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IBLIRIAI
Ugly Russian

lyje tvarką ir besipriešindami sovietiniams kėslams, gavo vardą 
“Ugly American” — nekenčiamas, grasus amerikietis. Jį nukalė 
tie, kuriem nepatiko sovietinę ekspansiją prilaikanti Amerika. 
Tokių buvo ir yra ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir pačioje Ame
rikoje. Kai sovietų valdomuose kraštuose jaunimas vienaip ar 
kitaip pasisako prieš maskvinę priespaudą, tai Amerikos jaunimo 
dalis, ypač universitetuose, išeina demonstruoti ne prieš sovie
tinę priespaudą, o prieš savo krašto kovotojus už tautų laisvę, 
prieš jo interesus net karo metu, kai fronte miršta jų draugai. 
Iš tokių amerikiečių ir jiem panašių galima laukti talkos ne tik 
nukalant terminą “Ugly American”, bet ir palaikant sovietinę 
vergiją įvairiuose kraštuose. Mat, rusiškoji ekspansija rodoma 
jiems balandžių pavidalais, o tautų laisvės gynėjų — vanagų. 
Tai apgaulinga terminologija, kuri suklupdo ne tik politiškai ne
sąmoningas mases, bet ir politikos vilkus. Juk ta pati taktika buvo 
panaudota Jaltoje, kuri sužavėjo ypač Roosveltą. Kaip matyti iš 
buvusio Britanijos užsienio reikalų ministerio Edeno atsiminimų, 
panašiu būdu liko užantspauduotas Lietuvos ir kitų kraštų liki
mas. Taigi, amerikiečių politika, kad ir gerų intencijų vedama, 
nekartą yra suklupusi ir pagrįstai susilaukusi pavergtųjų nusi
vylimo.

Šiandieną tarptautinė politika yra susilaukusi kitokių vingių. 
“Ugly American” terminas neprigijo, bet vietoje “American” atsi
rado “Russian”. Ir tai labai staigiai. Kurį laiką Sovietų Sąjunga 
buvo pakėlusį savo prestižą tarptautinėje plotmėje. Tiesa, jis 
labai žemai buvo kritęs po invazijos Vengrij’on, bet per dvylika 
metų vėl buvo gerokai atitiestas. Dabargi sovietinė invazija čeko- 
slovakijon tą prestižą visai susmukdė. Po Vengrijos įvykių bent 
kitų kraštų kompartijos rėmė Kremliaus vergijos žygį, o dabar
tinį smūgį Čekoslovakijai pasmerkė ne tiktai visas nekomunistinis 
pasaulis, bet ir daugelis kompartijų, kaip Italijos, Prancūzijos, 
Jugoslavijos, Rumunijos, Japonijos. Indijos. Kinijos ir kitos. Jau 
vien iš to matyti, kad Kremlius padarė didelę klaidą. Jis ne tiktai 
sugriovė savo prestižą pasaulio akyse, bet ir sudavė smūgį komu
nistinio bloko vienybei. Dėlto pagrįstai sako humoristai, esą Krem
lių valdo antikomunistai... Girdi, žydų-arabų konflikto metu 
Kremliuje sėdėję du rabinai ir vienas kantorius... Kaip ten be
būtų, Kremliaus vadų elgesys, pasmerktas net pačių užsienio ko
munistų, verčia manyti, kad klaida bus pastebėta ir padarytos 
išvados, nebent Maskvai rūpi kas kita. Labai galimas dalykas, 
kad jai pirmoje eilėje rūpi į komunizmą įvyniota rusiškoji impe
rija. Bet ir šiuo atveju jai turėtų rūpėti pridengti perdaug išryš
kėjusius tikruosius kėslus.

Tas dengimas, tiesa, buvo pradėtas drauge su invazija čeko- 
slovakijon, bet toks jau naivus, kad -nė vaikai nepatikėjo, nors 
sovietų ambasadorius J. Malikas iškilmingai jį statė Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje. Sovietinė invazija esą buvusi “bro
liškos” pagalbos teikimas, pagalbos, kurios šaukėsi Čekoslovaki
jos vadai. Bet šis dengimas sugriuvo kaip kortų namelis, kai Če
koslovakijos atstovas tai paneigė. Tai matė ir girdėjo visas pa
saulis, išskyrus galbūt kaikuriuos kraštus už geležinės uždangos, 
kurie tebėra maitinami sovietinėmis pasakomis apie “brolišką” 
pagalbą. Visdėlto tai perdidelis faktas, kad galėtų būti nuslėptas 
ilgam laikui. Jis. atrodo, taps kertiniu akmeniu visiems sovietų 
valdomiems ar okupuotiems kraštams. Jau ir prieš tai rusas juosė 
nebuvo mėgiamas, bet dabar meilė “didžiajam broliui” tikrai nepa
didėjo “Ugly Russian” vardas rado labai tinkamą dirvą. Jis lai
komas pavergėjo sinonimu. Ruso imperija turės būti ir toliau re
miama baime, prievarta, teroru. Toje imperijoje daugėja tan
kai, divizijos, eskadrilės, bet mažėja pasitikėjimas. Juk visa tai 
nenatūralu, nežmogiška. Tada, kai visas pasaulis veržiasi laisvėn, 
rusai didina ir plečia tautų vergiją. Tai žygis prieš pasaulio srovę, 
kuri savo jėga vieną dieną nugriaus visus vergijos pylimus.

KANADOS ĮVYKIAI

LAKŪNŲ ATLYGINIMAI
Orinio susisiekimo bendrovės 

Air Canada lakūnai 664:414 bal
sų santykiu patvirtino unijos 
priimtą naują sutarti, kuri per 
27 mėnesius padidins algas 
17%. Turbininių DC-8 lėktuvų 
kapitonu algos nuo $27.700 pa
didės iki $32.600. Specialus 
25% papildas buvo iškovotas 
pirmus/ir antrus metus skrai
dantiems lakūnams, kurių meti
nis atlyginimas buvo tik $6.000 
ir $8.000. Naujoji sutartis taip
gi padidina poilsio valandas tarp 
skridimų iš Kanados ir grįžta
mojo skrydžio, minimalini mė
nesinį atlyginimą. Lėktuvų pa
kilimo ir nusileidimo kontrolie
rių unija sutiko priimti valdžios 
ir taikinamosios komisijos pa
siūlytą 15% algų padidinimą 
per dvejus metus. Ši nutarimą 
balsavimo keliu turi patvirtinti 
Unijos nariai. Atrodo, orinio su
sisiekimo sustabdymo pavojus 
Kanadoje jau yra praėjęs.

Pasikalbėjimų su premjeru 
P. E. Trudeau prašo visa eilė 
užsienio žurnalistų, tačiau lig 
šiol ši galimybė buvo sudaryta 
tik amerikietei Edith Iglauer, 
“New Yorker” žurnalo atstovei, 
lydėjusiai naująjį Kanados 
premjerą jo kelionėje po Kana
dos šiaurę. Ilgame sąraše yra 
žurnalistų pavardės iš Prancū
zijos, Britanijos, V. Vokietijos, 
Australijos ir N. Zelandijos. At
sakymas jiems bus duotas, kai 
susirinks reguliariems posė
džiams parlamentas ir kai paaiš
kės premjero P. E. Trudeau dar
botvarkė, tačiau pirmenybė bū
sianti teikiama kanadiečiams 
žurnalistams.

Ontario konservatorių partija 
Toronto Royal York viešbutyje 

lėjų. Suvažiavime dalyvaus 1027 

partijos atstovai iš visų Ontario 
sričių. Pirmą kartą oficialiai su
sitiks visi šio laikotarpio Onta
rio konservatorių vadai — da
bartinis premjeras John Ro- 
barts, buvę premjerai George 
Drew ir Leslie Frost. Pagrindi
ni žodi tarti pakviestas konser- 
torių federacinės partijos va
das Robertas Stanfieldas.

Pagal 1964 m. priimtą įstaty
mą Kanados federacinė vyriau
sybė 132.000 studentų parūpino 
beprocentines $160.900.000 pa
skolas studijoms tęsti. 1967-68 
mokslo metais jas gavo 90.371 
studentas, kurių 42.000 buvo iš 
Ontario provincijos. Tų metų pa
skolų bendroji suma*— $57.- 
053.410. Paskolas teikia sutartį 
su vyriausybe pasirašę Kanados 
bankai. Nuošimčius ir paskolos 
grąžinimą studentai pradeda mo
kėti, kai baigia studijas ir gauna 
darbą. Tokia paskolą gali gauti 
visi gimnazijų abiturientai, sie
kiantys augštojo išsilavinimo 
universitetuose.

Indija ir Kanada nutarė bend
romis jėgomis suorganizuoti Ka
nadoje buvusio Indijos premjero 
Lal Bahadur Shastri vardo stu
dijų institutą, kuriame kanadie
čiai galės susipažinti su pagrin
dinėmis Indijos problemomis. 
Humanitarinių ir s o c i a Ii n i ų 
mokslų atstoviu tyrimo darbams 
iš Kanados bus siunčiami i In
diją. Instituto tikslas — drau
giškų ryšių sustiprinimas tarp 
Kanados ir Indijos.

Kanados prekybinis balansas 
per šių metų pirmuosius 7 mė
nesius padidėjo tris kartus, ly
ginant jį su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu. Atskaičius im- 

importą viršijo tik $200.900.000.
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Čekoslovakijos jaunimas, išaugęs komunistinėje sistemoje, demonstruoja Prahos mieste prieš "di
džiojo brolio" Sovietų Sąjungos okupaciją

Pasaulio lietuviu seimas
Audringą pradžia • Gyvas domėjimasis problemomis • Pranešimai iš įvairių kraštų • Lietuva 

ir išeivija • Delegacija Vašingtone • Nauja valdyba • Gausūs parengimai
Atstovai ir seimo pareigūnai ti Lietuvių Sąjunga turi 3000 

Niujorko Statlerio-Hiltono vieš- narių, daugiausia naujųjų atei- 
butyje susirinko jau seimo išva- vių. Iš viso Britanijoj, su senai- 
karėse, rugpjūčio 29 d., aptarti siais ateiviais, /galėtų būti apie 
darbu bei susipažinti.. Išvakarių 20.000 lietuvių.V/eikla gana gy- 
’■ * ' .;vari»^j^sun^|^i.ntiolat vyks

tanti emigracija į kitus kraštus. 
Vokietijoj esama dar apie 6000, 
nors registruotų lietuvių turima 
tik apie 2000. Veiklos ir rūpes
čių centre — Vasario 16 gimna
zija. Italijoj ir Šveicarijoj gy
vena nedaug lietuvių, bet labai 
aktyvių, kurie yra daug padarę 
ypač reprezentacijos srityje.

Labai išsamų pranešimą apie 
Australiją padarė tenykštės 
Bendruomenės pirm. Narušis. Iš 
jo buvo matyti labai gyva ir vi
sais atžvilgiais gerai organizuo
ta veikla. Ir seime dalyvavo gau
si delegacija, kuriai atvykti pa
dėjo J. Bačiūnas. Kanados lietu
vių veiklą apibūdino A. Rinkū- 
naš, remdamasis leidinio “Li
thuanians in Canada” duomeni
mis. JAV L. Bendruomenės 
pirm. Br. Nainys savo praneši
mą multiplikavo ir išdalino at
stovams, tad sutaupė nemažai 
laiko. Pranešimas svarus, nes 
jame sužymėti patys didieji vi
suotinio pobūdžio įvykiai, kaip 
kongresai, šventės ir Lt., apie 
kurias visuomenė žino iš spau
dos pranešimų.

Lietuva ir išeivija
Tuo klausimu paskaitą skaitė 

St. Lozoraitis, jr., Lietuvos pa
siuntinybės Vatikane sekreto
rius. Jis plačiai ir kritiškai ap
žvelgė dabartinę Lietuvos būk
lę, sustodamas ties Įvairiomis 
gyvenimo sritimis. Faktais bei 
statistikos duomenimis parodė, 
kad Lietuva ir ekonominiu, ir 
kultūriniu, ir politiniu požiūriu 
daroma priklausoma nuo Mask
vos. Okupuotieji lietuviai sten
giasi, kiek galėdami, išlaikyti 
savo krašto savitumą, nors kliū
tys didelės. Ryšiai su savo tau
tiečiais Lietuvoje esą reikalin
gi, tačiau jie neturi kenkti Lie
tuvos laisvinimo kovai. Teikti
na visokeriopa šiuo metu priei
nama pagalba. Po paskaitos vi
sa eilė atstovų pateikė St. Lo
zoraičiui klausimų, sugestijų bei 
samprotavimų. Visa tai liko per
duota rezoliucijų komisijai, kuri 
vėliau tas mintis suformulavo ir 
pateikė seimui. Rezoliucija bu
vo ilgokai svarstyta ir pagaliau 
priimta. Ko nors naujo šiuo 
klausimu seimas neįnešė — pa
kartojo tiktai Klevelando kon
ferencijoj priimtas gaires.

Sveikinimai ir Vašingtonas
Seimo prezidiumas gavo apie 

50 sveikinimų raštu. A. Rinkū
nas perskaitė vien sveikintoju 
pavardes. Išimtis padaryta tiktai 
vienam kitam — JAV vicepre
zidentui Humphrey, Lietuvos at
stovui J. Rajeckui, vysk. V. Briz- 
giui, JAV valstybės departamen
to sekr. D. Rusk, Niujorko gu
bernatoriui Rockefelleriui ir 
pan. Visi tie sveikinimai liudi-

vos diplomatų šefas mih. St. Lo
zoraitis, sulaukęs 70 metų am
žiaus. Sekančios dienos rytą sei
mą atidarė PLB valdybos'pirm. 
J. Bačiūnas. Invokaciją skaitė 
preL J. Balkūnas. Seimo pirmi
ninku išrinktas dr. P. Lukoše
vičius iš Montrealio, o vicepir“’ 
mininkais kraštų valdybų pir
mininkai: kun. J. Petrošius iš 
Prancūzijos, K. J. Valiūnas iš 
V. Vokietijos, Br. Nainys iš 
JAV, inž. Venckus iš Venecue- 
los, A. Rinkūnas iš Kanados, p. 
Narušis iš Australijos. Į sekre
toriatą pakviestos: dr. A. Ra
monienė. L. Skripkutė iš Kana
dos, p-lė Tallat-Kelpšaitė iš JAV. 
Pirmajam posėdžiui pirmininka
vo dr. P. Lukoševičius. Tai bu
vo pats sunkiausias posėdis, ku
riame pasiginčyta keletą valan
dų dėl seimo reguliamino pri
ėmimo. Mat, atsirado du pro
jektai — vienas paruoštas Arvy
do Barzduko (jam buvo pavesta 
PLB valdybos), kitas — Br. Ne- 
micko. Po labai ilgų ginčų pri
imtas pirmasis. Tai atlikus sei
mo vežimas pradėjo riedėti spar
čiau.’Sudarytos Įvairios komisi
jos, išklausyta pareigūnu prane
šimai. Vakare atstovai išklausė 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūno 
paskaitos “Laisvinimo kova ir 
politinės perspektyvos”. Paskai
tininkas apžvelgė esamą tarp
tautinę būklę ir rado viltingų 
prošvaisčių ateičiai.

Atstovų pranešimai
Argentinos lietuvių delegaci

jos vardu kalbėjo p. Mikalčius, 
kuris apžvelgė visas tenykčių 
lietuvių veiklos sritis ir pasi
džiaugė padidėjusiu vieningu
mu. Specialiai buvo prisiminta 
a.a. mokytoja Vanagaitė, kuri 
turėjo dalyvauti seime, deja, žu
vo automobilio nelaimėje. Apie 
Brazilijos lietuvius kalbėjo Re
gina Braslauskaitė, Urugvajaus
— kun. Daugintis. Venecuelos
— inž. Venckus. Iš jų praneši
mų buvo matyti, kad P. Ameri
koje veiklos sąlygos gana pana
šios. Yra kalbinių varžymų, to
dėl pvz. ir radijo programos per
duodamos tik ispanų kalba, iš
skyrus dainas. Visi* pageidavo 
materialinės, ypač kultūrinės 
paramos. Komunistų veikla be
ne stipriausia Urugvajaus sosti
nėje Montevideo, kur iš 5000 lie
tuvių 50% yra palinkę komu
nistu* pusėn, neblogai organi
zuoti. Demokratinė pusė stoko
janti kultūrinių pajėgų.

Apie Europos lietuvius kal
bėjo: Britanijos atstovas A. Ja
ras, kun. J. Petrošius, K. J. Va
liūnas, Rita Garbačiauskaitė ir 
St. Lozoraitis, jr. Stipriausiai 
reiškiasi Britanijos ir Vokieti
jos lietuviai. Britanijoj veikian-

jo didelį dėmesį seimui. Tai bu
vo matjrti ir iš to, kad min. J. 
Kajecko dėka valstybės depar
tamentas sutiko priimti seimo 
delegaciją Vašingtone. Delegaci
jom per nominacijų komisiją iš
rinkti: Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas; VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, ALTos pirm. Eug. 
Bartkus, S. Narušis (Australi
ja), kun. J. Margis (Argentina), 
J. K. Valiūnas (Vokietija). De
rėjo į šią delegaciją įjungti sei
mo pirm. dr. Lukoševičių, bet 
kažkodėl tai nebuvo padaryta. 
Delegacija buvo priimta rugsėjo 
3 ’d.

Kieti rinkimai
Audringa buvo seimo pradžia. 

Stebintiems seimo eigą atrodė, 
kad dar audringesnį bus naujos 
PLB valdybos rinkimai. Jau iš 
anksto buvo girdėti, kad nomi
nacijų komisija vargsta; ne dėl
to, kad nebūtų kandidatų, bet 
dėlto, kad jų perdaug. Buvo no
rėta visus suvesti i vieną sąrašą, 
bet nepavyko, nes varžėsi dvi - 
grupės — Niujorko ir Klevelan- 
do. Tad seimui teko balsavimo 
keliu pirmiausia nuspręsti, kur 
bus sekančios valdybos būstinė. 
Kai 62 atstovai pasisakė už Kle- 
velandą, o 21 už Niujorką, klau
simas išsisprendė — liko tik 
vienas sąrašas. Tiesa, p. Vilei
šis bandė Įsiūlyti savo sąrašą, 
bet jo pasiūlytieji kandidatai at
sisakė vienas po kito, ir sąra
šas atkrito. Pabalsavus už Kle- 
velando ilgą sąrašą, paaiškėjo ir 
naujoji valdyba, kurion liko iš
rinkti šie 9 asmenys: J. Račiū
nas 69 balsais iš 84 balsavusių, 
St. Barzdukas 64, dr. H. Bra
zaitis 64, Ant. Butkus 59, A. 
Gailiušis 50, prof. A. Klimas 61, 
M. Lenkauskienė 57, Vyt. Ma
jauskas 52, A. Rinkūnas 62; 
kandidatai — A. Laikūnas 18, 
A. Nasvytis 17. Rinkimai praėjo 
gana sklandžiai, nors virš atsto
vų vis kybojo neramūs debesys. 
Jie gal būtų ir prapliupę mai
šatimi, jeigu ne kieta pirminin
kaujančio A. Rinkūno ranka, su
gebėjusi valdyti bekylančius įsi
siūbavimus. Po rinkimų visi 
lengviau atsiduso, ypač nomina
cijų komisija.

Baigiamieji posėdžiai
Rugsėjo 1, sekmadienį, po iš

kilmingų pamaldų šv. Patriko 
katedroje, seimo atstovai dar 
gerokai pakedeno rezoliucijų ko
misijos pateiktus nutarimų pro
jektus. pirmininkaujant kun. J. 
Petrošiui. Telegramų tekstai J. 
A. V-ių prezidentui ir Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriui, ryšium 
su Čekoslovakijos įvykiais, buvo 
jau anksčiau priimti.

Šiame posėdyje buvo pajudin
ti švietimo klausimai. Ta tema 
paskaitą skaitė A. Rinkūnas. 
(Jos mintys “Tž” skaitytojams 
jau žinomos; žiūr. “T2” 1968 m. 
30-31 ir 32 nr.). Jis kėlė racio
nalaus planavimo, finansavimo, 

Nukelta J 7-tą puslapį.
♦

Pasaulio įvykiai^ J,
BAŽNYČIŲ VARPAI IR FABRIKŲ SIRENOS SVEIKINO IŠ 

MASKVOS J PRAHĄ SUGRĮŽUSĮ čekoslovakų kompartijos sekr. 
A. Dubčeką, prez. L. Svobodą ir kitus vadus, tačiau džiaugsmą grei
tai pakeitė liūdesys, kai paaiškėjo sovietų pateikti reikalavimai. 
Sovietų ir jų sąjungininkų kariuomenė neribotam laikui pasilieka 
Čekoslovakijoje, kur ji bus iš miestų atitraukia į specialias stovyk
las. Čekoslovakijos ir V. Vokietijos pasienio apsaugą perėmė so
vietų daliniai. A. Dubčeko vyriausybė buvo priversta grąžinti cen
zūrą spaudai ir uždaryti kompartijai nepriklausančių grupių poli
tinius klubus. Su ašaromis akyse žodį į tautą radijo bangomis tarė 
kompartijos vadas A. Dubčekas ir prez. L. Svoboda, prašydami pa
ramos ir žadėdami įgyvendinti dalį pradėtų reformų. Premjeras O. 
Černikas privačiame pokalbyje! 
įspėjo valdžios pareigūnus, kad 
sovietai turi 2.000 suimti nu
matytų intelektualų sąrašą. Jis 
patarė intelektualams bėgti iš 
Čekoslovakijos, kol dar nėra už
daryta siena su Austrija. “Prav
dos” korespondento S. Borzenko 
rašinys netgi mini 4 0.000 
“kontrrevoliucionierių”, kuriuos 
reikėtų sulikviduoti. Vyriausy
bės kontrolę Čekoslovakijoje 
perėmė iš Maskvos atsiųsti “pa
tarėjai” į centrinį kompartijos 
komitetą ir užsienio reikalų mi
nisteriją. Sovietų KGB agentai 
pradėjo suiminėti Čekoslovaki
jos piliečius. Premjeras O. Čer
nikas prisipažino,' kad ir jis 
negali būti tikras dėl savo sau
gumo. Prisitaikant prie Mask
vos reikalavimų, kompartijos po- 
litbiuras buvo padidintas iki 21 
nario, centrinis komitetas —- iki 
194. Į politbiurą betgi buvo iš
rinkti tik du sovietų šalininkai: 
iš pareigų atleistas slovakų kom
partijos vadas V. Bilakas ir bu
vęs vicepremjeras J. Pilaras.

Austrijos sostinėje Vienoje 
yra apie 20.000 pabėgėlių iš Če
koslovakijos, Įskaitant Jugosla
vijoje viešėjusius turistus, ku
rie nutarė negrįžti į sovietų oku-

padidės, jeigu sovietų kariuo
menės daliniai neuždaiys čeko-, 
slovakijos - Austrijos pasienio.' 
Kanados premjeras P. E. Tru
deau pažadėjo savo vyriausybės 
paramą visiems pabėgėliams, 
kurie norėtų imigruoti i Kana
dą. Britanijos ambasada Praho
je pradėjo duoti vizas čekoslo- 
vakams, kuriems gresia suėmi
mas.

Čekoslovakijos užsienio reika
lų min. J. Hajekas iš Vienos at
skrido į Zųerichą. Šveicarų po
licijos apsauga ir pats faktas, 
kad kelionė buvo atlikta naudo
jant kitą pavardę keleivių sąra
šą, duoda pagrindą gandams 
apie galimą Čekoslovakijos vy
riausybės sudarymą užsienyje. 
Niujorke J. Hajekas buvo prasi
taręs, kad jis planuoja grįžti Į 
Čekoslovakiją, bet dabar, matyt, 
jau yra pakeitęs nuomonę.

Sovietų Sąjunga pradėjo telk
ti kariuomenės dalinius Rumu
nijos pasienyje. Iš Ukrainos su
grįžę turistai sakosi matę ilgas 
šarvuočių ir artilerijos kolonas 
prie Pruto upės, ši kariuo
menės koncentracija yra vadina
ma manevrais, bet ir Čekoslova
kijos okupacija buvo pradėta ta
riamų manevrų metu. Bulgarija 
taipgi koncentruoja kariuome
nę Rumunijos pasienyje. Rumu
nų kompartijos vadas N. Ceau
sescu dar kartą pasmerkė sovie
tinę Čekoslovakijos okupaciją ir 
pareikalavo atitraukti iš jos te
ritorijos Varšuvos Sąjungos ka
riuomenės dalinius. JAV prez. 
L. B. Johnsonas ispėjo Sovietų 
Sąjungą, neminėdamas jos var
do, bet primindamas, kad agre
soriams nebus daromos nuolai
dos, jeigu jie sugalvotų pažeis
ti kurios nors kitos valstybės sie
nas Rytų Europoje. JAV vals
tybės sekr. D. Ruską aplankęs 
sovietų ambasadorius A. Dobry
ninas pareiškė, kad sovietai ne
siruošia okupuoti Rumunijos.

Italų kompartijos centrinis ko
mitetas, posėdžiavęs tris dienas 
Romoje, vienbalsiai priėmė nu
tarimą, kad Sovietų Sąjungai 
yra likęs tik vienas žingsnis — 
tuojau pat atitraukti savo ir są
jungininkų kariuomenės dali
nius iš Čekoslovakijos, šis pa
reiškimas yra žymiai griežtesnis 
ir konkretesnis už pirmąjį, ku
riame buvo kalbama tik apie ne
pritarimą sovietų veiksmams.

Maskvos Raudonojoje aikštėje 
grupė intelektualų mėgino su
rengti protesto demonstracijas, 
pasisakydami prieš sovietų įvyk
dytą Čekoslovakijos okupaciją. 
Jie turėjo paruošė plakatą su 
šūkiu “Nekišti ranku į Čekoslo
vakiją!” Milicija suėmė penkis 
demonstrantus, jų tarpe chemi
ką Povilą Utvinovą, poetę Na

taliją Gorbanovskają ir koncent
racinėje stovykloje uždaryto ra
šytojo Juliaus Danielio žmoną. 
Suimtiesiems taikomas Rusijos 
respublikos kriminalinio kodek
so 190 paragrafas, draudžiąs de
monstracijas kaip viešosios tvar
kos ir eismo -pažeidimą. Prieš 
prasidedant demonstracijai Įvy
ko Mokslų Akademijos rusų kal
bos instituto posėdis, pasmerkęs 
sovietų veiksmus Čekoslovakijo
je. Leningrade buvo suimti ke
turi intelektualai, kai 15 inte
lektualų grupė priėmė rezoliu
ciją, smerkiančią Čekoslovaki
jos okupaciją.

Sovietų kompartijos oficiozas 
“Pravda” pareikalavo uždaryti 
Prahoje leidžiamą Čekoslovaki
jos Rašytojų Sąjungos žurnalą 
“Literarni Listy”, kuris esąs 
“širšių lizdas”, žurnalas yra 
vienas pagrindinių leidinių, pa
sisakiusių už A. Dubčeko libe
ralines reformas. “Pravdos” puo
limas buvo nukreiptas ne tik 
prieš šį žurnalą, bet ir prieš če
koslovakų rašytojus. Tarptauti
nės rašytojų PEN draugijos sky
rius Niujorke jau yra gavęs pra
nešimą, kad sovietų KGB suėmė 
11 čekoslovakų rašytojų. Suėmi- 

jant greitosios pagalbos automo
bilius. KGB agentai dėvėjo sa
nitaru uniformas.

Popiežius Paulius VI Castel 
Gandolfo vasarvietėje pasmerkė 
sovietinę Čekoslovakijos okupa
ciją ir ragino viso pasaulio krikš
čionis melstis už čekų ir slova
kų tautas. Čekoslovakijos oku
pacija buvo pažeisti tarptautinės 
tvarkos pagrindai. Ginklo jėga 
buvo panaikinta šio krašto ne
priklausomybė, primesti iš už
sienio atnešti sprendimai, kurie 
sukrėtė visą civilizuotą pasaulį.

Demokratų partijos suvažiavi
mas Čikagoje kandidatu išsirin
ko dabartinį viceprezidentą Hu- " 
bert Humphrey, pralenkusi se
natorių E. McCarthy daugiau 
kaip tūkstančiu balsų. Kandida
tu į viceprezidentus H. Humph
rey pasirinko senatorių Edmun
dą Sixtus Muskie. Suvažiavimą 
politiniu jomarku pavertė dele
gatų nesutarimas Vietnamo 
klausimu, nevisiems priimtina 
H. Humphrey kandidatūra, “hi
pių” ir “jipių” demonstracijos, 
griežta policijos kontrolė, Čika
gos gatves pavertusi kovos lau
ku. Priešrinkiminį vajų demo
kratai pradeda taip susiskaldę, 
kad i prezidentus greičiausiai 
bus išrinktas respublikininkų 
kandidatas Ričardas Niksonas. 
Kovą pralaimėjęs senatorius E. 
McCarthy, taikos betkokia kaina 
Vietname šalininkas, pasakė kal
bą demonstrantams, pažadėda
mas neremti kandidato i prezi
dentus H. Humphrey. Pastara
sis stojo ginti Čikagos burmist
ro R. J. Daley ir policijos, nes, 
girdi, buvo gauta žinių apie pla
nus nužudyti kaikuriuos demo
kratų vadus. Policija buvo pri
versta imtis griežtų priemonių.

žemės drebėjimas nusiaubė 
75 kv. mylių plotą Irano Cho- 
rasano provincijoje, paliesdamas 
apie 100 miestelių ir kaimų. 
Daugiausia nukentėjo 14.363 
gyventojų Kachako miestas, ku
riame buvo sugriauti visi pasta
tai. Nelaimės metu žuvo apie 
8.000 iraniečių, buvo sužeista 
2.600, pastogę prarado 100.000.

Gvatemalos mieste teroristai 
nušovė JAV ambasadorių John 

jų automobilį. Spėjama, jog ko
munistų grupė norėjo jį pa
grobti ir vėliau iškeisti į vieną 
savo vadų — Camilo Sanchez, 
kuris buvo suimtas su kariuo
mene įvykusiame susišaudyme. 
Ambasadorius J. G. Mein yra 
trečias amerikiečių pareigūnas, 
šiemet žuvęs Gvatemaloje. Sau
sio mėnesi teroristai nužudė du
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perdaug lėšų skirta popiežiaus 
kelionei į eucharistinį kongresą 
Kolumbijoje. Santiago arkivys
kupas kardinolas Silva buvo su
spendavęs 8 kunigus už dalyva
vimą tokioje demonstracijoje.

* “Kristoforo sąjūdis” Ameri
koje labai populiarus. Jo tiks
las — aktyvus, modernus apaš
talavimas. Jo emblema: Kristus 
— pasaulio šviesa. Sąjūdį pra
dėjo 1945 m. kun. J. Keller, Ma- 
ryknoll vienuolis. Sąjūdžio cent
ras yra Niujorke. Radijo ir tele
vizijos programas duoda JAV- 
se ir Kanadoje per 2800 stočių. 
Sąjūdis neturi narių sąrašo — 
visi geros valios žmonės, vyrai ir 
moterys, yra jų nariai. Jie turi 
reikšmingą posakį: “Geriau už
degti žvakę, negu keikti tamsą”.

* Prancūzijoj, Taize miesto 
vienuolyne, įvyko tarptautiniai 
jaunimo susitikimai. Dalyvavo 
įvairių tikybų atstovai. Buvo 
svarstomos temos, liečiančios 
krikščioniškąjį tikėjimą besi
keičiančioje visuomenėje.

* Studijų savaitė, skirta šei
mos problemoms, buvo surengta 
Johannesburge, P. Afrikos res
publikoje. Rengėjas — krikščio
niškoji Witwaterrando taryba. 
Dalyvavo įvairių religijų atsto
vai.

* Popiežius įsteigė naują Ba- 
cadal vyskupiją Brazilijoj. Vys
kupu paskyrė vokiečių kilmės 
kun. Paskazijų Rettler,'pranciš
koną, gimusi 1915 m. Vokieti
joj. Į Braziliją atvyko 1935 m.

* JAV katalikių moterų tary
bos suvažiavimas saukiamas Va
šingtone spalio 14-18 d. Suva
žiavimo tema: “Parapija dabar
ties pažangoje”. Numatoma 
3000 dalyvių, šalia pagrindinės 
temos, bus svarstomi santykiai 
tarp visų katalikiškų organiza
cijų parapijoj, jų programos ir 
metodai.
į * Raupsotieji, kurių šiandien 
yra 30.000, pasiuntė prašymą 
Vatikanui, siūlydami paskelbti 
šventuoju belgą kun. Damijoną 
de Veuster, kuris nustebino pa
sauli savo apaštalavimu tarp ser
gančiųjų raupsais Havajų salose, 
šešiolika metų darbavosi tarp tų 
nelaimingųjų, užsikrėtė ir mirė 
raupsų liga sulaukęs 49 metų.

* Graikų Ortodoksų Bendri
jos dvasiškij a pasmerkė abortą 
kaip “nuodėmingą ir kriminali
nį aktą”. Manoma, kad Graiki
joj kasmet įvykdoma 100.000 
nelegalių abortų.

* Kongo prezidentas genero
las Mobutu turėjo pasitarimą su 
šešiais katalikų arkivyskupais, 
aptarė socialines ir religines

* Tarptautiniame eucharisti
niame kongrese Kolumbijoj po
piežius Paulius VI savo kalbo
se skatino Pietų Amerikos ti
kinčiuosius reformuoti socialinę 
santvarką, ypač susirūpinti ne- 
pasiturinčiųjų būkle; pasisakė 
prieš revoliuciją, riaušes, bet 
ragino vyriausybes taikiu būdu 
įgyvendinti socialinį teisingu
mą. Kongrese dalyvavo vien už
sieniečių apie 10.000. Vieną die
ną 20 vietinių indėnų priėmė 
Krikštą. Komuniją ir Sutvirtini
mą. Popiežius įšventino 161 
naują kunigą ir dijakoną. Dija- 
konų tarpe buvo keli jau vedę 
vyrai. Tai pirmieji tokie dija- 
konai P. Amerikoje. Pamaldose 
dalyvavo ir nekatalikai. Liute
ronų vyskupas pasakė pamoks
lą, 6 anglikonų vietinis kunigas 
savo kalboje peikė religinės lais
vės stoką Kolumbijoj. Visur po
piežius buvo sutiktas su dide
liu džiaugsmu, nors jo saugumui 
užtikrinti reikėjo gausios poli
cijos. Važiuojantį gatvėmis jį 
sveikino 50.000 Bogotos miesto 
gyventojų. Iš lietuvių dalyvavo: 
prel. P. Marcinkus, kaip vienas 
iš popiežiaus sekretorių, prel. A. 
Deksnys, kun. dr. F. Narbutas, 
kun. dr. I. Urbonas, kun. prof. 
Vyt. Mankeliūnas ir kiti. Taipgi 
dalyvavo kongrese gana gausi 
vietinių lietuvių grupė, kuri 
meldėsi už Lietuvos Bendriją.

* Urugvajaus vyskupai per
spėjo valdžią, kad yra pavojus 
revoliucijai, nes nesistengiama 
teisingai padalinti materialines 
gėrybes tarp visų piliečių. Esą 
negali būti socialinės ramybės, 
jei asmuo neturi nei minimali- 
nio pragyvenimo. Studentai iš 
nusivylimo degina automobilius, 
naikina krautuves. ;

. * Kanados protestantų Uni
ted Church vyriausioji taryba 
savo moderatorium-valdytoju iš
rinko pasaulietį dr. Robert Mc- 
Lure, 68 m. amžiaus. Tai pir
mas toks atvejis per 43 metus. 
Naujasis moderatorius yra me
dikas, buvęs misijonierius, la
bai liberališkų pažiūrų.

* Keletas kunigų ir pasau
liečių vieną sekmadienį Čilės 
sostinėje Santjage užėmė kated
rą, užblokavo duris ir laikė sa
vo pamaldas. Jose dalyvavo apie 
200 pasauliečių, daugiausia barz
doto akademinio jaunimo, lin
kusio į kairę. Tą sekmadienį nie
kas kitas katedra pasinaudoti ne
galėjo. Šios demonstracijos va
dai pareiškė, kad tai buvo pada
ryta protestuojant prieš Bend
rijos perdidelį bendravimą su 
turtingaisiais, nekreipimą dė
mesio į neturtinguosius. Esą problemas. B. M.
PRANEŠIMAS Iš VOKIETIJOS

karto buvo grąžintas į 1956 m. 
išsilaisvinti mėginusios vengrų 
tautos krauju aplaistytas Buda
pešto gatves. Skaudžiausio smū
gio susilaukė laisvojo pasaulio 
kompartijos. Anomis lemtingo
mis dienomis komunistinė logi
ka joms leido pateisinti sovie
tų veiksmus, nes Vengrijoje bu
vo sukilusi tauta prieš komu
nizmą, panašus sovietinės impe
rijos braškėjimas buvo jaučia
mas Lenkijoje ir R. Vokietijoje. 
Nereagavimas būtų galėjęs iš
šaukti ištisą tokių sukilimų 
grandinę, kurios galutiniame re
zultate Sovietų Sąjunga būtų li
kusi be satelitų ir be imperi
jos.

Posūkis laisvėn
Čekoslovakijos okupacijai pa

teisinti kompartijos neranda ar
gumentų, nes ten nebuvo jokio 
sukilimo ir A. Dubčeko vado
vaujamos kompartijos valdžiai 
negrėsė nuvertimo pavojus. Re
formas laisvės linkme pradėjo 
ir jas vykdė patys Čekoslovaki
jos komunistai, kiekviena proga 
pabrėždami ištikimybę Maskvai. 
Prez. Antonino Novotny paša
linimą jiems padiktavo nualin
ta krašto ekonomija, nekaltų 
žmonių krauju rankas susitepu
sių Stalino garbintojų gauja, da
riusi gėdą visai kompartijai. 
Cenzūros panaikinimas ir lais
vės grąžinimas ne tik kad ne
susilpnino, bet dargi sustiprino 
A. Dubčeko vadovaujamos kom
partijos pozicijas čekų ir slo
vakų tautose. A. Dubčekas buvo 
reikalingas viso krašto morali
nės paramos ir pritarimo, kad 
rugsėjo 9 d. kompartijos kon
grese galėtų pašalinti iš pagrin
dinių postų stalininko A. Novot
ny šalininkus. Bratislavos ir 
čiernos konferencijose A. Dub
čekas išsikovojo Maskvos bei jos 
satelitų pritarimą bent dides
nei daliai savo reformų.A

Maskvos atkirtis
Tokiose aplinkybėse Sovietų 

Sąjungos, R. Vokietijos, Lenki
jos, Vengrijos ir Bulgarijos tan
kų įsiveržimas į Čekoslovakiją 
yra smerkiamas ir Jugoslavijos, 
Rumunijos, Italijos, Prancūzi
jos bei kitų kraštų kompartijų. 
Nenuostabu, kad iš 88 viso pa
saulio kompartijų, išskyrus pa
čius suokalbio dalyvius, Krem
liaus žingsnį pagyrė tik Kuba, 
Š. Korėja, Š. Vietnamas ir dar 
viena kita nereikšminga kompar
tija. Kremliaus vadų planai su
šaukti pasaulinę 'kompartijų 
konferenciją Maskvoje ir Kini
jos “ekskomunikavimu” grąžin
ti vienybę tarptautiniam komu
nizmui buvo palaidoti kartu su 
Čekoslovakijos nepriklausomy
be. Tai yra didžiausias Sovietų

1 LEON MITKIEWICZ

kairieji liberalai, naivūs sovieti
nio komunizmo garbintojai, vie
nu rankos mostu vėl buvo grą
žinti į “šaltojo karo” dienas.

Seniai ruošėsi

/
nes York Times” dienraščio pusla- 

graso pius. Nors jame kalbama apie 
pasaulinę vyriausybę, kuriai tu
rėtų vadovauti Sovietų Sąjunga 
ir JAV, bet karčiausi žodžiai, ap
tariant dabartį, skiriami sovie
tų kompartijai, ypač Stalino die
nų terorui ir avantiūroms.

Politinė atspara
Užuot pasukęs A. Dubčeko 

pramintu populiarių reformų 
kelių, senatvės samanomis ap-

A t A

Mylimai MAMYTEI mirus, A. GARKŪNĄ ir ponią 

nuoširdžiai užjaučiame —

E. ir B. Sopiai

LATVIŲ KONGRESO ATGARSIAI
Kai naktį iš 20 į 21 rugpjūčio 

dieną prasidėjo naujausia Če
koslovakijos tragedija, daugelis 
mąstančių žmonių su kartėliu 
turėjo prisiminti jau keletą 
savaičių garsinamą Vakarų pa
saulio nusistatymą: kad ir ka
žin kas įvyktų Čekoslovakijoje, 
Vakarai nesikiš. Glostymo poli
tiką sovietų atžvilgiu dar toliau 
varyti vargu ar begalima. Kiek 
toli tuo keliu didžiosios valsty
bės yra nuėjusios, parodo ne
įvykęs latvių kongresas Berlyne.

Latvių kongresas Berlyne tu
rėjo įvykti 1968 m. liepos 26-31 
d. Pagal Vokietijoje galiojančius 
įstatymus, kongresas buvo jau 
seniai užregistruotas, gautas po
licijos leidimas bei Berlyno se
nato nutikimas ir pažadas kon
gresą paremti nemaža pinigine 
suma. Paruošiamieji darbai bu
vo pradėti jau prieš dvejetą me
tų. Keletą savaičių prieš kon
greso pradžią kaikurie rengėjų 
komisijos nariai gavo iš Berlyno 
įstaigų įspėjimą, kad kongresas 
Berlyne negalėsiąs įvykti. Lat
viai atsakė, kad jau viskas pa
ruošta, todėl dabar keisti kon
greso vietą esą nebeįmanoma. 
Vakarų Berlyno senatas liepos 
18 d. savaitę prieš kongre
so pradžią! — reagavo į tai ulti
matyviu pareiškimu, kad kon
gresui žadėta parama nubrau
kiama. Latviai pareiškė, kad tai 
jų neatbaidys nuo kongreso 
Berlyne. Tada senatas, pasiiy- 
žęs nepaisyti susirinkimų lais
vės ir negalėdamas to padaryti 
pagal Vokietijos įstatymus, krei-

dieną prieš kongreso pradžią, 
latviams pranešė, kad kongresas 
uždraustas. Vakarų Berlyno se
natas iš savo puses norėjo pa
dėtį sušvelninti ir pasiūlė lat
viams grąžinti bent dalį nuosto
lių, turėtų iš kalno apmokant 
nuomą už parengimų sales bei 
nakvynių patalpas. Tačiau lat
viai padėkojo ir pareiškė, kad 
jiems rūpi ne pinigas, o jų tau
tos ir visų žmonių laisvė. Neti
kėta latvių reakcija ir jų paro
dytas nuoseklumas sudomino di
džiųjų pasaulio žinių agentūrų 
atstovus ir žinia apie kongreso 
uždraudimą apskriejo visą že
mės rutulį.

Tačiau latvių vargai tuo dar 
nepasibaigė. Iš JAV ir Kanados 
į Berlyną jau buvo atskridę 180 
latvių. Bet kai ant greitųjų kon
gresas buvo ruošiamas Hanno- 
very, tai tik maža dalis Ameri
kos žemyno latvių galėjo laiku 
atvykti į Hannoverį; kitiems lat
viams nebuvo lėktuvuose vie
tos ... Buvo pažadėtas liepos 26, 
t.y. penktadienio vakarui, spe
cialus lėktuvas. Iš Europos Han- 
novety susirinkę kongreso daly
viai kas valandą jo laukė, bet 
lėktuvas atskrido vos šeštadie
nio vakarą apie 10 vai.

Propagandinį pasisekimą lat
vių veikėjai brangiai atpirko: 
Hannovery kongresas buvo ne 
tik pavėluotai pradėtas, bet ir 
patalpos tam buvo netinkamos, 
ir dalyviai, sujaudinti pergyven
to pažeminimo ir netikrumo, ne-

tiečiams tai dar 
kad svetima

parodo, 
nėra ko 
G.

Apie 650.000 karių iš penkių žėlęs sovietinis komunizmas, vi- 
komunistinių kraštų žaibiškai dinių negalavimų spaudžiamas, 
įvykdyta Čekoslovakijos okiipa- pasirinko Stalino išbandytą re- 
cija liudija, kad jai Kremliaus ceptą — laisvės pakasynas če- 
vadai ir sovietų generolai ruo- v
sėsi ne savaitę ir ne dvi, o ke
letą mėnesių. Tokiu atveju vi
sas sovietų kompartijos polit- 
biuras Bratislavos ir čiernos 
konferencijose ant—savo veidų 
turėjo užsidėjęs veidmainio kau
kes. Iš kitos pusės, invazijai ga
lėjo būti ruošiamasi iš anksto, 
o galutinis sprendimas buvo pa
darytas vėliau, kai Kremliuje 
vykusias diskusijas laimėjo ka
ringoji grupė, kurios gretoms, 
sakoma, priklauso P. E. Selestas, 
buvęs KGB viršininkas A. N. 
Šelepinas ir krašto apsaugos mi- 
nisteris A. Grečko. Neoficialūs 
šaltiniai skelbia, jog A. Kosygi
nas, L. Brežnevas ir netgi kom
partijos ideologas M. Suslovas 
Čekoslovakijos okupavime įžiū
rėjo skaudų diplomatinį pralai
mėjimą. Spėjama, jog visa nu
svėrė A. Grečko žodis apie stra
teginę grėsmę Sovietų Sąjun
gai, jeigu A. Dubčekas'užmegz
tų glaudžius ryšius su V- Vokie
tija. Tokiu atveju belieka tik 
nusišypsoti, nes V. Vokietijos 
“baubą” sukūrė pati sovietų pro
paganda Lenkijai gąsdinti, kai 
tuo tarpu iš tikrųjų pusės mili
jono vyrų vokiečių armija, ne
turėdama savų atominių ginklų, 
negali nė galvoti apie r'evanšinį 
karą su Sovietų Sąjunga.

Šviesuolių baimė
Pagrindine okupacijos prie

žastimi tenka laikyti A. Dubče
ko grąžintą čekoslovakams spau
dos, kritikos, susirinkimų ir net
gi kompartijai nepriklausančių 
politinių grupių laisvę, kuri ga
lėjo persimesti ne tik į sateliti
nius kraštus, bet ir pačią. Sovie
tų Sąjungą, kur jau eilę metų 
jaunieji intelektualai ir rašyto
jai už tokius siekius yra siunčia
mi į Stalino įsteigtas koncent
racijos stovykį&. Kompartijos 
cenzūra griebėsi kurjozinių da
lykų, išimdama iš Maskvos teat
rų repertuarų tokius nekaltus 
klasikinius veikalus, kaip Čecho
vo “Trys seserys” ir Ostrovs- 
kio “Pelninga vieta”. Sovietų 
pasenusios ir atsinaujinti nedrįs'- 
tančios kompartijos vadus sukrė
tė žymaus fiziko Andriejaus 
Dmitrievičiaus Sacharovo, Moks
lų Akademijos nario, ilgas raši
nys “Mintys apie taikaus sugy
venimo pažangą ir intelektinę 
laisvę”, pasiekęs netgi “New

koslovakijoje. Kompartijos va
dams atrodė, kad ten be ypatin
go vargo bus galima atgaivinti 
stalininkų vyriausybę, kaip juos, 
be abejonės, buvo informavęs 
ambasadorius S. V. červonenko, 
kadaise buvęs komunistinės pro
pagandos vadovu Ukrainoje. In
vazijos pretekstu buvo panaudo
tas specialus atsišaukimas apie 
kažkokį Čekoslovakijos komunis
tų ir vyriausybės vadų pagalbos 
šauksmą, kurį į miltus JT Sau
gumo Taryboje sumalė čekoslo- 
vakų ambasadorius J. Mužikas ir 
vėliau užsienio reikalų min. J. 
Kajakas, šių slaptingų'pagalbos 
šaukėjų pavardės, ir šiandien te
bėra nepaskelbtos. Spėjama, jais 
buvo susikompromitavę prez. A. 
Novotny šalininkai centriniame 
komitete — Aloyzas Indra, Dra- 
homiras Kolderis ir Vasilijus 
Bilakas (pastarąjį Slovakijos 
kompartijos kongresas atleido iš 
pareigų).

Kompartijos sekretoriaus A. 
Dubčeko, premjero O. čėrniko, 
seimo pirm. J. Smrkovskio bei 
kitų vadų suėmimas, apkaltini
mas komunizmo išdavimu, o vė
liau jų grąžinimas toms pačioms 
pareigoms Čekoslovakijoje už
baigė didžiausios sovietinio ko
munizmo tragikomedijos pirmą
jį veiksmą. Tai buvo padaryta, 
matyt, dėlto, kad Kremlius ne
įstengė rasti pakankamai sau 
palankių žmonių, kurie būtų su
tikę sudaryti naująją Čekoslo
vakijos vyriausybę. Pasiūlymą 
atmetė prez. L. Svoboda ir net
gi buvęs premjeras J. Lenar
tas. Pirmasis išlaikė čekoslova- 
kams duotą pažadą, pareikalau
damas grąžinti suimtuosius į jų 
buvusius postus, nors jam bu
vo grasinta Slovakiją padaryti 
sovietine respublika, o Bohemi
ją su Moravija paversti sovietų 
kontroliuojaajgmis autonominė
mis sritinnj3!r

Sovietų kariuomenės daliniai 
Čekoslovakijos teritorijoje -už
ėmė pozicijas V. Vokietijos pa
sienyje, kai tuo tarpu iš tikrųjų 
invazija buvo įvykdyta ne iš tos 
pusės — ,ji atėjo iš R. Vokie
tijos, Lenkijos, Sovietų Sąjun
gos ir Vengrijos. Kiekvienam 
yra aišku, kad sovietams rūpi 
ne Čekoslovakijos-V. Vokietijos 
pasienio saugumas, bet A. Dub
čeko Maskvai nepriimtinų refor
mų sustabdymas. V. Kst.'

LENKŲ KARINIS ATTACHE

Lenkijos atstovybė Kaunel
(Tęsinys iš praeito nr.)

Trumpu laiku pik. L. M. spė
jo pažinti beveik visą diploma
tinį korpusą Kaune. Įdomiausiu 
atstovu jis laikė Čekoslovakijos 
pasiuntinį Skalskį, kuris Kaune 
buvo laikomas labai apsukriu 
žmogum, turįs gerą vardą Lie
tuvos vyriausybėj ir visuomenė
je. Britų pasiuntinys Preston su
darė chroniško girtuoklio įspū
dį, nors visiškai toks nebuvo. 
Prancūzijos pasiuntinys Dulong 
atrodė kaip provincijos un-to 
profesorius, senoviškai apsiren
gęs, visuomet su lietsargiu, ta
čiau gero ir simpatiško žmogaus 
išvaizdos. JAV pasiuntiniu buvo 
protestantų pastorius, o Sov. 
Sąjungos — Pozdniakovas. Kal
bama, kad jis turi didelę įtaką 
Kaune ir yra geriausiai infor
muotas diplomatas apie Lietuvos 
politinę būklę. Vokietijos atsto
vas Lechlinas — labai paslap
tinga asmenybė; jau gyvenęs 
Kaune 1915-1918 m. kaip Ober- 
Osto tarnautojas. Be to, Lechli
nas buvo vadovas slaptų vokiš
kų organizacijų Lietuvoj, ypač 
Klaipėdos krašte.

* * *
1938 m. pabaiga atnešė žy

mius pasikeitimus lietuvių san
tykiuose su Lenkijos pasiuntiny
be Kaune. Lietuvos padėtis ne
pavydėtina. Ji aiškiai praranda 
Klaipėdą ir jieško pas lenkus
pagalbos. Toną pakeitė ir spau
da. Net kauniškis “Laikas” pra
dėjo padoriau rašyti apie Len
kiją, o min. Beckas pasikalbė
jime su lietuviškų laikraščių ko-

los 
os

pusėj.
O Vokietija siūlė Lenkijai 

Lietuvos padalinimą, atiduoda-
ma

iš lenkų su tuo

LIONEI KYBARTIENEI, jos mylimai MAMYTEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Birutė ir Vaidotas Kvedarai

A t A f ‘
JONUI NORUŠIUI JAV-se mirus, brolius PRANĄ su 
žmona LEOKADIJĄ ir JULIŲ nuoširdžiai užjaučia
me —

Danutė ir Petras Babin

KLAUSKITE
PATARSIM-PADESIM

sutiktų, nes Lenkijai geriau da
lintis su Lietuva Rytprūsiais.

Sumažinti Lenkijos įtakai Lie
tuvoje Vokietijos generalinis 
štabas į Kauną atsiuntė naują 
karinį atstovą pik. Justą. Ne
trukus Vokietijos pasiuntinybė 
Kaune kreipėsi į Lenkijos pa
siuntinybę, prašydama pik. Jus
tui pasimatymo su pulkininku L. 
Mitkiewicz. Vokietijos karo at
stovas prisistatė pas lenką su 
Vokietijos karinio laivyno atsto
vu Rygoje iškilmingoj unifor
moj; stovėdamas prieš lenką pa
reiškė: “Fiureris įsakė man spe
cialiai užmegzti kuo artimiausius 
ir draugiškiausius santykius su 
ponu pulkininku, kaip Lenkijos 
kariuomenės atstovu Lietuvoje. 
Turiu viltį, kad dirbsime kartu 
mūsų bendram reikalui.”

♦ ♦ ♦

Plk. Justas nuo pirmos atvy
kimo dienos išvystė labai gyvą 
veiklą. Gen. Raštikis pulkinin
kui L. M. viename pasikalbėjime 
pareiškė, kad Vokietijos karinis 
atstovas į Lietuvą yra atsiųstas 
išlyginti lenkų ir rusų įtakai ir 
tas pareigas atlieka net gal per
daug įkyriai. Panašiai apie pik. 
Justą pasisakė ir Latvijos karo 
atstovas. Į pasiųstą pranešimą 
Varšuvon apie pik. Justą L. M. 
negavo jokio atsakymo. Tačiau 
pik. L. M. jautė, kad vokietis 
Lietuvos teritorijoj jieško su 
lenku bendradarbiavimo, kiek
vieną kartą iškeldamas naujus 
pasiūlymus.

Pik. Justo žmona — labai nuo
širdi ir simpatiška moteris. Tuo 
tarpu Vokietijos karinis atsto
vas Kaune — tipiMcas prieška
rinio prūsiško generalinio štabo 
karininkų atstovas: išdidus, tie
sus kaip styga, visuomet tvar
kingai apsirengęs su nemažu 

mų priedu, gal 
ius, plieno spal-apie 50 m.;

vos akių, žiūrįs iš augšto Į ne 
vokiečių kilmės žmones. Pasikal
bėjimuose su L. M. pik. Justas 
stengiasi įtikinti, kad pavojus 
pasauliui gresia tik iš Rusijos 
pusės. Esą ją reikia iš Europos 
išstumti, nes rusai — azijinės 
ir totorių kilmės žmonės. Jiems 
vieta tik už Uralo kalnų. Klau
sydamas silpnos vokiečių kalbos 
pik. Justas lenkui pasiūlė sku
biai ir'gerai ją išmokti, nes ne
trukus visa Europa kalbės tik 
vokiškai. * * *

Pik. L. Mitkiewicz, matyt įsa
kytas Lenkijos generalinio šta
bo, jieško kontakto su gen. Raš
tikiu. Progą sudarė atsiųstas pa
kvietimas iš Lenkijos tarptauti
nėms slidžių varžyboms Zako
panėj. Pasimatyme buvo palies
ti Lietuvos-Lenkijos reikalai. 
Gen. Raštikis skeptiškai žiūrė
jo į bendrą Lenkijos-Vengrijos 
sieną ir ruošiamą neutraliųjų 
valstybių bloką tarp Sov. Sąjun
gos ir Vokietijos. Jeigu jieško- 
ma atsparos, kodėl tad Lenkija 
prisidėjo prie vokiškos akcijos 
Čekoslovakijoj? Kodėl Lenkija 
leido silpninti Čekoslovakiją ir 
net pati dalyvavo jos dalybose? 
Į tuos gen. Raštikio klausimus 
pik. L. M. nerado atsakymo. 
Apie Sov. Sąjungą gen. Rašti
kis išsireiškė panašiai, kaip ir 
daugumas augštųjų Lenkijos ka
rininkų, žiūrėdamas į ją 1917-20 
metų akimis: jos kariuomenė 
yra silpna, netinkama didesnėms 
operacijoms.
(Bus daugiau) Paruošė K. Baronas

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

Mano kaimynas, bausdamas nepaklusnų savo sūnų, mušė. Sūnus, 
dar mokyklinio amžiaus, draugų paskatintas, pasiskundė policijai. Atė
jęs policininkas tėvą perspėjo, esą jis neturi teisės mušti savo sū
naus, ir išsivedė. Norėčiau žinoti, ar Kanadoje tėvai turi teisę fiziškai 
bausti savo vaikus. Antra, ar policija turi daugiau teisių Į vaiką nei 
tėvas? J. C.

Tėvai Kanadoje neturi teisės mušti savo vaikų. Taip pat vyras 
negali mušti žmonos. Mūsų pažiūros šiuo klausimu galbūt dar turi 
baudžiavos laikų atspalvį ir mums gali atrodyti, kad šie nuostatai be
reikalingai kišasi į šeimos reikalus. Psichologai, nervinių ligų gydy
tojai ir auklėjimo žinovai yra tos nuomonės, kad fizinis baudimas yra 
vaikams žalingas.. Geresni rezultatai gali būti pasiekiami kitomis 
priemonėmis. Sakoma, kad vaikų nepaklusnumo priežastys yra tėvų 
būdo trūkumai arba blogos aplinkinės sąlygos.

Policija neskuba kištis į šeimyninius reikalus ir dažniausiai pasi
tenkina perspėjimu, tik kaikurie vaikų mušėjai patenka į teismą. 
Prieš keletą mėnesių Toronto angliškoje spaudoje buvo paskelbta gy
dytojų nuomonė, kad policija turėtų griežčiau žiūrėti į vaikų, ypatin
gai kūdikių, mušėjus, nes į ligonines patenka labai daug kūdikių ir 
mažų vaikų su aiškiomis mušimo žymėmis.

Palyginus policininko ir tėvo teises į vaiką, reikia pažymėti, kad 
policija neturi jokių teisių į vaikus ir nenori turėti, ši pareiga yra 
visiems policininkams nemaloni. Iš kitos pusės, kokią teisę turi tėvas 
į vaiką? Vaikas nėra daiktas, jis negali būti nuosavybė. Galima sa
kyti, kad tėvas turi ne teisę Į vaiką, bet pareigas vaikui: aprūpinti, 
išauginti, išmokslinti.

1966 metais dirbdamas fabrike turėjau nelaimę. Buvo nulaužtas 
mano dešinės rankos peties kaulas, turėjau dvi operacijas ir po to 
sirgau virš 20 mėnesių, gaudamas kompensaciją. Dabar pradėjau dirb
ti, bet ranka netokia kokia buvo — skauda ir bejėgė. Prašau pa
tarti, ar aš galėčiau gauti pensiją? Kas nustatytų, kiek esu nusto
jęs darbingumo? J. S.

Atsakant į Jūsų klausimą dėl pensijos, mums reikėtų žinoti, ko
kio amžiaus esate, ar priklausote darbovietės pensijų planui, kokią 
pensiją turite galvoje: ar senatvės, ar Kanados, ar darbovietės, ar 
nedarbingumo pensiją? Jei turite galvoje nedarbingumo pensiją ir 
jei tapote nedarbingas dėl nelaimės, kuri įvyko darbovietėje, turite 
kreiptis į darbininkų kompensacijos įstaigą. Kiekvienas atvejis svars
tomas individualiai. Gydytojai nustato nedarbingumą, o ta įstaiga 
nustato pensijos dydį bei mokėjimo laikotarpį. Šie sprendimai gali 
būti apeliuojami.

š. m. rugpjūčio 1 d. “Tėviškės žiburiuose” buvo atspausdintas 
skelbimas-paaiškinimas apie mokesčių sumažinimą visiems Ontario 
provincijos namų savininkams ir nuomininkams. Prašoma paaiškinti, 
ką privalo daryti namų savininkai, kurie išnuomuoja vieną ar du 
kambariu? Minėtame skelbime sakoma, kad namų savininkas priva
lo grąžinti nuomininkui sumažintą mokesčių sumą už išnuomotą 
namą. Kadangi jis išnuomoja tik vieną ar du kambarius, ką savi
ninkas turi daryti: grąžinti visą sumažinimą, ar tfk dali? Jeigu dalį, 
kaip apskaičiuoti?

Apskaičiavimą galite daryti pagal išnuomotą grindų plotą arba 
lengviau — pagal kambarių skaičių. Sakysime, namas turi aštuonis 
kambarius, išnuomoti du kambariai. Tai sudaro vieną ketvirtadalį na
mo ir grąžinate vieną ketvirtadalį gauto kredito-sumažinimo. Tą patį 
apskaičiavimą galima daryti sekančiai: gautą kreditą (sumažinimą) 
padalyti iš namo kambarių skaičiaus ir padauginti iš išnuomotų kam
barių skiaičiaus.

Heart Foundation {staiga 
Montrealyje nutarė suorgani
zuoti perkėlimui skirtų širdžių 
atsargas. Tai bus atlikta regist
racijos būdu, prašant Montrea- 
lio gyventojus iš anksto pasira
šyti sutikimą jų širdis po mir
ties perkelti kitiems asmenims.

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS 

Nemokamas | namus pristatymas. 
KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE.—TEL 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. —. TEL. OX 9-4444 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vol. ryto Iki 9 vai. vakaro.

Tokia registracija ir iš anksto 
sutvarkyta teisinė pusė paleng-

kitos širdies. Tokiu atveju ope
racijai galėtų būti panaudota

betkurio tuo laiku mirusio as
mens širdis, sutikusio ją atiduo
ti dar gyvam pacientui. Vėliau 
tokią registraciją numatoma 
vykdyti visoje Kvebeko provin
cijoje.



“Gyvataras” Vasario 16 gimnazijoj
ALDONA VOLUNGYTĖ

šeštadienį pavargę miegam Ii- gimnazijos atstovai įteikia kiek
gi pietų. Repeticija 2 v. p.p. Pa- vienai mergaitei po dideli rožę, 
kartojame visus šokius — šilta, o berniukams — po didelį rau- 
prakaitas bėga, bet vakare tu- doną gvazdiką. G. Breichmanie- 
rime pasirodyti. Po repeticijos nė gauna buketą rožių. Mes taip 
vyrai eina krepšinio žaisti aikš- sujaudinti, kad kai atėjo laikas 
tėję, o mergaitės apžiūri gimna- įteikti mūsų dovaną gimnazijai, 
ziją. Pati mokykla moderni ir - j-------
gražiai įrengta; bendrabutis — 
tai seni medžioklės rūmai; ap
link gimnaziją yra didelis par
kas su takeliais, suolais ir tven
kiniu. Labai graži vieta — mus 
visus nustebino. Išgėrę kavos ap- 
sirengiam tautiniais, drabužiais 
ir autobusu išvažiuojam į Konig- 
steina. Autobuse skamba jaunų 
žmonių daina. Pagaliau, praėjus 
keliom valandom, atvykstam 
į Koenigsteiną (senas aristokra
tų kurortas). Dalyvaujam religi
nio kongreso programoje drauge 
su vengrų grupe iš Šveicarijos.

Sekmadienį vykstam į pamal
das, kurias laiko kun. Vingau- 
das Damijonaitis. Pamokslas ra
mus ir 'kartu jaudinantis. Pro
grama Vasario 16 gimnazijoj 
prasideda 7 vai. — atidaroma 
studijų savaitė. Mes pašokam vi
sus šokius iš eilės ir pabaigę vos 
laikomės ant kojų. Vasario 16
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"Laiko” dvidešimtmetis
VYTAUTAS BALČIŪNAS

Eugenijus Sičiūnas, gimęs 
1947 m. balandžio 26 d. Vokie
tijoje, visus mokslus baigė Ka
nadoje su labai gerais pažy
miais (first class honours); 
XIII klasę baigė gaudamas sti
pendiją ir “Ontario scholar” 
pažymėjimą. Šį pavasari gerais 
pažymiais (honours) baigė To
ronto universitete inžineriją ir 
gavo National Research Coun
cil stipendiją, šį rudenį ruošis 
magistro laipsniui tame pačia
me universitete, elektronikos 
srityje. Jis yra Toronto lietu
vių studentų valdybos narys.

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

“Dievas davė,
A. LEMBERGAS

velnias atėmė
Sov. Sąjungos premjero Ko

sygino vizitas Švedijoje praėjo, 
bet mįslė paliko. Prieš jo atvy
kimą spauda kėlė klausimą, ko 
jis čia atvyksta, o išvykus — 
ko jis čia buvo. Formaliai tai 
buvo atsakomasis vizitas, kuris 
turėjo Įvykti 1966 m., bet buvo 
atidėtas. Prieš 6 savaites sovie- joje. Oficialieji Švedijos sluogs- 

niai padarė viską, kad Kosygino 
vizitas praeitų kiek g a Ii m a 
sklandžiau, todėl ir didžioji 
spauda vengė pareiškimų, ku
rie būtų nemalonūs sovietams. 
Tokį nusiteikimą nepaskutinėj 
vietoj padiktavo noras pagerinti 
prekybinius ryšius, nors neat
rodo, jog pavyko ką nors lai
mėti. Tačiau spauda savo laisvo 
kritiško žodžio teisės galutinai 
neatsisakė. Pavyzdžiui. “DN” 
vyr. red. O. Lagercrantz, šiaip 
jau pasižymėjęs JAV kritikas, 
rado reikalinga Kosygino vizito 
proga priminti, kad “Sov. Są
junga yra sunkiai sergantis kraš
tas” ir kad “jos ligos galbūt pa
vojingesnės ir sunkesnės, negu 
tos, kurios kankina Ameriką”. 
I Kosygino pareikštą sovietų 
“broliškumą” čeko Slovakijai 
laikraštis atsakė karikatūra, ku
rioje “šaunus kareivis Šveikas” 
atsako, ar sovietai yra “broliai” 
ar “draugai”: aišku, broliai, nes 
juk draugus galima pasirinkti... 
Goeteborgo dienraštis priminė, 
esą neseniai dėl švedų reakcijos 
Lenkijos premjeras Cyrankie- 
wicz buvo priverstas atsisakyti 
vizito. Nors sovietai veda tokią 
pačią antižydišką politiką, ta
čiau šiuo atveju Švedijos užs. 
reik. min. Nilsson reakcijas pa
silaikė pats sau ...

BALTIEČIŲ PASTANGOS
Vyriausybiniai sluogsniai ir 

didžioji spauda Kosygino malo
numui nutylėjo Baltijos klausi
mą, tačiau visuomenėje jis bu
vo iškeltas ir neabejotinai pa
siekė adresatą. Baltiečių komi
teto, Birželinio komiteto, demo- mis darbininkas, kuris, mitingui 
kratinės santarvės, konservato
rių jaunimo ir kitų organizaci
jų bendromis jėgomis buvo iš
platinta daug atsišaukimų, ku
riuose reikalaujama apsispren
dimo teisės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Vykstantis Pasaulio

tų ambasadorius Stockholme 
perdavė Kosygino norą aplan
kyti Švediją liepos viduryje. 
Normali diplomatinė praktika 
tokiais atvejais yra trys mėne
siai. “Dagens Nyheter” spėji
mu, tokio skubotumo priežastis 
gali būti laukiamas Švedijos vy
riausybės pasikeitimas ryšium 
su netrukus Įvyksiančiais rinki
mais.

PASTABA. SAU
Kosyginas atvyko kiek pavė

lavęs ir išvyko anksčiau, negu 
buvo numatyta. Paklaustas dėl 
to spaudos konferencijoje, pa
aiškino, kad jam pavyko viską 
greičiau atlikti. Tačiau atsaky
mas žurnalistų neįtikino, nes vi
zito sutrumpinimas buvo pa
skelbtas dar prieš Kosygino at
vykimą. Išskyrus grubų užsi
puolimą Norvegijos adresu, 
spaudos atstovams jis neturėjo 
nieko naujo pasakyti. Populia
rusis “Expressen” ironiškai pa
stebėjo, kad sovietų premjeras 
pasmerkė savo krašto politiką, 
puldamas “imperializmo ir re
akcijos jėgas”, kurios “neatsisa
ko mėginimų primesti tautoms 
savo gyvenimo būdą”. Aplamai, 
Kosyginas paliko įspūdį, kad 
jam svetimas Chruščiovo impul
syvumas. Anot švedo premjero 
Erlanderio, jis esąs nepaprastai 
gerai informuotas ir dalykiškas. 
Pasikalbėjimuose buvo vengia
ma ginčytinų klausimų. Visdėl- 
to kažkoks sunkus nerimas slė- 
gęs Kosyginą, kuris — to pa
ties Erlanderio žodžiais — su 
savotišku susirūpinimu vertino 
Europos saugumo klausimą ir 
ypač pabrėžtinai kalbėjo apie 
reikalą išlaikyti esamųjų sienų 
status quo. Savo atsisveikinimo 
spaudos konferencijoje jis net 
keletą kartų vietoj “Švedijos” 
minėjo “Čekoslovakiją”.

SERGANTIS KRAŠTAS
Kadangi tuo metu jau buvo 

trūko žodžių. Įteikėm dovaną 
“Indian totem pole”, kuri pri
mena kraštą, kur “Gyvataras” 
gyvena.

Pirmadienį iš ryto vykstam į 
Heidelbergą. Atvažiavę einam 
filosofų taku — užlipam į vir
šų, matom upę, seną tiltą, pilį 
ir visą Heidelbergo miestą. Jau
čiamės laimingi, nes tai pirmoji 
saulėta diena Europoje. Heidel
bergas sudaro mums didelį įspū
dį savo senumu: siauros gatvės, 
seni namukai... Pavaikščioję 
po miestą, vykstam į pilį. Tokios 
pilies niekad nebuvom matę — 
didelė, graži! Įspūdingas kiek
vienas kambarys. Tuo laiku vy
ko viso pasaulio gėlių paroda — 
visokių spalvų, visaip sudėtos. 
Tikrai gražu! Nenorim palikti pi
lies, bet vakaras artėja. Dar ei
nam pažiūrėt didžiosios ir ma
žosios statinės. Mes netikim, kad 
kas nors galėtų visą alų iš dide
lės statinės išgerti — grandio
zinė!

Vasario 16 gimnazijoj susipa
žįstam su Vokietijos lietuvišku 
jaunimu ir pasikeičiam minti
mis apie Lietuvą, politiką, gy
venimą Europoje ir Kanadoje.

Antradieni iš ryto vykstam 
prie Reino upės. Įsėdam į laivą 
ir plaukiam, plaukiam. Matyti 
galybė kalnų, bažnyčių, mieste
lių, pilių krantuose. Nuostabūs 
vaizdai.

Penktą valandą vakaro išli
pom Mainze ir važiuojam atgal į 
gimnaziją. Sugrįžę ir pavalgę 
ėjom pailsėt, o vyrai krepšinio 
žaisti (mes laimėjom). Vakare 
įvyko kitas linksmavakaris, ku
rio metu mes vėl šokom. Nekaip 
išėjo, nes grindys buvo slidžios. 
Stengėmės, kiek galėjom.

Trečiadienį iš ryto paliekam 
Vokietiją, Vasario 16 gimnazi
ją ir būrį nuoširdžių lietuvių. 
Vokietijos lietuviai Vasario 16 
gimnazijoje mus tikrai nustebi
no savo nuoširdumų. Jie mus 
globojo ir maitino kaip karalius, 
nesigailėdami nei darbo, nei lai
ko. Ten laiką praleidom kaip na
muose. Išvažiuojant nevienam 
ašaros riedėjo. Norėjom ilgiau 
pasilikti, bet reikėjo keliauti to
lyn. Ypač esame dėkingi p. Gri
nienei, kun. Damijonaičiui, Vin
cui Bartusevičiui ir jo žmonai, 
Vąlteriui Banaičiui, M. Landui, 
Baliuliui ir daugeliui kitų, ku
rie mus taip gražiai ir lietuviš
kai globojo.

žinoma staiga sušaukta Rytų 
bloko konferencija Varšuvoj e, 
kur Kosyginas turėjo prisijung
ti prie ten atvykusių kitų Krem
liaus “troikos” vadovų, tai ste
bėtojai padarė išvadą, kad so
vietai jaudinasi ir nenori sutik
ti su Įvykių raida čekoslovaki-

pasibaigus, užlipo ant pakylos 
ir tiek tepasakė: “Dievas davė 
laisve Estijai, Latvijai, Lietu
vai. Suomijai, o velnias atėmė”.

Red. pastaba, šis pranešimas 
dėl Kanados paštininkų streiko 
gautas pavėluotai tačiau sa vo ak- 

Bendrijų Tarybos kongresas su- tualumo nėra nustojęs.

Lietuvaitės iš įvairių miestų Putnamo dvidešimt penktojoj stovykloj Nuotr. R. Kisieliaus

Dabartinė Lietuva iš arti
šių įspūdžių, stebėjimų bei min

čių autorius yra atkreipęs į save 
skaitytojų dėmesį kontroversinio po
būdžio straipsniais lietuviškoje spau
doje. Praėjusią vasarą jis turėjo pro
gą aplankyti kraštus už geležinės už
dangos, čia pateikiame jo drąsiai at
virus pasisakymus, pabraukimais iš
keldami svarbesniąsias vietas. Red.

Man ne vistiek, kad ten, 
kaž kur toli nuo mūsų, 

Miršta paukščiai klykdami
Ir po žemę ant ramentų vaikšto 

didelė, sunki kančia
Antanas Drilinga 
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Varšuvoje sustojau Grand Ho

tel viešbutyje. Kartą jo skaityk
loje radau žurnalą “La Rouma- 
nie d’Aujourd’hui”. Berods, tai 
buvo š.m. birželio numeris. Vie
name straipsnyje buvo įrodinė
jama, kad komunistinės Rumu
nijos santykiai su visais kraštais, 
dideliais ir mažais, remiasi prin
cipu, kuris seka iš tautos idėjos. 
Autorius suprato tautą kaip po
litinį, socialini, kultūrini bei is
torinį vienetą, kurio šių dienų 
pasaulis ne tik kad nepaneigia', 
bet net laiko socialinio progreso 
pagrindiniu veiksniu. Savo tezei 
paremti jis cituoja rumunų ko
munistų partijos generalinio se
kretoriaus N. Ceausesco pasisa
kymą: “Visoje savo tarptautinė
je veikloje mūsų kraštas su pa
siryžimu ir nuolatos kovoja už 
nepriklausomybės ir t autinio 
savarankiškumo, lygybės teisė
je ir nesikišimo į vidaus rei
kalus principus, principus giliai 
natūralius, kurių respektavimas 
tapo mūsų laikų pagrindine pro
blema, viena iš esminių sąlygų 
taikos išlaikymui pasaulyje.”

Ketinau šį straipsnį pasiųsti 
“Tiesai”, kad jį persispausdin
tų, o jo vertimą rusų kalba pa
dovanotų “didžiojo brolio” ko
munistų ' partijos centro komi
teto nariams. Tik prieš porą die
nų buvau užbaigęs viešnagę Lie
tuvoje, kur aš nemačiau abso
liučiai nieko, ką būtų galima pa
vadinti nepriklausomybe, sava
rankiškumu ar nesikišimu į ki
tų tautų reikalus. Priešingai, 
lietuviškoji tikrovė visur skelbė 
visai priešingą dalyką — Lie
tuvos visišką priklausomumą 
nuo Maskvos, neturėjimą jokio 
savarankiškumo ir nuolatinį ru
sų kišimąsi visur. Ne be pagrin
do komunistai vadina Lietuvą 
“tarybine”. Ji yra iš tikrųjų ru
sų tarybų Lietuva. Užtenka pa
būti tik kelias dienas Lietuvo
je. ir tuojau pamatai, kad “ta
rybinis” yra sinonimas žodžio 
“rusiškas”. Ta prasme šį žodį 
toliau ir vartosiu.

Keistai skambėjo man ir oku
puotos Lietuvos sąvoka. Aš su
sidariau įspūdį, kad Lietuva yra 
aneksuotas kraštas, t.y. tik pa
prasta Rusijos provincija, kuri 
turi dar tam tikrą savivaldos 
laipsnį, šitokia dabartinės Lietu
vos samprata nėra nei širdies, 
nei jausmų, nei kapitalistinio 
galvojimo diktatas, o pačios tik
rovės šauksmas, tos tikrovės, su 
kuria turistas lietuvis susiduria 
nuolatos. Kartu noriu pabrėžti, 

darė labai dėkingas sąlygas 
tiems reikalavimams išplatinti.

Kosygino atvykimo dieną 
Stockholme įvyko masinis susi
rinkimas, kuriame pagrindiniu 
kalbėtoju buvo amerikietis prof. 
Jerzy Hauptman, žymus švedų 
rašytojas Wilh. Moberg, ligos 
sukliudytas, atsiuntė savo kal
bą, kurioje, išjuokdamas Kosy
gino vizitą, pasiūlė Švedijos vy
riausybei pasikviesti visus pa
saulio diktatorius ir surengti jų 
šventę savo “neutralumui” pa
rodyti. Didžiausias minios sim
patijas laimėjo paprastas šuo-

FELIKSAS JUCEVIČIUS
jog šią tikrovę mačiau ne kokio
je ideologinėje šviesoje, o ke
lionės perspektyvoje, kuri ap
ėmė ir “kapitalistinius” ir “so
cialistinius” kraštus. Prieš at
vykdamas Lietuvon, jau buvau 
aplankęs Kopenhagą, Turku, 
Helsinkį ir Leningradą. Po vieš
nagės Lietuvoje dar buvau Var
šuvoje, Krokuvoje, Zakopanėje, 
Drezdene, Rytų ir Vakarų Ber
lyne, Hamburge ir Londone. 
Tačiau nė vienas kraštas neda
rė tokio slegiančio įspūdžio, kaip 
Lietuva, ir nė vienas miestas ne
atrodė taip liūdnai, kaip Vilnius 
ir Kaunas. Per dvidešimt pen
kis metus rusams pavyko Lie
tuvą nualinti ir ją paversti be
spalve “tarybine” provincija.

Iš Leningrado i Vilnių vykau 
naktį tarptautiniu traukiniu. Jis 
eina per Daugpilį, Kuznicą ir 
Varšuvą Į Berlyną. Traukinys 
naujas ir patogus. Vėliau iš ry
tų vokiečio sužinojau, kad jis 
gamintas pas juos. Mat, atsidė
kodami už “išlaisvinimą”, rytų 
vokiečiai ir vengrai turi aprū
pinti Rusiją traukiniais. Kai ry
tą pabudau, traukinys jau sto
vėjo Daugpilyje. Už gero pus
valandžio ar daugiau mes lėkė
me jau Lietuvos laukais. Pro 
langą matėsi spygliuoti miškai, 
smėlis ir šiaudinės lūšnos. Trau
kinys stabtelėjo Ignalinoje, 
Švenčionėliuose ir Pabradėje. 
Visų šių miestelių stotys pana
šios — nedažytos ir apleistos. 
Sakau atvirai, tai žeidė mano 
tautinę savigarbą. Argi rusai ne
duoda lietuviams net dažų vie
šiesiems pastatams nudažyti, ir 
tai ketvirčiui šimtmečio praėjus 
po karo? O gal dabartiniams 
“šeimininkams” rūpi, kad Lie
tuva neišsiskirtų iš “tarybinio” 
rojaus? Tačiau perdaug nenusi
miniau, nes guodžiau save vilti
mi, kad pamatysiu bent gražią 
Vilniaus geležinkelio stoti. De
ja, turėjau nusivilti. Lietuvos 
sostinės stotis atrodė lygiai taip 
liūdnai, kaip ir tos matytos pa
kelėje. Pirmą nudažytą stotį ma
čiau tik Gardine, kai po viešna
gės Lietuvoje važiavau Varšu
vos link.

Vilniaus nebuvau niekada ma
tęs, ir iš jo tikėjausi daug. Juk 
tai Lietuvos sostinė. Jame visa 
Lietuvos praeitis, o taip pat ir 
dabartis, kiek tai liečia krašto 
administraciją ir kultūrini gy
venimą. Poetai jį apdainavo, o 
liaudis jį apipynė legendomis. 
Aišku, kai iš stoties mane ve
žė tarškančiu taksiu į viešbuti, 
tai atmosfera jau nebuvo taip 
palanki poetinėms nuotaikoms. 
Gaila, kad ji neatsirado ir vė
liau.

Kad Vilnius turi nuostabiai 
gražių bažnyčių, šiandien jau 
griuvimo stadijoje, Įdomių pa
statų. romantiškas gatves ir ža
vingas apylinkes, manau, nie
kas nedrįs to paneigti. Iš toli 
dėmesį patraukia ir naujieji 
kvartalai. Tačiau bendras Vil
niaus vaizdas darė man labai sle
giantį Įspūdi, taip slegiantį, jog 
jau. trečią dieną norėjau bėgti

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo Buenos Aires miesto viešbutyje 
“Plaza" surengtoje spaudos konferencijoje prie vaišių stalo: "Lai
ko“ administratorius brolis Pijus Gudelevičius, redaktorius kun. 
Augustinas Steigvila, V. Balčiūnas. Už jų su laikraščiais rankoje — 
"A. L. Balso" red. K. Norkus. Nuotr. Pr. Ožinsko

“Intrusto” virši- 
galvoje “tarybi- 
reikalo net Lie- 
viešbučius aprū-

iš jo ir Lietuvos. Vilniaus visa 
betarpiškoji tikrovė liudija, kad 
Lietuva yra ne kas kita, kaip 
tik paprasta Rusijos provincija. 
Lygiai tokį Įspūdį man padarė 
Kaunas, nors" ten žmonių daugu
ma kalbėjo lietuviškai. Iš toli 
Vilnius, Kaunas, Lietuva yra 
kaikam gražūs, kaikam skaudūs 
prisiminimai, o gal nevienam ir 
mitas. Iš arti Vilnius, Kaunas, 
Lietuva dabar yra “tarybinė” 
tikrovė, kurią dominuoja skur
das, baimė ir neviltis.
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“Inturistas” apgyvendino ma

ne “Vilniaus” viešbutyje, kuris 
yra Lenino prospekte, netoli ka
tedros., Ir štai pirmoji staigme
na. Išskyrus priėmimo tarnauto
jus, pirmą dieną Lietuvos sos
tinės viešbutyje negalėjau susi
kalbėti lietuviškai. Nemokėda
mas nei rusiškai, nei lenkiškai, 
pasijutau lingvistiniame akligat- 
vyje. Padėčiai gelbėti pristatė 
“vertėją”. Bet pastarasis sunkiai 
suprato mane, o aš jį. Kaip tai 
suprasti? Ar 
ninkai, turiu 
nius”, nemato 
tuvos sostinės 
pinti dvikalbiais tarnautojais? 
Atrodo, kad taip. Ir nesistebė
kime. Juk “lietuviškasis” “Intu- 
ristas” yra rusiškojo “Inturis- 
to” padalinys, o pastarajam ar 
taip jau svarbu, jei atvykęs lie
tuvis nesusikalba lietuviškai lie
tuviškame viešbutyje?

šiame sąrišyje pora žodžių 
apie Vilniaus “Inturistą” apskri
tai. Savo gyvenime esu apkelia
vęs daug kraštų ir sutikęs daug 
žmonių. Šios kelionės metu taip 
pat apsistojau daugelyje viešbu
čių, tačiau Vilniaus “Inturistas” 
išsiskyrė iš visų. Kažką panašaus 
turi tik Varšuvos “Orbis” tar
nautojai, nors, turiu pripažin
ti, lenkai savo vidinės kultūros 
stoką užtušuoja bent savo ma
nieromis. Vilniaus “Inturisto” 
“viršininkai” stokoja ir kultū
ros, ir manierų. Kažkaip jie at
siduoda “tarybiniu” saugumu. 
Leningrado “Inturistas” paliko 
daug kultūringesni įspūdį, ir jo 
aptarnavimo negalima net lygin
ti su vilniškiu.

Rusų kalba dominuoja ne tik 
viešbutyje, bet ir gatvėje, ir tai 
no dvidešimt penkių “tarybinės” 
Lietuvos gyvavimo metų. Lietu
vos sostinėje girdisi daugiau lie
tuviškai kalbančių tik nuo penk
tos valandos, kai iš Įstaigų pa
sipila tarnautojai. Man sakė, 
kad rudenį ir žiemą esą geriau, 
nes iš atostogų grįžta studentai, 
tarnautojai ir šiaip piliečiai, bet 
nemanau, kad tai radikaliai pa
keičia padėtį — daugių daugiau
siai ją tik sušvelnina. Net ir ge
riausius norus turėdamas nega
lėčiau pasakyti, kad Vilniuje 
būtų jaučiama lietuviška nuo
taika. Visur jauti “tarybinės” 
atmosferos despotinį dvelkimą.

Vilniuje, kaip ir visuose “ta
rybiniuose” miestuose, matyti 
prekių trūkumas. Daugiausia 
“tarybinėje” šalyje yra “parti
nių”’ gaminių. Štai kodėl jų iš- 

Nukelta j 7-tą puslapį.

Šiaurės Amerikoje daugiausia 
išleidžiama lietuviškų laikraščių. 
Kaikurie jų išsilaikė kelias de
šimtis metų gausios skaitytojų 
šeimos, skelbimų ir aukų dėka. 
Iš vienos tik prenumeratos var
gu kuris lietuviškas laikraštis 
galėtų išsilaikyti. Dar sunkiau 
verčiasi Pietų Amerikos lietuvių 
laikraščiai, neturėdami nei gau
sių skaitytojų, nei skelbimų ir 
laikosi vien aukomis. Pvz. Bra
zilijos Sao Paulo mieste kun. 
Jono Kidyko, SJ, redaguojama 
“Mūsų Lietuva” neseniai atžy
mėjo dvidešimtmetį, bet lig šiol 
dar neįstengė Įsigyti linotipo ir 
renka raides rankomis. Iš to ga
lima suprasti vienintelio Brazi
lijos lietuvių laikraščio ekono
minę būklę. Kiek geriau verčia
si lietuviška spauda Argentino
je. Buenos Aires leidžiami dvi- 
savaitraščiai “A. L. Balsas” ir 
“Laikas” turi nuosavas spaustu
ves ir jose atliekamais Raudos 
darbais paremia laikraščių lei
dimą. Pernai “A. L. Balsas” mi
nėjo 40 m. sukaktį, o š.m. rug
pjūčio 4 d., Tėvų marijonų lei
džiamas “Laikas” atšventė dvi
dešimtmetį.

Laisvieji lietuviai labai iškil
mingai mini įvairias asmenines 
sukaktis, bet mažai kreipia dė
mesio į spaudos jubilėjus. Todėl 
daugelis laikraščių ir žurnalų 
metines šventes mini tyliai, tik 
savo puslapiuose primena skai
tytojui, kad išsilaikė 20 ar dau
giau metų. Atrodo, ir “Laikui” 
metų mažai, bet Argentinos lie
tuvybės išlaikymo bare nuveik
ta gana daug.

A.a. vysk. Pranas Brazys — 
“Laiko” įkūrėjas
Nuo 1939 m. Buenos Aires 

priemiestyje Avellanedoje buvo 
įsikūrę Tėvai marijonai. Pir
miausia kun. Jono Jakaičio ir 
kun. Kazimiero Vengro pastan
gomis (abu jau mirę), buvo pa
statyta Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos bažnyčia, šalia šventovės 
išaugo vienuolynas, pradžios mo
kykla ir kiti pastatai. Statyba 
užsitęsė iki 1948 m. Šiam Tė
vų marijonų projektui Įgyven
dinti padėjo gausios aukos iš 
Argentinos ir S. Amerikos lie
tuvių. Prie veikusių senųjų lie
tuvių organizacijų prisidėjo T. 
marijonų įsteigtas naujas kul
tūros židinys gausiai lietuvių 
apgyventame rajone Avellane- 
doj. čia būrėsi ir naujieji atei
viai, kurie įsteigė eilę organiza
cijų bei ansamblių. Juos jau 
esu minėjęs “TŽ” skiltyse atski
ruose aprašymuose.

1948 m. iš Europos Argenti
non atvyko kun. dr. Pranas Bra
zys, MIC, (1965 m. tapo Europos 
lietuvių vyskupu ir mirė 1967 m. 
birželio 9 d.). Nuo pat jaunys
tės spaudos darbą pamėgęs ir 
jame aktyviai dalyvavęs, jis 
greit suprato lietuviško, religi
nio turinio laikraščio reikalin
gumą ne tik Argentinos, bet ir 
aplamai Pietų Amerikos lietu
viams. Tais pačiais metais jis su 
talkininkais Įsteigė patrijotinį, 
religinės minties mėnesinį žur
nalą “Laiką”, po metų tapusį 
dvisavaitraščiu. Būdamas pir
muoju redaktorium, kun. dr. Pr. 
Brazys nustatė “Laikui” gaires: 
visuomet laikytis santūrumo li
nijos, teikti Argentinos ir P. 
Amerikos lietuviams sveikas 
krikščioniškas mintis bei reika- 
lingas informacijas. Jis “Laiką” 
redagavo iki 1952 m.

Argentinos lietuviams a. a. 
vysk. Prano Brazio prisiminimas 
liks gyvas iš jo plačios kultūri
nės veiklos Buenos Aires ir Ro
sario miestuose. Jo iniciatyva 
buvo įsteigtas laikraštis “Lai
kas” ir spaustuvė, tautinis ma
žėjus, sporto aikštė ir pagyvinta 
religinė veikla.

Garbės leidėjai
“Laiko” 400 nr. “Mecenas ir 

mecenatai” straipsnyje aprašy
ti pirmojo nr. išleidimo sunku
mai:

“Kai buvo ruošiamasi išleisti 
pirmąjį “Laiko” numerį ir vis
kas pramatyta, išskyrus vienin
telę “mažą kliūtį” — lėšų klau
simą, tai a.a. Pranas Ramanaus
kas tarė: “Tai aš išleisiu”. Tai 
pirmas mūsų mecenatas. Po to 
visa eilė tautiečių rėmė mūsų 
darbą, buvo garbės leidėjais, 
aukotojais.” Taip per 20 metų 
iki dabar lietuviai rūpinasi “Lai
ko” išleidimu po kelis kartus 
tapdami garbės leidėjais. Ypač 
tuo pasižymėjo pramonininkai 
inž. Jonas ir Katalina Čekanaus
kai. Net iš Urugvajaus ir š. 
Amerikos kelios šeimos yra bu
vusios “Laiko” atskirų nr. gar
bės leidėjais.

Redakcija ir administracija
Spaustuvės įsteigėjui ir pir-

Medicinirrs ir pooperacinis gydymas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Vienintelė valdžioj registruota natūralaus gydymo ’‘etuvEka klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai > fiziniai ranku masažai, spindulinės Ir 

Ir ganj vonios. Gydomieji judesiai h* psichologinė terapija.
B. Naujalis, Pe.DJLM.N.Pt

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

majam “Laiko” redaktoriui kun. 
dr. Pr. Braziui išvykus į Rosa
rio Šv. Kazimiero lietuvių para
piją, jo darbą tęsė kun. dr. Pr. 
Garšva, MIC, (dabar “Draugo” 
red.). Po jo laikraštį redagavo: 
Jonas Gliosas, p. Vedegys (abu 
dirba “Drauge”), kun. A. Klei
va, kun. A. Lubickas, MIC, kun. 
J. Margis, MIC. Dabartiniu “Lai
ko” redaktorium yra kun. A. 
Steigvila, MIC. Keitėsi redakto
riai, bet administracijoj ilgiau
siai išsilaikė brolis Pijus Gude
levičius. Jis perėmė laikraščio 
administravimą iš kun. V. Ši
manskio, MIC, ir jau daug metų 
yra laikraščio “Laikas” ir spaus
tuvės administratorium. Tai la
bai nedėkinga tarnyba, nes rei
kia lankyti prenumeratorius ir 
prašyti juos atsilyginti už siun
tinėjimą laikraščio; prašyti aukų 
ir platinti lietuvišką spaudą. To 
vargo brolis Pijus G. nepaiso ir 
labai mažai yra skaitytojų, ku
rie jo nepažintų asmeniškai. Be 
to, brolis Pijus' G. yra Aušros 
Vartų parapijos vargonininkas.

Spaustuvė ir leidiniai
1952 m. Tėvų marijonų vie

nuolyne Avellanedoj, Mendoza 
2280, buvo įrengta “Laiko” (is
paniškai “EI Tiempo”) spaustu
vė. Nupirkta linptipas, spausdi
nimo mašina ir kiti reikmenys. 
Leidėjai džiaugėsi' tuo laimėji
mu, nes buvo nepatogu ir per- 
brangu “Laiką” spausdinti pas 
svetimus. Vėliau spaustuvė įsi
gijo modernią automatišką 
spausdinimo ir lankstymo bei 
knygoms rišti mašinas. Dabar 
projektuojama statyti spaustu
vei naujas patalpas.

“Laike” yra išleidžiama įvai
rios spaudos: aplinkinių para
pijų biuleteniai, “ELTA' infor- 
mačiones”, “Revista Baltica” ir 
kiti leidiniai ispanų kalba. Anks
čiau čia buvo renkami ir spaus
dinami “Literatūros Lankai”. 
Taip pat išleista nemažai lietu
viškų knygų. Tais darbais buvo 
garantuota “Laiko” egzistencija. 
Žinoma, daug padėjo ir įvairūs 
smulkūs spaudos darbai. Įdomi 
yra brolio Pijaus Gudelevičiaus 
tvarkoma “Laiko” knygų lenty
na. Joje yra visi spaustuvės lei
diniai ir laisvųjų lietuvių 
spauda.

Pereitais metais Kanadoje ir 
JAV lankėsi “Laiko” red. kun. 
Augustinas Steigvila. “Draugo” 
korespondento užklaustas apie 
lietuviškos spaudos sunkumus P. 
Amerikoje, atsakė, kad daug pa
dėtų JAV ir Kanados lietu
viai' prenumeruodami Argenti
nos, Brazilijos ir kitų kraštų 
lietuviškus laikraščius, kuriais' 
jie dabar visai nesidomi...

“Laiko” pastangos ir tikslai
Kiekvieno laikraščio pastan

gos yra tos pačios — kad jis 
būtų patrauklus savo išore ir 
Įdomus savo turiniu. Redakcija 
stengiasi, kad skaitytojas rastų 
nors iš dalies tai, ko j ieško, bet 
svarbiausia jai reikia bendra
darbių ir rėmėjų. Tik tada lie
ka užtikrintas laikraščio išsilai
kymas. “Laiko” straipsnyje “400 
atsilankymų” aiškiai išdėstyta 
laikraščio pastangos ir tikslai: 
“Jei tesėjome aplankyti 400 kar
tų mūsų tautiečius, tai nuopel
nas, didžiąja dalimi, mūsų drau
gų ir rėmėjų. Vieni padrąsinan
čiu žodžiu, kiti realiu bendra
darbiavimu, dar kiti materialia
parama mus. lydėjo nuolatos. 
Tas mus guodė ir davė tikrumą, 
kad mūsų triūsas yra naudin
gas Bažnyčiai ir Tautai.”

“Mūsų vėliavos? — Trys 
mums vadovauja — tėvynės 
meilė, krikščionybė ir lojalumas 
valstybei, kurioje atradome Įsta
tymų teikiamą globą, laisvę, 
darbą.

Nuo pat pirmojo numerio 
Tautos trispalvė mūsų žygiui ke
lią rodė ir ją sekame nesvyruo
dami. Tikime, kad ji parves mus 
Į laisvąją Tėvynę.” *

Dėl Kanados pašto tarnauto
jų streiko pavėluotai gavau šį 
pakvietimą:

“Spaudos Bičiulių Būrelis 
kviečia Jus atsilankyti' i iškil
mingą “Laiko” 20-ties metų mi
nėjimą, kuris Įvyks Lietuvių Sa
lėje, Brasil 835, Aveli., rugpjū
čio 4 d. 17 vai. Programoje da
lyvaus Sv. Cecilijos Choras, muz. 
V. Rymavičiaus vadovaujamas, 
“Atžalyno” Ansamblis, vad. Z. 
Vanagaitės, solistės ir solistai, 
akordeonistai; draugiškų orga
nizacijų sveikinimai; šeimyniš
kos vaišės, šventės rengimo ko
misija.”

Prie visų dalyvavusių sveikin
tojų jungiu nuoširdžiausius lin
kėjimus — ilgiausių metų. (Prie 
ju mielai prisideda ir “Tėviškės 
žiburiai” — Red.).

Pe.DJLM.N.Pt


® PAVERGTOJE imtJE
PALANGOS "BIRUTĖ”
Gražusis Palangos restoranas "Va

sara”, stiklo ir gelžbetonio pastatas, 
susilaukė varžovės “Birutės”, prie 
kurios durų šiandien jau rikiuojasi 
ilgos vasarotojų eilės, nes svetainės 
garsas yra pasiekęs tolimus Lietuvos 
kampelius, "Birutes” svetainė įsikū
rė naujai atremontuotame ir pertvar
kytame valgyklos pastate. Su jos vi
daus įregimais skaitytojus supažin
dina V. Miniotas "Tiesos” 175 nr.: 
"Deginto ąžuolo laiptais pakylame į 
antrąjį aukštą. Į mus iš didžiulio 
lango spalvotame stikle žvelgia Bi
rutė. Jūs jau supratote, kad Biru
tės vardu pavadinta ši geros nuotai
kos svetainė. Erdvioje fojė stūkso 
didžiulis ąžuolo kamienas. Jis prime
na Palangoje, ant Baltijos kranto, 
senovėje ošusius ąžuolus, dievams 
amžiną ugnį saugojusią vaidilutę Bi
rutę. Patenkame į dailiai įrengtą sa
lę. čia viskas jauku, viskas nutei
kia poilsiui. Šalimais — gan savi
tai išspręstas kokteilių baras. Nuo 
sienos žvelgia skulptorės ž. Jonu
šaitės medyje iškaltas Birutės ir Kęs
tučio bareljefas. Originalios kėdės, 
kurias pamatysi tik šiame bare. Sa
vitai išspręstas apšvietimas irgi tei
kia ramybės. Restorano pasididžia
vimas — svetainė. Skulptoriaus J. 
Vertulio sienoje iškalta sena legen
da apie vaidilutę Birutę, kurią pami
lo ir pagrobė kunigaikštis Kęstutis. 
Pasienyje išsirikiavusios klumpės. 
Jūs padedate savo batus ir avite že
maitišku medžio apavu. Jus kvie
čia ąžuoliniai skobniai, ąžuolo kė
dės, apkaltos žvėrių kailiais. Savita 
serviruotė. Sienas puošia šakoti brie
džio ragai, šerno galva...” Svetai
nėje taipgi įrengtas židinys, prie ku
rio galima pasėdėti ir pasigardžiuoti 
kepsnių kvapais.

VASAROS PAVOJAI
Vasaros mėnesiais Nemunas, Ne

ris ir kitos Lietuvos upės bei ežerai 
pareikalauja atsargumo taisykles už
miršusių aukų. Druskininkų ekskur
sijų biuro vedėjas Mykolas Vaitkus 
iš Nemuno klastingos srovės glėbio 
išplėšė 12 metų amžiaus moksleivę 
Viliją Visockaitę, kurios mama iš 
Kauno buvo atvykusi talkinti Drus
kininkų visuomeninio maitinimo dar
buotojams.

ARTOTOJŲ VAŽYBOS
Liepos pabaigoje įvyko III kol

chozų ir sovchozų artojų varžybos, 
kuriose susitiko geriausi Lietuvos 
rajonų artojai. Ratinių traktorių gru
pėje I rietą laimėjo jonavietis Pet
ras špakovas, n — ignalinietis Sil
vestras Dzeduolis, III — kaunietis 
Juozas Pauža, pernykščių varžybų lai
mėtojas. Vikšrinių traktorių grupė
je I vieta teko pernai varžybas lai
mėjusiam dotnuriečiui Jonui Kazo- 
keričiui. II — kelmiečiui Zigmui 
Uliui, III — kauniečiui Adolfui 
Apuokui. Vertintojų komisija tikri
no ne tik suverstas vagas, bet 
traktorininkų teorines žinias.

MIRA VILNIUJE
"Gimtasis Kraštas” rugpjūčio 

d. laidoje praneša, jog į Vilnių buvo 
atvykusi 20 Škotijoje gyvenančių lie
tuvių ekskursija. Aleksandrą Dikso- 
ną (česonį) iš Rygos uosto teko ga
benti tiesiai į Vilniaus ligoninę. Gy
dytoja Gražina žvinklienė konstata
vo: "Labai rimtas ligonis. Su tokia 
sveikata nereikėjo jam leistis į ke
lionę. Tuo labiau — laivu. Kai ne
sveiki inkstai, niekad negali pasaky
ti, kada kas atsitiks...” Gydytoja 
neklydo — ligonis mirė Vilniaus li
goninėje, kur turbūt nėra mašinos 
sutrikusių inkstų darbui pakeisti.

LIETUVIŠKI SKLANDYTUVAI
Vyt Jurkštas "švyturio” 9 nr. pa

skelbė rašinį "Su ereliais kartu”, ku
riame jis apžvelgia lietuvių sklan
dytojų laimėjimus, prisimindamas 
sklandytuvų konstruktorius Juozą 
Garalevičių, Antaną Paknį, Gabrielių 
Miliūną, Bronių Oškinį, Balį Karve
lį ir lietuvių laimėtas pirmąsias Pa
baltijo sklandymo pirmenybes 1939 
m. B. Oškinį išgarsino jo sukonstruo
ti sklandytuvai BRO-"Pūkas”, BRO- 
"Rūta”, B. Karvelį — "Vanagas” ir 
ištisa BK sklandytuvų serija. Pokario 
metais pagal B. Karvelio brėžinius 
buvo pagamintas sklandytuvas BK-4 
"Kaunas”, kuriuo buvo sklandoma 
Vepriuose, Alytuje ir Klaipėdoje, ta
čiau didžiausio triumfo susilaukė jo 
sklandytuvas BK-6 "Neringa”. Mask
vos sklandytojams pripažinus šį 

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

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

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

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton Tel. 522-5028

sklandytuvą geriausiu visoje Sovietų 
Sąjungoje, Simferopolyje buvo pra
dėta serijinė gamyba, sklandytojams 
parūpinusi šešiasdešimt BK-6 "Ne
ringą”, kurių aerodinaminės savybės 
prilygo pasaulinio garso susilauku
siems lenkų sklandytuvams — "Mu- 
cha-Standart”, "Jaskulka”, "Bocian”. 
Dvi BK-6 "Neringas” sovietai dova
nojo kubiečiams sklandytojams. Šiuo 
B. Karvelio sklandytuvu išmoko 
sklandyti beveik pusė Vilniaus avia
cijos klubo sportininkų, daugumas 
jų pasiekdami orinio sporto meist
rams nustatytas normas. Medinę BK- 
6 "Neringą” dabar jau yra išstūmę 
metalinių konstrukcijų sklandytuvai.

ŽIRGELIO PRAGARIMAS
Tytuvėnų gražiose apylinkėse vasa

ros mėnesiais ilsisi šiauliečiai, bet 
poilsiu nevisi yra patenktinti. Tai 
liudija "Tiesos” koresp. V. Minio
to paskelbtas pranešimas rugpjūčio 
1 d. laidoje: "Ramų poilsį Tytuvė
nuose sugadino prekybos darbuoto
jai. Prie mėgstamiausių poilsio vie
tų — Giliaus ir Bridvaišio ežerų — 
jie įrengė bufetus. Poilsiautojai nu
džiugo: galės užkąsti, atsigaivinti 
alučiu, limonadu, mineraliniu van
deniu. Bet bufetuose svarbiausias po
zicijas užėmė degtinė ir kiti stiprūs 
gėrimai — jie virto masinio girtuok
liavimo vietomis. Dienos metu vir
šum Giliaus aidi girtų dainos ("Pra
gėriau žirgelį”... — pati kultūrin
giausia). Vakarais, ypač šeštadienį 
ir sekmadienį, abipus kelio, vedančio 
į Tytuvėnus, pilna girtų. Prie Gi
liaus įrengtos Šiaulių miesto sporti
nės stovyklos moksleiviai dreba nuo 
girtų siautėjimo, kone kasdien mato 
biaurias scenas...” Taip degtinės 
pagalba prekybininkai vykdo ir vir
šija socialistinius įsipareigojimus, o 
žirgelio pragertuvių dalyviai ruošia
si papildyti meno saviveiklininkų gre
tas.

ŠLOVĖ PROPAGANDAI
Romantikų krante prie Kauno ma

rių rugpjūčio 16-20 d.d. įvyko III 
respublikinio komjaunuolių ir jauni
mo žygio "Tų dienų šlovė neišblės” 
nugalėtojų sąskrydis, kuriame daly
vavo 700 jaunųjų kraštotyrininkų ir 
turistų iš sovietų okupuotos Lietu
vos miestų ir 39 rajonų. Žygininkų 
pagrindinis uždavinys yra rinkti ži
nias apie senuosius komunistus, or
ganizuoti šlovės muzėjus, kambarius 
ir kampelius, atstatyti už Sovietų 
Sąjungą kovojusių partizanų bunke
rius, perkelti į kapines žuvusių so
vietų karių palaikus. Komjaunimo 
vilniškio centrinio komiteto sekr. R. 
Judeika "Komjaunimo Tiesos” rug
pjūčio 21 d. laidoje džiūgauja: "Vien 
šiais metais paruošti nauji 66 marš
rutai revoliucinėmis, kovų ir darbo 
šlovės vietomis, įsteigta 171 šlovės 
muziejus, kambarys ir kampelis, ati
dengti 35 paminklai, obeliskai ir me
morialinės lentos. Pastebimai akty
viau į šį patriotinį judėjimą įsijun
gė respublikinis jaunimas. Jei 1965 
metais žygiuose dalyvavo vos 20.000 
vaikinų ir merginų, tai šiais metais 
jau apie 300.000...” Toks staigus 
skaičiaus padidėjimas rodo, kokiu 
mastu auga kompartijos garbės apeti
tas. Romantikos krante pastatytų 200 
palapinių pagrindinė gatvė buvo pa
vadinta Komjaunimo šlovės alėja, o 
šalutinėms gatvėms duoti H. Borisos, 
A. Čeponio ir kitų komjaunuolių var
dai. žygininkų raporto tribūnoje 
klausėsi kompartijos ck sekr. A. Fe- 
rensas, komjaunimo ck sekretoriai 
V. Morkūnas, J. Betevas, R. Judeika, 
iš Maskvos atvykęs A. Ivanickis, žy
gininkų štabo viršininkas gen. mjr. 
J. žiburkus bei kiti kompartijos di
džiūnai. Sąskrydžio dalyvius sveikino 
kompartijos ck sekr. A. Ferensas: 
"... Jūsų žygis — tai jūsų ištikimy
bės Komunistų partijai, tarybinei vy
riausybei patikrinimas, tai priesai
ka ateityje ištikimai nešti tautų drau
gystės, proletarinio internacionaliz
mo, marksizmo-leninizmo vėliavą...” 
Komjaunimo ck I sekr. V. Morkūnas 
dėstė panašias mintis. Apie laisvę, 
tautinį solidarumą, kurį jau tą pa
čią savaitę sovietinių tankų grėsmė
je iškėlė Čekoslovakijos jaunimas, 
lietuviškieji partiečiai nerodo reika
lo užsiminti. Jiems pagrindinis lie
tuviškojo jaunimo uždavinys tebėra 
ištikimybė atžangą darančiam ir pa
saulį juokinančiam Maskvos komuniz
mui. Sąskrydžio progromon buvo 
įtraukti "kariniai žaidimai” su gra
natų sprogimais, automatų šūviais ir 
sportinės varžybos. V. KsL

Vankuverio lietuvių tautinių šokių grupė "Atžalynas". Iš kairės į dešinę stovi: p. Česnaitienė (pasiu- 
vusi berniukams šokėjams dalį aprangos), A. Šmitienė — viena iš šokių mokytojų; šokėjai B. Maci
jauskaitė, L Česnaitis, K. Skabeikytė, R. Bugailiškytė J. Vileitaitė, Eug. Kaulius, B. Kauliūtė, R. Ra
dzevičiūtė, V. Šmitaitė, šokių mokytoja Z. Kaulienė. Pirmoj eilėj iš kairės j dešinę klūpo: Korn. 
Kaulius, P. Skučas, Al. Skučas, R. Macijauskas, S. Macijauskas, V. Kaulius.

Vienuoliai, vasarotojai, jura
— Jums, kunige daktare, atvežiau 

daug sveikinimų ir linkėjimų iš To
ronto pranciškonų, p. J. Gailiūnie- 
nės ir visos eilės kitų, buvusių Jūsų 
parapijiečių, kurie Jūsų neužmiršta.

Taip pradėjau kalbą sutikę? Ken- 
nebunke buvusį Toronto Prisikė
limo parapijos pirmąjį kleboną kun. 
Bernardiną Grauslį. O tas buvusis 
klebonas atrodo proletariškai: bal
tas drobinis kombinezonas, suplyšęs 
ir gerokai purvinas, šiaudinė bal
ta suglamžyta skrybėlė, o rankose
— sodininko vežimėlis. Niekad ne
pamanytum, kad tai dvigubas dakta
ras, kunigas, kad tai buvęs didelės 
parapijos klebonas.

Plačiai nusišypsojo Tėvas Bernar
dinas, išgirdęs apie torontiškius. Jo 
šypsena tokia patraukli, tokia nuo
širdi, tokia užkrečianti, kad žmogus 
gali užmiršti visus šio gyvenimo var
gus ir ligas...

Tėvo Bernardino sveikata pradėjo 
šlubuoti dar Toronte, kai jam rei
kėjo slapstytis nuo įvairių skolinto
jų ir sukti galvą dėl statybų. Dabar 
jis pasirinko sveikiausią amatą — 
sodininko bei daržininko. O gėlių, 
gėlių... Pilna aplink. Ir tokios gra
žios, buinios, spalvingas, taip jos 
gražiai suderintos, surikiuotos.
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Čia sutinku ir kitą torontiškį — 
Tėvą Tarcizijų Garbuką. Jis tapo dide
lės bibliotekos tvarkytoju. Eini ryt
metį ir pro langą matai Tėvelį, už
gulusį stalą. Eini vakare 10 valan
dą Tėvas Tarcizijus dar rašo. Neiš
kenčiu ir užeinu.

— Kas čia Tėvelį prirakino prie 
šio darbo? Skubus? Ar už bausmes?
— klausiu ir dairausi po jo darbo 
kabinetą, kuris pilnas lentynų su 
knygomis, gražiai surikiuotomis.

— Noriu užbaigti prieš išvykdamas 
atostogų knygų katalogus. Užbaigiau 
jau svetimųjų kalbų knygas. Dabar 
sėdžiu prie lietuviškų, — jis rimtai 
aiškina. Ir tikrai tų knygų daugybė. 
Mat, kai pranciškonai pirko tą "dva
ro centrą”, tai savininkas paliko di
džiulę biblioteką, daugybę vertingų 
paveikslų, baldų ir kitokio turto. Da- • 
bar prie knygų tvarkymo paskirtas 
Tėvas Tarcizijus. Kitas knygynas yra 
gimnazijoj.

— Užbaigsiu ir važiuosiu atosto
gų.

— Kur? Į Torontą?
— Gal ir į Torontą. Juk priimsi

te?
— Gaila, bet mes neturime šaltos 

jūros, galėtume atsimokėti tuo pačiu.
Tikrai, Tėvas Tarcizijus 

savo pašaukimą.
Trečias torontiškis buvo 

Antanas. Nustebau pamatęs 
ramentais. Mat, žaizdamas tenisą ce
mentinėje aikštelėje, paslydo ir 
smarkiai susižeidė koją. Darė ope
raciją, bet sutrupintus kaulus chi
rurgas paliko, sakydamas: ‘Tatys iš
eis.” Taigi, dabar jau virš dvejų me
tų, ir kaulai iš žaizdos "patys” len
da, o jis vargšas turi vaikščioti su 
ramentais.

Buvau sutikęs ir daugiau buvusių 
torontiškių, kaip Tėvas Viktoras Gi
džiūnas ir kt.

* * * '

Vieni važiuoja į Kennebunką vė
saus oro jieškodami. Tai žmonės 
iš pietų — nuo Niujorko, Filadel
fijos, Baltimorės. Sako — čia nors 
gali išsimiegoti. Mes iš Kanados nu
važiavome saulės, šiltos jūros bei 
oro jieškodami. Jie džiaugėsi, nors 
ir po keliom antklodėm gulėdami, o 
mes be krosnelių neapsiėjom. Bet 
jūrai tai negelbėjo. Bangos buvo šal
tokos, nors Tėvas Andriekus ir pa
sakojo, kad pranciškonai meldėsi už 
šiltą jūrą ir svetingas bangas, bet jų 
maldos šį kartą mažai ką gelbėjo. 
Matyt, negiedojo "Pone Karaliau...”

Buvo visko — ir gražios saulės, ir 
gražių bangų, ir vėsaus vėjelio, ir 
šaltokų naktų. To visko žmonės jieš- 
ko ir po truputį randa, kas kam pa
tinka. Pas pranciškonus žmonės va
žiuoja iš visos S. Amerikos.

Šiemet pagal Tėvo Jono, vienuo
lyno viršininko, Informacijas praeis 
per jo valgyklą apie 800 asmenų, čia 
vyksta kasmet ir visa eilė jaunimo 
stovyklų — ateitininkų, skautų. Man 
bevasarojant įvyko ateitininkų sto
vykla, kurioje dalyvavo 100 moks
leivių. Nuolatiniu vadovu buvo jė-

daug ką: Rūta Kilmonytė nevasaro- 
ja, bet buvo atvykusi. Ji čia su savo 
grupe apie savaitę laiko vaidino. Va
sarojo ar lankėsi: p. Sidzikauskai, p. 
Vainauskai, p. Vasiliūnų šeima, ra
šytojai — Jankus, Mazalaitė, Jurkus, 
Volertas, Landsbergis, solistas Lie
pas, sol. Blandytė, dail. Košūba, dail- 
žoromskis. Pastarasis čia atvažiuoja 
visam vasaros sezonui ir įsirengia 
meno studiją. O kunigų, daktarų, in
žinierių ir kitų profesijonalų čia vi
sada pilna. Kennebunkas visus vi
lioja savo plotais, erdvėmis, lais
vėmis. Tik valgykla turi savo tvir
tas valandas, kurių reikia laikytis. O 
šiaipjau visiška laisvė — nenori ma
tyti žmonių, nueik į krūmus ir skai
tyk knygą — niekas neras ir ne
trukdys; jei nori susitikti su drau
gais vasarotojais ir su jais politi
kuoti — gali kalbėti ištisas valandas. 
Tuo dauguma ir naudojasi. Laikraš
čių gali neskaityti
be jų sužinai. Vasarvietė dar ir tuo 
patogi, kad jūrai esant šaltokai, gali 
naudotis įrengtu baseinu, pilnu tos 
pačios jūros vandens.
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čia viską ir

NE TIK KONVENCIJA Čikagoje 
sukėlė daug neramumų, bet ir įvy
kiai Čekoslovakijoje. Rugpjūčio 24 
d. pačiame miesto centre prie teismo 
rūmų esančioje aikštėje, kuri yra 
papuošta kontraversine Picasso fi
gūra, čekoslovakai buvo surengę pro
testo demonstraciją prieš sovietų įsi
veržimą į jų kraštą, čia jiems talki
no ir kitų pavergtųjų tautų žmonės, 
jų tarpe ir lietuviai, kurie atvyko su 
savo vėliavomis bei šūkiais, minin
čiais ir Lietuvos pavergimą. Kalbė
tojų platformoje matėsi kandidatas į 
sanitarinio distrikto patikėtinius Val
das Adamkus-Adamkavičius ir Leo
nas Prapuolenis, čekoslovakai čia 
pajėgė suprašyti gana žymių kalbėto
jų: buv. Illinois gubernatorių, da
bartinį teisėją Otto Kerner, Illinois 
gub. Samuel Shapiro, kongresmaną 
Roman Pucinski, buv. senatorių Paul 
Douglas ir kt.

atrado

Tėvas 
jį su

NERAMUMŲ DVASIA užsikrėtusi 
lietuvių grupė kelis sekmadienius iš 
eilės piketavo Marijos Gimimo pa
rapijos kleboniją Marquette Parke, 
kurioje gyvena vienas iš šv. Kazi
miero kapinių administratorių. Esą 
jis padėjo kapines pervesti kitatau
čių žinion ir dabar nesistengia, kad 
būtų išklausyti tūkstančių lietuvių 
balsai dėl šių kapinių atlietuvinimo. 
Susidaręs specialus komitetas kapi
nėms atlietuvinti ilgą laiką vedė de
rybas su trijų lietuvių klebo
nų žinioje esančia administracija bei 
arkivyskupijos vadovybe, bet paten
kinamų pasekmių nebuvo sulaukta. 
Todėl dabar bandoma nutraukti fi
nansinę paramą tų klebonų vadovau
jamoms parapijoms, pradėti piketa- 
vimai, o ateityje ir kitokių priemo
nių bus imamasi, šios lietuvių de-

amerikiečių spaudoje bei televizijoje. 
Apgailėtina, kad negalima reikalo 
geruoju išspręsti.

H Amerikos įžymybių teko matyti

J. MATULIONIS Pranciškonų vienuolynas savo 
įrengimais, koplytėlėmis, kryžiais, 
statulomis, naująja koplyčia ir gė
lėmis yra tapęs visos Maine valsti
jos turistų atrakcija. Turistai čia bū
riais lankosi. Vieni greit praeina, 
kiti stoviniuoja ir atidžiai studijuoja 
jiems lig šiol nepažįstamą meną, 
treti klūpo, uždega žvakeles, mel
džiasi. O sekmadieniais vienuolyno 
koplyčia nuolat pilna maldininkų.

Pati koplyčia naujai pastatyta, erd
vi ir išgražinta dail. V. K. Jonyno 
darbais. Kai kurie lengvai supranta
mi, į kitus reikia įsižiūrėti, o tre
čių ir visai nesupranti. Netoli kop
lyčios ir svarbiausio vienuolyno pa
stato yra įrengtas dail. V. K. Jo
nyno bareljefas, kuris stovėjo Vati
kano paviljone pasaulinėj parodoj 
Niujorke.

Tėvai pranciškonai nėra užsida
rę savo vienuolyne. Jie nuolat bend
rauja su vasarotojais, teikia įvairius 
paaiškinimus. Neapsieita ir be lite
ratūros. Ponios Vasyliūnienės inicia
tyva buvo surengti net du litera
tūros-muzikos vakarai. Programas at
liko vasarojantieji menininkai. Tai
gi, vasarotojai gavo visko po truputį.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

ČIKAGIEČIAI paskutiniu metu 
pergyvena nelabai ramias dienas. 
Ryšium su demokratų partijos kon
vencija, kuri prasidėjo rugpjūčio 26 
d., čia savo "veiklą” suaktyvino ir 
visokie triukšmadariai bei JAV vy
riausybės politika nepatenkintas ele
mentas. Kelias dienas prieš konven
ciją į Čikagą pradėjo važiuoti ne 
tik jos dalyviai, bet ir barzdotieji 
"hipiai” bei "jipiai” iš viso krašto, 
kurių galimiems išsišokimams už
gniaužti buvo pašaukta Valstybinė 
Gvardija ir net reguliari kariuomenė. 
Tarptautinis Amfiteatras, kuriame 
įvyko demokratų konvencija ir kuris 
lietuviams gerai pažįstamas kaip tau
tinių šokių šventės vieta, žymiai pa
sikeitė. Aplink jį buvo pastatyta 
augšta tvora, o pro vartus įeiti rei
kėjo specialių leidimų, žinoma, į 
pačią salę patekti pašaliniam visai 
nebuvo įmanoma, nes ten sargybos 
tikrino kiekvieną. To nebūdavo per 
šių eilučių autoriaus lankytas anks
tesnes konvencijas.

dabar (pasitraukus Toliui šlutui) va
dovaujamame "Lietuvių Radijo Fo
rume” pasirodo žymūs kalbėtojai. 
Neseniai šioj programoj, kuri per
duodama kiekvieną šeštadienio vaka
rą nuo 8 iki 9 vai. per WXRT-FM 
stotį, kalbėjo Illinois valstybės gu
bernatorius Samuel Shapiro, o rug
pjūčio 24 d. pasirodė buvęs JAV' 
ministerių kabineto narys, pasku
tiniu laiku JAV ambasadorius Len
kijai John Gronouski. šis vyras, ku
ris dabar yra demokratų prezidenti
nio kandidato Humphrey rinkiminio 
vajaus vienas vadovų, čia pasisakė 
kaikuriais klausimais, bet daugiausia 
reklamavo savo "bosą”. Gronouski 
atsakė į telefoninius paklausimus bei 
studijoje buvusių asmenų iškel
tus klausimus. Vienas teiravosi, kaip 
ambasadorius žiūri į ryšius su sovie
tine Lietuva. Atsakydamas pažymėjo, 
kad jam daugiau yra pažįstami už
sienyje gyvenančių lenkų ryšiai su 
komunistine Lenkija ir jis į tai žiūri 
teigiamai. Tai esąs sveikintinas da
lykas. Viena moteris, klausdama te
lefonu, net kelis kartus reikalavo, 
kad būtų atsakyta į klausimą, kaip 
dabar Lenkijos lenkai žiūri į fak
tą, jog Vilnius priklauso Lietuvai. 
Pats Gronouski stengėsi išsisukti, ir 
kai moteriškė nenusileido, A. Rudis 
pažymėjo, kad čia yra politinis klau
simas, į kurį ambasadorius negali at
sakyti.

MIKALOJAUS IVANAUSKO lieps
nos tapybos nauja paroda atidaryta 
rugpjūčio 24 d. Roosevelto pradžios 
mokyklos salėje Cicero mieste. Net 
labai karštas oras nepajėgė sutruk
dyti šios tapybos mylėtojų, kurių pir
mąjį vakarą prisirinko arti 100. Ati
darymo metu kalbėjo du Cicero mo
kyklų augšti pareigūnai: Albert Ma- 
sek ir Eugene Vandy. Programai va
dovavo "Cicero Life” redakcijos na
rė Ethel Curraro. Taip pat kalbėjo 
ir pats Ivanauskas, kuris sakė, jog 
savo naują atradimą tapybos srityje 
skiria jaunajai kartai. Amerikiečiai 
kalbėtojai paminėjo, jog Cicero mies
tui yra garbė savo tarpe turėti darbš
tų ir energingą vyrą — liepsnos ta
pybos specialistą. M. Ivanauskas šio
je parodoje išstatė 70 darbų, kurių 
dauguma gana didelio formato ir tu
ri nemažai spalvinių elementų.

ANTANO RUDŽIO {steigtame

"CHICAGO TRIBUNE” dienraš
tyje rugpjūčio 25 d. "Voice of the 
people” skyriuje buvo įdėtas VLIKo 
(Supreme Committee For Liberation 
Of Lithuania) laiškas "Balts For 
Czech Freedom”. Laiške pabrėžiama, 
esą jėga, kurią sovietai pavartojo 
Čekoslovakijos atveju, prieš 28 m. 
panaudota Pabaltijui okupuoti. To
liau išreikštas prašymas, kad laisvo
jo pasaulio valdžios pareikalautų so
vietinių armijų pasitraukimo iš Če
koslovakijos, Lietuvos, Latvijos ir 
kitų valstybių. Tos pačios dienos 
sekmadienį 60 lietuvių piketavo Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
protestuodami prieš laidojimo papro
čių pakeitimą šv. Kryžiaus lietuvių 
kapinėse.
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<j> LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA, 
protestuodama prieš Sovietų Sąjun
gos, R. Vokietijos, Lenkijos, Vengri
jos ir Bulgarijos kariuomenių įsi
veržimą į Čekoslovakiją, pasiuntė te
legramas prez. L. B. Johnsonui, vals
tybės sekr. D. Rusk ir ambasadoriui 
Jungtinėse Tautose J. Balt Milijono 
JAV lietuvių vardu ALTa prašė pa
smerkti sovietinę Čekoslovakijos oku
paciją, imtis priemonių Čekoslova
kijos nepriklausomybei apsaugoti. 
Kartu atkreipiamas JAV vyriausy
bės dėmesys į W. Gomulkos valdo
mą Lenkiją, kuri didelės paramos 
yra susilaukusi iš JAV, o visdėlto 
drįso padėti sovietams pavergti Če
koslovakiją. BATUN (Baltic Appeal 
to The United Nation) surengė de
monstraciją Niujorke netoli Sov. Są
jungos misijos. Atsišaukimą de
monstruoti skelbė "New York Ti
mes” radijo stotis W0XR. Atsišau
kimą į JAV prezidentą L. B. John- 
soną paskelbė "New York Times” 
rugpjūčio 26 d. Jį pasirašė "Commit
tee to Restore Lithuania’s Indepen
dence”, kurio koordinatorius yra A. 
B. Mažeika. Komitetas kviečia skai
tytojus pasirašyti atsišaukimą, rei
kalaujantį daryti spaudimą Sov. Są
jungai, kad atitrauktų savo kariuo
menę iš visų užimtų kraštų, įskai
tant Baltijos valstybes.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITE
TAS, kuris šiais Lietuvos Laisvės 
Kovų Metais buvo pasiryžęs surink-, 
ti $100.000, kaip rodo skelbimai spau
doje, tėra sutelkęs 20% šios sumos.' 
Planui įgyvendinti dar trūksta apie 
$80.000. Lėšos reikalingos VLIKo ir 
Lietuvių Bendruomenės vedamai lais
vės kovai bei lietuviškos kultūros 
ugdymui. Kadangi tūkstantininkai 
yra reti paukščiai, juos turėtų pa
remti gausūs dešimtininkai, aukas 
siųsdami šiuo adresu: United Lithu
anian Finance Committee, 29 West 
57 St., New York, N. Y. 10019, USA.

Australija
TŪKSTANTĄJĮ NUMERĮ IŠLEI- 

DO Australijos Lietuvių Bendruo
menės savaitraštis 4<Mūsų Pastogė”, 
redaguojamas Vinco Kazoko, spaus
dinamas Prano ir Elenos Nagių, Zig
mo Kyzelio lietuviškoje "Minties” 
spaustuvėje. Pirmasis "MP” nume
ris buvo išleistas 1949 m. Aust
ralijos Lietuvių Draugijos anuome
tinio pirm. Antano Baužės ir pirmo
jo redaktoriaus Juozo Žukausko ini
ciatyva. ALB krašto valdyba savait
raščio leidimą perėmė 1952 m. Su
kakties proga redakcija rašo: "Laik- 
raščių gyvenime savaitinuko tūkstan
tasis numeris galbūt jau ir nebūtų 
tokia reikšminga proga skelbti ju
biliejų ir iš to daryti plačias išvadas, 
bet atsižvelgiant į mūsų išskirtiną pa
dėtį reikia pripažinti, kad išleisti 
1000 numerių nėra jau toks eilinis 
ir kasdieninis dalykas. Juk mūsų lie
tuviška veikla grindžiama pačiu ty
riausiu ir kilniausiu pagrindu — 
idealizmu. Niekas mūsų neverčia 
veikti ir dirbti kokiom kitokiom 
priemonėm, o tik mes patys veikia
me ir darbuojamės savanoriškai. Gal
būt vien dėl to ir neturime savo 
tarpe nei išdavikų, nei samdytų vei
kėjų, o dirbame kaip pajėgdami ir 
išmanydami, vadovaudamiesi vienu 
ir neginčijamu principu — kuo dau
giau pasitarnauti savo tautai ir savo 
tėvynei...” Be abejonės, tai yra la
bai kuklūs žodžiai, nes juk išeivijos 
sąlygose, ypač Australijoje, kur tė
ra palyginti ribotas lietuvių skaičius 
ir kur spauda turi išsilaikyti be skel
bimų, 1000 lietuviško savaitraščio nu
merių yra milžiniškas darbas. "Tė
viškės žiburiai”, artėdami irgi prie 
tūkstantojo numerio, siunčia sveiki
nimus ir linkėjimus sukaktuvininkei 
"Mūsų Pastogei.”

BRITANIJOJE LEIDŽIAMAS "II 
D. karo istorijos” penkto tomo XVI 
sąsiuvinyje Baltijos kraštams ir Lie
tuvai skiriami du straipsniai ta pačia 
antrašte: "Baltijos valstybių išvadavi- 
mas”. Pirmąjį parašė sovietų pik. 
Michail Ivanovič Trakutjev, sovieti
nio komunizmo atstovas, o antrąjį — 
Rūta Kavaliauskaitė, Sidnėjaus lietu
viams gerai žinoma lietuvaitė. Ji su- 
griauna sovietų pulkininko skelbia
mą ‘išvadavimą” degančios Marijam
polės nuotraukomis, atvirais žodžiais 

"Chicago Tribune” įdėjo nuotraukas 
Lietuvių Fondo išleisto medalio, nu
kalto Lietuvos nepriklausomybės 50 
m. sukakčiai paminėti. Rugpjūčio 26 
d. "Chicago Tribune” paminėjo, jog

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve "TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAM B. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm., antr., treč. ir 
ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėn. — 
šeštadieniais uždaryta 

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

apie lietuvių tautos vargus sovietų ir 
nacių okupacijose, pogrindininkų ir 
partizanų kovą už Lietuvos laisvę, 
masinį lietuvių pasitraukimą 1944 
m. į laisvąjį pasaulį.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ SOCIAL

DEMOKRATŲ DRAUGUOS steigia- 
masis suviažiavimas Bad Godesherge 
priėmė statutą, išsirinko vadovybę ir 
aptarė ateities veiklos gaires. Drau
gijos tikslas — skleisti socialdemo
kratines idėjas, kovoti už demokra
tinę Lietuvos valstybę, jos kiekvieno 
piliečio sąžinės, minties, įsitikinimų, 
religijos, spaudos, susirinkimų, drau
gijų ir politinių partijų laisvę. Drau
gija bendradarbiaus su vokiečiais bei 
kitų tautybių socialistais, bet ypač 
rūpinsis ryšių palaikymu su lietuvių 
politinėmis ir religinėmis organiza
cijomis. Numatyta suorganizuoti bib
lioteką ir išleisti informacinį leidinį.

DR. ANTANAS MACEINA, profe
soriaująs Muensterio universitete, 
buvo paguldytas į universiteto ligo
ninę tyrimams. Dėl pašlijusios svei
katos 1967-68 mokslo metais iš viso 
negalėjo dirbti, o vasaros semestre 
dėstė tik vieną dalyką. Jo adresas: 
Dr. Antanas Maceina, 44 Muenster, 
Westf., Kerssenbrockstrasse 12, W. 
Germany.

Argentina
MOKYTOJA ZUZANA VANAGAI- 

TĖ, 23 m. amžiaus ansamblio "At
žalynas” vadovė, rugpjūčio 22 d., 
2.30 v. ryto, tragiškai žuvo Buenos 
Aires. ALC pirm. Juliaus Mičiūdo 
vairuojamas automobilis dėl slidaus 
kelio dideliu greičiu nuvažiavęs nuo 
plento Gral Paz kelis kartus apsi
vertė visai suplodamas stogą. Kartu 
važiavusi mokyt. Z. Vanagaitė buvo 
užmušta vietoje, o J. Mičiūdas tik 
lengvai sužeistas. Jaunoji visuome
nininke buvo pašarvota Aušros Var
tų parapijos lietuvių salėje ir iš jos 
iškilmingai palaidota, dalyvaujant 
gausiam būriui lietuvių ir argenti
niečių, ypač jaunimo, šią nelaimę ne
paprastai pergyveno Buenos Aires 
lietuviai ir likusi motina su broliu.

KANADOS LIETUVIAI — kun. 
Izidorius Grigaitis, Gasparas ir Ve
ronika Zabielos, Antanina Rasimie- 
nė ir Antanas Rudzinskas rugpjūčio 
14-17 d.d. viešėjo Buenos Aires. Vai
šes svečiams iš Kanados Argentinos 
Lietuvių Centro salone surengė kun. 
I. Grigaičio brolio Vinco šeima. Svei
kinimo žodį tarė "Argentinos Lietu
vių Balso” leidėjas Pr. Ožinskas. 
Kun. -L Grigaitis, talkinamas R. Ja- 
siulio, pobūvio dalyviams parodė 
skaidrėse užfiksuotus vaizdus iš ke
lionių po Vatikaną, Italiją, Graikiją, 
Izraelį ir Kanadą. Ta pačia proga bu
vo atžymėta svečių iš Kanados — 
V. Zabielienės gimimo diena ir kun. 
I. Grigaičio amžiaus penkiasdešimt
metis. Visi vaišių dalyviai, Onos G. 
Ožinskienės vadovaujami, jiems su
giedojo "Ilgiausių metų”. Ši Kanados 
lietuvių grupė dalyvavo ir eucharis
tiniame kongrese Kolumbijoje.

BERISSO LIETUVIŲ savišalpos ir 
kultūros draugija "Nemunas”, Bue
nos Aires valstijos sostinėje La Pla- 
toje atžymėjusi 59-rių metų veiklos 
sukaktį, išsirinko naują valdybą: pir
mininku — V. C. Meškinį, vicepirm.
— V. Daškų, sekr. — R. Kalibatą, 
protokolų sekr. — A. Dulkę, nuta
rimų sekr. — J. C. Baluk, ižd. — 
A. Kalibatą, II ižd. — K štreimikį, 
nariais — P. Dulkę, K. Marcinkevi
čių, J. Baubiną, J. Meškinį, V. Au
gulį ir F. žemaitį. "Nemunas” yra 
seniausia lietuvių draugija Argenti
noje.

JAV LIETUVIAI MENININKAI
— sol. Aldona Stempužienė, kompoz. 
Darius Lapinskas ir akt. L. Baraus
kas — Buenos Aires ir Montevideo 
koncertuos š.m. lapkričio 1-5 d.d. Ar
gentinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Taryba nutarė dėl palyginti 
labai riboto laiko Buenos Aires 
mieste surengti šių menininkų vieną 
koncertą, o po to pagerbtuves sve
čiams kurios nors lietuvių draugijos 
patalpose. Koncertui rengti sudarytas 
specialus komitetas, kuris užmegs ry 
šius su Buenos Aires meno organiza
cijomis.

Italija
STASYS LOZORAITIS, Lietuvos 

Diplomatijios šefas, š.m. rugsėjo 5 
d. sulaukė 70 m. amžiaus. š.m. lap
kričio 26 d. jam sueis 50 metų nuo
latinio darbo Lietuvos tarnyboje, 
šiuo metu jis vieši JAV-se, kur da
lyvavo PLB seime.

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



LENKAI APIE LIETUVIŲ LEIDINĮ
Toronte leidžiamas lenkų du- 

kartsavaitinis laikraštis “Zwiąc- 
kowįec” š.m. 54 nr. atspaude 
vyriausio redaktoriaus B. Hey- 
denkorno, pasirašiusio inicialais 
B. recenziją leidinio “Li
thuanians in Canada”.

Pirmiausia recenzijos auto
rius pastebi, esą lietuvių leidi
nys tuo skiriasi nuo kitų, kad 
vietoje vieno turi 6 autorius ir 
vieną redaktorių. Dėlto paski
ros sritys galėjo būti išsamiau 
apimtos. Autorių rašymo būdas 
bei jų lygis nesąs vienodas, ta
čiau kiekvienas dėsto skirtingą 
klausimą, sudarydamas išbaig
tą vienetą. Ypač pabrėžtina 
iliustracinė dalis. Leidinyje su
dėtos nuotraukos ne tik religi-z 
nio, visuomeninio gyvenimo, žy-' 
mesnių asmenų atvaizdai, bet ir 
menininkų darbų nuotraukos. 
“Ir reikia pasakyti, kad pasta
rosios ryškiai liudija augstą jų 
kūrybos meninį lygį.”

Lenkų-lietuvių simbiozė esą 
pasireiškė ir lietuviu imigraci
jos (Kanadoje) pradžioje. Kny
goje dėstoma, remiantis dr. K. 
Jurgėlos rastu sąrašu archy
vuose, kad pulkininkų De Wat
teville ir De Meuroh kariuo
menėje buvo apie 100 lietuvių. 
Pagal pavardžių panašumą ir 
gimimo vietą nesą galima nu
statyti, ar jie buvo lietuviai. 
“Neketiname dėlto ginčytis ir 
apsiribojame pastaba, kad ta
sai lietuvių įsikūrimo šiame 
krašte įrodymas yra abejotinos 
vertės bei reikalingumo. Be to, 
tie kariai, kurie po 1813-1815 
m. kovų liko gyvi ir įsikūrė Ka
nadoje, visiškai įsiliejo gyvena- 
mon aplinkom” Reguliari lietu
vių imigracija prasidėjusi šia
me šimtmetyje ir 1966 m. lie
tuvių Kanadoje rasta 27.942. 
Tai esanti viena iš negausių tau
tinių grupių. Visdėlto, pasak re
cenzento, “ta grupė yra veržli, 
aktyvi daugelyje sričių tiek sa
voje bendruomenėje, tiek kana- 
diškoje. Išplėsta religinė ir kul
tūrinė veikla. Veikia mokyklos, 
teatro grupės, chorai, muziki
niai ansambliai, gimnastikos bei 
sporto klubai.” Jų veiklos apra
šymai nesą ištisiniai, o kaiku- 
rie — grynai kronikiniai. Sužy
mėti visi asmenys, kurie kuo 
nors pasižymėjo.

Kur kas svarbesnis studen
tų skyrius, įgalinąs skaitytoją 
įvertinti lietuvių grupę, čia re
cenzentas atpasakoja statistinius 
duomenis ir pamini, kad 1965-66 
m. Kanados augštosiose mokyk
lose buvo įregistruota 330 stu
dentų iš 27.629 Kanadoj gyve
nančių lietuvių. 1966 m. buvo 
1.449 asmenys su akademiniu 
išsilavinimu, t.y. 5%. Tai esąs 
didelis nuošimtis.

“Imponuojančiai atrodo ūki
niai laimėjimai. Tai ryžtinga bei 
energinga grupė. Knygoje yra 
galbūt keli šimtai biografijų 
įvairių asmenų: kunigų, moky
tojų, veikėjų, rašytojų, žurnalis
tu, inžinierių, gydytojų, meni
ninkų ir t.t. Be abejonės, tai 
atrodo žymiai svariau nei vienu 
ypu išvardinta eilė pavardžių, 
tačiau antra vertus negaliu at
sispirti minčiai, kad dalį jų ga
lima būtų išleisti be skriaudos 
skaitytojui.”

Pagaliau recenzentas prime
na. kad knygoje visai nepami
nėtas veikėjas dr. Pr. Ancevi- 
čius, ir priduria: “Tebūnie man 
leista pastebėti, kad tai turbūt 
nėra objektyvumo stoka.”

❖

Deja, tai nebuvo įmanoma. To
kiu keliu einant būtų reikėję 
bent poros tūkstančių biografi
jų. Kadangi leidinys “Lithua
nians in Canada” nėra biogra
finė enciklopedija, jo paruošė- 
jams teko apsiriboti atranka. 
Žinoma, ji negalėjo visų paten
kinti. Net ir tuo atveju, jeigu 
leidiniu būtų sudėta 2000 bio
grafijų, liktų dar gerokai nepa
tenkintų. Asmenų sritis buvo 
pati jautriausia, ir leidinio pa
ruošė jams, atrodo, nevisur se
kėsi ją sėkmingai spręsti — dėl 
įvairių priežasčių liko spragų, 
kurios betgi visumos atžvilgiu 
bendro vaizdo nesumenkina. B. 
H. netgi pastebi, kad dalis as
menų galėjo būti išleista, čia, 
žinoma, sunku rasti mastą.

Dėl dr. Pr. Ancevičiaus ga
lima recenzentui nurodyti, kad 
jis pamintėtas 292 leidinio pus
lapyje.

Tenka pasidžiaugti, kad “Li
thuanians in Canada” randa vis 
daugiau dėmesio tautinių gru
pių spaudoje. Leidinys buvo dau
gelio laikraščių paminėtas, o 
kaikurių jau ir recenzuotas. 
Taipgi jis rado kelius į visą ei
lę bibliotekų — JAV-se ir Ka
nadoje. Daugiausia mūsų leidi
niu susidomėjo Vakarų Kana
dos viešosios bibliotekos — už
sisakė net pačios mažiausios.

Pr. G.

A.a. dr. Viktoras Jasaitis, 66 
metų amžiaus, miręs š.m. rug
pjūčio 18 d. Lewiston, Idaho, 
JAV-se. Tai žymus Lietuvos che
mikas, profesorius, tyrinėtojas, 
dirbęs savo specialybėje įvai
riuose kraštuose. Savo karjerą 
pradėjo Kaune, kur dirbo Gink
lavimo Valdybos Tyrimų Labo
ratorijoje. JAV-se pasižymėjo 
kaip gabus chemikas ir buvo ty
rimų direktorius Omark-CCI 
bendrovėje. Viena laboratorija 
pavadinta “Jasaitis Laboratoiy”. 
Dar gana darbingame amžiuje 
velionį pakirto plaučių vėžys. Jo 
ypač liūdi šeima ir giminės: 
žmona Elena Jasai tienė-Jaku- 
čionytė, sūnus Eduardas, duktė 
Jurgita, sesuo Ona Danis, brolis 
dr. Domas.

Atsiusto paminėti
Povilas Laurinavičius, BE DRUS

KOS ... 404 psl. romanas. Čikagos 
Lietuvių Literatūros Draugijos 1968 
m. leidinys. Aplankas — dail. Ma
rijos Laurinavičienės, spaudos darbas 
“Naujienų” spaustuvės. Knygos kai
na: kietais viršeliais — $4, minkštais 
— $3.50. Gaunama “Naujienose”,

Taip dėsto lenkų laikraščio 
redaktorius ilgokame rašinyje. 
Jo proga tenka pastebėti, kad 
redaktorius B. H. stengėsi įver
tinti lietuvių leidinį gana ob
jektyviai, išskyrus vieną kitą 
užuominą. Pvz. jis nėra linkęs 
pripažinti minėto lietuvių ka
rių sąrašo. Galimas dalykas, 
kad kaikurios pavardės nėra aiš
kiai lietuviškos, ir dėl jų gali
ma būtų suabejoti, tačiau ir jas 
nubraukus lieka pakankamai 
aiškių lietuviškų pavardžių, ku
rios neabejotinai liudija pirmų
jų lietuvių atvykimą Kanadon 
kariniais keliais. Recenzentas 
mini, kad leidinio autoriai skru
pulingai sužymėjo visus kuo 
nors pasižymėjusius lietuvius.

1739 S. Halsted St., Chicago, Ill. 
60608, USA.

J. Narūne, BERNSTEINCHEN. 
Vasario 16 gimnazijos mokinės Bi
rutės Girdvainytės-Rugiagėlės į vo
kiečių kalbą išversta legenda “Gin- 
tarėlė”. Iliustracijos dail. Vlados 
Stančikaitės. Leidėjas — kun. Alfon
sas Bernatonis. Spausdinta Medelli- 
ne, Kolumbijoje. Be lietuvių kalbos, 
“Gintarėlė” yra išleista anglų, ispa
nų ir dabar vokiečių kalbomis, šie 
leidiniai gaunami “Draugo” administ
racijoje, 4545 W. 63 St., Chica<o, UI. 
60629, USA, arba pas autorę J. Na- 
rūnę, 3338 SW 25 St., Miami, Fla., 
USA. Vokiškąją laidą- už $1 galima 
gauti pas leidėją kun. Alf. Bernato- 
nį, Dieburg, Minnefeld 34, W. Ger
many.

Lietuvių mokytojų studijų savaitės vodovų dalis Dainavos stovyk
lavietėje. Iš kairės: J. Tamulis, A. Masionis, St. Rudis, J. Plotos, 
Br. Nainys (svečias), Ign. Medžiukas, J. Kavaliūnas, J. Masilionis

Lietuvių mokytojų studijų savaitę atidarant Daina zos stovyklavietėje. Kalba JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pirm. inž. Br. Nainys.

Kai mokytojai tampa mokiniais
Studijų savaitė įvyko vasaros 

stovyklos rėmuose. Suvažiavo 
ne tik mokytojai, bet ir jų šei
mos nariai. Pasirodo, stovyklau
ti įdomu ne tik jaunimui, bet 
ir vyresniesiems. Iš tikrųjų, ša
lia paskaitų ir pranešimų, čia 
anksti rytų nakties miegus vai
ko rytinė mankšta, dvasią gai
vina pamaldos, dienos metu — 
ežeras. Vakarais skamba sutar
tinės iki stovyklos vadovas iš
vaiko visus nakties poilsiui.

Šimtinė dalyvių
Stovyklą organizavo JAV LB 

švietimo taryba, vadovaujama 
jos pirmininko J. Kavaliūno. 
Kruopščia ir turininga progra
ma pasirūpino J. Masilionis, 
ūkio reikalus tvarkė J. Tamulis. 
Stovyklos kapelionu buvo kun. 
J. Staškevičius.

Studijų savaitės naujovė bu
vo ta, kad joje taip pat daly
vavo tuzinas jaunųjų Čikagos 
Lituanistinio Instituto auklėti
nių, keletas iš Los Angeles ir 
Detroito, kurie ruošiasi būti šeš
tadieninių mokyklų mokytojais. 
Jie neturėjo barzdų, buvo trum
pai apsikirpę, reguliariai lankė 
paskaitas, įsijungė gražia lietu
vių kalba į diskusijas, sekreto
riavo posėdžiams, net ir pirmi
ninkavo.

Studijų savaitė pradėta sek
madienį, rugpjūčio 18, iškil
mingu posėdžiu-atidarymu. Įva
dinį žodį tarė švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas, perduoda
mas tolimesnį vadovavimą pro
gramos organizatoriui J. Masi- 
lioniui. Sudarius garbės prezi
diumą stovyklos dalyvius svei
kino JAV LB centro valdybos 
pirm. Br. Nainys, Vatikano ra
dijo lietuvių skyriaus atstovas 
mons. K. Razminas ir keletas 
kitų. J. Kavaliūnas skaitė pa
skaitą — “Dvikalbiškumo pro
blema”.

šeštadieniniai darželiai
Studijų savaitės programą ga

lima suskirstyti į tris dalis: 
priešmokyklinio amžiaus litua
nistinis vaikų ugdymas, parodo
mųjų pamokų pristatymas ir vi
sa eilė paskaitų įvairiais su mo
kykla ir mokymu susijusiais 
klausimais.

Pirmoji dalis buvo pagrindi
nė. St. Vaišvilienė ir J. Juk
nevičienė iš Čikagos — Montes
sori sistemos mokytojos praktiš
kai ir teoriškai parodė, kaip 
dirbti su darželio vaikais ir kaip 
pradėti nuoseklų priešmokyklinį 
vaikų mokymą lietuviškai. Vaf- 
ko atsiuntimas į I-jį ar II-jį šeš
tadieninės mokyklos skyrių yra 
jau iš dalies pavėluotas reika
las. Žymiai geriau, kai vaikas 
su lietuvių kalbos ženklais ir 
garsais supažindinamas bei pra
dedamas mokyti skaityti prieš 
pasisavinant anglų kalbą. Ne
paisant priešmokyklinio tautinio 
ugdymo, kyla pačios didžiausios 
kliūtys — vaikas nenori moky
tis lietuvių kalbos, nenori ja kal
bėti. Todėl vaikų darželių orga
nizavimas ir jų lankymas yra bū
tinas. Jeigu negalime įsteigti ir 
išlaikyti savaitiniu darželių, or- 
ganizuokim šeštadieninius — pa
rengiamąsias klases. Tokių pa
rengiamųjų klasių prie šeštadie
niniu mokyklų JAV yra jau ne
mažai. Į šį klausimą atvirai 
ir rimtai turėtumėme atkreipti 
dėmesį ir mes, kanadiečiai. To
ronte darželi turime, bet jis ne
užpildytas lietuviais.

Kaip mokyti?
Antra dalis — parodomosios 

pamokos nuo I iki VIII skyriaus. 
Pamokas pravedė jaunesniosios 
ir vyresniosios kartos mokyto
jai iš įvairių vietovių. Susidary
ta nuomonė"— vyresnieji linkę 
daugiau į konservatyvizmą, jau
nesnieji gi žiūri į naujų būdų 
panaudojimą. Bando, ką jie čia 
išmoko, pritaikinti ir šeštadie
ninėse mokyklose.

Taip pat buvo galima paste
bėti, kaip kartais nuaidi vieni

Sėkminga mokytojų studijų savaitė Dainavos stovyklavietėje 
JONAS ANDRULIS

The New Approach, Franciscan 
Chapel, Kennebunkport, Maine. Tė
vų pranciškonų vienuolijos leidinys. 
Spalvotos nuotraukos skaitytoją su
pažindina su modernia koplyčia ir jos 
meno kūriniais.
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C KULTINEJE VEIKLOJE
JAV ATLANTO RAJONO SKAU

TĖS išleido dail. Ant. Tamošaičio
knygą “Tautiniai drabužiai ir juos
tų raštai”, kurios dėka lietuvaitės 
galės susipažinti su tautiniais dra
bužiais, juostų raštais ir jų audimu. 
Knyga už $2.25 gaunama pas L. Mi- 
lukienę, 111 Grohmans Lane, Plain
view, N.Y. 11803, USA.

DAIL. MARIJA AMBROZAITIE- 
NĖ The Dunes Arts Foundation me
no parodoje Michigan Shores, Ind., 
laimėjo piniginę premiją už vieną li
tografiją. Parodoje ji buvo išstačius! 
du kūrinius.

DR. A. GERUČIO redaguotą kny
gą “Lithuania”, kurią parašė J. Pu
zinas, J. Jakštas, Alg. Budreckis ir 
St. Lozoraitis, leidžia S. Zobarsko

Putname savo mergaičių stovyk
loje įrodė, kad Krėvės kaikurie 
raštai mergaitėms tikrai patiko. 
Tik reikia parinkti ir padėti mo
kiniams pradėti skaityti, o to
liau patys susidomi. Naudoti 
skaitinius iš Lietuvos, kurie ne
turi propagandos.

Ateities tikybos dėstymas
Karštai diskutuotas tikybos 

mokymas šeštadieninėse mokyk
lose. Vienas nusiskundimas — 
vaikų nevienodas tikybos žino
jimas. Vieni ateina iš katalikų 
mokyklų, kiti iš valdinių. Vieni 
namuose ruošiami, kiti — ne. 
Kitas nusiskundimas — nėra 
vadovėlių, kurie mokytojų darbą 
palengvintų ir vaikui nereikėtų 
tikybos mokytis iš užrašų. Stu
dijų savaitės dalyviai gyvai do
mėjosi, kodėl per 20 metų nie
kas tuo klausimu nesusirūpino, 
lyg religinis vaiko auklėjimas 
tautinėmis formomis niekam 
nerūpėtų. Diskusijos buvo baig
tos švietimo vadovybės užtikri
nimu, kad yra ruošiami tikybos 
vadovėliai ir greitai būsią išleis
ti.

Senųjų ateivių pastangos
Sėselė Perpetua, kazimerietė, 

skaitė paskaitą — “Lituanisti
nio švietimo JAV šimtmetis 
1868-1968.” Seselės teigimu, vy
riausia lietuvybės skiepytoj a ir 
ugdytoja yra šeima. Remiantis 
kun. J. žiliaus pateiktais šal
tiniais, 1868 m. į Niujorką at
plaukusių imigrantų tarpe ran
dama mūsų tautiečio pavardė 
Juozas Adomaitis iš Liudvinavo, 
kuris apsigyveno Shamohin, Pa. 
Iki 1907 m., kolei įsikūrė kazi- 
mieriečių vienuolynas, lietuvių 
kalbos ir katekizmo mokymas 
buvo atliekamas pačių tėvų, var
gonininkų ar kitų dažniausiai 
menką "išsilavinimą turinčių 
žmonių. Tik Įsikūrus seselėms 
lietuvaitėms Amerikoje, lietuvių 
kalbos mokymas sustiprėjo. Bū
dinga tai, kad lituanistinis auk
lėjimas sustiprėdavo, kai pa
čios seselės, aplankiusios Lietu
vą, galėdavo savo paskaitomis ir 
pranešimais įžiebti naujos ug
nies. Yra analogijos tarp sese
lių ir dabartinių pastangų iš
laikyti lietuviškumą. Ir seselės 
vesdavo pavyzdines pamokas, 
naudojo skaidres (dalyviams ir 
pademonstravo), išleido supras
tinto turinio vadovėlius, dainų 
ir giesmių rinkinėlius ir net lie
tuvių kalbos pratimus. Ir todėl 
seselė Perpetua galėjo nesivar
žydama teigti: darėme ką galė
jome, stengėmės išlaikyti lietu
vybę priaugančioje kartoje, bet 
mes jau pavargome — štai jūsų 
naujų ateivių uždavinys rūpin
tis tautiniu švietimu.

Stovykliniai priedai
Be paskaitų, vakarais veikė 

“laisva tribūna”, kur galėjo kie- 
vienas iki soties išsikalbėti. Bet 
diskusijos dažnai buvo nukelia
mos ir į asmeninius pasikalbė
jimus, kur rasdavo gal ir nau
jų sprendimų.

Seselės surengė Įspūdingą li
teratūros vakarą, žvakių prie
blandoje buvo deklamuojami 
naujieji (ir iš okupuotos Lietu
vos) ir senesnieji kūriniai. Ža
vėjomės menišku poezijos per
davimu, kurį atliki sesuo Vikto
rija, E. VaiŠnienė, J. Bublienė 
ir P. Zaranka. Intarpai buvo už
pildyti seselės Ignės ir seselės 
Jurgitos skambiais duetais. Gra
žų, lyriškai nuskambėjusį įva
dą padarė torontiškė G. Alek 
naitė.

šeštadienį prie laužo skambė
jo sutartinės (buvo aktyviai 
ruoštasi), o juokų laikraštėliai 
juokino iki žado netekimo. Tam 
buvo sutrauktos “didelės jėgos” 
jaunųjų ir senųjų. Iš Toronto A. 
Vaičiūnas ir iš Londono L. Ei
mantas įsirikiavo į tų “jėgų” 
eiles.

Stovykla ir pati studijų savai
tė buvo gerai organizuota. Visi 
ryžosi kitais metais vėl grįžti pa
ilsėti ir atsinaujinti. Stovykloj 
galėjo dalyvauti daugiau ir iš 

/JAV, ir ypač Kanados. Tokie
Labai nepatikimas esąs teigi- bendri susitikimai yra ir reika- 

mas, kad vaikai nemėgsta skai- lingi, ir naudingi. Kitais metais 
tyti todėl, kad jiems autoriai ne- žadama studijų savaitę pritai- 
patinka. Vienas iš tokių esąs kyti vyresniesiems ir jaunimui 
Vincas Krėvė. Tačiau seselės specialiomis programomis.

kitais “nepasitikėjimo” gaide
lė. Vadinamasis kartų “susikir
timas” turbūt yra neišvengia
mybė. Jaunieji kartais perdrą- 
siai ir nepagrįstai, be blogos 
valios apkaltina vyresniuosius, o 
pastarieji kartais perdaug įvai
rių nereikalingų dalykų širdin 
sukaupia. O kodėl nebūti vyres- 
niesiėms tėviškais ir nebandyti 
eiti į konkurenciją (tai galima 
konferencijų metu pastebėti), 
nes nei amžius, nei kiti duome
nys neužtikrina laimėjimo re
zultatų. Gal tektų geriau atvi
rai ir nuoširdžiai sveikinti kiek
vieną jaunųjų gerą pasireiški
mą, j ieškoti deimančiukų ir nuo
širdžiai jais džiaugtis.

Lietuvių kalba — turtas
Trečioji dalis — bendri klau

simai. Jų buvo kelta daug ir 
įvairių. Teks sustoti tik ties vie
nu kitu.

Dvikalbiškumo problema bu
vo pateikta remiantis amerikie
čių tyrimo duomenimis.

Jie priėjo išvados, kad kitų 
kalbų mokymas (šalia anglų) yra 
naudingas pačių amerikiečių 
kultūros plėtotei. Per kalbą la
biausiai atsiskleidžia atskirų tau
tų savitumai, kurie, nesulydinti 
bendrame katile, žėri kitoniš- 
kiau ir turtina bendrą krašto 
kultūrinį lobyną. Bet dar dides
nę naudą turi atskiras asmuo — 
kitų kalbų žinojimas užtikrina 
jam platesnį ir pilnesnį dvasi- 
nių-kūrybinių galių išugdymą. 
Taigi, būtų nesusipratimas neig
ti lietuvių kalbos mokymo ir 
naudojimo" reikšmę priaugančio
je kartoje, jeigu norima išlai
kyti jaunimą savos bendruome
nės nariais. Antra, kodėl mes, 
tėvai, kaip pastebėta, nemoka
me įvertinti pačio didžiausio sa
vo tautos kultūrinio palikimo — 
lietuvių kalbos ir ja turtinti sa: 
vo vaiku kultūrini subrendimą? 4-4. 4.

Įkalti ar įkvėpti?
Jaunesnioji karta pagrindiniu 

rūpesčiu laiko dviejų kultūrų su
derinimą savo asmenyje. Vien 
tik savo tautos interesų išskyri
mas ir užsisklendimas juose ne
atrodo realus ir priimtinas.

Taip pat keltas ir tautinio įsa- 
moninimo “įkalimas”. Pertei
kiant lituanistinę medžiagą, kar
tais su primygtinu spaudimu no
rima vaikams įkalbėti savo kraš
to ir tautos meilę. Bet persisten
gimas, esą, pažadina neigiamą 
reakciją — vietoj meilės gims
ta neapykanta.

Vyresniuose skyriuose tauti
nio auklėjimo klausimams nu
šviesti siūlyta kviesti atskirų 
sričių specialistus, kurie objek
tyviai ir originaliai medžiagą pa
teiktų mokiniams. Pabrėžtas ob
jektyvumo išlaikymas — neduo
ti progos vėliau jaunam žmogui 
nusivilti.

Kas neskaito — 
vaikai ar tėvai?
Sis klausimas keliamas nuola

tos. Bet niekas nesurado formu
lės, kuri padėtų išsiaiškinti, ko
dėl lietuviška knyga yra neskai
toma. Diskusijų išvadose ryškė
jo: viena pagrindinių priežas
čių yra ta, kad tėvai nepradeda 
kartu su vaiku skaityti, kai vai
kas dar ir skaityti nemoka. Čia 
į pagalbą galėtu ateiti vienin
telis vaikų laikraštėlis “Eglutė”. 
Dar nemokantiems skaityti tė
vai galėtų paskaityti, vaikai pri
prastų ir" patys pradėtų skaity
ti. Taip nuo mažens jie prisiriš
tų prie lietuviško žodžio. Todėl 
pritarta minčiai įrašyti “Eglu
tę” į programą ir naudoti kaip 
pagalbinę priemonę.

Mokyklose neužtenka bendro 
paraginimo skaityti lietuviškas 
knygas. Klasėje mokytojas turi 
nurodyti kokias knygas gali vai
kai skaityti ir vėliau klasėje na
grinėti. Taip pat klasės auklė
tojas galėtų pravesti ir knygų 
skaitymo konkursą. Tuo būdu 
lengviau paskatinti ir patikrintf 
Bendri konkursai vargiai savo 
tikslą pasiekia.

nės centre čirčike. Gastrolės tęsia-
mos Kazachstano miestuose. Orkest
rui talkina dainininkai S. Lileikis, 
D. Kubiliūtė, J. Gardenis ir E. Ischa- 
kovas.

LIAUDIES ŠOKIŲ saviveiklinių 
ansamblių festivalyje Kišiniove, Mol
davijos sostinėje, lietuvių saviveikli
ninkams atstovavo J/ Gudavičienes 
vadovaujamas Vilniaus profsąjungų 
kultūros rūmų liaudies šokių kolek
tyvas “Vaiva”, pašokęs “Klumpako
jį”, “Rezginėlę”, “Blezdingėlę”, “Sa
dutę”, “Pakeltkojį” ir keletą kitų 
šokių. Akompanavo profsąjungų kul
tūros rūmų liaudies instrumentų an
samblis, kurio vadovas yra A. Vi- 
žintas.

ANT LIŠKIAVOS PILIAKALNIO
Manyland Books leidykla. Leidimo 
išlaidas padengs Emilijos Čekienės 
vadovaujamas Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas.

JULIUS PAKALKA, Čikagos AL. 
T-os vicepirmininkas, paskyrė $1.000 
kantatai Lietuvos kovotojų motinoms 
pagerbti. Tekstą kuria poetas Ais
tis. Vėliau bus tariamasi su kom
pozitoriais. šia juj>ilėjiniais Lietuvos 
Laisvės Kovų Metais sukurta kanta
ta mecenatas J. Pakalka nori įamžin
ti savo tėvų atminimą.

SOL. ALDONA STEMPUŽIENĖ, 
mezzo-sopranas iš Klevelando, su 
Metropolitan operos bosu-baritonu 
Louis Sgarro, kanadiečiu tenoru 
Pierre DuVal ir amerikiečių sopranu 
Helen Boatwright rugpjūčio 9 d. da
lyvavo Kalifornijos San Diego simfo
ninio orkestro koncerte valstybinio 
universiteto vasaros teatre. Vietinės 
spaudos muzikos kritikai daugiausia 
žavėjosi jos padainuotomis operų ari
jomis — “Mon coeur” iš Saint-Saens 
“Samsono ir Dalilos”r “O don fata
le” iš Verdi “Don Carlos” ir “Una 
voce pocco fa” ir Rossini “Sevilijos 
kirpėjo”.

JUOZAS DAUBĖNAS, niujorkietis 
aktorius ir režisorius, dirbęs mies
to teatre Portlande, Maine, pasira
šė naują sutartį su šiuo dramos teat
ru dvejiem metam.

DRAUGO” KULTŪRINIAME 
PRIEDE Dalia Kučėnienė paskelbė 
pasikalbėjimą su Čikagoj profeso
riaujančiu ispanų poetu Manuel 
Blanco-Gonzalez apie lietuvių poezi
ją ir poetus. Perskaitęs “The Green 
Oak” antologiją, Baltijos tautų lite
ratūrai skirtą “Literary Review” nu
merį , ir susipažinęs su “Lituanus” 
žurnalu, M. Blanco-Gonzalez žavisi 
mūsų liaudies dainomis, K. Donelai
čio “Metų” ištraukomis. Šią poemą 
jis laiko tautiniu himnu su tam tik
ra politine potekste ir apgailestau
ja, kad ji nėra pakankamai plačiai 
paskleista pasaulyje. Iš poetų jam 
labiausiai patiko Maironis, Putinas, 
Milašius ir K. Bradūnas. “Lituanus” 
žurnalas jam teikė akademinio lei
dinio įspūdį, primenantį Ispanijoje 
leidžiamą “Revista Occidental”, ku
rio tiražas esąs mažesnis už “Litua
nus”. M. Blanco-Gonzalez “Lituanus” 
puslapiuose norėtų matyti daugiau 
lietuvių rašytojų kūrinių. Prisimi
nęs, jog vienas numeris buvo skir
tas K. Donelaičiui, profesorius pata
ria panašiu būdu pristatyti angliš
kai skaitančiai visuomenei ir poe
tą Maironį.

CINEMATOGRAFICA COLIBRI 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje, ruo
šia filmą pagal Meldučio Laupinaičio 
knygą “Eu Acuso” (“Aš kaltinu”), 
kuris bus baigtas sekančių metų pra
džioje.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
TEATRŲ FESTIVALIS, organizuoja
mas JAV LB kultūros fondo, įvyks 
š.m. lapkričio 27 — gruodžio 1 d.d. 
Čikagos Jaunimo Centre. Festivalio 
užbaigos pobūvyje bus pagerbti lie
tuviškojo teatro nusipelnę veikėjai, 
pagal Hollywoodo tradiciją atžymėti 
“Oskarais”: 1. geriausią spektaklį pa
teikęs teatro kolektyvas, 2. geriau
sią vaidmenį sukūręs aktorius ir 3. 
geriausioji festivalio aktorė. Talkin
ti paruošiamiesiems festivalio dar
bams JAV LB kultūros fondo valdy
ba pakvietė “Dainavos” ansamblį. 
Bendrame posėdyje buvo sudarytas 
specialus komitetas: pirm. A Kairys, 
nariai 
Daugvila, V. Jasinevičius, L. Juškai- 
tis, A. Kareiva, D. Kučėnienė, M. 
Peteraitienė, J. Paštukas, A. Smilga 
ir J. Šlajus.

BRAZILŲ LITERATŪROS AKA
DEMIJOS premiją antrą kartą lai
mėjo lietuvis rašytojas ir žurnalis
tas Henrikas Losinskas-C. Alvez už 
veikalą “Samba”.

MINDAUGAS MAČIULIS Čikago
je garsėja savo muzikiniu talentu. 
Jis dar tik 16 m. amžiaus, bet jau 
yra dalyvavęs įvairiuose koncertuose 
kaip pianistas, atlikęs sudėtingus 
muzikos kūrinius ir laimėjęs keletą 
stipendijų. Rugsėjo 7, šeštadienį, Či
kagos Jaunimo Centre jaunasis pia
nistas pasirodys su savo rečitaliu lie
tuviškajai visuomenei.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS UNIVERSITETO aka

deminis choras, vadovaujamas Pra
no Sližio, grjžo iš 12 dienų trukusios 
koncertinės kelionės Lenkijos mies
tuose. Koncertai buvo surengti Var
šuvoje, Krokuvoje, Vroclave bei ki- kas ruošiasi išvykai į Norvegiją, 
tose Lenkijos vietovėse, kur choras 
taipgi turėjo progos susitikti su ten 
gyvenančiais lietuviais.

ESTRADINIS ORKESTRAS "Ne
muno žiburiai”, kurio meno vadovas 
yra L. Šaltenis, muzikinis vadovas 
— E. Puidokas, 1000-tąjj koncertą 
surengė Uzbekijos cheminės pramo-

A. Alčiauskas, dail. J.

apylinkės gyventojams literatūros va
karą surengė du Dzūkijos sūnus — 
poetas Br. Mackevičius ir akt. T. 
Vaisieta. Pirmasis skaitė savo eilė
raščius, antrasis — K. Donelaičio 
“Metų”, B. Sruogos “Diev-u miško” 
ištraukas, J. Žemaitės “Sutkų”, dek
lamavo Maironio poeziją. Programa 
buvo atlikta prie liepsnojančio lau
žo.

“ŽVEJAI DAILININKŲ DARBUO
SE” — dailės darbų parodą tokia 
tema Klaipėdos kino teatre “Vaiva” 
surengė dailininkai V. Gečas, J. Ka- 
riniauskaitė, A. Krištopaitis, N. Meš- 
kytė, B. Paršinas, B. Porutis, V. Po
vilaitis, P. Sergejevičius, A. Skin- 
kytė, L. Surgailis, J. Švažas ir L. 
žuklys. Parodoje taipgi buvo išsta
tytas A. Žmuidzinavičiaus paveiks
las “žūklė” ir keletas A. Gudaičio 
sukurtų jūros vaizdų.

ŽVEJŲ KAIMELYJE NIDOJE ati
daryta liaudies menininko Eduardo 
Jonušo 30 pastele atliktų darbų pa
roda. atskleidžianti Kuršių Nerijos 
grožį, savitą jos architektūrą, žvejų 
buitį, Šarkuvos, Rasytės, Preilos, Per
valkos, Pilkopos, Juodkrantės vaiz
dus.

SATYRIKĖS VYTAUTĖS ŽILINS
KAITĖS humoreskų rinkinį “Visuo
meninis įsimylėjėlių panaudojimas” 

' serijos “Krokodilo bibiloteka” 7 nr. 
išleido “Pravdos” leidykla Maskvoje. 
Humoreskas į rusų kalbą išvertė EI. 
Kantor, knygą iliustravo dail. M. 
Vaisbordas.

SOVIETŲ SĄJUNGOS PSICHOLO
GŲ DRAUGIJOS III suvažiavime 
Kieve dalyvavo apie 30 lietuvių psi
chologų. Dalyvių dėmesio susilaukė 
lietuvių padaryti pranešimai: Vil
niaus universiteto docento A. Gučo 
ir vyr. dėstytojos E. Rimkutės — su
vokimo klausimais, mokyklų moksli
nio tyrimo instituto bendradarbės L. 
Vaitkūnaitės — erdvinio mąstymo 
būdų klausimais, Kauno instituto do
cento V. Nėčiūno — kalbos psicho- ’ 
logijos klausimais. Į draugijos cent
ro tarybą buvo išrinktas Vilniaus 
un-to docentas A. Gučas.

K. DONELAIČIO “METUS” gru
zinų kalba išleido Tbilisio leidykla 
“Literatūra da s e 1 ov n e b a” (“Li
teratūra ir menas”). Poemą vertė du 
gruzinų poetai: Grigola Abašidzė — 
“Pavasario linksmybes” ir “Vasaros 
darbus”, Revaza Margiams — “Ru
dens gėrybes” ir “žiemos rūpesčius”.

SPALIO REVOLIUCIJOS penkias
dešimtmečio naujų muzikinių spek
taklių konkurse, kuriam buvo pri
statytos 44 operos, 18 baletų ir 32 
operetės, antrosiomis premijos atžy
mėtos dvi lietuviškos operos — kom- 
poz. V. Laurušo, libretistų A. Ka
linausko. Eug. Matuzevičiaus “Pa
klydę paukščiai”, kompoz. V. Palta
navičiaus, libretistų G. Astrausko ir 
K. Šilgalio “Kryžkelėje”. Abiejų siu
žetai yra politinio pobūdžio. Antro
sios premijos teko ir šių operų spek
takliams bei jų kūrėjams — diri
gentams V. Viržoniui ir R. Geniušui, 
režisoriams V. Popovui ir H. Van
cevičiui, chormeisteriui J. Dautartui, 
dailininkams J. Malinauskaitei ir F. 
Navickui, solistams V. Noreikai ir
R. Sipariui. Operečių grupėje I laips
nio diplomo susilaukė Kauno muzi
kiniame teatre pastatyta kompoz. B. 
Gorbulskio, libretistų V. Misevičiaus, 
G. Astrausko ir R. Skučaitės “Trys 
vakarai”, šio spektaklio dirigentas
S. čepinskas, rež. A. Ragauskaitė, 
baletmeisteris B. Sičkinas, dail. F. 
Linčiūtė, chomeisteris V. Linkevičius 
ir visi vaidmenų atlikėjai.

BALIO SRUOGOS “DIEVŲ MIŠ- 
KĄ” 5.800 egz. tiražu prancūzų kal
ba išleido Maskvos leidykla “Pro- 
gres”. Knygą vertė A Mazzi.

DAIL. JONUI BURAČIUI 70 me
tų amžiaus sukakties proga Dailinin
kų Sąjungos Kauno skyriaus valdy
bos ir visuomeninių organizacijų at
stovai įteikė gėlių puokštes ir atsi
minimui skirtus adresus.

DR. H. BUDDENSIEGAS padova
nojo T. Manno nameliui-muzėjui Ni
doje savo autografuotus lietuvių kla
sikų vertimus — K. Donelaičio “Me
tus”, vysk. A. Baranausko “Anykš
čių šilelį” ir D. Poškos “Mužiką že
maičių ir Lietuvos”.

EDUARDAS BALSYS, Lietuvos 
Kompozitorių Sąjungos pirmininkas, 
su sovietų kompozitoriais išvyko į 
Madridą. Viešnagės metu planuoja
ma aplankyti ir kitus Ispanijos mies
tus. Italijoje viešėjo kompoz. A 
Bražinskas, o kompoz. V. Barkans-

PETRO VAIČIŪNO tėviškėje, Pi- 
liakalnių kaime, Jonavos rajone, Šią 
vasarą prie gimtosios pirkios buvo 
prikalta jo atminimui skirta lenta 
ir įrengtas vienas kambarys su poeto- 
dramaturgo gyvenimą bei kūrybą 
vaizduojančiais eksponatais.



MANN MARTEL 
REALTORS 

2320 Bloor St. W. Tel RO 2-8255
INDIAN RD.—BLOOR, $15.000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
JANE—BLOOR, $12.000 įmokėti, 9 
kambariai per 2 augštus (5 kamba
riai) pirmame ir 4 antrame augšte), 
garažas ir įvažiavimas, vandens-aly- 
vos šildymas, viena atvira skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.

JANE — ANNETTE, 
$7 J00 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
18.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

Tish

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 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Jaunos šokėjos, kurioms ir berniukai padeda Nuotr. S. Dabkaus

’J TORONTO^
Lietuviu skautu veikla

B. SAKALAS
Darbo telef. KO. 2-8255 Namu telef. 766^479

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd.
DUNDAS — JANE, S32.700 prašo- 
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

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

Te!. 249-7691
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

• Sukaktuviniai LSS metai buvo 
pradėti lapkričio mėn. iškilmingomis 
sueigomis. Sukakties pagrindinis mi
nėjimas įvyko V-tojoje tautinėje sto
vykloje, o metai bus baigiami lapkri
čio mėn. sueigomis, prijungiant prie 
jų skautoramas ar kitus panašius pa
sirodymus. Toronto “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai ruošiasi iškilmin
gai užbaigti sukaktuvinius metus.

• Iškraunant grįžusį iš tautinės 
stovyklos sunkvežimį, buvo rastas 
moteriškas odinis rudas trijų ketvir
čių apsiaustas. Atsiimti pas s. K. Ba
tūrą, tel. 233-9917.

• Delhi “Birutės” dr-vės draugi

ninke ps. R. Augustinavičiūtė šiomis 
dienomis persikelia į Torontą. Ji čia 
studijuos farmaciją.

• Šatrijietės dėkoja M. Abromai
čiui už didelę talką, tuntui kurian
tis penktojoj tautinėj stovykloj ir 
ją uždarant.

• Tautinėje stovykloje, prie sese
rijos vartų, buvo iškeltos visų sese
rijos tuntų gairės. Stovyklai baigian
tis, jos buvo įvertintos. Pirmą vietą 
laimėjo Hamiltono “Širvintos” tunto 
gairė, antrą — Čikagos “Kernavės” 
tuntas, trečia — Toronto “Šatrija”.

C. S.

TAUTINIŲ GRUPIŲ FESTIVALIS
Kanados krašto parodos CNE ponų, ispanų, estų, airių tauti-

mas.
VAUP8AS

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

10-1 JO 
uždarytas
10-1.30 ir 4.30-7

Moka:Antr.
Treč.
Ketv.
Penkt 10 -1.30 ir 430-8
Sešt. 9-12
Sekm. 930-1

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

už depozitus-5%
-5]/2%

Grandstand amfiteatre rugsėjo 1 
ir 2 dienomis Įvyko tautinių gru
pių festivalis/ Vien sekmadienį 
programą matė apie 15.000 
žiūrovų, jų tarpe gausus būrys 
lietuvių. Naujovė buvo ta, kad 
tautinio meno vienetų pasirody
mui Grandstand aikštėje buvo 
įrengta dvi specialios šokių sce
nos su Įspūdingomis miško deko
racijomis ir didele palapine or
kestrui. Atrodė, kad viskas vyks
ta lietuviškoj gegužinėj. Geras 
apšvietimas, žaismingos spalvos 
ir įvairūs tautiniai drabužiai at
rodė įspūdingai. Programa vy
ko nenutrūkstamai. Kai vienoj 
šokių aikštėj baigėsi pasirody
mas/ tai antroje jau rikiavosi 
kiti šokėjai. Didesnės grupės iš 
karto šoko abiejose scenose. Tik 
prožektorių šviesos bėgiojo nu
šviesdamos čia vienus, čia kitus 
be pertraukos. Dviejų valandų 
programa buvo įvairi ir įdomi. 
Ją pradėjęs festivalio vadovas 
Leon Kossar pristatė publikai 
Toronto miesto tarybos pirm. 
Allen; kuris pasidžiaugė didžią
ja tautų kultūros demonstracija, 
vykstančia kasmet CNE parodos 
metu. Tuo didžiuojasi ne tik To
rontas, bet ir Kanada. Festivaly
je dalyvavo graikų, škotų, slovė
nų, čekoslovakų, olandų, kinie
čių, ukrainiečių^ filipiniečių, ja-

nių šokių grupės ir chorai. Lie
tuviams atstovavo net trys vie
netai; G. Breichmanienės vado
vaujamas “Gyvataras” iš Hamil
tono, J. Karasiejaus — “Ginta
ras” iš Toronto ir M. Chainaus- 
kienės — “Baltija” iš Londono. 
Juos pristatydamas žiūrovams L. 
Kossar pabrėžė, kad “Gyvata
ras” neseniai grįžo iš Prancūzi
jos tarptautinio festivalio, ku
riame atstovavo Kanadai. Mūsiš
kiai dviejose scenose pašoko 
“Aštuonytį”. Geras apšvietimas, 
margaspalviai tautiniai drabu
žiai, “Aštuonyčio” painios ir bū
dingos figūros teikė žavų vaiz
dą. Jo paveikta publika kėlė ova
cijas. Kanados reprezentacinė iš 
įvairių tautų sudaryta šokėjų 
grupė" “Kanata”, Montrealio 
kvartetas “Les Cabestans” ir es: 
taičių gimnastės “Kalev” susi
laukė nepaprasto dėmesio, nes 
jie vyksta Meksikon atstovauti 
Kanadai pasaulinės olimpiados 
kultūrinėse programose. Festi
valio užbaigai į sceną įžygiavo 
visi programos dalyviai, kuriems 
sustojusi publika ilgai ir griaus
mingai plojo. Tai buvo padėka 
už didingą tautų kultūros de
monstraciją. Nepamainoma mu
zikinė palyda buvo McLintock 
vadovaujamas 60 asmenų or
kestras: V. B.

Ateitininkų žinios
Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 8, 

visi ateitininkai moksleiviai ir stu
dentai organizuotai dalyvauja 10 vai. 
Mišiose veiklos metų pradžios proga. 
Susirinkti Prisikėlimo parapijos sa
lėje 9.30 v. Mergaitės ateina unifor
muotos. Mišių metu visi prašomi savo 
maldose prisiminti p. Marcinėną ir 
prašyti Dievą jam sveikatos.

Sį penktadienį, rugsėjo 6, 6 v.v., 
visiems jaunesniesiems ir vyresnie
siems moksleiviams bus valandą 
truksianti giedojimo repeticija L. 
V. Namuose. Kadangi sekmadienį 
visi bendrai giedos, prašome jos ne
praleisti.

Nauja valdyba bus renkama sek
madienį, rugsėjo 15, bendrame susi
rinkime. Norį kandidatuoti valdy- 
bon privalo iki ateinančio sekmadie
nio paskambinti Eug. Girdauskui ir 
pranešti, kokiom pareigom kandida
tuoja. Bus renkami: pirmininkas, vi
cepirmininkas, sekretorius, iždinin
kas, narys socialiniams reikalams. Be 
to, reikia 2-3 korespondentų ir laik
raštėlio redaktoriaus. Kandidatuoti 
gali tik davę vyr. moksleivio įžodį 
berniukai ir mergaitės. Kiekvienas 
kandidatas iki susirinkimo turės pa. 
siruošti maždaug 3 minučių kalbai 
ir pateikti savo planus. Kandidatai 
pasisiūlo iki rugsėjo 8 d., o rinkimai 
įvyks rugsėjo 15 d., 5 vai., bendrame 
susirinkime.

Būrelių veikla jaunesniesiem ber
niukam ir mergaitėm šiemet bus šiek 
tiek pertvarkyta. įvedama viena nau
ja grupė — patys mažiausieji. Bus 
atskiros grupės berniukam ir mergai
tėm, lankantiem 13 skyrius. Su jais 
bus žaidžiama, dainuojama ir jiems 
rengiami kitokie užsiėmimai, kad 
jiems būtų smagu susitikti. Tėvai 
prašomi atkreipti dėmesį į pačius 
jauniausius.

Atskirų būrelių globėjai bus pa
skelbti vėliau. Kurie dar nedalyvavo 
jokiame būrelyje ir norėtų prisijung
ti prie ateitininkiško jaunimo ar gau
ti daugiau informacijų, prašomi pa
skambinti V. Kolyčiui tel. 534-5586.

Vyr. moksleiviai dėkoja sendrau
gių valdybai, kuri nupirko mokslei
viams gerą elektrinį rotatorių. Jis 
bus panaudotas laikraštėliui spaus
dinti ir kitiems reikalams.

šiais mokslo metais turime daug 
planų. įsijunkite!
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

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

ROYAL YORK — BLOOR, $8.000 įmokėti gana geros 6 kambarių viena- 
ougštis (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 reikalingos remonto; prašoma kaina tik $25.900.

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

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

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

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

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

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

ISLINGTON — BLOOR, apie $30.000 įmokėti, gražus 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
PR. KERBERIS

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
5Y2% už serus

uz serus .SPORTAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

BE AITOR ;
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
RONCESVALLES — DUNDAS, žuvų ir delikatesų prekyba “Parkdale 
Fish Market”. Nepaprastai pelningas verslas, gera klijentūra. Ideali 
vieta, be konkurencijos. Krautuvės nuoma tik $90 mėnesiui. Prašo
ma kaina $6.500; galima tuoj užimti.
RUSHOLME RD. DUNDAS. Rupių plytų 8 dideli ir. gražūs kambariai 
per du augštus, 2 virtuvės, 2 prausyklos; platus šoninis Įvažiavimas, ga
ražas. įmokėti apie $10—12.000 ir viena atvira skola balansui.
ST. CLAIR — LAUDER AVE. Gražus ir švarus 9 kambarių namas per 
du augštus, ekstra butas (3 kamb.) rūsyje, naujas alyva-vandeniu šil
dymas, 3 modernios virtuvės ir prausyklos. Įmokėti $10.000, skubus 
pardavimas. -____
WINDERMERE—ANNETTE, erdvus 6 kambarių namas parduodamas 
su visais baldais. Arti susisiekimo ir mokyklų. įmokėti apie $10.000, 
bala'nsui vienas mortgičius.
ROYAL YORK — QUEENSWAY. Dvibutis 10 kambarių (duplex), vis
kas įrengta atskirai. Arti krautuvių ir susisiekimo. Privatus įvažiavi
mas, vieta dviem garažam. įmokėti apie $10—15.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

ŠALFASS CENTRO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

1968 m. S. Amerikos baltiečių ir 
lietuvių prieauglio klasių lengvosios 
atletikos pirmenybės — rugsėjo 7 d. 
Klevelande. Jas rengia SALFASS-gos 
centro valdyba, talkinama Klevelan- 
do LSK Žaibo, Baltijos kraštų ne
priklausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmečiui atžymėti. Varžybos pra
sidės 1.30 p.p. Forest Park Junior 
High School naujame stadione, 27000 
Elinore Ave., Euclid. Ohio. Pirme
nybės bus pravestos keturiomis am
žiaus grupėmis berniukams ir mer
gaitėms iki 16 metų amžiaus.

Estų rengiamos S. Amerikos bal
tiečių ir lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės vyrų, moterų ir jaunių A 
klasei, o taip pat ir plaukimo var
žybos visoms klasėms — rugsėjo 14- 
15 d.d. Toronte. Lengvosios atletikos 
pirmenybės vyks Birchmount stadio
ne, Birchmount Rd. prie Kingston 
Rd., Toronto priemiestyje Scarbo
rough. Pirmenybių pradžia — 1 v.į>.p. 
šeštadienį ir sekmadienį. Plaukymo 
varžybų laikas ir vieta bus paskelb
ta vėliau.

SP0RT4S LIETUVOJE
Sovietų Sąjungos bokso pirmeny

bės šiais metais sėkmingos tebuvo 
trims Lietuvos boksininkams. D. Poz
niakas pussunkiame svoryje laimėjo

mandą sudarė kaunietė A. Giedrai
tytė, vilnietė A. Misiūnaitė ir šiau
lietė B. Šidlauskaitė. Berniukai irgi 
pateko į baigminę grupę, tačiau 
jiems teko tik ketvirtoji vieta.

Lietuvos šachmatų meisteriu vėl 
tapo V. Mikėnas, papildomose rung
tynėse pasekme 2,5:0,5 nugalėjęs 
A. Buntnorių.

Paskutiniu momentu sovietų jau
nių krepšinio rinktinėn, šalia S. Pat- 
kausko, buvo pakviestas ir vilnietis 
Rimas Girskis.

“Inkaro” futbolininkų vienuolikė 
įveikė svečią iš Vengrijos — Do- 
žos komandą 3:1.

SPORTAS VISUR
Maskvoje pasibaigė pasaulio šach

matų pirmenybių pusbaigminis ratas 
tarp V. Korčnoj ir M. Talio. Pasku
tinės rungtynės baigėsi lygiomis. 
Bendroje įskaitoje laimėjo V. Korč
noj 5,5:4,5 pasekme.

Didelę grėsmę Meksikos olimpi
nėms žaidynėms sudaro įvairūs po
litiniai įvykiai. Pietų Afrikos priėmi
mas į olimpinį sąjūdį, Amerikos neg
rų žadamas boikotas ir Meksikos stu
dentų demonstracijos. Didžiausią ne
rimą kelia Sovietų Sąjungos ir jos 
sąjungininkų invazija į Čekoslovaki
ją. Skandinavijos tautos tuoj nutrau
kė sportinius ryšius su Sovietų Są
junga, R. Vokietija, Bulgarija, Veng-Extra Realty Ltd.

1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161
VICTORIA HARBOUR, MIDLAND, prie asfaltuoto kelio, nuo didelio 
ežero tik 3 mylios, 50 akrų žemės, graži augšta vieta; yra pasodinta 
15.000 pušaičių, ąžuolų, beržų ir kitokių medžių; per ūkį teka didelė 
upė; galima maudytis ir žuvauti. Gera proga.
HIGH PARK — GLENLAKE, $10.000 įmokėti; mūro, atskiri 8 kamba
riai per du augštus. garažas, 10 pėdų šoninis įvažiavimas.
SWANSEA PRIE BLOOR, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 
geras, gražus namas, garažas, 9 pėdų įvažiavimas, labai graži vieta. Liks 
viena skola balansui, 10 metų, atvira.
ISLINGTON — RATHBURN, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, viena
augštis 6 kambarių (bungalow), gražus kiemas, prie gero susisiekimo; 
prašoma kaina $30.000.
AVENUE RD., $50,000 įmokėti, mūro, atskiras gražių plytų, geroj vie
toj, tinka nuomojimui, 18 būti) pastatas. Prašoma kaina už butą $11.000. 
Gera proga, prašau pasinaudoti.

J. K U D A B A
Toronto Real Estate Boards narys.

LE1-1161, namų 783-2105

pirmą vietą. V. Bingeliui tame pat 
svoryje teko trečia vieta. J. Čepu
lis laimėjo trečią vietą.

Liucernoje Įvykusiose irklavimo

rija ir Lenkija. Norvegijos olimpi
nis komitetas nubalsavo boikotuoti 
Meksikos žaidynes, jei jose dalyvaus 
minėtieji agresoriai. Norvegų pavyz-

lenktynėse “Žalgirio” vyrų aštuon- 
vietė vėl laimėjo pirmą vietą.

Jaunių klasės stalo teniso pirme
nybėse Kieve Lietuvos merginų ko
manda laimėjo pirmą vietą. Jos ne
pralaimėjo nė vienų rungtynių. Ro

džiu gali pasekti ir kitos tautos.
žinomas sovietų irkluotojas V. Iva

novas ketvirtą kartą ruošiasi olimpi
nėms žaidynėms. Vienvietės varžybo
se jis yra laimėjęs pirmas vietas Mel
burno, Romos ir Tokijo žaidynėse.

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

Nathan Phillips aikštė prie 
.naujosios Toronto rotušės bus 
pavadinta Tarptautine Nathan 
Phillips aikšte. Burmistro W. 
Dennisono pranešimu, šiai iškil
mei yra numatjda rugsėjo 15 d. 
ir aikštės perkrikštijimui atlikti 
pakviestas Jungtinių Tautų sek
retorius U Thant.

Informacija bedarbiams ir no
rintiems mokytis praktinių da
lykų. Pastaraisiais metais Ka
nados federacinė vyriausybė yra 
įsteigusi bedarbiams, naujie
siems ateiviams, negalintiems 
mokytis reguliariose mokyklose 
specialius kursus, kuriuose gali
ma nemokamai tęsti mokslą ir 
dargi gauti nedidelį atlyginimą. 
Lietuviai šia galimybe iki šiol 
mažai tepasinaudojo. Nevienas 
mūšų tautiečių, netekęs darbo 
arba norėdamas gauti geresnį 
darbą, turėtų susidomėti tais 
kursais. Juose mokoma anglų 
kalbos, buhalterijos, mašinraš
čio, įvairių amatų. Priimami as
menys nuo 16 iki 60 metų am
žiaus, neturį darbo, negalėję 
baigti gimnazijos ir pan. Moks
las trunka nuo 6 iki 12 mėne
sių. Kreiptis į Canada Manpo
wer Centre, kurio įstaigos yra 
šiose Toronto miesto vietose: 
2968 Dundas St. W.; 4981 Yonge 
St.; Yorkdale Plaza; 271 Eglin- 
ton Ave. East; 44 Dundas W., 
Cooksville; 1736 Weston Rd., 
Weston. Tokius kursus jau yra 
baigęs nevienas lietuvis, tačiau, 
palyginus su kitom tautybėm, 
labai mažai, šia galimybe nau
dojosi daugiausia anglai ir žy
dai. Lietuviam, matyt, trūksta 
drąsos bei ryžto pasinaudoti val
džios teikiamomis galimybėmis. 
Džiugu betgi konstatuoti, kad 
minėtuose kursuose yra lietu
vių dėstytojų.

Toronto universitetas turi įsi
gijęs šias lietuviškas knygas: 
Lietuvių poezijos antologija, Lietu
vių beletristikos antologija, J. Balt
rušaičio “Lithuanian Folk Art”, J. 
Balio “Lietuvių dainos Amerikoje” 
ir “Lietuvių mitologiškos sakmės”, 
V. Beliajaus “Dance of Lietuva”, K. 
Bielinio “Dienojant” ir “Penktieji 
metai”, M. Biržiškos “Dėl mūsų sos
tinės”, V. Biržiškos “Senųjų lietu
viškų knygų istorija”, L. Dambriū- 
no ir kitų “Introduction to Modern 
Lithuanian”, P. Galaunės “lietuvių 
liaudies menas”, K. Griniaus “Atsi
minimai ir mintys”, S. Kairio “Tau, 
Lietuva”, A. Šapokos “Senasis Vil
nius”, J. Savojo “The War Against 
God in Lithuania”, J. Savickio “Že
mė dega”, R. Skipičio “Nepriklauso
mą Lietuvą statant”, V. Vijeikio 
‘lietuvių tautinės puošmenos”, S. 
Zobarsko “Lithuanian Folk Tales” ir 
“Selected Lithuanian Short Stories” 
ir kt Taip pat turi šių autorių kny
gų: J. Aisčio, A. Baranausko, A. Ba
rono, K. Bradūno, B. Brazdžionio, J. 
Gliaudos, M. Katiliškio, F. Kiršos, V. 
Krėvės, V. Kudirkos, A. Landsbergio, 
V. Mačernio, A. Mackaus, Maironio, 
Mykolaičio-Putino, H. Radausko, L 
šeiniaus, A. Škėmos, B. Sruogos, Vy
dūno, žemaitės ir kitų.

Tai maloni žinia. Matyt, tai 
bus padaryta su lietuvių tarnau
tojų prisidėjimu.

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenęs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir* 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
REAL ESTATE

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 apšildymas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos; įmokėti apie $8.000. Balansui viena skola 8%%.
BERESFORD GATVĖ, $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 įmokė j imas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$.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 - Dufferin, pusiau atskiras, 6 kambarių, 2 vir
tuvės, įvažiavimas, 1 mortgičius 10-čiai metų iš 8% %.

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

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, moteliu 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

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

24 vaL veikianti greita krosnių tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas Skitas metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.



APDRAŪDA
Nr. 36 (971) DABARTINĖ LIETUVA 1$ ARTI

(Atkelta iš 3-čio psl.)

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
Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

—-ALFA RAD/O & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 

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

įvairios sudėties maisto siuntiniai su gydymu ir L t.
automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas, 
rai ir padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
čial šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus, kuriuose yra smulkus aprašy- 
nos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškiųimai. Pažymėtos kai- 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, transistor!- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki- kuriuos gavėias gali nusipirkti įvai- 
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 sudarytas siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bet rašyti, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

rusų karui prasidėjus? Juk tai 
akivaizdžiai “parodo”, kaip lie
tuviai įsijungė “laisvu noru” į 
“tarybinės” šalies rojų! Komu
nistinė Lenkija turi drąsos mi-

dešimtmetį. Kodėl “tarybinė” 
Lietuva bijo net .jos vardą vie
šai ištarti? Į visus šiuos klausi
mus davė man atsakymą “tary
binė” Lietuvos tikrovė: “tarybų 
Lietuvą” padarė rusai kalėjimu, 
kuriame kalinami lietuviai.

Kad Vilniaus miestas atrody
tų “tarybiškesniu”, dabartiniai 
“tarybiniai” šeimininkai pasirū
pino pristatyti paminklų didie
siems lietuvių tautos “gerada
riams”. Gražiausios vietos prie 
Lenino prospekto paskirtos Le
ninui ir Vilniaus “išvaduotojui”. 
Tik, gaila, neprisimenu jo “ta
rybinės” pavardės (Ivanas Da- 
nilovičius čemiachovskis — 
Red.). Žvelgiau į juos ir ste
bėjausi, kaip jie nesiderina su 
senuoju Vilniumi. “Tarybiniai” 
piliečiai nuo Volgos yra sveti
mi Vilniuje. Svetimi jam ir jų 
simboliai.

(Bus daugiau)

Sault. St. Marie, Ont.
LIETUVIAI PARADE, šiemet 

Sault Ste. Marie Ontario provinci
joj ir Mičigano valstijoj (du to pa
ties vardo miestai) mini 300 metų 
įsikūrimo sukaktį. Jai atžymėti abu 
miestai Amerikos pusėje surengė la
bai didelį paradą. Jo maršalu buvo 
Mičigano gubernatorius G. Romney. 
Lietuviams parade atstovavo mūsų 
jaunimas — D. Poškutė, Aldona ir 
Jūratė Kaminskaitės, J. Kvasčiaus- 
kas ir G. Skaržinskas. Jie, pasipuošę 
tautiniais drabužiais nešė mūsų tri
spalvę.

IGNAS IR VALE GIRDZEVIČIAI 
rugpjūčio 23 d. atšventė sidabrinę 
25-kių metų vedybų sukaktį. Būrelis

/mi socialistiniais partinės pro
pagandos “balaganais”. Viena- ... ... - .. -
me Vilniuje yra jų turbūt dau- nepnkiausomyb^ pentaąs- 
giau, negu automobilių visame dp<;,mtrnpt’ kodėl tsrvhine 
krašte. Gal panašios propagan
dinės priemonės nuteikia “tary
biškai” uzbekus, totorius ar azer
baidžaniečius, bet rimtai abe
joju, ar jos pasiekia savo tiks
lą Lietuvoje, kuri išliko vistiek 
daugiau ar mažiau civilizuotas 
kraštas. O gal Vilniuje yra jau 
tiek daug “tarybinių” piliečių, 
jog ši propaganda jiems spe
cialiai skiriama? Kaip ten bebū
tų, tokie ir panašūs “tarybiniai” 
papuošalai užgauna net elemen
tariausius estetinius jausmus, o 
svarbiausia — jie jau ir taip 
“tarybinį” Vilnių dar labiau “su- 
tarybina”. Nei Lenkijoje, nei 
Rytų Vokietijoje neteko nieko 
panašaus matyti. Varšuvoje ir 
Krokuvoje buvo matyti tik pla
katai, kurie priminė gyvento
jams Varšuvos sukilimo pradžią 
1944 metais. Ar “tarybinė” Lie
tuva negalėjo taip pat paminėti,

tautiečių surengė staigmeną-vaišes 
ir įteikė dovaną — sidabrinį ser
vizą. Vaišės praėjo jaukioje nuotai
koje. Staigmeną suorganizavo V. Gus
tainienė ir J. Gasparienė..

GEDIMINAS IR DANA PODE- 
RIAI liepos 13 d. susilaukė pirma
gimės dukrelės. Sveikiname.

ALBERTAS DUOBA šiemet baigė 
cheminę technologiją St. Clair Col
lege Windsore. Dirba savo profesi
joje INCO bendrovėje Sudbury. Lin
kime sėkmės.

P. DUOBŲ IR DABULSKIŲ vasar
vietėje apyl. valdyba surengė gegu
žinę rugpjūčio 17 d.; dalyvavo dide
lis būrys tautiečių A. V.

VANCOUVER, B.C. Vaižgantas ir “pane tego” 
VAKARIT KANAnns EiwTiTvnr Pirmojo pasaulinio karo me- Kanados lietuvių tu petrapilyje lietuvių buvę su- 

DIENA iš vietinių rengėjų pareika- budėti, kad kalba būtų
lavo nepaprastai daug darbo. JTisi g Jeį pavartodavę! 
betgi džiaugiasi, kad ji buvo sekmin- kąlbos turėdavęs
ga. Dalj programos atliko vietines 5 kapeik^j specialu
p*3*808- “banką”, stovėjusį pabėgėlių ko-

po lietuvių dienos pasirodėm miteto valgykloj ant stalo. Visi 
kanadiečiams “Kitsilano Show Boat” buvę drausmingi ir “nusikaltę” 
programoj ir “Theatre Row”. Visur mokėję pabaudą. Surinkti pini- 
šokėjai buvo labai šiltai kanadiečių gai buvę naudojami lietuvių pa- 
sutikti.

ORAGANIZUOTAI protesto ženk- 
lan dalyvavome tarp kitų tautybių 
su čekoslovakais, protestuojančiais 
prieš rusų okupaciją. Rugsėjo 1 d. 
įvyko paskutinė šios vasaros gegu
žinė.

P. RADZEVIČIUS atostogų proga 
buvo nuvykęs į Torontą, Hamilto
ną ir kitas lietuvių kolonijas, kur 
aplankė kultūrines jų institucijas.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME: J. E.
vyskupui V. Brizgiui už mūsų aplan
kymą ir pamaldas; krašto valdybos 
pirmininkui A. Rinkūnui, savo bu
vimu daug prisidėjusiam prie Lie
tuvių Dienos pasisekimo; sol. St. Ba
rui, kurio lietuviškų dainų bei ope
rų arijų atgarsiai liks ilgai mūsų 
prisiminimuose; prof. A. Kučiūnui, 
neatsisakiusiam savo brangų laiką 
paaukoti akompanuojant sol. S. Ba-

* rui. Dėkojame visiems lietuviams, at
silankiusiems pirmą kartą Vankuvery 
rengtoje iv v. K. L. Dienoje, ypač reikmenis/ Vaistininkas^ protes- 
Los Angeles tautinių šokėjų atsto
vams ir jų vadovei P. O. Razutienei; 
p. A. šmidienei iš Edmontono už 
mielas dainas.

Ačiū ir iki sekančio pasimatymo 
Vankuvery —

KLB Britų Kolumbijos apylinkės
valdyba

bėgėlių šalpai.
Vieną dieną atėjęs rašytojas 

Vaižgantas. Jis, išsiėmęs penk
rublinę, ją įgrūdo į “banką” ir 
tarė:

v — Pane tego, man kitaip ne
išeina. Aš iš anksto užsimoku. 
Žinau, kad prasitarsiu, pane te
go...

Ginčai
ryras su žmona, 
įciavusi:

Susibarė
Žmona įsik

— Norėčiau numirti!

— Tai tada aš ne! — sušun
ka žmona.

Kodėl?...
— Kodėl gydytojas užsimau

na pirštines prieš operaciją?
— Kad nepaliktų pirštų nuo

spaudų. Jos gali išduoti...
Tik vieno betrūko

— Alio, alio, ponia Petriene, 
— šaukia kaimynė. — Keturi 
tavo vaikai, ana, susikorę į ma
no obelį obuolius vagia!

— Tai bjaurybės, — šūktelė
jo Petrienė, — bet kur dingo 
mano penktasis?

Viską arba nieko
Vaistininkas pasiryžo įsigyti 

automobilį. Nuvyko pas firmos 
atstovą ir susitarė. Po kelių die
nų pardavėjas pakvietė vaisti
ninką į savo įstaigą atsiimti au
tomobilio. Vaistininkas nustebo 
išgirdęs, kad automobilio kaina 
buvo daug augštesnė, negu su
tartoji. Mat, pardavėjas savo 
nuožiūra buvo įtaisęs šviesas 
nuo miglų, radiją ir panašius

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 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

Bloor Autorite Garage

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

PASAULIO LIE
Atkelta iš 1-mo psl. 

sistemos moderninimo klausi
mus, kurie susilaukė seime ga
na daug dėmesio.

Iškilmingasis posėdis, pirmi
ninkaujamas dr. P. Lukoševi
čiaus, pradėtas 50 vėliavų Įne
šimu (tai atliko jaunimas) ir Lie
tuvos himnu. Dr. J. Puzinas, 
PLB valdybos pavestas, perskai
tė sąrašą veteranų, sulaukusių 
70 m. amžiaus ir pasižymėjusių 
įvairiose lietuvių gyvenimo sri
tyse. Tai buvo mokslo žmonės, 
rašytojai, dailininkai, visuome- 

-ninkai, laikraštininkai, teatra
lai, visuomenės veikėjai, mece
natai. Jiems buvo įteiktas si
dabrinis Lietuvos Vyčio ženkle
lis. Liet. Fondo atstovai — dr. 
Razma ir dr. Balukas apdova
nojo Liet. Bendruomenės veikė
jus Lietuvos Nepriklausomybei 
paminėti medaliais. J. Bačiūnas 
įteikė $100 premiją B. Brazdžio
niui už konkursinę giesmę vai
kams. Pats autorius ją paskai
tė, sakydamas: “Paskaitysiu 16 
eilučių, vertų 100 dolerių. Tos 
eilutės ne mano, o Vytės Nemu
nėlio”. M. Lenkauskienė prane
šė, kad velionė dr. D. Kesiūnai- 
tė testamentu paliko $1000 sti
pendiją studijuoti lituanistikai 
ir pavedė PLB valdybos globai. 
Priimtas kreipimasis į paverg
tąją Lietuvą ir į laisvojo pasau
lio lietuvius.

Iškilmingojo posėdžio metu

paskaitą apie valstybingumą ir 
tautiškumą skaitė dr. K. Keblys. 
Paskaitos mintys buvo labai ak
tualios, nagrinėjo mūsų visuo
menės opas, bet nesiderino su 
posėdžio nuotaika. Jos vieta bu
vo kituose posėdžiuose, kur 
vyksta diskusijos.

Užbaigos žodį tarė seimo pir
mininkas, užbaigos maldą pa
skaitę evang. kun. Neimanas. 
Pakartotiniu Himno sugiedoji- 
mu baigtas III-sis PLB seimas.

Seimo proga įvyko: iškiliosios 
lietuvaitės rinkimai (p-lė Oren
taitė iš Klevelando), banketas, 
motorkada, pamaldos katedro
je, meno paroda skaidrėse, li
teratūros ir kamerinės muzikos 
vakaras, didysis koncertas Lin- 
kolno Centre. Apie tai — ki
tame “TŽ” hr. Bvs.

• Dr. John Lawton, Austri
joje gimęs slidininkas, Cornell 
aeronautikos laboratorijoje Buf
falo mieste, JAV, pagamino ma
žyti radijo siųstuvą ir priimtu
vą sniego griūties palaidotiems 
slidininkams gelbėti. Ameriko
je kasmet sniego griūtyse žūs
ta apie 25 slidininkus, nes jų 
neįmanoma laiku surasti ir at
kasti. Kaikurias griūties aukas 
yra pavykę išgelbėti po trijų 
parų, bet daugumas jų miršta 
per valandą nuo žaizdų, deguo
nies stokos ar Įtraukto sniego 
į plaučius. Lig šiol greičiausia 
priemonė užgriūtiems slidinin
kams surasti buvo šunys, ku
riuos dažniausiai turi tik poli
cija kaikuriuose miestuose. Ra
dijo siųstuvėlis su specialia an
tena slidininko drabužiuose ne
laimės atveju pradėtų siųsti spe
cialius signalus, kuriuos didoka
me nuotolyje užregistruotų gel
bėtojų tranzistoriniai priimtuvė- 
liai. Pagal signalo kryptį gel
bėtojai greitai surastų nelaimės 
vietą ir atkastų sniege palaido
tą slidininką.

tavo, tačiau pardavėjas atkirto:
— Pirkite automobilį tokį, 

koks paruoštas, arba jo visai ne
gausite.

Vaistininkas, nieko nebesaky
damas, sumokėjo pinigus. Vė
liau tos firmos atstovas susirgo 
ir nuėjo į vaistinę nusipirkti tab
lečių. Vaistininkas sujieškojo 
prašomus vaistus ir prie jų pri
dėjo vandeniui šildyti prietaisą, 
termometrą, inhalacijos aparatą, 
bintu ir kitu vaistu.

— Arba imsite visa, ką pa
ruošiau, arba nieko, — tarė vais
tininkas protestuojančiam vers
lininkui. Firmos atstovas buvo 
priverstas viską paimti ir už vis
ką sumokėti.

Didmiesčio vaikas
Penkiametis berniukas suki

nėjosi apie senos karietos arklį 
ir nekantriai žvilgčiojo į resto
rano duris, už kurių pasislėpė 
vežikas. Berniukas turėjo jam 
kažką svarbaus pranešti. Paga
liau grįžta vežikas ir užsiriog
lina Į savo sėdynę. Berniukas 
prieina arčiau ir sako:

— Ponas, jūsų arklys nega
lės pajudėti nė iš vietos!

— Kodėl tu taip galvoji, ma
žyti?

— Iš jo išbėgo visas benzi
nas

Pokalbis
Žmona: Gėdykis grįžti namo 

taip vėlai ir dar girtas. Išauklė
tas vyras taip nesielgia.

Vyras: O išauklėta moteris ne
sileidžia į kalbas naktį su gir
tu žmogumi!

Biudžetas
Žmona pažada vyrui užraši

nėti visas išlaidas. Gale mėnesio 
ji pateikia vyrui savo užrašus. 
Sėklos kanarėlei 3 dol., šuniui 
kaulai — 6 dol., įvairios išlaidos 
220 dol.

Parinko Pr. Al.

231 -2661 2a33r.3b32;

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

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

prie Gore Vale 
TeL EM. 4-7994

Vestuvines nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukom Į 

Portretai ir kt. i
n-_i—il. v—~~----- į——

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

295 RONCESVALLES AVE., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenya, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.aVienintelė 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 t. L Automobilių vilkikas (towing). Antovežl- 
mių taisymas, elektrinis (AJen Scop) patikrinimas. V 
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 Ave., Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191

A.P. GARAGE 
60 HOWARD PARK AVE 

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visos meenanib- 
kns automobilių pataisymus. Pate-

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kL
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti tel. LE 4 -1403
30 Dewson St.. Toronto. Ont.
Visų rūiių automobilių Išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai h 

automatinės transmisijos 
Dundas Auto Body

Max Kane Auto Body

J LIETUVĄ
GERIAUSIA IR VERTINGIAU

SIA DOVANA — 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

PILNAI GARANTUOTI 
GREITESNIS PRISTATYMAS 

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
Tai vertingiausia dovana ir 
daug geresnė, negu siuntinukai. 

Jūsų giminės galės tai patvirtinti.
Sekantį kartą, kai planuosite 
siuntinuką, nesiųskite, o vietoj 

užsakykite
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS.

Pamatysite, kaip jūsų giminės 
bus laimingi ir patenkinti.

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines pirkti

I SPECIALIOSE DOLERIŲ Vneš- 
posyltorgo krautuvėse puikiau
sios kokybės amerikietiškus, Va
karų Europos ir vietos gaminius. 

Jūsų giminės galės tai patvirtinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti 
SPECIALIAI SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS.
JOKIO MOKESČIO nei siuntė
jui nei gavėjui nereikia mokėti. 

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street.

New York, N.Y. 10010 U.S.A. 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ

TIK PER ANGLIJĄ... PIGIAU, GREIČIAU, GERIAU GALI
MA PASIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĖLIUS SAVO ARTIMIE
SIEMS LIETUVOJE.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti, kokį dovanų siun
tinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Siūlome du specialiai paruoš
tus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
Vasarinis 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3% jardo 
vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos;
3% jardo vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos; 1 terelyno 
bliuzei; 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų 
geriausios ruses nailoninių kojinių.
$75.00.
Vasarinis 1968 2.
Pavasariniam arba vasariniam apsiaustui vilnonė medžiaga, 3% jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos; stora nepermatomo nailo
no medžiaga dviem suknelėm; 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
labai geros rūšies marškiniai; 1 sv. šokoladinių saldainių; vyriškas arba 
moteriškas nailoninis apsiaustas.
$75.00.

Taip pat į betkurį siuntinį galima įdėti žemiau išvardintus daiktus, 
kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba moteriški megztukai 
$12.00, nailoniniai marškiniai vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos 
nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras). 421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasirenka 
iš kainoraščio arba užsako, kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir 
Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į pajamų mokesčių sumažinimą, jeigu 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont.
A

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

Hamiltone skyrius: t Į

293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. TH. 549-2005 I

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

PARCH.S to EUROM kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. , Į

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

lempos Ir batarejoa. Prityręs'specialistas su ilga praktika. 
1000CollegeSt„. LE. 1-3074. Sav. P. Uzball*

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

Savininkas V. BACtNAS
• telkia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir 1?L reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atsfkviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

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

Pirm., antr. ir penkti: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirti: 12.00 — 8 v.v. 

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

A LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LU D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
4G8 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

dėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus trecia d ien. ir sekmadienius.

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

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 • 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(Į rytus nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOSICKIS 

dantų gydytojas .
794 BATHURST ST.

(kampas Bloor & Bathont)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KILIMUS.

Aatomatinls etessra valymas. Sutai-

Skambinkite LE. 3-4912.

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-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

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

470 College Si. Toronto

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

Del priėmimo skambinti telefonu

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

Prie« pirkdami vartotas aotome-

Lietuvius aptaraanja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST-pttartiMs.

Sav. ANTANAS PASKEVICIUB

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

769-4612
769-4131



VARPAS

Toronto Lietuvių Choras "Varpas

po vasaros atostogų vėl pradeda savo 
darbę - repeticijas rugsėjo 9, pirma
dienį, 7.30 v. vakaro, Lietuvių Namuose
Kviečiame visą jaunimą, kuris myli lietuvišką dainą ar 

šokį, jungtis j "Varpo" eiles.

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

Prie choro yra suorganizuota ir skudučių grupė.

Mūsų jėgos ir pastangos — laisvai Lietuvai!

b BB.-

B S:®

« TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Sj sekmadienį pamaldos Spring- 
hurste, Gerojo Ganytojo stovyklavie
tėje, 11 vai. Jaunimo choras, po va
saros atostogų, šį sekmadienį 10 vai. 
pamaldoms renkasi prie vargonų. Po 
pamaldų par. salėje įvyks choro re
peticija.

— Kviečiame gausiai dalyvauti ke
lionėje į Midlandą rugsėjo 15, sek
madienį. Maldininkai, norį vykti au- 
tobusu, registruojasi par. klebonijo
je. Už autobusą atsiskaitoma išvyks
tant į Midlandą.

— Šį šeštadienį 11 v.r. gedulingos 
pamaldos už a. a. Joną Vaitukaitį, au
tomobilio katastrofoje žuvusį prieš 
vienerius metus Toronte.

— Susituokė: Stasys Ažubalis su 
Felicita Matulevičiūte.

— Pakrikštyta: Pranas Gintaras 
Karpis ir Kristina Ona Janavičiūtė.
_Kelionė j Midlandą — Š. Ame- 
rncds-Jcankiniu šventovę Įvyks 
sekmadienį, rugsėjo. 15 d.* Pa
maldos — 12.30 v. Visi kviečia
mi dalyvauti. Norintieji iš To
ronto vykti autobusu, prašomi 
registruotis liet, parapijų klebo
nijose. Kaina vienam suaugu
siam asmeniui į abi puses $3.50, 
moksleiviams ir vaikams — 
$1.75.

Lietuvių Vaikų Namuose šie
met dirbs šios seserys: M. Rita, 
M. Igne, M. Loreta, M. Celina 
ir M. Gertrūda. Prašoma kiek 
galint greičiau registruoti vai
kučius Į darželi, nes valdžia yra 
apribojusi priimti leistą skaičių. 
Tradicinis ir jubilėjinis šių mė
tų parengimas — lapkričio 16 
d. Rėmėjai, bičiuliai ir Toronto 
lietuvių visuomenė prašoma šią 
datą rezervuoti seselių veiklos 
atžymėjimui.

Kennebunkporte, pranciškonų 
vasarvietėje, liepos 24 d. su
rengtame literatūros vakare, ša
lia kitų meno kūrinių, buvo at
likta 7-ių minučių ištrauka iš J. 
Žmuidzino novelės “Ateinant”. 
Ją atmintinai perdavė Izabelė 
Žmuidzinienė. Klausytojai buvo 
maloniai nustebinti ne tik gra
žiu deklamavimu, bet ir Jono 
Žmuidzino, Lietuvos konsulo Ka
nadoje, brandžia, nors retokai 
skaitoma kūryba. V.

Tautinių grupių festivalyje 
rugsėjo 1 ir 2 d. lietuviams atsto
vavo trys grupės: Hamiltono 
“Gyvataras”, Londono “Baltija” 
ir Toronto “Varpas”. Pirmąjį va
karą pasirodė “Gyvataras“ ir 
“Baltija”, antrajam vakarui bu
vo numatyti “Gyvataras” ir “Var 
pas”. Programos pranešėjas pa
darė klaidą, sukeisdamas Toron
tą su Londonu.

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

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

Oakville. Ont. Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270. stotis WTTLD. 
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. Rytuose HO 6-1331

YURIS BUSINESS 
MACHINES CO.

909 Dundas St W. Tel. 364-9922
Parduodame • taisome - išnuo-

I
mojame. Rašomosios mašinėlės 
su liet šriftu. Skaičiavimo ma
šinėlės. Kasos mašinėlės, kalku
liatoriai, preciziniai laikrodžiai. |

Prisikėlimo par. žinios
— Sveikiname jaunavedžius Regi

ną Zimkevičiūtę ir Audrių Šileiką.
— Mišios sekmadienį: 8, 9. 10 ir 

11.15 vai.; šiokiadieniais: 7, 7.30 ir
8 vai.

— Šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Be įprastinių Mišių, bus lai
komos Mišios 7.30 v.v.

— Prašytos paskelbti Mišios: tre- 
čiad., 8 vai., už a.a. Kazį Juodviršį, 
užpr. žmona; šeštad., 7.30 vai. — 
už a.a. Bronislavą Rastauskienę, už
prašė Antanaičiai iš Čikagos; šeštad.,
9 vai. — už a.a. Adolfą Giniotį, užpr. 
A. Domeika.

— Šį sekmadienį visi studentai ir 
moksleiviai ateitininkai dalyvauja 
organizuotai 10 vai. Mišiose.

— Parapijos chorai pradeda savo 
veiklą. Suaugusių choras prašomas 
susirinkti prie vargonų šį sekmadie
nį 11.15 vai. Mišioms. Studentų cho
ras renkasi repeticijai rugsėjo 8 d., 
12 vai., muzikos studijoje. Vaikų cho
ras renkasi prie vargonų šį sekma
dienį 10 vai. Mišioms.

— Katalikių moterų valdybos po
sėdis — rugsėjo 5 d., 7.30 v.p.p., pa
rapijos posėdžių kambaryje. Pirmas 
narių susirinkimas — rugsėjo 8 d., 
po paskutinių Mišių, parodų salėje. 
Draugijos ruošiamos uždaros reko
lekcijos moterims ir merginoms — 
spalio 4-6 d.d. Port Credit rekolek
cijų namuose.

— T. Placidas grįš šios savaitės vi
duryje.

— Maldininkų kelionė į Midlandą 
organizuojama rugsėjo 15 d. Autobu
sas išvyks nuo Prisikėlimo par. pa
statų 9.30 v. r. Kelionė suaugusiems
— $3.50, moksleiviams ir vaikams
— $1.75. -

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas buvo paminėtas' 
kredito kooperatyvų laikraštyje 
kaip Įsijungęs Į stabilizacijos 
fondą. Šis fondas visu 100% už
tikrina saugumą taupyto jams ir 
likvidacijos atveju išmoka 100% 
už visus indėlius. Paminėtas ir 
kooperatyvo greitas augimas, 
pirmieji veiklos metai. Kartu 
Įdėta pora valdybos nuotraukų. 
Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvas yra atidarytas kiekvie
na savaitę 29 vai. Sekite skelbi
mą “TŽ”. K.

Mokytojų studijų savaitėje, 
kuri Įvyko Dainavos stovyklavie
tėje,-be jau minėtų mokytojų pr. 
“TŽ” nr., dalyvavo ir Toronto 
šeštad. mokyklos vedėjas J. 
Andrulis su Ponia. Jo aprašymą 
žiūr. 5 psl.

“Lithuanians in Canada” lei
diniu domisi ne tik Kanados, bet 
ir JAV bibliotekos. Keliolika jų 
užsisakė leidinį jau anksčiau, 6 
pastaruoju metu akademinių 
knygų firma Richard Abel and 
Co. užsisakė net 15 egz.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVUI 
reikalingas tarnautojas ar tar
nautoja. Suinteresuotieji prašo
mi rašyti kooperatyvo valdybai, 
999 College St., Toronto 4.

PLASTINIŲ MEDŽIAGŲ 

GAMYKLAI REIKALINGI 

VYRAI ir MOTERYS
MAŠINOMS APTARNAUTI 

ir taip pat VYRAI 

įvairiems gamyklos darbams.

SCEPTER MFG. CO. LTD., 

11 Barmontsey Rd., Toronto 16, Ont.

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

Fleet Electric Co. Ltd. I
ELEKTROS RANGOVAS J

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis |

Toronto šeštadieninės mokyk
los 10-jo skyriaus ekskursija į 
Otavą įvyks šį šeštadienį, rug
sėjo 7. Autobusas nuo Prisikėli
mo parapijos patalpų išeis šeštą 
vai. ryto. Vedėjas.

Prisikėlimo parapijos Katali
kių Moterų Dr-jos pirmas šio se
zono susirinkimas — rugsėjo 8 
d., sekmadienį, po paskutinių 
Mišių parodos salėje. Programo
je — Tėvo Ambrozijaus, OFM, 
paskaita. Kviečiamos narės ir 
viešnios. Valdyba

Keturi didieji atvyks Į Toron
tą. Š. m. spalio 6 d., 6.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos salėje 
Įvyks literatūros vakaras, kuria
me dalyvaus keturi didieji lie
tuviai poetai - rašytojai Pulgis 
Andriušis, Bernardas Brazdžio
nis, Antanas Gustaitis ir Stasys 
Santvaras. Vakarą rengia Lietu
vių Enciklopedijos leidykla.

PLB seime Niujorke praėjusi 
savaitgali dalyvavo ne tik rink
tieji atstovai, bet ir visa eilė ki
tų tautiečių, kurie turėjo progos 
išgirsti iškilųjį koncertą Linkol- 
no Centre. Apie tą koncertą ga
na palankią recenziją paskelbė 
ir “New York Times”.

Z. SMOLSKYTĖ-ORENTIENĖ DUODA

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

Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis kiek
vieną dieną, pradedant rugsėjo 23 nuo 5 iki 6 vai. vakaro.
Telefonas informacijai 762-5594
nuo 10 vai. ryto iki 3 v. p.p., vakare nuo 8—11 v.

O’KEEFE CENTRE
FRONT &YONGE EM.3-6633 ■■

CANADIAN 
OPERA COMPANY 

DVIDEŠIMTASIS SEZONAS 

RUGSĖJO 13 IKI SPALIO 12

AIDA
RUGS. 13, 18, 28

SPALIO 1, 5 (popietės) 7, 10 
(parteris išparduotas rugs. 18 d.)

TOSCA
RUGS. 21, 26

SPALIO 2, 4, 8, 12 (popiet.)

LA BOHEME 
RUGS. 23, 28 (popietės) 

SPALIO 3, 5, 9, 11

SALOME
RUGSĖJO 25, 27, 30. SPALIO 12

VAKARAIS 8.15 v.v. (atidarymas RUGSĖJO 13 d., 8 v.v.)
ŠEŠTADIENIŲ popietės 2 v.p.p.
BILIETAI VAKARAIS — $7.00, $6.00, $4.50, $3.25.
ŠEŠTADIENIŲ POPIETĖS — $6.00, $5.00, $3.50, $2.25.
BILIETŲ KASA atidaryta nuo 11 v.r. iki 6 v.v. nuo pirmad. iki penktoj.

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
Amerikos m ė s o s ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO S4982

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

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

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

Toronto lietuvių sporto klu
bas Vytis šiemet mini savo veik
los dvidešimtmetį. Ta proga spa
lio’ 5 d. Seaway Towers viešbu
čio Confederation salėje ruošia
mas iškilmingas balius-minėji- 
mas. Šis parengimas kartu bus 
ir visų vytiečių susitikimas. Vi
si buvę aktyvūs vytiečiai, valdy
bos nariai, sporto darbuotojai, 
rėmėjai ir bičiuliai kviečiami 
gausiai' dalyvauti. Informacijų 
prašoma kreiptis pas J. Uogin
tą, 354 Windermere Ave., To
ronto 3, tel. RO 3-3038.

Dvidešimtmečio valdyba
Apyl. valdyba savo posėdyje 

paskyrė vald. narį Bronių Saplį 
koordinuoti Toronto lietuvių pa
rengimams. Norima išvengti su
sikirtimo. Valdyba pageidauja, 
kad liet, organizacijos apie savo 
ruošiamus parengimus iš anksto 
painformuotu Br. Saplį tel. LE 7- 
1503.

Lietuvių kredito kooperatyvas 
“Parama” primena nariams ir 
visuomenei, kad, pradėjus ru
dens sezoną, dirbama ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p.

Vedėjas

LOUIS RIEL
RUGS. 16, 20, 24

Palaidotas baltiečių veikėjas. 
— Š.m. rugpjūčio 13 d. Musko- 
koje atostogaudamas nuo širdies 
priepuolio mirė estų inžinierius 
Harras Kullango. Jo kūnas buvo 
pašarvotas Mount Pleasant lai
dotuvių namų koplyčioje, kur 
Įvyko pamaldos ir atsisveikini
mas. Įvairių organizacijų atsto
vai pasakė atsisveikinimo kal
bas. Iš lietuvių pusės ten daly
vavo Baltiečių Federacijos narys 
J. R. Simanavičius. Sekančią die
ną Įvyko paskutinės pamaldos 
ir laidotuvės Willowdale kapi
nėse, kur estų bendruomenė tu
ri nuosavą sklypą. Karstą nešė 
uniformuoti ir ginkluoti estų 
studentų korporacijos nariai. IŠ 
lietuvių pusės dalyvavo dr. M. 
Anysas su žmona. Jiedu pareiš
kė savo ir lietuvių vardu užuo
jautą velionies našlei. — Velio
nis buvo gimęs 1904 m. Taline 
ir Tartu universitete išėjęs inži
nerijos mokslus. Rusams okupa
vus Pabaltijį, jis pasitraukė i va
karus ir vėliau pasiekė Kanadą, 
kur daug metų darbavosi kaip 
inžinierius.. Įsijungė į Baltiečių 
Federacijos veiklą, buvo daug 
metų Federacijos prezidiumo 
nariu ir nekartą pirmininku. A.

Prof. Martynas Brakas, grįž
damas iš atostogų Vasagoje, bu
vo sustojęs Toronte; su dr. M. 
Anysu tarėsi mažlietuvių spąu- 
dos ir atstovavimo VLIKė reika
lais. M. Brakas, baigęs teisės 
mokslus Karaliaučiaus universi
tete, Lietuvos nepriklausomybės 
laikais buvo teisėju Klaipėdo
je, vėliau eilę metų dirbo prie 
“Free Europe” Niujorke ir da
bar profesoriauja Sioux Falls 
universitete, JAV.

PADĖKA
Gerbiamam dail. A. Tamošaičiui 

reiškiame pagarbą ir padėką. Lei
džiant knygelę “Tautiniai drabužiai 
ir juostų raštai”, dail. A. Tamošai
tis paruošė visą tautinių drabužių 
aprašymo tekstą, jį iliustravo nuo
traukomis ir atidavė leidėjoms be 
užmokesčio. Leidėjos — jaunosios 
Atlanto rajono skautės ir jų vado
vės giliai įvertina šį didelį darbą ir 
reiškia skautišką ačiū!

L. Milukienė, 
LSS Atlanto rajono vadeivė

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu už sėk

mingą operaciją dr. C. E. Knowlton 
ir dr. A. Valadkai. Taip pat dėkoju 
visiems už lankymą ligoninėje ir na
muose, už labai gražias gėles bei 
dovanas: seselėms, M. Vingelytei, S. 
A. Petraičiams, E. R. Draudvilams, 
J. S. Černiauskams, Z. J. Klevinams, 

' A. S. Kavaliauskams, E. V. Grabaus
kams iš Oakvillės, Ont., K. J. Ališaus
kams, J. V. Vingeliams, J. K. Kak- 
nevičiams, E. A. Underiams, A. J. 
Vaškevičiams, V. A. Lapaičiams, M. 
A. Adomavičiams, M. A. Stuikiams, 
M. Galinaitienei, B. Akelaitienei, V. 
Valaitienei, V. Duobaitienei, B. 
Stortts, B. J. Maziliauskams, kaimy
nams Slobodian, Lokot, Weicker, 
Cullington, Courneyea.

Ypatingą padėką reiškiu p.p. J. 
A. Paškevičiams už nuoširdžią prie
žiūrą būnant man jų vasarnamyje.

Dar kartą didelis ačiū visiems.
Teofilė Kobelskienė

IŠNUOMOJAMAS BUTAS suau
gusiems tarp Bloor ir Howard Park 
gatvių; trys kambariai ir virtuvė, at
skira prausykla. Galima užimti nuo 
rugsėjo 5 d. TeL 534-3442.

REIKALINGA ŠEIMININKE. Vin
cas Kuliešius, statybos rangovas, gyv. 
7141 S. California Ave., Chicago 
Hl. 60629, tel. PR 8-5434, įieško vi
dutinio amžiaus moters prižiūrėti na
mui ir sergančiai žmonai. Jokių gy
vulių, nei vaikų nėra. Apsilankymo 
ar persikėlimo išlaidas, dokumentus 
aš sutvarkysiu. Prašau suinteresuotas 
Kanados lietuves atsiliepti.

Į LOS ANGELES automobiliu rug- 
sėjo pabaigoj važiuoja pora asmenų; 
grįš spalio pabaigoje; gali priimti po
rą keleivių. Skambinti po 5 v.v. tel. 
533-6635.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkfti baldei Ir op-
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B MONTREAL
BRONIUS KEMEŽYS

mirė š. m. rugpjūčio 26 d. Koune, Lietuvoje.
Gedulingos pamaldos už jo sielą bus atnašaujamos 
Montrealyje š. m. rugsėjo 7, šeštadienj, 8 vai. 30 min. 
Aušros Vartų bažnyčioje.

Nuliūdę —
Irenos ir Petro Lukoševičių šeima

Šv. Kazimiero par. žinios
— Šv. Kazimiero parapijos pirmo

ji šio rudens grybų vakarienė bus
spalio 5 d.

— Rugsėjo & yra pirmasis mėne
sio penktadienis; Mišios 8 v. vakaro; 
išpažinčių bus klausoma iš vakaro 
nuo 7 v.

— Mokyklos pradėjo mokslo me
tus rugsėjo 3 d. Lietuvių šeštadie
ninės mokyklos pradės vėliau.

— JAV nuo širdies smūgio mirė 
kun. VI. Goras. Rugpjūčio 25 d. 
kun. J. Gaudzė jo intencija atlaikė 
Mišias.

— Ligoniai: Marija Bendžiūnienė 
ir p. Grigelienė—Royal Victoria ligo
ninėje; p. Kringelienė—Montreal Ge
neral ligoninėje; Petronėlė Bendžiu- 
vienė — St. George Convalescent na
muose, 1205 Labelle Avė., netoli 
Dorchester Blvd., kambario nr. 801; 
lankyti galima tik antradieniais ket
virtadieniais ir šeštadieniais 2—4 v. 
p.p. ir 7—8 v.v.; p. šlapelis — Mont
real Protestant Convalescent namuo
se, 5155 St. Catharine E.; Violeta Pu- 
zarauskienė — Jewish Hospital of 
Hope; Alfonsas Stankevičius — St. 
Charles - Boromee ligoninėje; Ignas 
Skikas — senelių namuose, Residen
ce D’Anjau Ltee; M. Bernat-Bemota- 
vičienė — Grace Dart ligoninėje. 
Namuose serga: Antanas Juknelis, 
Jonas Mikalauskas, Martynas Terese- 
vičius, Petras Čipkus, Fred Sakovi-
čius, Juzė Jurevičienė; p. Morkūnie
nė jauzsugrįžo į namus is Alen Memo
rial Instituto. Yra ir daugiau ligonių, 
bet apie juos neturime žinių.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va $121.64. K.J.G.

Kun. K. Peckys skiriamas 
naujoms pareigoms Čikagoje ir 
rugsėjo gale išvyksta. Aušros 
Vartų parapijiečiai ir visa Mont- 
realio visuomenė turės progos 
atsisveikinti su klebonu kun. K. 
Pečkiu rugsėjo 28 d., 7.30 vai., 
rengiamoje bendroje vakarienė
je Aušros Vartų parapijos salė
je. Organizacijos ir visi Montrea- 
lio lietuviai prašomi tą vakarą 
rezervuoti šiam atsisveikinimui.

Aušros Vartų Parapijos 
Komitetas

TORONTO
Antisovietinė demonstracija, 

ryšium su Čekoslovakijos inva
zija, įvyko rugpjūčio 29 d. Ją 
rengė čekai ir slovakai, remia
mi kitų tautinių grupių, kurių 
buvo apie 25. Išsirikiavusi eise
na prie parlamento rūmų, su 
plakatais ir vėliavomis, nužygia
vo prie rotušės, kur pagrindinę 
kalbą pasakė Parkdale atstovas 
Kanados parlamente S. Haidasz. 
Buvo ir kitų kalbėtojų. Ta pro
ga pasiųstas raštas Kanados vy
riausybei, prašąs pasmerkti so
vietinę Čekoslovakijos okupaci
ją ir reikalauti sovietinės ka
riuomenės atitraukimo. Raštą 
pasirašė Įvairių tautybių atsto
vai. Buvo matyti Įvairių tauti
nių grupių vėliavos, išskyrus lie
tuvių. Kažkodėl nebuvo ne tik 
Lietuvos vėliavos, bet ir lietuvių 
atstovų. Keletas tautiečių daly
vavo savo iniciatyva. Didžioji 
spauda, plačiai aprašiusi de
monstraciją, išvardino daugelį 
joje dalyvavusių tautybių, bet 
lietuviu nemini.

“Atlantic” valgyklą perėmė 
nauji savininkai V. Karasevi- 
čiai, kurie ir toliau aptarnaus 
tautiečius lietuviškais valgiais. 
Taip pat čia galima nusipirkti ir 
“Tėviškės Žiburius”.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal " 

MONTREAL ENTERPRISES REGZD
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

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

Aušros Vartų par. žinios
— Naujasis klebonas T. L. Zarem

ba žada atvykti j Montrealį pirmoje
rugsėjo pusėje.

— Dana Zubaitė ištekėjo už Vik
toro Adomavičiaus So. Bostone. Svei
kiname ir linkime Viešpaties palai
mos. Jaunavedžiai apsigyvens Virgi
nia valstijoje, kur jaunasis atlieka 
karinę prievolę.

— Lankėsi kun. J. Vaišnys ir kun. 
V. Gutauskas iš Čikagos.

— Choras pradeda savo darbo se
zoną rugsėjo 8, sekmadienį. Dabar 
jis rengiasi dalyvauti Baltiečių Die
noje. Estai, latviai ir lietuviai su 
choru, tautinių instrumentų orkest
ru ir šokių grupe atliks programą 
rugsėjo 7 d.

— Pašto streiko laikotarpyje pa
laidotos: Adolfina Aleksandravičienė 
(mirė liepos 19), Jieva Balsienė, 
(mirė liepos 24), Viktorija Kavaliū- 
nienė (mirė liepos 31).

— $10 vajui aukojo: P. Bagužis, 
dr. J. Mališka, A. Viskantas, K. Lyg- 
nugaris, J. Burba, L. Jurijonienė, J. 
Adomėnas, J. Kasberuk, B. Staške
vičius, P. Lukoševičius. Paskutinio 
sekmadienio rinkliava — $278.

— “Nepr. Lietuvos” red. J. Kar
delis pamažu sveiksta dr. J. Šemo- 
gos priežiūroje; dabar vėl sugrįžo 
į Lachine ligoninę patikrinimui.

— Rugpjūčio 27 d. Kaune mirė 
Irenos Lukoševičienės tėvelis Bro
nius Kemežys. Dukrai, šeimai ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

— Dr. V. Paliokui mirus Čikagoje, 
dukrai* Aldonai Mališkienei reiškia
me gilią užuojautą.

Baltiečių Diena Montrealyje 
įvyks rugsėjo 7, šį šeštadienį, 
tarp 24 v.p.p. Tikimasi susilauk
ti gausios Kanados b a 11 i e čių 
publikos. Visi oficialieji paren
gimo darbai jau baigti. Mišrioje 
trijų Pabaltijo tautų programo
je pasirodyti yra pakviesta virš 
300 šokėjų, choristų, muzikantų 
ir gimnastų. Jei bus geras oras^ 
iškilmė įvyks buvusiame “Expo 
67” rajone “Place de Nations” 
aikštėje. Jeigu pasitaikys nepa
lankus oras, pasirodymas įvyks 
tame pat rajone Bandshell “E” 
patalpoje. Bendras baltiečių ren
gėjų komitetas ir Montrealio 
apylinkės seimelio prezidiumas 
kviečia visus lietuvius ir jų bi
čiulius į šį parengimą atsilan
kyti. Tai bus jūsų atpildas ir 
moralinė parama programos at
likėjams ir rengėjams.

KLB Montrealio apylinkės 
seimelio prezidiumas

A. a. mokytojai Jievai Rimke- 
vičienei pagerbti bei jos vardui 
įamžinti Montrealio mokytojai 
ėmėsi iniciatyvos sudaryti lie
tuvių Fondo įnašą. Iki šiol gau
ta: iš lituanistinių kursų semi
naro mokytojų $25, dr. V. Ku
dirkos šeštad. mokyklos moky
tojų $18, KLB Montrealio apy
linkės $10, Montrealio Mindau
go šaulių kuopos $10; po $5 au
kojo: V. Gražienė, A. Rudytė, J. 
Sakalaitė-Dauderienė, mokyt. J. 
Baltuonienė, J. Adamonienė, ka
talikių moterų Rosemounto ra
telis, A. Paškevičienė. R. V. Lie- 
tuvninkaitės, R. Navikėnas; $3 
Laimiki^, jr., $2 N. Gudžiūnaitė, 
$1 St. Petrauskienė. Iš viso 
$114. Iniciatoriai visiems dėko
ja.

PLB seime Niujorke dalyva
vo dr. P. Lukoševičius, Stp. Kęs
gailą, R. Verbyla ir kt. J. Kar
delis turėjo irgi dalyvauti sei
me kaip vienas Kanados lietuvių 
atstovų, bet dėl ligos negalėjo.




