos sklypas su 
500 pėdų frontažu Albion vietovėje, 4 mylių atstume nuo 7 plen
to (Hwy. 7), šiaurės vakarų priemiestyje.

$25,900. — 4 miegamųjų vienaaugštis, gana naujos statybos, ant % ak
ro sklypo, prie gero kelio; su prieinamu įmokėjimu.

$55,000. — 70 akrų kampinis ūkis, Albion Township, prie asfaltuoto ke
lio, labai augštoje vietovėje — Albion Hills, su gražiu vaizdu.

Dolerio vertė ir augimas geriausiai apsaugomas žemės investacijose.

Turime didelį nuosavybių pasirinkimą ir mažam investatoriui, 
ir stipriam kapitalo sindykatui.

Norinčiam pastovių pajamų, turime gerą mortgičių pasirinkimą.

Tel. 231-2661 arba 233-3323

Sidabrinę vedybų sukaktį rug
pjūčio 18 d. Bramptone pami
nėjo agr. Jonas ir Aldona Par- 
šeliūnai, dalyvaujant gausiam 
bičiulių būriui iš Toronto, Ha
miltono, Tillsonburgo, Detroito. 
Sukaktuvininkas yra buvęs do
centu Dotnuvos žemės ūkio aka
demijoj. Dabar jis yra gražios 
gėlininkystės savininkas.
KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-ro psl.) 
lamentinės procedūros reforma, 
prancūzų kalbos įvedimas į vi
sas federacinės valdžios įstaigas, 
diplomatiniai ryšiai su komunis
tine Kinija ir, žinoma, visa eilė 
kitų problemų.

Kanados kiniečių atstovai, va
dovaujami Manitobos univeris- 
teto prof. Y. C. Ma, užsienio 
reikalų ministeriui Ml Sharp 
įteikė premjerui P. E. Trudeau 
skirtą memorandumą, pasisaky
dami prieš diplomatinį komunis
tinės Kinijos pripažinimą. Me
morandume pabrėžiama, jog 
diplomatinių ryšių užmezgimas 
atidarytų duris kiniečių komu
nistų agentams į S. Amerikos 
žemyną. Kinijos ambasada Ota
voje taptų vyriausia būstine, 
tvarkančia partizaninį karą Š. 
Amerikoje. Komunistinės Kini
jos agresijos ir pasalų politika 
tebėra nepasikeitusi. * Didžioji 
kiniečių tautos dalis nori nu
versti komunistinį Mao režimą. 
Premjero P. E. Trudeau siūlo
mas diplomatinių ryšių užmez
gimas su Pekingu būtų didelis 
smūgis laisvės siekiantiems ki
niečiams. Be to, jis reikštų san
tykių nutraukimą su Ciarigkai- 
šeko vyriausybe Formozoje, ku
ri yra visų kiniečių vienintelė 
išsilaisvinimo viltis. Prof. Y. C. 
Ma patarė palaukti, nes Kini
joje gali įvykti prieš Mao nu
kreipta revoliucija. Tokiu atve
ju Kanada, suteikusi diploma
tinį pripažinimą komunistams, 

. susilauktų visiško apsijuokini- 
mo. Užsienio reikalų min. M. 
Sharp teisinosi, kad premjeras 
P. E. Trudeau rinkiminiame va
juje yra pažadėjęs svarstyti ry
šių užmezgimą su komunistine 
Kinija, nes būtų netikslu tokią 
didelę kiniečių tautą ignoruoti 
pasaulinėje arenoje. Šįuo metų 
renkamos žinios netiesioginiais 
keliais apie galimą Peldngo re
akciją, bet pirmiausia bus per
žiūrima Kanados politika Atlan
to Sąjungos atžvilgiu.

Toronto žydų bendruomenės 
delegacija, vadovaujama Alber
to Liptono, lankėsi Jeruzalėje 
bei kitose Izraelio vietovėse. Ofi
cialiais Izraelio vyriausybės duo
menimis, Kanados žydai, pasi
baigus šešias dienas trukusiam 
karui, per metus laiko Izraeliui 
suaukojo $30 milijonų — devy- 
neriopai daugiau nei iki to karo 
pradžios. Bendras aukotojų skai
čius — 55.000, o jų didžioji da
lis yra torontiečiai. Platindami 
ir pirkdami Izraelio paskolos 
lakštus, žydų kilmės torontiečiai 
nori Torontą padaryti pavyzdžiu 
visiems š. Amerikos žydams.

PIRMOJI "GYVATARO" 
DIENA EUROPOJE

(Atkelta iš 2-ro psl.)
Bet ne visiems teko tas ma

lonumas G. Breichmanienė, 
Kostas, Antanas ir Aldona tu
rėjo mažiau laimės — jiems te
ko rūpintis traukinio bilietais į 
Vasario 16 gimnaziją Huetten- 
felde, Vokietijoj. Jie suprato, 
kad Prancūzijoje viskas kitaip 
nei šiaurės Amerikoje — čia 
taip greitai neina. Ausyse skam
ba ištisą dieną — “a gauche, a 
droite, a gauche (kairėn, de
šinėn). Galvoju sau — kada čia 
tas viskas baigsis? Pagaliau, 
praėjus 3 valandom ir tie ke
turi, pavalgę pietus, turėjo pro
gos pamatyti nors truputi mies
to ir jo grožio.

Taip ir praėjo visa mūsų die
na. Nors Paryžius didelis mies
tas, bet labai senoviškas, ypač 
gatvės. Vakare atsisėdę pailsė
ti reiškėm viltį, kad Vokietijo
je rasime simpatingesnius žmo
nes.

KŪRYBINĖS LAISVĖS 
KLAUSIMU

(Atkelta iš 5-to psl.)
Ii Įvykti šioks toks susikryžiavi
mas. Ir tokiu atveju gali pasi
reikšti ne agresyvumas prieš kū
rybos laisvę, bet defenzyvinės 
pastangos, ginančios kitas tikin
tiesiems brangias vertybes, kaip 
gėris ir tiesa. Lygiai nebūtų ga
lima laikyti agresyviu rašytojų 
veiksmu, jeigu jie imtųsi defen- 
zyvos kūrybos laisvę saugodami, 
bet nesikėsindami į kitų verty
bių laisvę.

Gali dar būti religijos atsto
vų sugestyvinių pastangų, no
rinčių, kad ir grožinėje kūrybo
je butų rodomas reikiamas re- 
spektas, įvertinimas ir gal net 
išryškinimas kitų vertybių, kaip 
gėrio ir tiesos. Tačiau tokios su- 
gestyvinės pastangos rašytojo 
laisvės nevaržo, rašytojas gali 
tas’ sugestijas priimti arba at
mesti, bet jų buvimas visiškai 
suprantamas. Juk religijos at
stovai pasirodytu visai nemylį 
nei gėrio, nei tiesos, jeigu jų 
ugdymu, plėtimu nesirūpintu*. 
Tai natūraliai išplaukia iš ju Įsi
tikinimų nuoširdumo ir už tai 
jie negali būti pakaltinti.

6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1968. VIII. 22 — Nr. 34 (969)

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

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

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

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

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

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

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

SWANSEA — BLOOR, maždaug $10.000 įmokėti, 6 nemažų kambarių 
atskiros namas, kvadratinis planas, vandens alyva šildymas, garažas, vie
na atviro- skola balansui.

JANE — BLOOR, DVIBUTIS apie $10.000 įmokėti ir viena atvira skola 
balansui, naujas šildymas, netoli Bloor; gana geras pirkinys.

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

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

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

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A r\ A *1 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus 
514% už šėrus

Kopitolas virš trijų milijonų dolerių

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nebaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap-

Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenęs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nno 9 vaL iki 1 vaL ’p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGIMNVESTAVEWAS

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome nk kreiptis pas mn*. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) Wistoski

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

24 vaL veikianti gr ‘
DABAR PATS LAIKAS PA ;į a u

metams ir flfiaa 
_____________________ __________362-5777.

, Uetuviikai visais Šildymo reikalais kroėpkttės: St. Prakasas.
tel. RO 7-9088 Hekvietra meta.

T-
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APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINES INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
Te). 251 - 4864; nemii tel. 277-0814

ĮVAIRŪS SIUWTIMIAI IR DOVANOS ĮI
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir I 

S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU I
BE MUITO DOVANOS:

(vairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir L t.
automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas. I 
rai i? padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- I 
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus, kuriuose yra smulkus aprašy-1 
nos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai-1 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, transistori- Taip pat persiunčiame pinigus, už I 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki- kuriuos gavėtas gali nusipirkti jvai- Į 
Urnai, baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų
• Sąžiningai^ ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima netfiškvjnų, prašome klausti, telefonuoti bet rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirijtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2140 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS - 

' - Res. teL LE 6-5363 .

" ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALCZA

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite Į
DIaak 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dioor Aurorire (jarage das ir couego. TeL 531-1305

r
 Vyrų ir jaunimo moderniška

DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 
A&B TAILORS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 Sav. A. B. Beresnevičius
--------------------------- ----- — - ——----------------  H — - . —

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

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

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

Metro. Lie. PH. 136 TeL LR. 2*5191

A.P. GARAGE
SO HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai riaua mecnanib 
km antoniobfliu patalayravu. Pate
pimas ir alyvos kettbnm.

Pilei pirkdami vartotas aatone- 
bflhm atveftlte patikrinimai: nare- 
<yran vttuf tranmM ir mnowime 
patarimas.
Sav. ANTANAS PAMYKTOS

A0K

BALTIC MOVERS 
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4-1493
30 Dewson St.. Toronto, Ont.
Visu ruHu automobilio išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmlsljoe
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Bodo
Darbas sąžiningas Ir garantuota*.

Uetavfm aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST-

CeL WA 14225 arba WA 4-1001

Sis skelbimas tiems, kurie mano, 
kad Kanados paroda nuobodi

ŠTAI KODĖL KASMET APLANKO 3,000,000 ŽMONIŲ KANADOS KRAŠTO PARODĄ:
NATIONBUILDERS ’68.
Siaurės Amerikos didžiausias ir 
gražiausias tautybių festivalis. 
Rugsėjo 1 ir 2 d.d. 
CNE Grandstand.
Įėjimas: $2.00, $1.50, $1.00.
JACK KOCHMAN’S VELNIŠ
KI VAIRUOTOJAI. Popietinės 
Grandstand programos. 
Rugpjūčio 18 iki rugsėjo 1 d.d. 
ir sekmadieniais. Programų 
pradžia 2 v. p. p. kasdien 
ir sekmadieniais nuo 3 v.p.p. 
Suaugusiems $1.50, mokiniams 
$1.00 ir vaikams 50 et.
“VIETA GYVENTI”. Akade
mijos premiją laimėjęs Ontario 
valdžios filmas — “A place to 
stand”. Pamatykite jį nemoka
mai Queen Elizabeth teatre.
“ŠIUO METU”. Didžiausia 
Kanados jaunimo programa. 
Filmai, elektroninė muzika, 
modernios šokėjų grupės 
(rock), mados ir kt.
Įėjimas $1.00. 
SPALVINGOS VAKARINĖS 
GRANDSTAND PROGRA
MOS: “Nuo jūros iki jūros — 
geležinis stebuklas”. Kanados 
istorija nuo 1868 iki 1885. 
Seansai: nuo 8.35 v.v. • 
Bilietai nuo $1.00 iki $4.00. 
(Vaikams pusė kainos nuo 
pirmadienio iki penktadienio).
G. C. Hendrie, prezidentas

ATEITIES LIETUVIŲ 
STOVYKLOJE

(Atkelta iš 3-čio psl.)
talas iš Londono, p.Petrauskas ir 
p. Krokys iš Ročesterio, p. Al- 
šėnas ir Bridžius iš Klevelando, 
J. Pleinys iš Hamiltono, daugy
bė torontiečių... Ir kur čia vi
sus bepastebėsi. Svečiai su dide
liu dėmesiu sekė laužo progra
mą, kuriai gražiai, sumaniai, 
lengvai vadovavo Laima Gustai- 
nytė ir Rūta Urbonaitė. Jauni
mas buvo paruošęs dainų, sutar
tinių, duetų, mergaičių choro 
pasirodymą* tautinius * šokius, 
sceninių dalykėlių, humoro ga
balų. Visus muzikinius dalykus 
palydėjo akordeonu A. Paškaus- 
kas. Programa - visiems .buvo 
Įdomi, net patys mažiausieji ra
miai sėdėjo, stebėjo ir plojo. Jų 
dėmėsi pavergti sugebėjo tik
tai .. . varlė. Apspitę ją berniu
kai ilgai lydėjo klupsčiomis.

Po laužo programos dalina
mės įspūdžiais. Visi džiaugiasi, 
kad jaunimas išeivijos sąlygose 
pajėgia taip sumaniai ir lietu
viškai pasirodyti. Kiek kitokios 
nuomonės buvo prof. A. Mustei
kis.

. — Programa gera, bet reikia 
daugiau pasiruošti. Pernai ji 
buvo stipresnė, — sako profeso
rius.

— Tai pirmas šios stovyklos 
laužas, kuriam pasiruošti mažai 
laiko teturėjom, — aiškina sto
vyklos komendantas V. Koly- 
čius. — Be to, mūsų pagrindinis 
dėmesys skiriamas ne laužo pa
sirodymams, o dienos temai. 
Pramoginė dalis mums tėra pa
įvairinimas. Laužo kasdien ne
ruoštame. nes siekiame progra
mos įvairumo. Kiekvieną vaka
rą turime vis ką nors naujo. Pvz. 
vienas vakaras buvo skirtas ta
lentų pasirodymui, kitas fil
mams ir t.t. Ištisa diena buvo 
skirta 24 mylių žygiui, kuria
me dalyvavo visa stovykla. At
laikė iki galo 55 stovyklautojai. 
Vienas žygininkas turėjo rėmė
jus. kurie už nueitas mylias tu
rės sumokėti apie $70. Tos pa
jamos paskirtos “Ateities” žur
nalui. Dar viena diena numaty
ta ekskursijai į Stratfordą. kur 
vyksta garsus Šekspyro veikalų 
festivalis.

— Taip, matau, ateitininkų 
stovyklos skirtingos. Pernai, tie
są pasakius, mačiau ne ateiti
ninkų stovyklą, — sako profe
sorius. — O ir šio vakaro laužo 
programa buvo gera, tik man 
atrodė galėtų būti dar geresnė. 
Aš anaiptol nekritikuoju, tik 
reiškiu savo nuomonę.

Matyt, profesoriaus reikalavi
mai didesni... Laužo ugnis jau 
blėso, bet svečių džiaugsmas 
teberuseno pamačius, koks gy
vas ir lietuviškas tebėra mūsų 
jaunimas. Tai ateities lietuviai. 
Kokie jie bus už dešimt metų?

Bvs.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
’• teiki* patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• SSK” "‘kvynio Ir kt reikalus be traukiniai , Įr|tJ
o SmSmaffi0 bffietal faBoja visame pasaulyje • ^Žaįa* rtSkSSSTJtalneB

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

NEMOKAMAS FILMŲ 
FESTIVALIS kas vakarą 
Bandshell skyriuje 8.45 v.v. 
VISO PASAULIO MAISTO 
GAMINIAI. Šaligatvių kavinės, 
valgių pavyzdžiai iš 17 
skirtingų kraštų.
KANADA 2000. Aplankykite 
nuostabų Kanados mokslo 
pasaulį. Tik įėjus per Princes’ 
vartus.
LEDO RUTULIO IR SPORTO 
GARSENYBIŲ SALĖ. 
Pergyvensite didžiuosius 
Kanados sporto momentus. 
PUSANTROS MYLIOS 
ĮVAIRIŲ ŽAIDIMŲ. Šiais 
metais geriausiai įrengti. 
Astuoni nauji pasivažinėjimai 
’68 metams.
AQUARAMA. Nemokama 
vandens sporto paroda. 
Dukart per dieną parodos 
aikštės pakrantėje.

KANADOS
KRAŠTO PARODA
TORONTE

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
(Atkelta iš 4-to psl.) 

go pobūdžio vaizdų, vadinamų “ko
mikais”. Anksčiau Yuknis yra buvęs 
tų “komikų” kūrėju, ir jo darbai bu
vo plačiai skaitomi šio krašto vaikų. 
Vėliau jis perėjo į komercinio meno 
sriti, o Įvairias karikatūras piešdavo 
laisvalaikiu. Nemažai jo karikatūrų 
ar juokingų vaizdų yra tilpę ir lietu
vių spaudoje. A. Yuknio darbus ga
lima pamatyti Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muzėjuje (4012 Archer Avė.) 
iki rugpjūčio 31 d. Lankymo valandos 
1—4.30 v.p.p. kasdien.

Šiame muzėjuje rugpjūčio 10—11 
d. buvo surengta pirmoji gėlių paro
da, o rugsėjo 21 d. bus išstatyti trijų 
dailininkų — Jokūbo Dagio, Juozo 
Pautieniaus ir Stasės Smalinskienės 
darbai.

LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIE
JAUS savininkas Stanley Balzekas 
turi visą eilę naujų sumanymų. Vie
nas tokių yra Čikagos ir apylinkių 
mirusių lietuvių registracija, šio dar
bo didžiausias entuziastas yra Algir
das Kuraitis, kuris davė Balzekui pa
čią idėją. Yra norima suregistruoti 
visus Čikagoje ir apylinkėse mirusius 
lietuvius nuo pačių seniausių laikų ir 
taip pat registruoti dabar mirštančius 
tautiečius. A. Kuraitis žino, jog šis 
darbas nebus lengvas: teks knistis po 
senų laikraščių komplektus, lankytis 
laidotuvių direktorių Įstaigose ir nau
doti visus kitus prieinamus šaltinius. 
Manoma, jog bus galima suregistruo
ti apie 50.000 mirusių tautiečių, ku
rių kartoteka visiems laikams ras 
vietos Balzeko Lietuvių Kultūros Mu
zėjuje. Pats Balzekas šypsodamasis 
išreiškė pageidavimą, kad jo pavardė 
i šią kartoteką nebūtų Įtraukta bent 
iki kito šimtmečio pradžios.
• • •

ANTANAS OLIS, prieš 10 metų 
Čikagoje miręs ir amerikiečių politi
koje reiškęsis mūsų tautietis, bus 
prisimintas rugpjūčio 24 d. vakare 
Jaunimo Centre rengiamoje akade
mijoje. Jis ilgą laiką dirbo sanitari
nio distrikto vadovybėje, kuri laiką 
buvo jo pirmininku. Tai pati augš- 
čiausia rinkimų būdu pasiekta vieta, 
kurią lietuviai Čikagoje yra turėję. 
Šiuo metu i tą vietą kandidatuoja 
naujas ateivis — Valdas Adamkus- 
Adamkevičius. A. Olis mirė sulaukęs 
60 m. amžiaus. Jis aktyviai dalyvavo 
įvairiose lietuviškose organizacijose,

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE .

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityrus’ specialistas su Ilga praktika. 

1000CollegeSh,. LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalfc

MADŲ PARODOS. Pamatykite 
kas naujo madų pasaulyje. 
Nemokamai Bandshell 
skyriuje.

KANADOS ARKLIŲ 
PARODA. Pamatykite olimpi
nius arklius ir jojikus.
Kolizėjuje. Vakarais nuo 7.30 
v.v. Rugpjūčio 19—25.

Popietinės programos 
rugpjūčio 20—25 d.d. 
nuo 1.30 v.p.p
Rezervuotos vietos $1.00.
Įėjimas 50 et.

KANADOS KARIUOMENĖS 
PASIRODYMAS. Pamatykite 
naujausius Kanados 
kariuomenės ginklus.
Arti Dufferin vartų.
Kiekviena diena CNE parodoje 
yra fotografų diena.

Atidaryta iki 
rugsėjo 2. 
Sekmadieniais 
nuo 1.30 v.p.p.

u C. Powell, generalinis vedėjas

dažnai prabildavo “Margučio” radijo 
programoje. Jis buvo vienas didžiųjų 
jos rėmėjų. Kalbėdamas “Margučio” 
1956 m. kalėdinėje programoje ypač 
pabrėžė vienybės reikalą; “Man as
meniškai visi tie ginčai tiek nusibo
do, kad aš jų jau visai neseku. Ir 
jei jais dar užsiima vadinamieji Lie
tuvos laisvinimo veiksniai, nežiūrint 
kokiais vardais jie besivadintų, tai 
tokioj aplinkoj bus sunku rasti ir iš
laikyti vienybę, sunku vienas kitu 
pasitikėti...” 
• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. VI. Rask- 
Rasčiausko kelionių biuro antroji šių 
metų ekskursija i Lietuvą išvažiavo 
liepos 15 d. Rengiama dar viena eks
kursija rugpjūčio 26 d.

Antanas Krausas, Australijos lie
tuvių veikėjas, rugpjūčio mėn. at
vyksta į Ameriką. Čikagoje kalbės 
rašytojo Vydūno 100 m. gimimo mi
nėjime, Skuodo gimnazijos 50 m. su
kakties minėjime. — Čikagos “Ly
ric” operos paskelbtoje šio rudens 
programoje randame 3 operas^kurio- 
se dainuos ir Arnoldas Vokietaitis. 
Jis iš viso dainuos 24 spektakliuose, 
nors ir nepagrindinėse rolėse.

Dienraščio “Draugo” tradicinė ge
gužinė rengiama rugsėjo 1 d. Bučo 
darže, Willow Springs prie Čikagos. 
Sovietų žurnalistas Albertas Laurin- 
čiukas, kuris nuo šių metų pavasario 
dirba Jungtinių Tautų spaudos sky
riuje, pasinaudodamas tarptautinės 
žurnalistų organizacijos pasiūlymu, 
atlieka 40 dienų kelionę po Ameriką. 
Šios kelionės metu trim dienom bu
vo sustojęs ir Čikagoje. Keliauja su 
žmona ir 12 metų amžiaus dukrele. — 
Pasitarimai šv. Kazimiero kapinių at- 
lietuvinimo reikalais dar tebetęsiami 
ir sudaromi nauji planai kovai dėl jų 
atlietuvinimo. — čikagiečiai labai pa
siilgo “Tėviškės žiburių” savaitraš
čio. Kanados pašto darbininkų strei
ko metu jis čia nebuvo gaunamas, 
šios skilties autorius yra susilaukęs 
nusiskundimų — kodėl laikraštis ne- 
besiunčiamas? Paaiškinus, kad čia 
ne laikraščio leidėjų kaltė, paklausė- 
jams pasidary davo lengviau. ..

Ką pasirinktumėte?
Šeimininkas siūlo svečiui:
— Ką pasirinksite: arbatą su 

romu ar be romo?
— Aš tai jau mieliau rink

čiausi romą be arbatos.

Spalio revoliucija
Maskvos Raudonojoje aikštė

je vykstančio parado metu pri
eina senutė prie vieno vadų ir 
klausia:

— Pasakyk, kas įvykdė di
džiąją spalio revoliuciją — dar
bininkai ar mokslininkai?

— Darbininkai, senele, darbi
ninkai ...

— Taip, taip. Mokslininkai 
tikriausiai pirma būtų ant šunų 
išmėginę...

ŠYPSENOS
Nuotykis Kopenhagoje

Iš Petrapilio, per Skandinavi
ją, buvę keliauta į Lietuvą. Pa
siekta Danijos sostinė Kopenha
ga. Tenai buvę J. Savickis, Vaiž
gantas ir dar keletas lietuvių 
suorganizavo vaišes. Tada ir 
Vaižgantas nebuvo dar abstinen
tas. Taip visi pasilinksminę, pa
gal vietos paprotį, išėjo į gatvę 
ir viduriu kelio eidami, susikibę 
rankomis, dainavo.

Staiga Vaižgantas visus su
stabdo ir, kreipdamasis į savo 
giminaitę Bronę Mėginaitę (Kli-

Kanados Krašto
Paroda Toronte

atidaryta ir
sekmadieniais

nuo 1.30 v. p.p

23 1 -266 1 23 3-332 3

P. BARAUSKO AGENTŪRA
3S CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

D R. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIUUONYTE 

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

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOSICK1S 

dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis eieaira varymas. Sutai- 
lan išinistas ganu ir pradegintus 
dlinuu. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

d A i. m a i.
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudii

Pas gydytoją
— Daktare, aš pradėjau ap

kursti. Paskutiniu metu mano 
savijauta tiek pablogėjo, kad 
nebegirdžiu savo kosulio.

Gydytojas parašė receptą ir 
tarė:

— Štai, tamsta, gausi piliules. 
Imkite jas tris kartus į dieną.

— Ar jos grąžins man girdė- 
• jimą?

— Ne, bet pradėsite garsiau 
kosėti...

mienę), tarė:
— Brone, tu ožka. Tu greit 

vyksi į Lietuvą. Vokiečiai tave 
sulaikys. Visko klausinės. Pasa
kyk, kad nieko nežinai, kad po 
mėnesio atvažiuos tavo dėdė ir 
viską pasakys ...

Ir vėl toliau ėjo visi dainuo
dami viduriu gatvės. Staiga Vaiž
gantas visus sustabdo ir, kreip
damasis į giminaitę, dar kartą 
pasitikrino:

— Brone, tu ožka, ar neužmir
šai, ką aš tau sakiau?! -

Parinko Pr. Al.

NOTARAS

A. LIUDŽ1US, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'Jamų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II aukštas.

(Įėjimos iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-Sv.v. 
v.p.p. išskyrus trecia die n. ir sekmadienius.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

L.LUNSK Y, R.O.
M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 

470 College St Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

M



V TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Pamaldos Gerojo Ganytojo sto
vyklavietėje sekmadieniais ir toliau 
laikomos 10 ir 11 vai. šią savaitę 
stovyklavietėje vyksta sportininkų 
stovykla.

— Mirus a.a. Aleksandrui Batule- 
vičiui, jo žmonai ir vaikams nuošir
di užuojauta. Velionis, kaip geras 
krikščionis ir lietuvis, torontiškių 
lietuvių tarpe ilgai bus prisimena
mas. Pamaldos, užprašytos jo gimi 
nių ir bičiulių, įvyko šį sekmadienį 
11 v.

— Dėkojama mons. Klemensui 
Razminui, svečiui iš" Romos, už sek
madienį atlaikytas pamaldas ir tartą 
žodį parapijos bažnyčioje.

— Šį sekmadienį 11 vaL pamaldos 
Springhurste už a.a. Mykolą Slapšį.

— Sutuokta: Rimantas Paulionis ir
Giedrė Rinkūnaitė.

A. a. A. Batulis - Batulevi- 
čius, 69 m., mirė rugpjūčio 18 
d. Po operacijos, besirengdamas 
grįžti į namus, staiga pasijuto 
blogai Humber Memorial ligoni; 
nėję. Ten pat ir mirė. Velionis, 
kilęs nuo Alytaus, į Kanadą at
vyko 1924 m. Gyveno Kanados 
vakaruose, o nuo 1930 m. — To
ronte. Lietuvos nepriklausomy
bės kovose dalyvavo kaip sava
noris. Gyvendamas Toronte ak
tyviai reiškėsi šv. Jono Kr. Pa- 
šalpinėje Draugijoje. Velionis 
paliko žmoną, tris dukteris ir 
sūnų. Palaidotas trečiadienį iš 
Prisikėlimo parapijos šv. Jono 
lietuvių kapinėse.

Toronto susisiekimo bendro
vės TTC streikas turėtų prasidė
ti pirmomis šio ketvirtadienio 
valandomis. Už streiką balsavo 
3.902 tarnautojai, prieš — 430. 
Streiko tikroji priežastis yra ne 
atlyginimo klausimas, bet pačios 
TTC bendrovės administruoja
ma sveikatos drauda, kurią tar
nautojai reikalauja pakeisti PSI 
draudos planu. Nors buvo reika
lauta valandinį atlyginimą padi
dinti doleriu, tačiau unija suti
ko priimti TTC pasiūlytą 10% 
pakėlimą pirmaisiais metais ir 
5% papildą antraisiais, nes to
kį algų padidinimą yra gavę ir 
kiti metropolinio Toronto tar
nautojai. Vienintelis skirtumas 
— miestas jiems apmoka PSI 
sveikatos draudą, o TTC turi sa
vo draudos planą, kuris yra ne
tobulas ir nepakankamas. TTC 
vadovybė teisinasi, kad PSI 
drauda pareikalautų didelių 
išlaidų. Rašant šias* eilutes, de
rybos tarp unijos ir TTC atsto
vų yra nutrukusios. Jeigu pa
skutinę minutę būtų padarytas 
naujas pasiūlymas, streiko jis 
gali jau nesustabdyti. 1952 m. 
TTC streikas padarė $1.805.000 
nuostolio bendrovei ir $1.102.- 
000 patiems tarnautojams, pra- 
radusiems algas. Vietoj $1.45 
siūlyto valandinio atlyginimo 
streiko dėka tarnautojai tada iš
sikovojo $1.48. Taigi, dėl trijų 
centų į valandą buvo turėta apie 
$3 milijonus nuostolio, ši kar
tą nuostoliai turėtų būti žymiai 
didesni, nes dėl streiko nuken
tėtų ne tik torontiečiai, bet ir 
Kanados CNE paroda, kuri šie
met turi varžytis su Montrealiu.

Kanados CNE 90-toji paroda 
Toronte pirmą kartą savo isto
rijoje buvo atidaryta sekmadie
nio popietę. Taip pat pirmą kar
tą viename parodos restorane 
prie maisto buvo pardavinėjami 
ir alkoholiniai gėrimai. Nuo ket
virtadienio iki sekmadienio vi
durnakčio parodą aplankė 578.- 
500 torontiėčių ir svečių. Paro
dos atidaryme Ontario premje
ras J. Robarts pabrėžė, kad eže
ro pakrantėje bus pastatytas 
naujas Ontario vyriausybės pa
viljonas. Planuojama ir daugiau 
naujų pastatų, jeigu išlaidas su
sitars padengti miesto. savival
dybė. Ontario provincija ir fe
deracinė vyriausybė Otavoje, šį 
žingsnį skatina Montrealio paro
da, turinti naujus pastatus, ku
riuos jai paliko pernykštė pasau
linė paroda. Kad Torontas galė
tų varžytis su Montrealiu, CNE 
parodai yra būtinas atsinaujini
mas.

"TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

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

Oakville. Ont, Kanada;
Sekmadieni: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270. stotis WHLD, 
Niagara Falls. N.Y., USA 

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
175 Parkside Dr., Ontario 

LE 4-1274

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

turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

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

YURIS BUSINESS 
MACHINES CO.

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

— Mirus a.a. Aleksui Batuliui-Ba- 
tulevičiui, šeimą ir artimuosius gi
liai užjaučiame.

— Šį šeštadienį, rugp. 24 d., 9 v.. 
Mišios už a.a. Joną Kupčiūną, užpr. 
draugų kaip užuojauta velionies bro
liui Pranui; šį sekmadienį, 9 v. — 
už a.a. J. Kupčiūną, užpr. V. Ga- 
velio; pirmadienį, rugp. 26 d., 7.30 
v. — už a.a. Iz. Matusevičiūtę, užpr. 
A. Karvelytės-Dubauskienės iš Čika
gos.

— Liudą ir Salomėją Olekus 25 
m. vedybinės sukakties proga nuošir
džiai sveikiname. Praėjusį sekmadie
nį sukaktis paminėta kukliomis iš
kilmėmis 9 vai. Mišiose.

— Šį sekmadienį daroma speciali 
rinkliava vietinėms misijoms parem
ti.

— Praėjusią savaitę parapijoje lan
kėsi kun. Alf. Bernatonis, kapuci
nas, iš Vokietijos, kun. K. Juršėnas 
ir kun. P. Patlaba iš Čikagos.

— T. Rafaelis, baigęs kapeliona- 
vimą skautų vyčių stovykloje, liko 
Vasagoje keletui dienų.

Lietuvių pasirodymas Kana
dos krašto parodoje įvyks Onta
rio paviljone rugpjūčio 29, ket
virtadienį, šiomis popietės va
landomis: 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. Ofi
cialiame Ontario pilietybės mi
nisterijos biuletenyje toji diena 
pavadinta “Lithuanian Day”. 
Programą atliks Toronto lietu
vių tautinių šokių grupės. Estų 
Diena numatyta rugpjūčio 20* 
L a t v i ų-Filipiniečių Diena — 
rugpjūčio 22 d. Tokių dienų 
programoje numatyta net 19* 
Jas globoja Ontario provincijos 
sekretoriatas ir pilietybės mi
nisterija, o rengia — Toronto 
Etninio Meno Taryba.

Architekto Vytauto Petrulio ir 
prof. Romo Vaštoko gamintas 
filmas bus rodomas Toronto pa
rodų aikštėje “Canada 2000” 
pastate rugpjūčio 17, 26 ir rug
sėjo 2 dienomis, 8 v. vakaro. 
Vyt. Petrulio gaminti filmai — 
“Vasaris Trinidade”, “Tony 
Meksikoje”, “šen bei ten paro
doje” bus rodomi ten pat rug
pjūčio 23, 28 ir 31 d., 8 v.v. Fil
mus rodys Kanados kino filmų 
mėgėjų grupė.

1968 m. vasara Kanadoje į is
toriją įeis kaip nesibaigiančių 
streikų sezonas. Streiką nubal
savo, bet vėliau nesunkiai susita
rė “Air Canada” b-vės 1.500 la
kūnų. Torontą šios savaitės vidu
ryje gali suparalyžuoti TTC su
sisiekimo bendrovės streikas. 
Kvebeko provincijoje jau du 
mėnesius streikuoja valstybinių 
alkoholio krautuvių pardavėjai. 
Jau antrą mėnesį .trunka Lake- 
head grūdų sandėlių darbinin
kų streikas, sustabdęs kviečių 
išvežimą tokiu momentu, kai šie
metiniam derliui jau nebėra vie
tos sandėliuose. Elliot Lake ura- 
nijaus kasyklose streiką pradėjo 
600 darbininkų. Derybas veda ir 
streikui ruošiasi 1.000 Kanados 
aerodromuose lėktuvų pakilimą 
ir nusileidimą kontroliuojančių 
technikų, kurie gali visiškai nu
traukti orinį susisiekimą Kana
doje. Orillia miestelyje, Ontario, 
streikuoja 52 vandentiekio įren
ginių tarnautojai ir elektrikai. 
Prie Toronto esančioje Oakvil- 
lėje, nepatenkinti gaunamu at
lyginimu. darbą sulėtino polici
ninkai, Ošavoje streikas gali už
daryti dienraštį “Oshawa Ti
mes”. Tokia chaotiška streikų 
banga reikalauja naujų įstaty
mų, kurie ir darbo unijoms, ir 
darbdaviams primintų atsako
mybę.

PADĖKA
Mano Tėveliui Jeronimui Narbu- 

čiui mirus, nuoširdžią padėką reiš
kiu gerbiamam §v. Jono Kr. para
pijos klebonui P. Ažubaliui už at
liktas laidotuvių apeigas ir tartą 
jautru žodį. Dėkoju Prisikėlimo pa
rapijos klebonui Tėvui Placidui Ba
riui, OFM, už suteiktą mano Tėve
liui paskutini patepimą. Dėkoju Vac
lovui Verikaičiui už giedojimą lai
dotuvių Mišiose. Dėkoju Stasiui Ka
lyčiui labai daug prisidėjusiam prie 
laidotuvių. Dėkoju visiems, kurie už
prašė šv. Mišias, atsiuntė gėlių, ap
silankė koplyčioje, dalyvavo šv. Mi
šiose ir palydėjo mano Tėvelį į am
žino poilsio vietą lietuvių kapinėse 
Port Credit

Lieku visiems nuoširdžiai dėkin
ga —

Elena Narbutaitė

Lietuviška baldų
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami *eni PIGIA KAINA 
P. LUBYS. Telefoną* WA 2 -7 9 8 1. 
Namu telefono* AM 1 * 0 5 3 7.

Nedidelis orkestras įvairiems paren-

VIENGUNGIUI REIKALINGAS 
BUTAS be baldų vakarų Toronte. 
Skambinti po 6 vai. vakaro tel. 762- 
1539 Vincui.

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

Sol. Stasys Baras dainuoja Vakarų Kanados Lietuvių Dienos kon
certe Vankuveryje. Akompanuoja prof. A. Kučiūnas

Nuotr. E. Gumbelio

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS LONDONO

Lietuviai Sovietų Sąjungos parodoje
Londone vyksta Sovietų Są

jungos paroda, kuri baigsis* rug
pjūčio 24 d. Ji yra propagandi
nio pobūdžio, reklamuojanti so
vietinį gyvenimą, jo laimę ir 
technikos laimėjimus. Parodos 
centre — erdvių skyrius, kuria
me pavaizduoti sovietų ligšioli
niai laimėjimai, astronautai ir 
t.t. Įrengti ir atsikri Baltijos 
kraštų — Estijos, Latvijos, Lie
tuvos skyriai. Lietuvos skyriu
je išdėstyti įvairūs dirbiniai, 
staklės, elektroniniai instrumen
tai, baldai, audiniai, maisto ga
miniai, įvairūs suvenyrai. Labai 
įdomiai įrengtas dail. A. Stoš
kaus judantis vitražas “Vilnius 
— Lietuvos sostinė”. Jis yra 5 
metrų augščio, įtaisytas ant 5 
ašių ir sudaro vitražinės skulp
tūros vaizdą. Panaudoti storo, 
spalvoto, skaldyto stiklo gabalai. 
Vaizdas nuolat sukasi, grojant 
kompozitoriaus Felikso Bajoro 
sukurtai muzikai. Jei tai nebū
tų po Maskvos okupacine val
džia, lietuvis galėtų džiaugtis bei 
didžiuotis.

Parodos proga lankėsi lietu
vių menininkų grupė iš okupuo
tos Lietuvos ir koncertavo pa
rodos pastato salėje.

Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ta proga paskelbė atsišaukimą, 
primenantį rusų įvykdytą Lie
tuvos okupaciją ir su ja susiju

Sukliudė latviu jaunimo kongresą
Laisvojo pasaulio latvių jau

nimas ištisus dvejus metus ren
gėsi savo kongresui Vakarų Ber
lyne. Kongresas turėjo įvykti š. 
m. liepos 26-31 dienomis, bet 
paskutinę dieną prieš kongresą 
rengėjai gavo pranešimą iš ame
rikiečių, britų ir prancūzų zo
nų komendantų, kad kongresas 
uždraustas. Tai buvo padaryta 
sovietų spaudimu. Jų atstovas R. 
Vokietijai Piotr P. Abrasimov 
liepos 23 d. atsiuntė protesto no
tą britų ambasadoriui, pareikš
damas, kad toks latvių jaunimo 
kongresas būtų “grubi* provoka
cija”. Kongreso rengėjų vardu 
Juris Reinfeldas ir Rasma šil
dė telegrafavo į Niujorką BA-

“Lithuanians in Canada” — 
stambus leidinys anglų kalba 
apie Kanados lietuvių visokerio
pą veiklą tebėra platinamas. Ja
me trumpai pateikta Lietuvos 
istorija, lietuvių imigracija Ka- 
nadon ir aprašyta labai šakota 
jų veikla Kanadoje. Leidinys su
silaukė gerų atsiliepimų iš sve
timtaučių ir lietuvių. Jau daug 
kas jį įsigijo. Tautiečiai, kurie 
jo dar neturi, tepaskuba įsigyti 
“TŽ”, “N. Lietuvos” administ
racijose arba spaudos kioskuo
se. šiuo metu daugiausia užsa
kymų ateina iš universitetų, vie
šųjų ir kitokių bibliotekų. Leidi
niu susidomėjo net CBČ, JAV 
kongreso, parlamento bibliote
kos. Kaina $8. Tai labai graži 
dovana įvairiomis progomis.

Kanados krašto parodos rank
darbių bei meno mėgėjų skyrių-' 
je su savo drožiniais dalyvauja 
ir J. Mockus iš Fort William, 
Ont. Tas skyrius įrengtas Bet
ter Living Centre. Atidalytas 
nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 2 
d. Mokytojos A. Abromaitienės 
originalūs rankdarbiai — idėjos 
vaikų menui išstatyti Queen 
Elizabeth Building “Hobby and 
Art” skyriuje.
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BARONESSA
► . <BEAUTY SALON
t 2265 BLOOR ST. W. . TEL 762-4252 -

it (kampos Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė ’
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sius vargus. Ryšium su tuo mi
lijoninio tiražo dienraštyje “Dai
ly Mail” Gregory Malcolm rug
pjūčio 6 d. rašė apie lietuvius:

“Jūsų paveikslas su vadina
mais rusų manekenais iškalbin
gai primena žmogaus atminties 
ribotumą. Prieš 30 metų šios 
merginos buvo vadinamos lietu
vaitėmis arba estaitėmis. Kas gi 
šiandieną beprisimena šiuos 
anksčiau nepriklausomus kraš
tus, kuriuos karo metu prarijo 
Rusijos monolitas? O tuo tarpu 
jų visiškos nepriklausomybės 
reikalavimas yra teisėtesnis už 
ispanų pretenzijas į Gibraltarą. 
Juk jų tinkamumas pilnutinei 
nepriklausomybei yra daug aki
vaizdesnis už daugelį naujai iš
kilusių, bet daug mažiau gyvas
tingų valstybių, kurios šiandie
ną taip garsiai yra atstovauja
mos Jungtinėse Tautose ir ki
tur. Atrodo, kad jiems nebe- 
simpatizuojama dėl dviejų prie
žasčių: jie tapo prispausta mažu
ma komunistinėje valstybėje, o 
be to, jie padarė klaidą — gi
mė šiaurinėje Europoje. Jeigu 
jie būtų buvę praryti JAV-ių ar
ba Pietų Afrikos, jeigu jie butų 
afrikiečiai arba azijiečiai, tai ne
trūktų balsingos paramos iš pro- 
fesijonalų protestuotojų, o Jung
tinių Tautų posėdžių salės skam
bėtų nuo rezoliucijų, skelbian
čių jų teisę į laisvę”. Kor.

TUN (Baltic Appeal To the 
United Nations) organizacijai, 
kurios pirmininkas yra kun. N. 
Trepša, vykd. pirm. dr. R. Paeg- 
le. BATUNas telegramomis krei
pėsi į D. Ruską, Wilsoną, De 
Gaulle ir Kiesingerį, prašydami 
pakeist savo valdinių įsakymą. 
Be to, atskirais laiškais kreipta
si į JAV senatorius ir sureng
ta demonstracija prie JAV atso- 
vybės Jungtinėse Tautose Niu
jorke. Deja, visos pastangos ne
padėjo, ir latvių jaunimo kon
gresas turėjo būti perkeltas į 
Hanoverį. Nors pastangos ne
buvo sėkmingos, tačiau propa
gandiniu atžvilgiu labai naudin
gos.

Nuo sovietų laivo Halifakso 
uoste pabėgo vienas jūrininkas, 
estas, ir paprašė Kanados par
eigūnus politinės globos. Pavar
dė neskelbiama, kad nenuken
tėtų likusieji giminės Estijoj. 
Spaudos agentūra “Canadian 
Press” paskelbė, kad tas estų 
jūrininkas yra 34 m. amžiaus ir 
pabėgo nuo laivo “Juhan Suitis- 
te” rugpjūčio 17 d. Jį bandė su
stabdyti desėtkas sovietų jūri
ninkų, bet atėjo į pagalbą Ha
lifakso universiteto studentas 
David Hanshell. Pastarasis nusi
vedė jūrininką į krautuvę ir 
paskambino telefonu rusų kal
bos profesoriui į Dalhousiė uni
versitetą. Tuo būdu estas paaiš
kino savo istoriją ir tada minė
tasis studentas pakvietė policiją. 
Dabar estų jūrininkas yra Ka
nados imigracijos ištaigų globo
je.

Ant. Vaškelis, gyvenąs Nia
gara Falls, savo brolio a.a. Je
ronimo Narbučio prisiminimui, 
vietoje gėlių $20 paaukojo šv. 
Jono liet, kapinėse statomam 
laisvės paminklui.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti senyvai moteriai. Skambinti šią sa
vaitę iki šeštadienio tel. 533.7847.

TORONTO LIETUVIŲ VI
SUOMENES dėmesio centre 
praėjusį savaitgalį buvo Riman
to PauUonio ir Giedrės Rinkū- 
naitės jungtuvės, įvykusios šv. 
Jono Kr. parapijos šventovėje. 
Dalyvaujant pilnutėlei švento
vei tautiečių, jungtuvių apeigas 
atliko ir pamokslą pasakė p. 
Rinkūnų šeimos bičiulis kun. P. 
Patlaba iš Čikagos. Koncelebra- 
cines Mišias lietuvių kalba atna
šavo kun. P. Patlaba, kun. PI. 
Barius, OFM, ir kun. P. Ažuba
lis. Be to, iškilmėje dalyvavo 
visa eilė kitų kunigų: mons. dr.
J. Tadarauskas, mons. K. Raz
minas iš Romos, kun. K. Juršė
nas, kun. A. Bernatonis iš Vokie
tijos, kun. St. Valiušaitis iš Niu
jorko. Šv. Tėvo jungtuvinį pa
laiminimą perskaitė mons. J. 
Tadarauskas. Solo giedojo — 
sol. V. Verikaitis ir sol. R. Stri
maitis, vargonavo — St. Gaile
sčius. Vestuvinė puota įvyko 
Prisikėlimo salėse, kur dalyvavo 
arti 300 asmenų, čia, pagal lie
tuvišką paprotį, jaunavedžius 
pasitiko tėvai. Vestuvininkų tar
pe maišėsi ir “piršlys melagis” 
— Stp. Šetkus iš St. Catharines, 
sukeldamas gardaus juoko. Vai
šių maldai buvo pakviestas kun.
K. Juršėnas. Sveikintojų eilė bu
vo ilgesnė nei įprasta, nes tai 
visuomenės veikėjų vestuvės. A. 
Rinkūnas yra KLB* pirmininkas, 
nuotaka Giedrė — KLB valdy
bos narė, o jaunasis Rimantas 
ir jo tėvai — aktyvūs meno sri
tyje. žodžiu sveikino: PLB pirm. 
J. Bačiūnas, gen. kons. J. žmui- 
dzinas, kun. P. Ažubalis, gimi
nių vardu J. Rinkūnas iš Čika
gos, KLB Toronto apyl. pirm. 
G. Balčiūnas, KLB jaunimo sek
cijos vardu inž. A. Viskontas, 
kun. P. Barius. Giminės iš Lie
tuvos sveikino telegramomis. Pa
baigoje žodį tarė jaunojo tėvas 
A. Paulionis ir kartu su ponia 
sudainavo duetą. Nuotakos tėvas 
A. Rinkūnas išsamia kalba pa
lietė aplamai išeivij'os šeimą, jos 
lietuviškąjį pašaukimą, apibūdi
no savosios šeimos kelią ir vi
siems išreiškė nuoširdžią padė
ką. Pagaliau padėkos žodį tarė 
jaunasis — Rimantas Paulionis. 
Iškilmės pranešėjais buvo — V. 
Tamulaitytė ir Stp. Kairys. Gai
la, kad daugelio kalbų dalyviai 
negalėjo girdėti dėl nepritaiky
tos garsiakalbių sistemos. Gerai 
girdimi buvo tik tie, kuriems 
mikrofonas nereikalingas. Tai 
ypač pastebėjo gausūs svečiai iš 
JAV, Montrealio, Otavos ir ki
tur. Tai buvo plataus masto 
šventė, palydėjusi jaunuosius 
veikėjus į šeiminį gyvenimą. Už
baigai jaunavedžiai ir jų palyda 
pašoko “Sadutę”, kuri šiuo at
veju nebebuvo simbolinė, o tik
ras nuotakos išlydėjimas. Tai 
buvo įspūdinga vestuvių užbaiga.

Dr. E. M. Ja n s o nu viloje 
“Audronė”, Cape God, Mass., 
šiemet atostogavo visa ei
lė Kanados lietuvių: gen. kon
sulas J. Žmuidzinas, dr. A. Už- 
upienė-Lukienė, O. A. Jakima- 
vičiai, A. šapokienė, p. Gražys, 
Akelaičiai, p-lė Mitalaitė ir kiti. 
Konsului J. žmuidzinui vilos sa
vininkai surengė 70 metų am
žiaus ir atostogų užbaigimo vai
šes, kuriose dalyvavo visi lietu
viai vasarotojai. “Audronės” vi
la yra arti Kennedy šeimos va
sarvietės.

St. Dabkus, “TŽ” ir kitų lietu
vių laikraščių fotografas, padarė 
apie 400 nuotraukų šeštadieni
nių mokyklų mokinių kongrese 
ir numato sudaryti albumą. Tai 
bus graži kongreso dokumentinė 
medžiaga.

PADĖKA
Kanados lituanistinių mokyklų mo 

kinių kongresui rengti komitetas 
nuoširdžiai dėkoja gen. Lietuvos kon
sului J. Žmuidzinui už pasveikinimą. 
KLB krašto valdybos pirmininkui A. 
Rinkūnui, prel. dr. J. Tadarauskui, 
kun. kleb. P. Ažubaliui, solistui V. 
Verikaičiui, V. Balsienei, Alg. Vai
čiūnui, , J. Govėdui už prisidėjimą 
prie kongreso programos atlikimo; 
Maironio šeštadieninės mokyklos tė
vų komitetui: p.p. Jagėlienei, Zalec
kienei, Čepaitienei, Jagėlai, Sapočki- 
Cepaičiui ir pagalbininkams Girdaus- 
kienei, Cepatienei, Jagėlai, Sapočki- 
nui už darbą virtuvėje maitinant kon
greso dalyvius; Maironio šeštadieni
nės mokyklos vedėjui J. Andruliui 
ir jo talkininkams už parūpinimą 
kongreso dalyviams nakvynių, gail. 
seseriai žaliauskienei už greitąją pa
galbą, Campbell daržininkystės sa
vininkui V. Bačėnui už paruošimą ir 
padovanojimą vainiko su kaspinu, o 
taip pat mokyklų vedėjams bei me
ninių grupių vadovams už pastangas 
ir darbą kongresui.

Kongresui Rengti Komitetas

PADĖKA
Ištikusios mane nelaimės — ligos 

metu pajutau didelį nuoširdumą sa
vo giminių ir pažįstamų. Esu daug 
visiems skolinga už lankymą manęs 
ligoninėje ir namuose, už gėles, laiš
kus, dovanas ir linkėjimus greitai 
pasveikti. Ypatingą padėką reiškiu 
kun. klebonui P. Ažubaliui, dr. G. 
Girdauskaitei-Szabo, Sv. Jono Kr. ir 
Prisikėlimo parapijų katalikių mote
rų draugijoms, darbovietės “Nu Li
ne” bendradarbėms, p. Barams iš 
JAV. Turiu ilgą sarašą mielų lan
kytojų — sunku visus išvardinti. Esu 
labai, labai dėkinga visiems. Jūsų 
nuoširdumą prisiminsiu visados —

Vera Steponaitienė

8 psl. • Tėviškės Žiburiai

TORONTO
SVEČIAI. Praėjusią savaitę 

Toronte lankėsi daug svečių bei 
viešnių. IŠ Vankuverio trauki
niu buvo atvykęs Balys Radze
vičius; aplankė “TŽ”, bičiulius, 
pavažinėjo po apylinkes; džiau
gėsi gražiai pavykusia Lietuvių 
Diena Vankuveryje. Jis yra ve
dęs buv. Lietuvos ministerio St. 
Šilingo dukrą. — Mons. K. Raz
minas iš Romos, dirbąs Vatika
no radijofono lietuvių skyriu
je. — Kun. Alf. Bernatonis iš 
V. Vokietijos, buvęs sielovados 
direktorius; tiria galimybes su
telkti pakankamai lėšų Vasario 
16 gimnazijos bendrabučiui sta
tyti. — Kun. K. Juršėnas ir kun. 
P. Patlaba iš Čikagos, kunigas 
St. Valiušaitis iš Niujorko bu
vo atvykę dalyvauti G. Rihkū- 
naitės vestuvėse. Tuo pačiu tiks
lu lankėsi PLB pirm. J. Bačiū
nas, muz. A. Mikulskis su Po
nia, dail. R. Mozoliauskas ir kt. 
Iš okupuotos Lietuvos pas savo 
gimines vieši: G. Strautmanis, 
žurnalistas L. Kiauleikis, p. 
Ogianskienė ir kt.

žymus estų veikėjas, buvęs 
Baltiečių Federacijos pirminin
kas ir ilgametis jos narys Har- 
ras Kullango mirė nuo širdies 
smūgio rugpjūčio 12 d. savo va
sarnamyje/netoli Parry Sound, 
Ont. Palaidotas rugpjūčio 16 d. 
Toronte; kur jis darbavosi kaip 
inžinierius ir kaip visuomeninin
kas. Laidotuvėse iš lietuvių da
lyvavo dr. M. Anysas su žmo
na, o atsisveikinimo vakare rug
pjūčio 15 d. — J. R. Simanavi
čius.

M. Ramūnienė iš Otavos lan
kėsi Toronte, dalyvavo R. Pau- 
lionio ir G. Rinkūnaitės vestuvių 
iškilmėje. Prof. A. Ramūnas yra 
sužeistas ir atvykti negalėjo. Gy
dosi namie.

Svetlana sudegino sovietinį pasą
“New York Times” paskelbė 

Svetlanos Statinaitės-Alliliuje- 
vaitės laišką, rašytą savo drau
gei rusei Paryžiuje. Laiškas bu
vo rašytas rusų kalba ir pirmiau
siai paskelbtas* Prancūzijos rusų 
laikraštėlyje “Rusų mintis”. Vė
liau jo prancūzišką vertimą at
spaude Paryžiaus katalikų dien
raštis “La Croix”. Iš Niujorko 
rusų dienraščio “Novoje Rusko- 
je Šlovo”, atrodo, bus paėmęs 
ir “NYT”.

Svetlana tame laiške, rašo: 
“Galvoju apie Rusiją kaip kraš
tą nuolatinio skausmo ir dvasi
nio slogučio. Dėlto, kai dabar 
sapnuose pamatau Maskvos gat
ves, baimės pagauta pabundu iš 
miego. Jaučiuosi kaip kalinys, 
kuris staiga susapnuoja, kad iš 
jo pabėgęs. Niekad jau nebe
grįšiu į tą kalėjimą. Mano lin
kėjimas visiem, kuriuos, myliu 
ir prisimenu — kada nors taip 
pat iš ten pabėgti.” Toliau sa
ko būsianti laiminga tapusi JAV 
piliete išgyvenusi krašte penke-

EUROPOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Atkelta iš 1-mo psl.
karuose, Lietuvos atstovybės giau poveikis mano čigoniško 
sekretorius Vatikane Stasys Lo
zoraitis, jr., svarstė jaunimo 
problemas Lietuvoje, o salezie
tis dijakonas J. Šulcas apžvelgė 
bendrąsias maištaujančio jau
nimo problemas. Visos paskaitos 
buvo surištos su gyvomis disku
sijomis. Dvi popietes vyko reli
giniai pokalbiai, vadovaujami 
evangelikų kunigo J. Urdzės ir 
katalikų dijakono J. Šulco. Va
karais linksmintasi, žiūrėta V. 
Brazaičio paruošto filmo iš jau
nimo kongreso Čikagoje. K. Bra- 
zaitienė suorganizavo lietuviškų 
dainų vakarą, M. Landas prave
dė linksmavakarį. Kadangi pasi
taikė labai gražus oras (šiemet 
Vokietijoje retenybė), tai popie
čiais sportuota, ypač maudytasi. 
Dalyviai reiškė pageidavimą, 
kad sekančiais metais toks suva
žiavimas truktu ištisą savaitę.

ELI

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 
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— Rugpjūčio 10 d. susituokė Ri
chard Gray su Nijole Gudžiūnaite; 
abu yra mokytojai. Šv. Mišių metu 
giedojo sol. A. Keblys.

— Lietuvių radijo valandėlei Mont- 
realyje šiais metais suėjo 5 darbo 
metai. Ta proga išleista ilgo groji
mo plokštelė “Mano gimtinė” ir turi 
14 įvairių muzikinių bei dainos vie
netų. Tai lietuvių kompozitorių leng
vo pobūdžio kūriniai. Kaikurios dai
nos dar mažai girdėtos. Plokštelėje 
taip pat yra keletas dainų Vilniaus 
operos solisto Virgilijaus Noreikos. 
Išleistas ribotas plokštelių skaičius. 
Norintieji ją įsigyti prašomi kreip
tis pas Liuda Stankevičių, 1053 Cr. 
Albanel, Duvernay, Que. Plokštelės 
kaina $5 Kas norės gauti paštu, pra
šoma pridėti $0.75.

— Pagal prancūzų dienraštį uLe 
Journal de Montreal” ir savaitraštį 
“Samedi” liepos 22 d. apie 8 v. v. 
Saint Bruno miestelyje, už Montrea
lio 15 mylių, pasirodė Marija 6 mer
gaitėms (5-13 metų) ir vienai mo
teriai, 3 mergaičių regėtojų motinai. 
Vietos St. John vyskupija padarė ap
klausinėjimą. K. J. G.

Kun. dr. F. Jucevičius vasaros 
atostogų metu lankėsi Europoje; 
buvo sustojęs šiuose miestuose: 
Kopenhagoje, Tusku, Helsinky
je, Leningrade, Vilniuje, Kau
ne, Varšuvoje, Berlyne, Ham
burge, Londone. Kelionėje turė
jo įdomių ir skaudžių įspūdžių. 
Apie juos ketina parašyti ‘T. Ži
buriuose”.

Dr. Petras Lukoševičius su 
Ponia ir dukra buvo nuvykę į 
Torontą dalyvauti R. Paulionio 
ir G. Rinkūnaitės vestuvėse. Ta 
proga susitiko su PLB pirminin
ku J. Bačiūnų bei kitais parei
gūnais ir tarėsi PLB seimo rei
kalais.

rius metus. Visdėlto ji nemano, 
kad galės jaustis visai patogiai 
dėl savo tarptautinės prigimties. 
Nei Rytuose, nei Vakaruose ne
są krašto, išskyrus Rusiją, kur 
ji galėtų jaukiai jaustis. “Turiu 
prisipažinti, kad Princetone ir 
Niujorke, kuris yra netoli, turiu 
daug bičiulių, daugiau ameri
kiečių nei rusų. Su amerikiečiais 
lengva susibičiuliauti. Jie yra 
jaukūs, svetingi, tiesūs, ir dėl
to jiems yra lengviau matyti 
manyje žmogų. Nesmerkiu ru
sų. Suprantu,* kad kiekvienas 
rusas daug žino apie mano pra
eitį. — Rusijos tragedija, mili
jonų žmonių mirtis, pati mano 
tėvo pavardė, negalėjimas at
skirti manęs nuo jos, prietarai, 
nepasitikėjimas, pavydas, skaus
mas — taip, daug skausmo per 
tuos 50 metų. Ir kaipgi negalė
čiau jų suprasti! Rusija yra ne
laiminga šalis. Tai gerai su
prantu, net ir ponios Kerens- 
kienės susijaudinimą, ir visą, 
ką turiu neišvengiamai patirti.

žinoma, pajusti tai tragiškai 
nostalgijai, kuri kankina tiek 
daug rusų išeivijoj, neturiu nei 
tokių tvirtų šaknų, nei pakan
kamai rusiško kraujo. Tai dau- 

kraujo, kurio gana didelę prie
maišą turėjo mano senelis Alli- 
liujevas (Svetlanos senelis buvo 
čigonas). Tai įgalina mane žiū
rėti į visą pasaulį kaip savo na
mus. Būsiu laiminga galėdama 
kurią dieną pamatyti Prancūzi
ją, nors, tiesą sakant, neturiu 
palankumo kraštams, kuriuose 
reiškiasi stipri komunistų įtaka, 
nes jos patyriau ligi šiol virš 
saiko.”

Svetlana savo laiške užsime
na ir apie savo vaikus Josip bei 
Katią. Esą, jeigu per kokį nors 
stebuklą jiedu atsirastų Ameri
koje, lengvai prisitaikytų prie 
čionykščio gyvenimo. Laiško pa
baigoje autorė sako: “Kadangi 
pastaraisiais metais Maskva pra
dėjo drabstyti mane purvais, su
deginau savo sovietinį pasą. Da
bar niekas nebemanys, kad ga
liu sugrįžti Maskvon.”




