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Klaidžiojanti idėja
Šio savaitraščio skiltyse buvo pajudintas išeivijos lietuvių ka

talikų sustingimas, nepakankamas domėjimasis nauju katalikybės 
sujudimu, permažas atsparumas nutautėjimui, neturėjimas plano. 
Buvo nurodyta, kad atėjo laikas išeivijos katalikams kritiškai pa
žvelgti į susidariusią būklę ir sudaryti visus katalikus apjungiantį 
centrą — senatą, tarybą ar panašiai. Idėja rado platų atgarsį spau
doje, suvažiavimuose, pokalbiuose. Ji buvo studijuota ir viename 
Kunigų Vienybės daliniame suvažiavime ir bandyta duoti jai kon
kretų pavidalą. Pasirodė, kad tai nėra lengvai sprendžiamas klau
simas. Besileidžiant į tikrovę, atsiranda įvairių galimybių ir kliū
čių. Nuomonės šiame tarpsnyje ima gerokai skirtis, ir reikia ilges
nio laiko bei studijų vidurio keliui surasti. Netenka abejoti, 
kad tos nuomonės ilgainiui susikristalizuos į vieną priimtiną pa
vidalą. Girdėti, kad klausimą studijuoja ir kunigai, ir pasaulie
čiai, ir kaikurių organizacijų centrai. JAV-ių Katalikų Federa
cijos valdyba jį, atrodo, svarstė savo posėdžiuose, diskutavo pla
tesniame būryje ir rengiasi jį perkelti net į būsimą Federacijos 
kongresą, kuris šaukiamas Čikagoje š.m. spalio 26-27 dienomis.

Verta pasidžiaugti idėjos suaktualėjimu ir kartu susirūpinti 
jos klaidžiojimu. Yra pavojus, kad graži idėja gali būti ne tiktai 
skurdžiu pavidalu Įgyvendinta, bet ir sukompromituota bei palai
dota. Ir tai gali Įvykti pačių katalikų veikėjų rankomis, veikėjų, 
turinčių geras intencijas, bet labai abejotiną regėjimą. Pirmiau
siai reikėtų išsiaiškinti, kokio pobūdžio centro siekiama: studiji
nio, organizacinio, koordinacinio-vadovaujamo? Iš esamos padė
ties matyti, kad išeivijos katalikams reikalingas ne akademinis, 
ne organizacinis, o vadovaujantis-koordinacinis centras. Studijinis- 
akademinis aspektas, žinoma, naudingas ir net būtinas, tačiau 
šiuo atveju jis tegali būti pagalbinis. Taipgi naudingas yra orga
nizacinis elementas, bet jis yra perdaug siauras, toli gražu neap- 
imantis visų išeivijos kataliku. Organizacijų atstovų centras gali 
būti lengviausiai sudarytas, bet jis šiuo metu būtų mažiausiai 
paveikus. Tai senosios katalikų akcijos metodas, kuris savo am
žių yra beveik jau atgyvenęs. O ir pati katalikų akcija transfor
muojasi Į apaštalavimą, jieškantĮ naujų krikščionybės skleidimo 
formų. Taigi, planuojamas išeivijos katalikų organizacijų centro 
sudarymas jokiu būdu negalėtų būti visos katalikų visuomenės 
viršūne.
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Kraštas virpėjo pasipiktinimu

Pasaulio įvykiai |
SOVIETŲ KARIUOMENĖS DAUNIAI BUVO ATITRAUKTI 

Į PRIEMIESČIUS Prahoje, Brno, Bratislavoje ir kituose dides
niuose Čekoslovakijos miestuose. Prahos centre jie išsikraustė iš 
Rašytojų Namų, žurnalo “Československy Novinar” patalpų ir 
Žurnalistų Sąjungos rūmų. Kaip ir buvo galima tikėtis, Maskva nė 
negalvoja atitraukti savo kariuomenės iš Čekoslovakijos ir V. Vo
kietijos pasienio, ši pasienio “apsauga” iš tikrųjų bus. nuolatinė 
Čekoslovakijos okupacija, nes juk iš pasienio punktų tankus labai 
lengva grąžinti į Čekoslovakijos miestų gatves, jeigu reikėtų naujo 
spaudimo Čekoslovakijos kompartijos vadams. Premjeras O. Čer- 
nikas 7 valandas viešėjo Maskvoje, kur jis buvo sutiktas sovietų 
premjero A. Kosygino. Skelbiama, jog kelionės tikslas buvo pa
sirašyti naują ekonominę sutar-< 
tį. O. čemikui grįžus į Čekoslo
vakiją, buvo paskelbtas atsišau
kimas į čekų ir slovakų tautas, 
pasirašytas kompartijos vado A. 
Dubčeko, prez. L. Svobodos, sei
mo pirm. J. Smrkovskio ir slo
vakų kompartijos sekr. G. Hu- 
sako. Jame pabrėžiama, jog bus 
laikomasi įstatymų, užtikrinan
čių kiekvieno piliečio asmeninę 
laisvę. Užsienyje esantys čeko- 
slovakai raginami grįžti namo, 
kur jų laukia darbas ir parei
gos viso krašto naudai. Atsišau
kimas taipgi primena, kad kiek
vienas Čekoslovakijos pilietis ir 
užsienyje, ir namie privalo lai
kytis įstatymų. Atrodo, duoda
ma suprasti, jog teisminėn at
sakomybėn galės būti patraukti 
tie asmenys, kurie užsienio kraš
tuose nevengia karčių žodžių So
vietų Sąjungos adresu. Iš Egipto 
parskrido kompartijos vado A. 
Dubčeko 18 m. amžiaus sūnus 
Petras, sovietinės okupacijos už
kluptas Kaire, čekoslovakijos- 
Austrijos pasienyje sargybiniai, 
sovietų spaudžiami, jau prade
da šaudyti į bėglius iš Čekoslo
vakijos.

Čekoslovakijos seimas, prisi
taikydamas prie Maskvos reika
lavimų, patvirtino naująjį cen
zūros įstatymą spaudai, radijui 
ir televizijai. Taipgi buvo priim
tas įstatymas “sutvirtinti vie
šajai* tvarkai”, kuris, matyt, 
duos didesnės teises milicijai ir 
saugumo organams. Sovietų už
sienio reikalų ministerio pava
duotojo V. Kuznecovo susiti
kimas su slovakų kompartijos ideologiniame ginče su Krem- 
I sekretoriumi Gustavu Hu- liumi. 
saku įtaigoja Maskvos užkulisi
nius ėjimus, kurių tikslas gali 
būti čekų ir slovakų vienybės su
skaldymas, čekoslovakų kompar
tijos vado A. Dubčeko pakeiti
mas minėtuoju asmeniu. A. 
Dubčekas buvo pasiruošęs tarti 
žodį čekoslovakams per radiją 
ir televiziją. Kalbos tekstą žinių 
agentūra ČTK jau buvo išdali
nusi laikraščiams, bet paskuti
niu momentu numatytos kalbos 
buvo atsisakyta. Centrinis kom
partijos komitetas pranešė radi
jo ir televizijos stotims, kad A. 
Dubčekas nekalbės. Tą kalbą, 
gerokai modifikuotą, jis pasakė 
kiek vėliau —.rugsėjo 14 d. Jo- 
j‘e A. Dubčekas kvietė gyvento
jas suprasti padėtį, vengti krau
jo praliejimo ir panikos. Esą rei
kia priimti Maskvos susitarimus, 
nes kitos išeities nėra.

Netikėtos paramos Čekoslova
kijos Įvykių raidoje Maskva su
silaukė iš V. Vokietijos nau
jųjų nacių NPD partijos vado 
Adolfo vo*n Thaddeno. Bonnoj 
surengtoj spaudos konferencijoj 
jis aiškino, jog sovietinė Čeko
slovakijos okupacija neturi di
desnės reikšmės, nes visos Eu
ropos problemos bus išspręstos 
ne Prahoje ir Bukarešte, bet 
Maskvoje, kai pagrindiniu So
vietų Sąjungos partneriu pasi
darys Vokietija. Ar A. von 
Thaddenas buvo blaivus, belie
ka tik spėti, tačiau po šios spau-

dos konferencijos Hanoverio 
teismas jį nubaudė $556 už auto
mobilio vairavimą pasigėrus.

Buvusios Dachau koncentraci
nės stovyklos aikštėje iškilmin
gai atidengtas jos aukoms pa
minklas, kurio projektą paruo
šė jugoslavas skulptorius Glid 
Nandor. Iškilmėje dalyvavo 23- 
jų valstybių atstovai, apie 5.000 
vokiečių ir kitų kraštų piliečių, 
jų tarpe keli šimtai buvusių Da
chau stovyklos kalinių. Rimtį su
drumstė' 50 kairiųjų pažiūrų stu
dentų, mėginusių garbinti š. 
Vietnamo vadą Ho Chi Minh, 
šūkauti prieš Atlanto Sąjungą, 
fašizmą ir imperializmą. Ši ne
vykusi demonstracija taip Įsiu- 
tino buvusius Dachau stovyklos 
kalinius, kad jie gerokai apkū
lė komunizmą garsinančius stu
dentus.

Albanijos premjeras Mehmet 
Shehu savo krašto augščiausios 
tarybos nariams pažadėjo at
šaukti Albanijos įsipareigojimus 
Varšuvos Sąjungai ir iki pasku
tinio kraujo lašo ginti Albani
ją nuo sovietinių revizionistų. 
Oficialiai Albanija nėra išstoju
si iš Varšuvos Sąjungos, bet nuo 
1962 m. ji nekviečiama dalyvau
ti šios karinės organizacijos po- 
sėdžidose. Išsiskyrus nuomo
nėms dėl stalinizmo, 1961 m. 
Albanija ir Sovietų Sąjunga at
šaukė savo ambasadorius, nu- 
traukdamos diplomatinius santy
kius. Nuo to laiko Albanijos 
kompartija rėmė ir dabar tebe
remia komunistinę Kiniją jos

dą ir nuožmiai geležine rankavės siekimo ir rusų “saugumo” dą ir nuožmiai geležine ranka 
reikalavimo. Maskvos žmonės prispaudė savo artimą tautą ir 
savo ruožtu irgi yra prięspau- kraštą: baimė, kad pačios Rusi- 
dos belaisviai, nepajėgūs išsi- jos ribose nepasikartotų čeko- 
laisvinti iš savo pačių tironijos Slovakija!” 
geležinių pančių. Dienos didvy
ris vadinasi Stalinas. Tai jo 
paveldėtojai iš baimės sugniuž
dė laisvę, jieškodami saugumo, 
kurio niekad negali pasiekti.” 

BAIMĖ KREMLIUJE 
“DN” pabrėžė,.kad Maskva iš

sigando Prahos nepatogių ir kri
tiškų minčių. Pabūgo, kad tos 
mintys neišsiplėstų po likusią R. 
Europą, o gal net ir pačioje Sov.
Sąjungoje. .Iškurnės dėl jsaso 
saugumo Maskvos valdovai Įsa
kė invaziją, o tai jau, laikraš
čio žodžiais, ne stiprybės, bet 
silpnybės, ne saugumo, o bejė
giškumo paroda.

Vyriausybei artimas social
demokratų dienr. “Aftonbladet” 
samprotavo, kad sovietai turė
jo turėti kokią nors labai svar
bią priežastį, jeigu jie ryžosi su- 
laužyti tautinio suverenumo kad ir švedu debatuose buvo 
principą, kuri patys daugelį me
tų skelbė. Tačiau tokios priežas
ties laikraštis nerado “net iš to
lo”. Jugoslavija ir Rumunija 
anksčiau pasiekė didesnio tauti
nio savarankumo, bet rusai pa
sitenkino tik priekaištais. Iš kur 
tad toks negirdėtas dalykas, 
kaip karinė okupacija? “Afton
bladet” nuomone, Čekoslovaki
jos strateginė padėtis esanti 
daug jautresnė, negu anų dvie
jų kraštų.

KAD NEUŽKRĖSTŲ
RUSIJOS
Kitas socialdemokratų laik

raštis “Vaestgoeta-Demokraten” 
tuo klausimu rašė: “Yra tik vie
nas akstinas, kodėl rusų vado
vai dar kartą užsitraukė gėdą, 
sunaikino visą savo naujai nu
blizgintą užsienio politikos fasą-

Kaip visur kitur pasaulyje, 
taip ir Švedijoje dramatiški Če
koslovakijos įvykiai, galima sa
kyti, visus užklupo kažkaip ne
lauktai. Rugpjūčio 21-sios rytą 
daugelis pabudo įskaudinti, su
gėdinti, suerzinti, nes dar kartą 
sovietinių tankų vikšrai negai
lestingai suaižė iliuzinio įmigio 
sapnų gijas. O, kaip visi nesma
giai purtėsi tą rytą, priversti 
staiga atsipeikėti! Ištisą savaitę 
spaudoje, radijuje, televizijoje 
— lyg veidrodyje — atsispin
dėjo ne tik vieno mažo krašto 
laisvės tragedija, bet ir milijo
nų šios tragedijos pasyvių ste
bėtojų susijaudinimas. Lyg* seis
minių smūgių' ištiktas, visas 
kraštas virpėjo pasipiktinimu. 
Net švedų komunistų partijos 
vadas pareikalavo savo krašto 
vyriausybę atšaukti diplomatinį 
atstovą iš Maskvos, o Kremliaus 
vadovus tuojau pat atsistatydin
ti. Reikėtų sugadinti daug lai
ko ir popieriaus, norint suregist
ruoti visas reakcijas. Net jeigu 
ir pavyktų, tai juk visa tai tik 
paviršiaus* reiškiniai. Gal tik at
eities istorikai pajėgs giliau 
įžvelgti jų tikrąjį poveikį ir 
reikšmę. Minių susijaudinimas, 
kad ir koks gilus bebūtų, ilgai 
netrunka. Gyvenimas paviršiuje 
eina toliau, kaip ėjęs. Užgniau
žęs kvapą, pasaulis savaitę se- 

nada” ruošė skrydžio planą su kė pavyzdžio neturėjusį čeko- 
dar vienu nusileidimu JAV te- -x-— -
ritorijoje, ginkluotąjį negrą pa
vyko įtikinti, kad jam Kanadoje 
bus suteikta politinė globa. Ch. 
Beasley ginklą atidavė pilotui. 
Vėliau paaiškėjo, kad jam ne
teks pasinaudoti politinio pabė
gėlio teisėmis, nes jis yra kri
minalinis nusikaltėlis, apiplėšęs 
banką Ladonia miestelyje, Te
xas valstijoje.

Grūdų sandėlių darbininkų 
unija, įsikišus federaciniam dar
bo ministeriui B. Macasey, su
tiko užbaigti 55 dienas trukusį 
streiką, kai buvo pasiūlyta va
landini atlyginimą per trejus ' bėralinės krypties 
metus padidinti $1.05. Dėl strei
ko taip sumažėjo grūdų atsar
gos rytinėje Kanadoje, kad iki 
žiemos jau gali būti neįmanoma 
Įvykdyti eksporto Įsipareigoji
mų. Didžiuosiuose ežeruose visą 
streiko laikotarpį darbo neturė
jo 25 laivai su 500 jūrininkų, 
o kiti laivai krovinius veždavo 
tik i vieną pusę, atgal grįždami 
tuščiomis. Laikraščių vedamieji 
kritikuoja premjerą P. E. Tru
deau ir streiką užbaigusį darbo 
min. B. Mackasey dėl perilgo saldžiai miegojo įsitikinęs ramy- 
neveiksmingumo. ”-------’ ------ '

Naujosios Škotijos provincija 
nuo 1969 m. balandžio 1 d. įsi
jungs Į federacinį sveikatos 
draudos planą, kuriuo jau nau
dojasi Britų Kolumbija ir Sas- 
kačevanas. Asmenims, N. Ško
tijos provincijoje išgyvenusiems 
tris mėnesius, nebus jokio drau
dos mokesčio, nes visas išlai
das maždaug lygiomis dalimis 
padengs Otava ir provincinė vy
riausybė, provincinius mokes
čius pakėlusi nuo 5% iki 8%. 
ši drauda padengs visas gydy
tojų paslaugas namie ir ligoni
nėse. Gydytojai turės teise rei
kalauti papildomo atlyginimo iš 
paciento, bet tokiu atveju pa
cientas galės kreiptis Į kita gy
dytoja. kuris nėra reikalingas 
papildo.

Belieka vadovaujančio-koordinacinio pobūdžio centras, galis 
apimti organizuotą ir neorganizuotą katalikų visuomenę. Tvar
komosios ar Įsakomosios galios jis, žinoma, neturėtu, bet rem
tųsi moraliniu savo autoritetu. Dėlto jis turėtu būti sudarytas taip, 
kad ir asmenų, ir visuomeninės atramos atžvilgiu būtu autori
tetingas. Pirmiausia, Į tolį centrą-senatą turėtų Įeiti iškilūs kata
likų asmenys — kunigai ir pasauliečiai, antra, privalėtu turėti 
atramų religinėse bendruomenėse — parapijose. Galėtų būti pa
likta vieta ircentrinių organizacijų atstovams, bet pagrindinė

pan.). Tokia sąranga jau yra Įgyvendinta V. Vokietijos lietuvių 
katalikų, kurie, nusižiūrėję į vokiečių katalikus, sudarė savo cent- 
rą-tarybą. Ja išrinko lietuviu kapelionijų atstovai specialiame su
važiavime. Tai viršūnė, kuri apjungia visus Vokietijos lietuvius 
katalikus — organizuotus ir neorganizuotas. Be to. ši naujoji są
ranga yra nosantarybinės dvasios padaras, kuri bando įtraukti 
Į bendrijini gyvenimą visus tikinčiųjų sluogsnius. Tokio pobū
džio vadovvbė jau gali turėti moralinės itakos visai to krašto 
Bendrijai. I tai reikėtų atkreipti dėmėsi ypač JAV kataliku va
dams. tebeinantiems senu keliu, jau atgyventu, ir todėl neža
dančiu sėkmės. Pr. G.
KANADOS ĮVYKIAI

PABĖGĖLIAI IŠ ČEKOSLOVAKIJOS
Federacinis ministerių kabi

netas paskyrė $2 milijonus pa
bėgėliams iš Čekoslovakijos at
skraidinti į Kanadą. Manoma, 
j‘og iš Austrijos ir Jugoslavi
jos jų gali atvykti apie 1000 as
menų*. Kanados imigracijos įstai
gos pabėgėlius sutiko Įsileisti 
Kanadon be sveikatos ir išsilavi
nimo patikrinimo, kuris yra bū
tinas kitiem imigrantam. Netu
rintiems pinigų Kanados vyriau
sybė apmokės kelionės išlaidas 
ir suteiks finansinę paramą Ka
nadoje įsikurti.

Otavoje darbą pradėjo 28-ta- 
sis Kanados parlamentas, kurio 
dėmesio centre pirmiausia bus 
47 priešrinkiminiame parlamen
te pasiūlyti, bet dar nepriimti 
įstatymai, kaip pvz. prancūzų ir 
anglų kalbų lygybė federacinė
se Įstaigose, esminiai krimina
linio kodekso pakeitimai, vais
tų kainos sumažinimas, švieti
mo Įstaigos suorganizavimas 
radijo ir televizijos laidoms. 
Vienintelė nauja idėja yra įstei
gimas specialaus instituto svars
tyti federacinės bei provincinių 
vyriausybių ir miestų savivaldy
bių problemoms. JĮ sudarys aka
demikai ir valdžios tarnautojai, 
šiam darbui skiriantys savo lais
valaikius. Turbūt pirmą kartą 
federacinio parlamento istorijo
je premjero P. E. Trudeau pa
ruošta ir generalinio guberna
toriaus R. Michener perskaity
ta kalba nė vienu žodžiu nepa
minėjo karalienės Elzbietos ir 
Britų Bendruomenės, ši takti
ka susilaukė priekaištų.

Kanados spaudoje plačiai nu
skambėjo pirmas bandymas pa
grobti orinio susisiekimo “Air 
Canada” lėktuvą ir jį nuskrai
dinti Kubon. Iš Saint John, N. 
B., į Torontą skridusio “Vis
count” lėktuvo pilotą R. Hol- 
lett amerikietis negras Charles 
Beasley, grasindamas ginklu, 
bandė priversti skristi Kubon. 
Kadangi “Viscount” tipo lėktu
vas be kuro papildymo gali nu
skristi tik 1.400 mylių, reikėjo

nusileisti Montrealio Dorval ae
rodrome. Kol buvo pripildomi 
lėktuvo tankai ir kol “Air Ca-

slovakų pasipriešinimą eterio 
bangomis. Savaitę apie" tai kal
bėjo ir švedų spauda, radijas, 
televizija. Savaitė —■' ilgas lai
kas. turint galvoje milžinišką 
sovietų jėgos persvarą nekliu
domai slopinti mažųjų tautų 
laisvės troškimą. Tai ilgas lai
kas ir vakąriečių masinio susi
žinojimo priemonėms, kurios gy
vena iš sensacijų. Kaip tik dėl 
to čekoslovakų tragedijos savai
tė — ilga kaip amžinybė — liks 
įsimintina istorijos data.

NUSIMETĖ KAUK?
Masiniu tiražu leidžiamas li- 

dienraštis 
“Expressen” VIII. 21 vedama
jame rašė: “Dar kartą sovietų 
valdžia nusimetė kaukę. Sovietų 
ir jiems klusnių rytinės Vokie
tijos ir Lenkijos marionečių 
tankai, kariai ir sprausminiai 
lėktuvai šiąnakt išprievartavo 
Čekoslovakiją. Su dideliais var
gais čekoslovakų tauta buvo iš
sikovojusi mažą plyšeli laisvai 
atsikvėpti, bet ir tai negalėjo 
būti pakęsta. Tokiu būdu buvo 
iš naujo parodyta visiems, kas

Ir toliau tas pats laikraštis 
pažymėjo:

“Rusai bijojo ne vien tik to, 
kad paplistų laisvėjimo sąjū
džiai. Laisvesnio Čekoslovakijos 
ūkio išdavos galėjo nulemti dog
matinių marksininkų likimą R. 
Vokietijoj, Lenkijoj* ir sovie
tuose. Naujosios santvarkos ūki
nė pažanga Čekoslovakijoje bū
tų reiškusi kietos marksizmo 
rankos nuvertinimą.”

VERGIJOS TĘSINYS
Tuo tarpu “Expressen.” jieš- 

kojo gilesnių intervencijos prie
žasčių. Vengrijos įvykiai nebu
vo vienkartinis reiškinys. Čeko
slovakijos užpuolimas — tai mo
delis, kaip užslopinti laisvės sie
kimus viename krašte po kito, 
kai tik jie pasirodo.

Toliau laikraštis pastebėjo, 

linkstama “suprasti” sovietų 
strategini norą pokaryje įsi
tvirtinti už “buferinių valstybių 
mūro”. Kad tokiu būdu dešim
čiai tautų pavogtas suverenumas 
ir milijonams žmonių uždėtas 
nelaisvės jungas, su tuo buvo 
gana lengvai sutikta.

Vakarų pasaulio gėdai reikia 
pasakyti, rašė “Expressen”, kad 
taip lengvai buvo susitaikinta 
su tuo, kad pusei Europos buvo 
atimta teisė laisvai judėti, tu
rėti pažiūras, jas išreikšti ir pa
sirinkti savo politikos vadovus. 
“Anos nakties įvykiai bus skau
dus atbudimas tiesai, kad jokie 
panašūs strateginiai samprota
vimai negali pateisinti tokio di
delio ir šaltakraujiškai primes
to smurto tautoms ir žmonėms”.

Nukelta j 6-tą psl.

Latviu dainų ir šokiu šventė

be Europoje, kad visi sapnai 
apie “laisvėjimą” ir “demokra
tėjimą” Rytų bloke buvo tiktai 
— sapnai”.

Kitas liberalų dienraštis “Da- 
gens Nyheter” VIII. 22 veda
majame rašė: “Čekoslovakijos 
laisvę antradienio rytą sutriuš
kino rusų tankai. Sovietų Są
junga vėl stovi kaip užpuolike 
ir prispaudėją. Iškilminį rusų 
pažadai gerbti kitų valstybių 
teisę laisvai tvarkyti savo vidaus 
reikalus pasirodė lygiai tokie 
pat beverčiai, kaip tos “nepuo
limo sutartys”, kurias Sov. Są
junga praeityje sudarė su savo 
kaimynais. Nugalėjo plikas 
smurtas.”

"1968 rugpjūčio 21-ji buvo 
juoda diena. Sutrupintos viltys 
rasti kompromisą tarp čekų lais-

Kai lietuviai rugpjūčio 30 — 
rugsėjo 2 seimavo ir koncerta
vo Niujorke, JAV ir Kanados 
latviai dalyvavo savo dainų ir 
šokių festivalyje Klevelande. 
Ten jų suvažiavo apie 15.000, 
kaip skelbia BATUN biuletenis. 
Tai rodo, kad latviai mėgsta se
ną dainų švenčių tradiciją, ku
ri yra arti 100 metų senumo. 
Pirmoji latvių dainų šventė 
JAV-se buvo surengta Čikagoje 
1953 m., antroji — Niujorke 
1958 m., trečioji — Klevelan
de 1963 m. Pastaroji buvo taip 
gerai organizuota, kad vadovai 
panoro ir ši kartą rengti ją Kle
velande bei paminėti Latvijos 
nepriklausomybės penkiasde
šimtmeti.

ši ketvirtoji latvių dainų ir 
šokių šventė buvo pradėta reli
giniu koncertu Klevelando pro
testantų švč. Trejybės katedro
je, kur arkiv. A. Lusis iš To
ronto paskaitė invokaciją, o 
“Dziesmu Vairogs” choras atli
ko T. Keninš kantatą laisvės ko
votojų garbei. Dirigavo A. Kai
na js. solo dalis atliko — V. 
Meilina, mezzosopranas, J. Kla- 
vinš, baritonas. Vargonavo V. 
Cieminš.

Festivalio proga paminėta 100 
metų latvių teatro sukaktis — 
suvaidinta R. Blaumanio “Ugu-

at-Festivalio koncerte buvo 
likti naujieji latvių kompozitorių 
kūriniai smuikui,* pianinui, so
listams, chorams.

Į dainų šventę buvo įderin
ta ir tautinių šokių programa, 
kurią atliko 27 grupės iš JAV 
ir Kanados, vadovaujant V. 
Dzelme. Neužmiršta ir liaudies 
muzika, kuriai atstovavo Niu
jorko latvių ansamblis, vado
vaujamas A. Jansono.

Literatūros vakaras sureng
tas Klevelando Sheraton viešbu
čio didžiojoj salėj Grand Ball
room.

Pagrindinė festivalio progra
ma buvo didysis chorų koncer
tas miesto auditorijoj. Prieš 
koncertą įvyko 53 chorų para
das, kuriame plevėsavo Latvi
jos vėliavos, spindėjo tautiniai 
moterų drabužiai. Išklausyta 
kelių kalbų: rengėjų komiteto 
pirm. K. Avens, Latvių Sąjun
gos pirmininko prof. P. Lejinš 
ir Latvijos mindsterio dr. A. 
Spekke.

Pirmoje didžiojo koncerto da
lyje masinis mišrus choras atli
ko dainas, harmonizuotas Įvai
rių kompozitorių. Antroje daly
je simfoninis orkestras, diriguo
jamas J. Kalninš ir Br. Skulte, 
atliko J. Kalninš “New Bruns
wick Rapsodiją” ir akomponavo 
chorui, atliekančiam tris kanta-

tas su solistėmis A. Vaivode ir L. 
Karlsons. Pabaigoje 1.500 asme
nų mišrus choras ir visa audito
rija (anie 15.000) sugiedojo Lat
vijos himną.

Paskutinis programos punk
tas buvo — vestuvinio atsisvei
kinimo aneigos “Atvadibas”, ku
rias atliko Detroito latvių an
samblis.

Festivalio programon buvo 
Įjungtos ir parodos: rankdarbių, 
dabarties latvių meno, kilnoja
moji Latvijos istorijos ir kul
tūros paroda, suorganizuota Lat
vijos penkiasdešimtmečio proga.

Sekmadienį įvyko visu tikybų 
latviams pamaldos. Kiekvieną 
vakarą vyko šokiai.

Sekanti latviu dainų šventė 
įvyks 1970 m. Toronte. Numa
toma tuo pačiu metu surengti 
ir latvių jaunimo kongresą, ku
ris turėjo įvykti šią vasarą Va
karų Berlyne, bet nepavyko.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
pasmerkė sovietinę Čekoslova
kijos okupaciją, primindamas 
pasauliui, jog tragedijos pra
džios reikia jieškoti 1945 m. Jal
tos konferencijoje, kur JAV ir 
Sovietų Sąjunga Europą pada
lino į savo įtakos zonas. Prancū
zijos vyriausybė šioje konferen
cijoje nedalyvavo, šią mintį 
prez. De Gaulle kelia jau ne- 
pirmą kartą, kaltę dėl R. Eu
ropos sovietinės okupacijos su
versdamas amerikiečiams. Į pre
zidento De Gaulle pareiškimus 
tuojau pat reagavo JAV amba
sadorius W. A. Harrimanas Pa
ryžiuje. Jo teigimu, prez. De 
Gaulle pareiškimai apie Jaltos 
konferenciją yra neteisingi jau 
vien dėlto, kad anuometiniam 
generolui De Gaulle neteko da
lyvauti konferencijoje, kai tuo 
tarpu jis pats buvo oficialus 
JAV delegacijos narys. Taigi, 
prez. De Gaulle nežino šios kon
ferencijos eigos ir savo nežinoji
mu klaidina pasaulį.

Egiptiečiu laikraščio “Al Ah
ram” pranešimu, prez. G. A. 
Nasseris atidarė vienintelės 
Egipto politinės partijos — Ara
bų Socialistų Sąjungos konfe
renciją, kurios tikslas yra pa
skelbti visuotinę jėgų mobiliza
ciją kovai prieš Izraelį, nes tik 
karo priemonėmis Egiptas ga
lės atgauti 1967 m. Izraelio oku
puotas sritis. Atrodo, kad šį kar
tą tai gali būti daugiau nei tuš
čias grasinimas. Egipto vyriau
sybė prie Suezo kanalo yra su
traukusi apie 130.000 sovietų iš 
naujo apginkluotų karių ir pa
staruoju metu evakuoja civilius 
gyventojus. Karui pradėti, be 
abejonės, reikia Sovietų Sąjun
gos sutikimo, kuris šį kartą ga
li būti duotas. Izraelio-Egipto 
karas būtų palaima Maskvai, nes 
pasaulio dėmesys tada nuo Če
koslovakijos nukryptų Į Arti
muosius Rytus.

Britų dienraštis “The Times” 
Londone praneša, kad 88 sovie
tų rašytojai pasirašė laišką, 
smerkianti sovietų kariuomenės 
invaziją į* Čekoslovakiją. Para
šai buvo pradėti rinkti, praėjus 
porai dienų nuo okupacijos pra
džios. Rašytojų pavardės neskel
biamos, bet jie visi priskiriami 
liberaliųjų grupei, siekiančiai di
desnės žodžio laisvės Sovietų Są
jungoje.
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® REUMAME (J/II IMI:
niai tekstai visai netinka šių die
nų reikalavimams. Penki šimtai 
delegatų su žvakėmis rankose 
žygiavo keturias mylias į sovie
tų ambasadą protestuoti prieš 
invaziją čekoslovakijon.

* Bavarijos pradžios mokyk
los, ligi šiol buvusios konfesi
nės, padarytos viešosiomis. Dau
guma Bavarijos gyventojų — 
74,8% balsavimo keliu pasisa
kė už konstitucijos pakeitimą, __ _________ _____ _________
pagal kurį pradžios mokyklos atvyko šį kartą, peršasi dvi: vie- 
suvalstybinamos, bet auklėji-' -- .
mas jose bus ir toliau krikščio
niškas. Iki šiol Bavarijos kata
likai ir protestantai turėjo at
skiras pradžios mokyklas, bet 
pastaraisiais metais atsirado 
įvairių sunkumų — ideologinių 
ir praktinių, kurie paskatino ba
varus atsisakyti senosios siste
mos. Pakeitimo projektą paruo
šė trys Bavarijos politinės par
tijos.

* Brazilijos vyskupai rodo di
delį susirūpinimą socialiniais 
klausimais. Dalis jų — 33 pra
dėjo organizuoti sąjūdį, siekian
tį socialinių reformų. Sąjūdžio 
priešakyje stovi vysk' Dom Hel- 
der Camara. Jis skelbia ekono
mines, politines ir socialines re
formas, siektinas taikiu būdu, be 
prievartos. Sąjūdžio vadas pa
reiškė: “Mes norime išlaisvinti 
milijonus žmonių, kurie mūsų 
krašte ir mūsų žemyne gyvena 
nuošaliai nuo ekonominės, kul
tūrinės, politinės, socialinės ir 
religinės veiklos. Mes pradėsi
me darbą, reikalaudami respek
tuoti pagrindines žmogaus tei
ses ten, kur tebesilaiko vergi
jos formos, paisyti žmonių tei
siu i gyvenimą, individo laisvę 
ir darbą”. Be to, vyskupai pa
skelbė atsišaukimą, kviečiantį 
visus Brazilijos gyventojus da
lyvauti krašto gerovės kėlime. 
Kitame rašte vyskupai atvirai 
kritikuoja dabartinės valdžios 
diktatoriškumą. kuris nesąs su
derinamas su krikščioniška lai
kysena. Spaudoje buvo paskelb
ta žinia, kad vyskupai parašę ir 
trečią raštą, kuris liko nepa
skelbtas, nes atvirai išdėsto da
bartinę Brazilijos socialinę būk
lę. Dabartinė sistema esanti ko
lonijinė, kuri niekad nepakel- 
sianti krašto gerovės, j’uoba, kad 
du trečdaliai gyventojų esą pa
likti nuošaliai. Šios mintys ra
do ir priešininkų. Kraštutiniai 
dešinieji skatina vyriausybę pro
testuoti Vatikane dėl tokių “ko
munistinių” tendencijų. Prie jų 
prisideda ir kaikurie konserva
tyvieji vyskupai. Pastarųjų gru
pė paskelbė raštą, kritikuojantį 
reformininkus kaip marksizmo 
rėmėjus.

* Anglikonai taipgi mažina 
puošnumą bei prabangumą. 
Anglikonų vyskupas Kanadoje 
R. Dean pareiškė: “Jei mano 
žmonės pamatę mane gatvėje 
pasakys, sveikas, vyskupe — la
bai gerai.” Anglikonų dvasiš
kų a bando sumažinti pasenusius

. ir bereikšmius titulus, kaip “Ma
no Viešpatie”, “Jūsų Malony
bė” ir panašius. Lambeto kon
ferencijoj buvo nutarta atgai
vinti dijakonus ir moteris* dija- 
kones ir tuo būdu atidaryti ke
lią moterims būti kunigais. Pa
naikintas 39 paragrafas, reika
laujantis išpažinti anglikonų ti
kėjimą, kaip kadaise buvo įve
dusi karalienė Elzbieta. Nutarta 
remti sąjūdį už metodistų ir 
anglikonų Bendrijų susijungi
mą, skatinti ekumeninį sąjūdį.

B. M.

* Popiežiaus VI enciklika 
“Humanae vitae” apie šeimos 
prieauglio kontrolę tebėra daug 
kur diskutuojama. Kaikuriuose 

-kraštuose dėl jos įvyko susikir
timų. JAV-se keliolika Vašing
tono katalikų universiteto teo-

dėjo 52 Vašingtono miesto jau
nesnieji kunigai. Pvz. vienas jų 
(O’Donoghue), perskaitęs iš sa
kyklos Vašingtono arkivyskupo 
kardinolo O’Boyle pareiškimą, 
primenantį pareigą laikytis en
ciklikos nurodymų, perskaitė ir 
Vašingtono universiteto kelioli
kos profesorių priešingą nuo
monę. Už tikinčiųjų drumstimą 
ir nepaklusnumą' jis buvo su
spenduotas ir iškeltas iš tos pa
rapijos. Kitiems pagrasinta ta 
pačia bausmę. Minėtiems uni
versiteto teologams įsakyta kol 
kas susilaikyti nuo viešų pareiš
kimų. Enciklikos priešininkai 
sako^ kad šeimos prieauglio 
klausimą turi spręsti tėvai pa
gal savo sąžinę, bet jie nenuro
do, kokių principu tini laiky
tis sprendžianti sąžinė. Tai jų 
silpnoji pusė. Enciklika iš esmės 
neduoda naujų nurodymų, tik 
pakartoja tradicinę pažiūrą bei 
principus.

* Indijos žymus politinis vei
kėjas pasisakė prieš misionie
rius, reikalaudamas išvyti iš 
krašto. Tai Atal Behari Vaj
payee, Indijos parlamento na
rys. Misionieriai esą pavojingi 
žmonės tautai — komunistinės 
Kinijos agentai. Girdi, Indijos 
krikščionys užtektinai pajėgūs 
aprūpinti savuosius brolius.

* Liturginėje konferencijoje, 
kuri įvyko -Vašingtone, dalyvavo 
4.000 asmenų. Pirmininkavo 
kun. J. Connolly iš Baltimorės. 
Kalbėtojai apgailestavo Bendri
jos pasyvumą šio meto sąjū
džiuose ir nesidomėjimą moder
niomis revoliucijomis.

* Tanzanijoj, Afrikoje, buvo 
paminėtas šią vasarą pirmųjų 
misijonierių atvykimas. Visą sa
vaitę vyko religinės ir civilinės 
programos. Šv. Dvasios vienuo
liai buvo pirmieji, atvykę 1867 
m., vėliau prisidėjo benedikti
nai. kapucinai, pasijonistai ir 
kiti. Šiandien jau yra 23 vysku
pijos. Turi ir kardinolą Rugamb- 
wą, pirmąjį afrikietį. Iš 12 mili
jonų gyventojų katalikų yra pus
trečio milijono.

* Bostone rugsėjo 9-12 d. įvy
ko metinis kanonų teisės spe
cialistų susirinkimas. Iš 800 gy
venančių Amerikoje dalyvavo

. 450. Be kitko, buvo diskutuoj’a- 
ma moters padėtis Bendrijoje, 
Vakarų ir Rytų krikščionybė, 
autoriteto bei parapijos proble
mos.

* Popiežius Paulius VI svei
kino Anglikonų Bendrijos vys
kupų suvažiavimą ir padėkojo už 
Įsileidimą septynių katalikų ste
bėtojų. Popiežius išreiškė viltį, 
kad tas susirinkimas pastūmės 
krikščionijos susivienijimą. Ang
likonų Bendrija taip vadinamą 
Lambėt konferenciją šaukia kas 
10 metų. Kun. F. Houtart, socio
logijos profesorius Liuveno uni
versitete, Belgijoj, iškėlė klau
simą ar Bendrija iš tikrųjų eina 
su darbininkų klase. Pasak jo, 
Bendrija privalo ne tik maty
ti revoliucijas, bet ir jas orien
tuoti pagal Kristaus mokslą. 
Konferencijoj pareikšta, kad į 
anglų kalbą išverstieji liturgi-
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Seimo darbus sveriant
Trečiasis PLB seimas jau nu

ėjo į istoriją. Kaip ir kiekvie
nas didelis įvykis, jis pareika
lavo daugelio žmonių įtemptų 
pastangų, kurios pasiekė gražių 
pasekmių, šalia laimėjimų, bu
vo ir nesėkmių. Tai yra žmogiš
ka, ir būtų nenatūralu, jei ne
sėkmių nebūtų. Ir jeigu šioje 
vietoje ryžtamasi kalbėti apie 
sėkmes ir nesėkmes, tai tik tam, 
kad sėkmėmis pasidžiaugtume, 
o iš nesėkmių pasimokytume.* * *

Sėkmių eilėje pati didžioji 
buvo, palyginti, didelio atstovų 
skaičiaus atvykimas iš tolimųjų 
kraštų, įskaitant ne tik V. Vo- 
r -j..■ 
Argentiną, Venecuelą, Australi
ją ir Naująją Zelandiją. Tiesa, 
buvo užjūrio atstovų ir antraja
me seime, tačiau daug mažiau. 
Be to, dalis jų pasiliko Ameri
koje gyventi, šio seimo būklė 
buvo žymiai geresnė tuo, kad iš 
užjūrių atvyko ištisos delegaci
jos ir jos visos po seimo grįžo 
atgal toliau gyventi ir veikti 
tuose kraštuose. Galvojant apie 
priežastis, kodėl toks didelis to
limųjų kraštų atstovų skaičius 

* * *
Pagrindinė nesėkmė, tiesiog 

seimo nelaimė, vos nesugriovu
si visų seimo darbų, buvo sei
mo darbo tvarkos reguliaminas. 

____t_______________ _  _ . _ Ginčas prasidėjo dėlto, kad pa- 
kietiją’, Italiją, Britaniją, bet ir skutinę reguliamino redakciją 

-__ - - - seimo nariai gavo tik paties sei
mo metu ir neturėjo laiko su 
juo detaliau susipažinti. Toliau 
paaiškėjo, kad reguliaminas yra 
iš dalies darbo tvarkos taisyk
lės, iš dalies PLB konstitucijos 
keitimas (sakysime, kvorumo 
reikalai yra konstituciniai). Ei
nant į mišką toliau paaiškėjo, 
kad konstitucijos keitimas visai 
neįtrauktas į seimo darbotvar
kę. Dar toliau paaiškėjo, kad pa
ti konstitucija turi stambių trū
kumų, sakysime — neaiškus 
PLB valdybos narių statusas 
seime (ar jie gali balsuoti), žiū
rint į reguliaminą grynai kaip 
į darbo tvarkos taisykles, jis pa
sirodė labai painus. Pvz. pagal 
reguliaminą, siūlymai gali būti: 
privilegijuoti, šalutiniai, esmi
niai, atsitiktiniai. Kiekvienas tų 
siūlymų dar turi' po kelis po
skyrius. Tuo būdu susidaro 20 
atskirų siūlymų rūšių. Kiekvie
nai iš tų rūšių pagal lentelę nu
rodyti keturi procedūriniai rei
kalavimai. Pvz. viena iš dvide
šimties siūlymų rūšių yra siū
lymas užbaigti p'osėdį. Pagal len
telę, jis turi būti paremtas, ne
diskutuotinas, nepapildytinas, 
sprendžiamas balsų dauguma. 
Kokis Saliamonas gali pagal to
kią komplikuotą tvarką pirmi
ninkauti poros šimtų įsikarščia
vusių tautiečių seimui? Su sta
tutu seimas vargo beveik visą 
pačią darbingiausią pirmąją sei
mo dieną. Katkartėmis reikalai 
taip įstrikdavo, -kad vienu metu 
Australijos delegacija galvojo 
apie išėjimą iš seimo, nes, anot 
vieno jų atstovo J. Valio žodžių: 
“Mes ne tam skridome kelis 
tūkstančius mylių, kad gaišin- 
tumėm laiką tuštiems forma
liems ginčams.” Tąip, tai buvo 
šiurpu ir neįtikėtina, kad PLB 
seimas gali patekti į tokią pa
dėtį. Pagaliau atsirado keturi 
pasiūlymai: a. reguliaminą pri
imti, b. priimti St. Barzduko pa
siūlytą reguliamino dalį, c. pri
imti dr. Nemicko pasiūlytas 
trumpas darbo tvarkos taisyk
les, c. A. Rinkūno siūlymas (pa
darytas 9 v. ryto ir pakartotas 
apie 3 v.p-.p.) reguliaminą at
mesti ir pavesti seimo prezidiu
mui vadovauti seimui pagal tra
dicinę visiems žinomą susirin
kimų tvarką. Balsuojant iš eilės 
pirmąjį pasiūlymą, už balsavo 
36. prieš 32 ir 6 susilaikė. Tada

na, .tai neabejotina PLB jauni
mo kongreso įtaka (kaikurie de
legatai buvo ir jaunimo kon
grese, kuris paliko jiems neiš
dildomą įspūdį), antra, tai pa
sekmė judrios PLB pirmininko 
J. Bačiūno veiklos, kuris pats 
bent po du kartu užjūrio kraš
tus aplankė ir kvietė vykti j 
seimą.

❖ ❖ ❖
Sėkmių eilėje yra ir meni

niai parengimai, ypač didingas 
baigiamasis koncertas garsioje 
Linkolno Centro salėje. Didelė 
dalis šio koncerto programos 
buvo mūsų kompozitorių specia
liai tai progai sukurta. Du labai 
geri ir sektini pavyzdžiai: ruošti 
koncertus tik gerose auditorijo
se ir duoti juose kuo daugiausia 
originalių lietuviškų karinių. 
Koncertų organizavime neabe
jotinai jautėsi operos sol. V. Jo- 
nuškaitės-Leskaitienės ranka bei 
darbas ir muz. A. Mikulskio dva
sia.

Sėkme reikia laikyti ir gražų 
Niujorko lietuvių jaunimo įsi
jungimą Į seimo darbus. Jie ne 
tik nuoširdžiai padėjo atlikti 
techniškuosius seimo darbus, 
bet ir suorganizavo bei įvykdė 
demonstracinę motorkadą ir 
jaunimo pasirodymą bu v. pasau
lio parodos aikštėje, vadovavo 
baliui ir įvykdė jo programą, da
lyvavo su vėliavomis iškilmin
game seimo uždarymo posėdy
je-

Didžiųjų sėkmių sąrašui pri
klauso ir darbo posėdžių paskai
tos. VLIKo pirm. dr. J. Valiū
no paskaita Lietuvos laisvinimo 
tema, St. Lozoraičio, jn., paskai
ta apie padėtį Lietuvoje ir A. 
Rinkūno — apie mūsų kultūros 
bei švietimo rūpesčius buvo 
kruopščiai paruoštos, išmąsty
tos. Suglausta forma jos perda
vė pagrindines problemas tais

LENKŲ KARINIS ATTACHE

I Lenkijos atstovybė Kaune
LEON MITKIEWICZ

ir kitų 
jų tarpe 
ir lenku £
naujoviš-

(Tęsinys iš praeito nr.)
1939 m. karnavalas Kaune 

buvo labai gyvas. Veikė opera, 
kurioje pasirodydavo 
valstybių garsenybės, 
E. Turska-Bandrovska 
baletas.

Kauno opera buvo 
kam miesto teatro pastatė, ne
toli Laisvės Alėjos. Didelė salė, 
lygiai kaip ir scena su gera akus
tika. šalia pagrindinės salės bu
vo keli mažesni salonai, bufetai 
ir kt. Bilietai visuomet būdavo 
išparduoti bent keletą savaičių 
prieš spektaklį ir jais pasirūpinti 
reikėdavo specialiai Lietuvos už
sienių reikalų ministerijoj.

Kaimo publika gyvai reaguo
davo ir su entuziazmu priimda
vo muziką, dainą ir šokį. Tačiau 
savo apranga lietuviai operoj at
rodė labai nevienodai: partery
je ir ložėse, Turskos-Bandrovs- 
kos gastrolių metu, šalia elegan
tiškų moteriškų ir vyriškų va
karinių drabužių, matėsi megz
tukai ir kasdieninė apranga. Bū
davo lyg ir masinis paradas 
teatro fojė. Publika — daugiau
sia mokyklinis ir akademinis 
jaunimas — žygiavo poromis ap
link visą salę viena kryptimi. 
Pora už poros, dvi poros kar
tu, arba vėl keletas mergaičių 
žygiuodavo 15-20 minučių per
traukos metu be jokio sustojimo. 
Prie sienų stovėdavo jaunuoliai, 
stebėdami' žygiuojančias poras. 
Toks paradas pulkininkui L. M. 
priminė carinės Rusijos provin
cinio miestelio teatrą.

Po E. Turskos - Bandrovskos 
gastrolių Lenkijos pasiuntinybė 
buvo numačiusi 1940 m. sezonui 
pakviesti į Kauną Varšuvos ope
ros solistus ir gal net operą su 

ros ir švietimo reikalais (o kul
tūra ir švietimas juk yra pagrin
dinė bendruomenės darbo sri
tis) buvo likę tik 15-20 minu
čių. Prelegentui paskaitą per
skaičius, diskusijoms laiko ne
beliko.

rovskos garbei priėmime Char- 
vatų namuose dalyvavo per 200 
asmenų. Pakviesti buvo vyriau
sybės ir kariuomenės atstovai, 
muzikos kritikai, spauda, rašy
tojai, dailininkai, operos atsto
vai — kaip autorius sako, visas 
intelektualinis Lietuvos pasau
lis.

Charvatai gyveno labai gra
žiame ir patogiame name. Prie 
vilos taip pat buvo didelis dar
žas. Ši vieta buvo užpirkta Len
kijos vyriausybės, nes numatė 
joje pastatyti naujus Lenkijos 
pasiuntinybes rūmus Kaune.

Charvatai, tiksliau sakant, 
Vanda Charvatienė turėjo ge
rą skonį, tad ir namo vidus buvo 
įrengtas labai skoningai: kilimai, 
daug lenkiškų paveikslų — Ak- 
sentoviez, Žmurko, Kossak ir kt., 
medžio raižinių, meniškų smul- 
kybių, tvarkingai išdėstytų sa
lonuose. Tai kėlė stilingų,'mo
dernių baldų grožį ir sudarė 
augštos kultūros įspūdį. Viršu
tiniai salonai tarnavo tik inty
miems popietiniams pasikalbėji
mams ir būtinam Charvatų na
muose bridžo žaidimui.

Priėmimas Turskos-Bandrovs- 
kos garbei galutinai pralaužė le
dus šaltai besilaikančios lietu
vių visuomenės Lenkijos pasiun
tinybės atžvilgiu. Charvatai pa
sirodė puikūs šeimininkai, mo
ką savo namuose sukurti jau
kią nuotaiką. Visi lietuviai sve
čiai jautėsi labai laisvai. Min. 
Charvatas mėgdavo sulošti bri
džą, tačiau iškalbėdavo kiekvie
ną partnerio ėjimą. Skambinda- 
davo jis iš klausos fortepijonu, 
daugiausiai lenkiškus oberkus, 
kujaviakus, polkas ir mazurkas.

Sol. E. Bandrovskos priėmi- 

rint galvoje seimo pasidalinimą, 
siūlome pavesti prezidiumui ves
ti seimą savo nuožiūra ir nau
dotis reguliaminu tik tada, kai 
reikės. Visi tam pritarė, ir ne- 
lemtingu reguliaminu visame 
seime nebuvo naudojamasi. Tai 
kam gi gaišome kone šešias va
landas? Tokį pareiškimą reikė
jo padaryti pačioje pradžioje, 
kai buvo matoma, kad regulia- 
mino klausimas seimą skaldo ir 
be reikalo gaišina laiką.* * *

Prie nelaimingų seimo mo
mentų tenka priskaityti ir dr. K. 
Keblio paskaitą iškilmingame 
posėdyje apie valstybiškumą ir 
tautiškumą. Paskaitos pradžio
je pats prelegentas pareiškė, 
kad paskaita yra kontroversinė. 
Gerai, kad tema buvo pajudinta, 
bet nejaugi gerb. daktaras ne
žinojo, kad iškilminguose posė
džiuose, kuriuose negali būti 
diskusijų, kontroversinės paskai
tos neskaitomos? Kaip gi galima 
iškilmingame posėdyje kritikuo
ti organizacijas ir veiksnius, kai 
čia pat sėdi jų vadovybės, nega
linčios atsakyti į kaltinimus, nes 
to neleidžia iškilmingojo posė
džio procedūra! Dalis kaltės 
tenka ir buvusiai PLB valdybai, 
kuri leido, kad tokia apgailėti
na padėtis seime susidarytų. 
Nedaug trūko, kad dalis seimo 
narių būtų pasijutę įžeisti ir iš 
šio iškilmingojo posėdžio išėję.

❖ ❖ ❖
Dar viena painiava seime — 

tai su garbės svečiais. Niekam 
neginčijant teisės būti pagerb
tam, visdėlto Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime pirmoji 
pagarba turėjo priklausyti at
skirų kraštų Bendruomenių pir
mininkams, ypač atvykusioms iš 
tolimųjų užjūrių. Juk jie neša 
pagrindinę PLB naštą. Gražų 
pavyzdį parodė pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, pasodinda
mas už garbės stalo visų kraš
tų jaunimo delegacijų pirminin
kus. šiame seime buvo kitaip. 
Už garbės stalo (neskaitant min. 
St. Lozoraičio, sr., ir PLB pirm. 
J. Bačiūno) sėdėjo įvairių JAV- 
se esančių veiksnių vadai, o už
jūrio pirmininkai — minioje. 
Buvę PLB pirmininkai visai ne
gavo garbės pakvietimų į seimą. 
Kaikas iš salėje esančių buvo 
gavę garbės pakvietimus, tačiau 
jie buvo pamiršti; Susidarė įspū
dis, kad seimui rengti komitete 
garbės pakvietimus rašė, kas no
rėjo, ir niekas nežinojo kam ir 
kieno šios rūšies pakvietimai bu
vo išsiųsti.

Iš JAV-bių išvykę atstovai iš
sinešė įspūdį, kad jubilėjinių 
metų seimas visdėlto turėjo bū
ti sklandesnis. Seimo rengėjai, 
be abejonės, tuos nesklandumus 
iš anksto matė, tačiau nepajėgė 
jų laiku pašalinti. Galbūt se
kantį seimą reiktų • šaukti kita
me krašte, kur būtų ramesnė ir 
darbui daugiau tinkanti atmo
sfera. J. G. P.

didelį pasisekimą, nes pik. L. M. 
apskaičiavimu, kiekvienas sve
čias jo išgėrė po vieną bonką. 
Priėmimas užtruko iki pat ryto.* * *

Kitą pobūdį turėjo priėmimai 
Lenkijos tautinių švenčių pro
ga. Jų metu, t.y? 1938 m. lap
kričio'11 ir 1939 m. gegužės 3 
d. (pirmoji data — Lenkijos ne
priklausomybės, antroji — kons
titucijos diena — K. B.), per 
Lenkijos pasiuntinybę Kaune 
pereidavo per 1000 Lietuvos len
kų, kurie bent trumpai norėjo 
pabūti simbolinėj Lenkijos že
mėj. Tuo metu pasiuntinybės 
patalpose galima buvo sutikti, 
šalia kunigų ir inteligentų, dar
bininką ir ūkininką, šlėktą ir 
aristokratą. Jaunimas daugiausia 
stebėjo pik. karinę uniformą, 
klausinėdamas apie Lenkijos ka
riuomenę. Jų visų akyse pik. L. 
M. žadino norą ir užsidegimą 
dėvėti šią uniformą. Tais jau
nuoliais daugiausia buvo Kauno 
lenkų gimnazijos moksleiviai.

Vyresnio amžiaus lenkai — 
darbininkai ir valstiečiai dau
giausia teiravosi apie gyvenimo 
sąlygas Lenkijoj, darbą ir atlygi
nimą. Nesiskundė jie savo gy
venimu, nors nevienas atrodė 
labai vargingai. Ir kas svarbiau
sia — nė vienas jų neturėjo jo
kio noro emignioti j Lenkiją. 
Jie taip pat teiravosi, ar Len
kija susitaikys su Lietuva, pa
judindami ir Vilniaus klausimą, 
ar galima bus kada nors aplan
kyti Aušros Vartus. Norėtų len
kai, kad Lietuvoj veiktų pra
džios mokyklos su lenkų dėsto
mąja kalba, bažnyčiose — išpa
žintis. pamokslai ir giesmės bū
tų atliekama lenkiškai. Viena
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Mūsų skyriaus narei LIONEI KYBARTIENEI, jos my

limai MAMYTEI Lietuvoje mirus, reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime —

K. L. Katalikių Moterų Draugijos 

Hamiltono skyrius

TIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

Mylimai MAMYTEI mirus Lietuvoje, LIONĘ KYBAR

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

1967 m. gegužės 30 d. sudariau sutartį su bendrove išlieti garažo 
grindis, įvažiavimą, dalį šaligatvio ir laiptelius. Sutarta suma buvo 
$295. Sekantį mėnesį bendrovė pranešė, kad apsiskaičiavo ir kaina 
turėtų būti $340. Su tuo sutikau ir darbas buvo atliktas. Po poros 
savaičių garažo grindyse atsirado duobės, o įvažiavime — vėžės. Man 
pranešus, garažo grindys buvo palygintos, bet įvažiavimas netaisytas. 
Po kiek laiko duobės vėl atsirado. Po žiemos įvažiavimas ir šaligat
vis sutrūkinėjo, garažo grindys suminkštėjo, laipteliai sukrypo. Bend
rovė garantavo darbą dvejiem metam. Ką daryti? A. V.

Bendrovė visai neatsako į “The Telegram” patarimų tarnybos 
laiškus. Šį rudenį bendrovė turi prailginti savo leidimą, todėl geriau
siai rašyti skundą Mr. J. Neville, Metro Licensing Commission, 171 
Eglintdn Ave. East, Toronto 12.

Gyvendamas Vokietijoje buvau nusilaužęs dešinę ranką. Geri Vo
kietijos gydytojai ranką sugydė ir aš jiems esu dėkingas. Atvažia
vęs į Kanadą turėjau automobilio nelaimę ir buvau sunkiai sužeis
tas. Kairė koja virš kelio buvo nulaužta. Nors ligoninės gydytojai 
sakė, kad koja gerai sugis, bet taip nebuvo. Galbūt nuo per ilgo 
ligoninėje gulėjimo kaulai užėjo vienas ant kito ir taip sugijo. Koja 
paliko stangi, nelinksta per kelią. Išėjus iš ligoninės 3 gydytojų ko
misija pripažino, kad aš galiu dirbti tik lengvą darbą. Tačiau aš nega
liu tokio darbo gauti. Vietos darbo įstaiga neturi nei sunkių, nei leng
vų darbų. Norėčiau sužinoti, ar Toronte yra įstaiga ar organizacija, 
kuri parūpina darbą panašiems invalidams? Šiuo metu dirbu ūkyje, 
kur darbas yra sunkus ir su stangia koja labai sunku dirbti. Be to, 
mano ranka irgi greitai pailsta. Noriu pažymėti, kad aš neturėjau 
jokios automobilio draudos ir nieko negavau. Esu 56 m. amžiaus.

K., Eden, Ont.
Esate tikrai nemalonioje padėtyje. Jieškant darbo, du dalykai yra 

pagrindiniai: amžius ir sveikata. Turite būti pagirtas už tai, kad ir 
menkos sveikatos būdamas dirbate sunkų darbą. Kiti jieškotų ne dar
bo, bet valstybinės pašalpos. Toronte yra organizacija, kuri padeda 
panašiais atvejais. Rašykite laišką Social Planning Council, 55 York 
Street* Toronto 1, Ont. Be to, patartina sekti visus darbo skelbimus 
angliškoje ir lietuviškoje spaudoje. Gali pasitaikyti darbų, kaip sargo 
ar prižiūrėtojo, kur darbdaviai nori vyresnio amžiaus asmens.

Š. m. vasario 3 d. važiavau kaip keleivis žento automobilyje, 
kuris susidūrė su kitu automobiliu. Galva atsimušė į priekini stiklą, , 
subraižė veidą ir sutrenkė sprandą. Buvau nuvežtas į ligoninę, kur 
suteikė pirmąją pagalbą ir peršvietė. Sprandas skaudėjo 3 savaites 
ir negalėjau dirbti. Dar ir dabar kartais jaučiu skausmą. Gydymo 
išlaidos ir praleistas darbas man atsiėjo virš $200. Policija pakaltino 
kito automobilio vairuotoją, kuris važiavo nesavo automobiliu, ir nei 
jis, nei savininkas neturėjo jokios draudos. žento draudos bendrovė 
sutaisė jo automobilį, bet man nuostolių neatlygino. Prašau patarti, 
kur aš turiu kreiptis, kad man būtų apmokėti nuostoliai? T. ž.

Atrodo, kad Jūsų žento drauda buvo paprasta ir neapdraudė ke
leivių. Bendra taisyklė — keleiviai privačiame automobilyje važiuo
ja savo rizika. Užmokant keletą dolerių daugiau galima gauti drauda, 
kuri apdraudžia ir keleivius. Patikrinkite žento drauda ir jeigu ji 
keleivių nedengia, nėra tikro kelio Jūsų nuostoliams atgauti.

kitaip giedoti “Sveika, Marija”, 
kaip tik “po noszemu” (mūsišai), 
o išpažinties negalinti eiti, nes 
kunigas nemoka “mūsiškai”. 
Prisiminimų autorius sako, kad 
Lietuvos lenkų kalba yra pana
ši Vilniaus krašto lenkų tarmei, 
kuria kalba Vilnius, Vilniaus 
kraštas ir kalbėjo D. Lietuvos 
kunigaikštystė. Ši lenkų tarmė 
esanti labai minkšta, dainuojan
ti, su gausiom priemaišom gu
diškų žodžių.

Pik. L. M., rašydamas apie 
Kauno lenkų gimnazijos paren
gimą, sako, tas jaunimas jam 
kvepėjo tikru idealu ir patrio
tizmu, tačiau visa nuotaika pri
minė carinės Rusijos okupacijos 
laikus ir jo jaunystės dienas, 
kai lenkų jaunimas slaptai su
sirinkdavo mokytis nesufalsifi
kuotos caro-okupanto Lenkijos 
istorijos ir geografijos. Panašus 
vaizdas esą buvo ir Lietuvoj. 
Lietuvos lenkų jaunimas negalė
jo viešai manifestuoti savo len
kiškumo ir karštų jausmų Len
kijai. Jame vyravo konspiraci
nė dvasia.

Iš visų Lietuvos lenkų jauni
mo organizacijų autorius išski
ria Kauno lenkų gimnazijos 
skautus, kurie 1939 m. rudenį 
atliko daug pastangų, eidami 
ryšininkų pareigas tarp Lenkijos 
pasiuntinybės ir internuotų len
kų karių Lietuvos stovyklose.

Neužmiršo pik. L. M. aprašy
ti lenkų dvarų Lietuvoje, vieš
nagių juose, slaptų kelionių pas 
lenkiškai kalbančius kaimie
čius ir kt.

1939 m. rugpjūčio 25 d. Lat
vijos karo atstovas pik. Deglavs 
paskambino pik. L. M., prašy
damas pasikalbėti labai rimtais 
klausimais. Sutarta susitikti 5 
vai. viename Panemunės resto
rane. Čia latvis iš karto pažymė-
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B. Latauskienė ir šeima
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tinių pik. Deglavs sužinojęs, 
kad artimiausių dienų laikotar
pyje Vokietija, negavusi teigia
mo atsakymo' į savo reikalavi
mus, pradės karinius veiksmus 
prieš Lenkiją. Pik. L. M. galvo
jo, kad latvio kalba ir veikla 
buvo inspiruota pik. Justo, nes 
latvis kalbėjo apie stiprią Vo
kietijos armiją, kuri esanti pa
jėgi nugalėti Lenkiją ir Prancū
ziją, ypač pasirašius nepuolimo 
sutartį su Sov. Sąjunga. Tokiu 
būdu, išskyrus Sov. Sąjungą, vi
sa Europa priklausys Vokietijai. 
Tai atsiekę, vokiečiai lengvai 
galės gintis ilgus metus prieš 
Anglijos ir eventualiai JAV lai
vyną. Palyginus Vakarų demo
kratijos vidaus jėgas su Vokie
tija, matoma aiški pastarosios 
persvara. Vokietijos visa takti
ka ir strategija bus agresyvaus 
pobūdžio. Be Sov. Sąjungos pa
ramos vakarinės demokratijos 
nenugalėsiančios Vokietijos. Jis 
pabrėžė, kad Vokietija yra pil
nai pasiruošusi karui, kad ji 
puls Lenkiją visom savo jėgom; 
Lenkijos puolimas bus įvykdy
tas su 75 pėstininkų ir šarvuo
čių divizijom, su visu oro laivy
nu. Tai bus staigus ir baisus 
smūgis, kurio Lenkija neatlaiky
sianti. Vokietijos kariuomenės 
telkimas prie Lenkijos sienos 
esąs užbaigtas.

Pik. L. M. atsakė, kad latvio 
informacijos atitinka Lenkijos 
turimąsias žinias; priminė, kad 
vakarinių demokratijų, ypač J. 
A. V., ūkinis ir pramoninis pa
jėgumas yra žymiai stipresnis už 
Vokietijos. Šiuo ginklu JAV ga
li paklupdyti Vokietiją.

J klausimą, kaip pasielgs Lat
vija konflikto metu. pik. Deg
lavs atsakė, kad ji bus neutra
li, tačiau įlenki jos karinis lai
vynas nelabai mielai bus priima
mas Liepojoj, jeigu ten jieškos 
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AČIŪ "GYVATARUI"!

IŠSIVEŽĖ! PUS| MŪSŲ ŠIRDIES
Prabėgo darbinga jubilėjinių 

kovos metų vasara Vokietijoje. 
Kaikam buvo sunku suspėti vi
sur dalyvauti, tiek visokių, pa
rengimų būta! Dabar, rugsėjo 
saulei melancholiškai besišyp
sant, iš perspektyvos grįžtant 
atgal, nejučiomis pradedi sver
ti, vertinti visus susitikimus, 
mintis ir darbus. Ir čia neabe
jotinai iškyla kaip šviesus stul
pas mūsų skurdžiose tremties 
dienose pasirodymas Kanados 
žymiojo tautinių šokių vieneto 
“Gyvataro”, atidarant XV-tąją 
lietuviškųjų studijų savaitę Ro
muvoje, Vasario 16 gimnazijoje.

Dabar jau galima viešai pa
sisakyti, kad beveik niekas ne
tikėjo, kai ėmiausi iniciatyvos 
atsikviesti “Gyvatarą” į Vokie
tiją, jog šokėjai sutiks išsukti 
iš savo tiesioginio kelio į tarpt, 
šokių festivalį Prancūzijoj. Vil
tys visai sumažėjo prasidėjus 
pašto streikui Kanadoje. Ryšys 
su vadove p. Breichmaniene nu
trūko, ir tik “Gyvatarui” atskri
dus 1. VIII į Paryžių pavyko 
telefonu galutinai susitarti, kad 
jie tikrai atvyks į studijų savai
tės atidarymą 4. VIII.

Tuoj sukrutome rašyti prane
šimus studijų savaitės daly
viams, kad tik nevėluotų atvyk
ti, nes “Gyyataras” šoks’. Nega
na to. Norėj’ome, kad kuo dau
giau Vokietijos lietuvių pama
tytų šokėjus. Todėl išrašėme 
kvietimus aktyvioms apylinkėms 
su pastaba, kad tik gražiam orui 
esant atvažiuotų, nes tada šokiai 
galės vykti gimnazijos parke. 
Gimnazijos salė yra nedidelė ir 
negali sutalpinti didesnio skai
čiaus žmonių. Deja, visą sekma
dienio (4. VIII.) popietę lino- 
jo... Nežiūrint to, vienas po ki
to pradėjo rinktis iš apylinkių 
tautiečiai. Apie 17 vai. jau vi
sas gimnazijos kiemas prisipil
dė automobilių. Kas daryti? Par-, 
ke šlapia, saleje ankšta... Už 
durų palikti šokių entuziastus, 
atkeliavusius net už 350 km — 
negražu. Tad sugalvojome patuš
tinti valgyklos salę ir ten pa
sieniais susodinti svečius.

Ir koks neužmirštamas įspū
dis, kai vienas po kito pradėjo 
išsivingiuoti jauni, gražūs, mar
gaspalviai šokėjai tarp kolonų! 
Tokių gražių, tikrų tautinių dra
bužių, sutelktų viename ansamb
lyje, dar nesame matę Vokieti
joje. Pas mus vyrukai dar vis 
tebešoka baltom kelnėm ir su 
sportiniais batais... “Gyvata
ro” šokėjai aprengti iš Lietuvos, 
Kanados ir JAV geriausių au
dyklų audiniais.

Kad šokiai buvo gražūs, ne
reikia nė sakyti! Bet kodėl jie 
tokie buvo, ne kiekvienas galė
tų lengvai paaiškinti. Visi žino
me, kad liet, šokių choreogra
fija yra įdomi, Įvairi, originali, 
kad kiekvienas ansamblis savaip 
interpretuoja. Man rodos, kad 
“Gyvataro” stiprybė yra jų ne
paprastai gerai išlaikytas liau
dies šokio stilius. Koks lyrizmas 
dvelkia jų šokime! Jokio per
dėto, pertempto judesio, jokio 
įspūdžio, kad jie scenai šoka. 
Taip ir ima noras prisijungti 
prie šokėjų virtinės ir šokti 
drauge, išlieti viduje susitelku
sius jausmus ... Tikriausiai dėl
to iš visų pašalių girdėjosi 
šnabždesys ’.. kaip gražu, kaip 
sava, kaip lietuviška... Kad 
“Gyvataras” atvežė Vokietijos 
lietuviams kažką naujo, tai pa
reiškė visi kalbėjusieji, dėkoju
sieji vardu tų. kurie sekė šokius 
ašarų pilnom akim ir dėkinga 
širdimi. Ne tik naują stilių, bet 
ir beveik visus šokius matėme 
pirmą kartą Vokietijoje — Kad
riliu, Gyvatarą, Lineli. Aštuony- 
tį. Subatėlę, Rugelius. Audėjė
lę (su vyrais). O ir Kepurinę, 
Malūna ir 1.1, pas mus kitaip 
šoka.

“Gyvataro” pasirodymas Va 
sario 16 gimnazijoj buvo lyg III 
Tautinių šokių Šventės čikago 
je pratęsimas. Mes esame už tai 
be galo dėkingi jiems! Buvau 
dariusi nemažai pastangų, kad 
pagamintų kas mums, Vokie
tijos lietuviams, filmą iš III 
Taut, šokių šventės, kad nors 
skaidrių atsiųstų. Nieko nesu
laukiau. Už tai “Gyvataro” šo
kiai, šokti taip, kaip Čikagos 
amfiteatre, mums buvo didelė 
dovana.

Prisimenant “Gyyatarą”, ne
galima nepaminėti ir jo puikios 
pranešėjos stud. Martinkutės, 
kuri tuo pačiu bendru nuošir
dumu, paprastumu, lyriškai pri
statinėjo šokius. Labai įdomus 
buvo ir kiekvieno “Gyvataro” 
šokėjo pristatymas, iš kurio pa
tyrėme, kad jie visi labai “mand- 
rūs”, visi studijuoja, dirba. Tad 
juo labiau reikia vertinti jų di
deles pastangas Lietuvos meno, 
kultūros skleidime. O jie juk su
važiuoja į repeticijas iš apylin
kių! Kad jie suvažiuoja, tai tik
riausiai didžioji kaltininkė yra 
vadovė ponia G. Breichmanie- 
nė. Jos asmuo, tautinio šokio in-, 
terpretavimas ir meilė tam šo
kiui sutraukė gražiausią Hamil
tono jaunimą i ansamblį. Spėjo
me ir mes ją pažinti ir pamilti 
per keletą dienų. Ponia Breich- 
manienė vis kartojo man, kad 
tik nenusivilčiau “Gyvataru” 
tiek pastangų ir vilčių sudė
jus ... Suprantu ją — baimi
nosi, jog pavargę šokėjai iš ke
lionės naujoj vietoj, naujam kli
mate gal negalės reprezentuoti 
“Gyvataro” visoj pilnumoj. O 
gal ir šokėjus nebuvo lengva 
atrinkti ir sucementuoti iš dide
lio ansamblio į 19 žmonių per 
trumpą laiką? Mieloji Ponia, ne
nusivyliau, bet dėkinga širdimi 
Jums’ir Jūsų šokėjėliams turiu 
pareikšti, kas mane ir kitus su
žavėjo ir net nustebino: 1. kad 
Jūs, manęs net nepažinojusi iki 
šiol, taip nuoširdžiai atsiliepėt 
į kvietimą ir iš jaunimą visada 
viliojančio Paryžiaus pasukote 
visi į Romuvos kaimą, už didelį 
kelionės vingį nė cento negauda
mi... 2. kad Jūsų grupė pa
sirodė tokia lietuviška, žavėjo 
mus savo gražia laikysena. Visi 
kalbėjo gerai lietuviškai, o kiek 
dainų jie mokėjo! (Gėda mums, 
kad važiuodami Jūsų parsivežti i 
stoti, svarstėme, ar galima bus 
su visais susikalbėti lietuviš
kai ...); 3. kad buvote atlaidūs 
mums už visokius trūkumus; 
nuoširdūs ir mielai dalinotės pa
tyrimu, patarimais (ar pamenat, 
Ponia, kai neturint kitur vietos, 
po laiptais demonstravote man 
įvairių šokių figūras...), kad 
tenkinot kiekvieną mūsų pagei
davimą, sušokdami pakartotinai 
studijų savaitės dalyviams ir nu
važiuodami net i Koenigsteiną, 
“Kirche in Not” kongresą, kur 
per kelias minutes išgarsinote 
mūsų vardą Įvairių tautų miši
nyje; 4. pagaliau, kad atvežėte 
mums tikrai lietuvišką šoki, 
drabužį ir sielą, už tai pusę mū
sų širdies išsiveždami...

Dėkodama “Gyvatarui”, turiu 
nuoširdžiai padėkoti ir lietuviš
kajai visuomenei Kanadoje bei 
JAV. kuri savo aukomis įgalino 
šokėjus vykti i tarptautini šokių 
festivali, o tuo pačiu ir Į lietu
viškąją salelę Vokietijoje, Ro
muvoje. Alina Grinienė 
Miunchenas, 
1968 m. rugsėjo 5 d.

akkialijoS

Moksleivių ateitininkų stovyklos dalyviai vakarinio suskaupimo me
tu prie vienuolyno rūmų Kennebunkporte

Seselė Viktorija su jaunučiais ateitininkų moksleivių stovykloje 
Kennebunkporte, Maine Nuotr. A. Juzaičio

Akyse pasiliko veidai, vėliavos, jūra...
Ateitininkų moksleivių, jaunių ir jaunučių stovykla pajūryje

Iš įvairių JAV rytinio pakraščio 
miestų į pranciškonų sodybą Ken
nebunkporte suvažiavo daugybė sto
vyklautojų. Tuo metu vyko piknikas, 
tad vadovybė tik paskirstė kamba
rius bei lovas ir leido visam šimtui 
stovyklautojų apsitvarkyti savo nuo
žiūrą. Pirmąją vakarienę valgėm ga
na tyliai. Moksleiviai susirado senus 
draugus ir susipažino su nematytais, 
kurių šiais metais buvo gana daug. 
Jauniai ir jaunučiai, dauguma sto
vykloje pirmą kartą, laikėsi gana 
rimtai ir nedrąsiai. Vakaras baigėsi 
susipažinimo šokiais, kurių metu ra
teliai įjungė visus.

Po sekmadienio, išvažinėjus dau
gumai svečių, pradėjome tikrą sto
vyklavimą. Buvo įvesta taškų siste
ma, kuri skatino stovyklautojus įsi
jungti į bendrus stovyklos darbus ir 
sudarė varžybų nuotaiką tarp sto
vyklautojų būrelių.

Jaunius ir jaunučius seselės mo
kė įvairių rankdarbių. Juos pabai
gę išstatė parodėlėj, kuria grožėtis 
galėjo atvažiavę tėveliai ir svečiai 
per stovyklos uždarymą.

Pašnekesiai
Moksleiviai pradėjo pašnekesius 

skirtomis temomis. Tema būdavo pri
statoma paskaitos arba simpoziumo 
forma, o po to tęsiama diskusiniais 
būreliais, kuriems pirmininkavo ir 
sekretoriavo patys stovyklautojai va
dovo priežiūroje. Po diskusijų — bū
relių pranešimai. Įdomu buvo sekti, 
kaip skirtingai arba kaip kartais vie
nodai skirtingi būreliai darydavo sa
vo išvadas.

Temų buvo įvairių: “Revoliucinės 
jaunimo nuotaikos ir apraiškos pa
saulyje ir ateizmo vaidmuo” — sim
poziumas; T. Leonardo Andriekaus 
kalba apie poeziją; p. Kudžmos, psi
chologo iš Niujorko — “Kiek veikla 
organizacijoj prisideda prie savęs 
realizavimo”; C. Surdoko paskaita 
apie korespondencijų rašymą ir žur
nalistiką. Gabija Juozapavičiūtė, 
“Ateities” redakcinio kolektyvo Ka
nados atstovė, supažindino su žurna
lo leidimo bei spausdinimo būdais. 
Kęstutis Girnius kalbėjo tema “Atei
tininkas ir skaityba”; Antanas Raz
gaitis, MAS užsienio reikalų vedėjas, 
pristatė ateitininkijos ženklus, paaiš
kino jų prasmę ir kalbėjo apie atei
tininkų organizaciją; dail. K. Žo- 
romskis kalbėjo apie^ meną; kun. A. 
Norius — “Galvojimas ir kaip jis 
keičiasi”; Vyt. Volertas — apie jau
nimo ir tėvų santykius; kun. dr. J. 
Vaišnora, MIC — apie katalikų per
sekiojimą Lietuvoje; kun. SL Yla — 
“Baimė gyventi be stipraus įspūdžio, 
nauja irracionalizmo kryptis reaguo
jant prieš perdėtą racionalizmą ir 
perdėtą superorganizaciją”; S. Su
žiedėlis — apie gyvenimo taisykles 
ir jų reikalingumą bei tęstinumą is
torijoje.

Netruko ir linksmesnės bei lais
vesnės programos: sportavome, ėjo
me maudytis jūron arba į baseiną, 
porą kartų turėjome 4 mylių iškylą 
į “Shooting Rock”, lankėme muzėjų, 
turėjome sporto šventę ir net šo
kių pamokas.

Įdomūs vakarai
Vakarinė programa taipgi buvo 

įdomi: turėjome maskaradą, literatū
ros ir dainų vakarus; įdomus buvo 
talentų vakaras, kuriame stovyklau
tojai parodė savo sugebėjimus pia
ninu, daina, deklamavimu, baletu ir 
net sudarė orkestrėlį. Vieną vakarą 
buvo surengtas karnavalas, kuriame 
buvo burtininkų, skaitytuvų (kom
piuterių), įvairių žaidimų ir loteri
jų. Už viską stovyklautojai užmokė
jo lietuviškais litais. Visi stovyklau
tojai rašė rašinius, kurių dalis buvo 
atrinkta ir paskirta “Ateičiai”, o ki
ta dalis — savos kūrybos vakarui. 
Tą vakarą buvo paskaityta ir naujai

"Gyvotoros" šoko Kepurinę Europos lietuvių studijų sovoitėje, ku- sukurtoji legenda apie stovyklos ko
ri įvyko Vosorio 16 gimnozijoj mendanto raudonus sportinius batus.

Si legenda susilaukė iš stovyklauto
jų ir paties komendanto daug ko
mentarų, kurie buvo atspausdinti 
abiejuose stovyklos laikraštėlio “Vis
ko po truputį” numeriuose.

Vadovai
Dvi savaites užtrukusi stovykla 

buvo labai turtinga, turininga, links
ma ir smagi. Stovyklai pirmąją savai
tę vadovavo Juozas Gaila, o antrąją 
— MAS centro valdybos pirm. Ri
mas Laniauskas. Stovyklos kapelio
nu buvo kun. G. Kijauskas, SJ, ko
mendantu — Antanas Razgaitis, vyr. 
merg. vadovėm — Rita Abromaity
tė ir Aušra Kregždytė, vyr. bern. va
dovais — Vytautas Narutis ir Jur
gis Oniūnas, vakarinės programos 
vadovėmis — Laima Underytė ir Ga
bija Juozapavičiūtė, jaunučių ir jau
nių merg. globėjomis — sės. Jonė 
ir sės. Viktorija;' jaun. bern. vado
vu ir akordeonistu — Rimas Juo
zaitis, sporto vadovu — Antanas 
Dambriūnas, vandens sargu — Vy
tautas Maciūnas. Stovyklavo 100 sto
vyklautojų: 50 moksleivių ir 50 jau
nių bei jaunučių.

Jau namo...
Baigiantis stovyklai vėl reikėjo su

sidėti daiktus, atsisveikinant pasi
keisti adresais ir kartais nubraukti 
ašarą. Uždarymas įvyko klasėje su 
vėliavų garbės sargyba. Prezidiumą 
sudarė: dr. A. Juozaitis, rytų MAS 
atstovas ir stovyklos rengėjas; T. 
Andriekus, OFM, pranciškonų pro
vincijolas; T. Kijauskas, SJ, jėzui
tų provincijolas, MAS dvasios va
das ir stovyklos kapelionas; kun. St 
Yla, ateitininkų federacijos dvasios 
vadas; O. Vaitkienė, rytų atstovė 
ALAS valdyboje; Antanas Razgaitis, 
MAS centro valdybos užsienio rei
kalų vedėjas ir stovyklos komendan- 

Nukelta į 7-tą puslapį.

Dabartinė Lietuva iš arti
(Tęsinys iš praeito nr.)

4
Savo buvimo metu Lietuvoje 

vis klausdavau save, ar Lietuva 
išliks gyva, ar lietuvis atlaikys? 
Nelietuvis, kuris vieną dieną yra 
lietuviu, o kitą ne; nelietuvis, 
kuris nedrįsta kalbėti lietuviš
kai Vilniaus gatvėje; lietuvis yra 
tas, kuris nori išlikti lietuviu. 
Kam tik kėliau šį klausimą Lie
tuvoje, niekas man nenorėjo at
sakyti. Kai pastačiau šį klausimą 
vienam kunigui, jis tik patraukė 
pečiais. Kai paklausiau pagyve
nusį lietuvį, tas apsiašarojo. Tą 
klausimą pakartojau vienam jau
nuoliui (atrodo, kad jis buvo 
komjaunuolis). “Tik trys miestai 
yra dar lietuviški — Kaunas, 
Šiauliai ir Panevėžys”, — buvo 
jo atsakymas. Bet ar lietuvis at
laikys, jis nežinojo. Iš tikrųjų, 
Lietuvoje lietuvis nežino, ar jis

FELIKSAS JUCEVIČIUS ką dainelę ar išleisti lietuvi šiką 
~ knygą ar žodyną dar nereiškia

dalykas, jei rusiškasis slibinas tautinės kultūros kūrimo. Tau-
suvirškins Lietuvą keletu metų 
vėliau?

Net ir pati lietuvybė yra šian
dien kolonisto priemonė. Mes 
užmirštame labai dažnai, kad 
Lietuvoje lietuvybė tik tiek to
leruojama, kiek ji tarnauja oku
pacijos pateisinimui. Kokią mes 
beimsime tautinės kultūros for
mą, kiekviena iš jų turi tarnauti 
“tarybinei” politikai, kurios tiks
las yra Lietuvos rusinimas, o 
ne Lietuvos lietuvinimas. Šian
dien Lietuvoje tiek pat “kuria
ma” tautinė kultūra, kiek ji ku
riama Čikagoje, Toronte ar 
Montrealyje. Pašokti Oželį ar

tos kultūra vystosi, kyla ir pro
gresuoja, kai tautinė asmenybė 
mėgina save vis aiškiau išreikš
ti, kai ji jieško vis naujų formų 
ir jas tobulina. To mes išeivi
joje atsiekti negalime, nes mus 
slopina svetima aplinka ir sto
kojame talentų. Tai galioja ir 
Lietuvai. Nežiūrint visų mūsų 
menininkų, muzikų, literatų pa
stangų, Lietuvoje tautinė kultū
ra tik vegetuoja, ir tai lygiai dėl 
tos pačios priežasties kaip ir iš
eivijoje — ji slopinama “tarybi
nės”, t.y. rusiškosios aplinkos, 
ir šioji aplinka reiškia ne tik 
svetimumą, bet ir nelaisvę, kuri 
žudo lietuvio talentą.Lenciūgėlį, uždainuoti lietuviš-

PALENGVA GRIAUNAMA SIENA

Moterų amžius
Besikalbant Įvairiomis temo

mis. patyręs profesorius aiški
na:

— Moterys priklauso prie tri
jų kategorijų: 1. jaunos, 2. ku
rios atrodo jaunos, 3. kurios vis 
dar mano, kad yra jaunos... A. A. ZUZANA VANAGAITĖ, š. 

m. rugpjūčio 22 d. žuvusi automobi
lio nelaimėje Argentinoje. Buvo gi
musi 1941 m. rugpjūčio 3 d. Ave- 
llanedoje. Pradžios mokyklą baigė 
pas seseles kazimierietes parapijos 
mokykloje, kurioje kaip mokytoja 
dirbo apie 9 metus. Pasižymėjo dide
le veikla. Dalyvavo aktyviai per 5 
metus “Rambyno” ansamblyje. Buvo 
nuvykusi į pirmąjį jaunimo kongre
są Čikagon. Grįžusi vadovavo nau
jam ir gajam “Atžalynui”, su kuriuo 
pasirodė IV Pietų Amerikos Liet. 
Kongrese. §ių metų jaunimo stovyk
loje San Paulo mieste, Brazilijoje, 
daug prisidėjo prie programos įvyk
dymo. Argentinos lietuvių kolonijo
je ji visur dalyvavo: jaunimo sam
būriuose, šventėse, draugijų susirin
kimuose. Bet pati gražiausia veikla 
buvo “Atžalyne”, kuris gyveno jos 
idealais — Dievo ir Tėvynės meile. 
Per visas didesnes šventes “Atžaly
nas” dalyvaudavo pamaldose ir pro
gramoje su Šokiais ir dainomis. Visa 
kolonija liūdi jos ir klausia, kas pa
vaduos ją?

beatlaikys!
Mes gyvename iliuzijomis, jei 

manome, kad Lietuvos išlikimo 
klausimas yra tik akademinis. 
Tai nėra retorinis klausimas. Tai 
klausimas, kurį stato lietuviui 
nuolatos “tarybinė” dabartis. 
Daugelis manė, kad tik išeivijo
je lietuviui graso mirtis. Tauti
nė mirtis yra labai reali ir lie
tuviui Lietuvoje.

Nesileiskime apgaudinėti sta
tistikomis, kurios laikas nuo lai
ko pasiekia mus iš Lietuvos. 
Tiesa, šiandien Lietuvoje yra 
daug mokyklų ir mokinių. Tie
sa, kad knygos leidžiamos tūks
tantiniais tiražais. Tiesa, kad 
mokslas yra daugiau ar mažiau 
pažengęs visose srityse. Bęt tai 
dar nėra atsakymas į mūsų tie
sioginį klausimą. Ir žinote kodėl? 
Todėl, kad rusų skaičius diena 
iš dienos didėja’ Lietuvoje. Ar 
šiandien galime kalbėti apie lie
tuvišką Vilnių, Klaipėdą ar Tau
ragę? Kai rusų padidės dar dvi
dešimt procentų, ar begalėsime 
kalbėti apie lietuvišką Lietuvą? 
Kai Lietuvoje bus trys milijonai 
rusų ir trys milijonai lietuvių, 
kokią reikšmę beturės visos tos 
lietuviškos mokyklos, tūkstanti
niai tiražai knygų ir mokslinė 
pažanga? Kiek rusų atvyksta 
kiekvienais metais i Lietuvą, 
niekas tiksliai nežino. Apsigy
venimui leidimus išduoda mili
cija, o milicija yra absoliutinė
je rusų kontrolėje. Tai labai 
aišku.

Kaip atrodo gyventojų padė
tis Lietuvoje šiandien? Vilnius 
ir Vilniaus kraštas yra daugiau 
rusiškas, negu lietuviškas. Len
kų vieton atvyko ne lietuviai, 
bet rusai. Klaipėdos kraštas da
linasi gyventojais per pusę: kai- 
kuriuose miestuose vyrauja lie
tuviai, o kaikur rusai, kaip pvz. 
Klaipėdoje. Kai žinome, kad 
Rytprūsiai yra rusų kolonizuoti 
ir Latvijoje viešpatauja rusai, 
tai ar bereikia abejoti, jog rau
donasis slibinas baigia užsmaug
ti lietuvius?

“Tarybinė” propaganda nuo
latos kalba apie pramonės pa
žangą Lietuvoje. Niekas negali 
paneigti, kad yra naujų įmonių 
bei fabrikų. Tačiau komunistai 
nutyli, kad industrializacija yra 
labai užmaskuota kolonizacijos 
forma. Su kiekvienos įmonės 
atidarymu taip pat atidaromos 
durys rusų naujoms kolonoms. 
Kadangi naujai įmonei aptar
nauti nėra lietuvių specialistų, 
tai jie “importuojami” iš Rusi
jos. Jie atvyksta ne vieni, o su 
šeimomis. Ir kur tik nauja Įmo
nė, ten taip pat. nauja rusų ko
lonija. Rusų yra daugiausia to
se vietose, kur yra daugiausia 
pramonės. Tačiau rusas yra ne 
tik kolonistas, bet ir “tarybinis” 
politrukas. Jis turi prižiūrėti, 
kad lietuviai dirbtų našiai ir 
kad joks gaminys neliktų Lietu
voje. Niekada nebuvo Lietuvo
je tiek fabrikų, ir niekada ne
buvo ten tiek skurdo ir nepri
tekliaus, kaip šiandien. Vakarų 
kraštuose pramonė reiškia gy
ventojams turtą, o Lietuvoje ji 
reiškia žmonių išnaudojimą ir 
kolonizaciją. Net Lenkijoje žmo
nės atrodė geriau apsirengę, ir 
maisto krautuvių matėsi daug 
daugiau, negu Lietuvoje. Kai 
ėjau Kaune Laisvės Alėja, tai 
mane krėtė šiurpas. Gal karo 
metais Kaunas atrodė blogiau, 
bet tuo nesu tikras.

Kolonizacijos šviesoje reikia 
matyti taip pat naujuosius kvar
talus, kurie matosi Kaune ir Vil
niuje. Būtų labai įdomu žinoti, 
kiek ten yra lietuvių ir kiek ru
sų. Lietuvoje butų trūkumas yra 
didelis, bet ne dėl natūralaus 
lietuvių prieauglio, o dėl rusų 
kolonistų. Sakoma, kad Stalinas 
planavęs visus lietuvius, latvius 
ir estus perkelti į Sibirą. Jo įpė
diniai atsisakę nuo tos politikos 
ir nutarę Baltijos kraštus kolo
nizuoti. Ar šios politikos auto
rius yra Suslovas, ar kitas rusas, 
tai jau nesvarbu. Viena mums 
turi būti labai aišku, ir tai be 
jokių abejonių, kad šių kraštų 
kolonizacija eina pilnu tempu’. 
Kaikas mane guodė Lietuvoje, 
jog šičia padėtis esanti geresnė, 
negu Latvijoje ar Estijoje. Bet 
ar tai nėra raminimasis mirčiai 
nuteistojo? Ar tai jau esminis

Stovykloje, kur jaunimas angliškai kalbėjo, bet lietuviškai
giedojo

Mėgstu lietuviško jaunimo 
stovyklas ir jose lankausi, ta
čiau kiekvienas jose išgirstas 
angliškas žodis tiesiog nudiegia 
širdį — tarsi man kas tuo laiku 
sakytų, jos nutautėjimas nebė
ra ateities baubas, bet dabarties 
tikrovė.

“Attention!”
Šiais metais nuvykau Daina

vom žinojau, kad Dainavos sto
vyklavietėje stovyklauja įvairios 
jaunimo organizacijos bei suau
gusiųjų vienetai, ir važiuodamas 
galvojau, ką gi rasiu šią savai
tę besto vykiau j ant: ateitininkus, 
skautus, frontininkus ar studen
tus? Buvo ankstyvas rytas. Skar
daus švilpuko kviečiami apie vė
liavų stulpus būriavosi vaikai. 
Tarp savęs jie šnekučiavosi 
angliškai. Linksmai nusiteikęs 
vadovas sukomandavo: “Atten
tion!” Ir aš pagalvojau: “Na, tai 
tau! šioje stovykloje lietuviai 
jau sau gyvi duobę kasa.” Visi 
pradėjo giedoti Amerikos him
ną ir trys vėliavos kilo augštyn: 
pirmoji — Lietuvos, antroji — 
Amerikos, o trečioji — balta 
su raudonu Vyčiu.

Kas jie? - .
Po Amerikos himno pasigir

do lietuviškasis, tačiau labai 
silpnai: giedojo tik keli vadovai, 
o stovyklautojai tylėjo. Buvo 
aišku, kad jie nemoka. Dar dau
giau mane nustebino, kai po vė
liavų pakėlimo išėjo priekin se
selė Igne ir pradėjo dienotvarkę 
aiškinti... angliškai. “Nu”, ta
riau sau, “arba šią savaitę ang
lai stovyklauja, arba seselė Ig
ne pamiršo lietuviškai.” Dar 
kartą su liūdesiu pažvelgiau i 
pakeltas vėliavas ir ant balto
sios vėliavos po Vyčiu išskai
čiau anksčiau nepastebėtą Įra
šą: “Knights of Lithuania — 
Lietuvos Vyčiai”. Dabar viskas 
man pradėjo pamažu aiškėti. 
Tai buvo trečios, ketvirtos ir net 
penktos kartos lietuvių išeivių 
vaikų stovykla. Nors jie lietu
vių kalbos nemokėjo, tačiau jau
tė, kad yra lietuviai. Ir į šią 
stovyklą jie buvo susirinkę tam, 
kad geriau pažintų Lietuvą, jos 
papročius, dainas ir šokius ir 
kad pramoktų bent keletą žo
džių lietuviškai.

Mokėsi daug
Vėliau džiaugiausi, kai girdė

jau juos bandančius kiekvieną 
išmoktą lietuvišką žodį panau
doti. O mokėsi jie daug! Sese
lė Igne juos mokė lietuviškų 
dainų, išaiškindama kiekvieną 
dainos žodi bei dainos prasmę, 
paskui seselė Jurgita mokė juos 
Įvairiausių lietuviškų išsireiški
mų. kuriems geriau išmokti bu
vo surengtos net varžybos. Ga
liausiai visi energiją išliedavo 
tautiniais šokiais, kurie jiems 
taip patiko, kad matydavai vie
ną kitą laisvalaikio metu lekiant 
pieva suktinio žingsneliu.

ir šoko
Pokalbis su vadovu
Išsikalbėjau su šios stovyklos 

rengėju Juozu Kazlausku. Pa
sirodo, tai nėra pirmoji Lietuvos 
Vyčių vaikams organizuota sto
vykla Dainavoje. Jos buvo pra
dėtos rengti jau prieš keletą 
metų. Prie jų rengimo bei va
dovavimo yra daug prisidėjusi 
ir naujosios kartos ateivė p. 
Damušienė. Į pirmąją stovyklą, 
anot p. Damušienės, atvažiavo 
vos keletas vaikų, šiais metais 
jau buvo virš 50, o ateityje, at
rodo, jų skaičius augs dar spar
čiau. Tai labai svarbus ir svei
kintinas reiškinys. Anot J. Kaz
lausko, kuris ir pats yra čia gi
męs lietuvis ir priklauso Lietu
vos Vyčiams, Amerikos lietuviai 
iki šiol buvo pasidalinę į dvi ne
pereinama siena atsitvėrusias 
grupes: senųjų ir naujųjų atei
vių. Dabar ši siena yra pamažu 
griaunama — visi pradeda jung
tis: senieji, nors ir turėdami 
tvirtą patrijotinį pagrindą, jau
čia, kad jiems labai reikalinga 
nesudarkyta taisyklinga lietuvių 
kalba, o naujieji ateiviai pra
deda suprasti, kad be senųjų už
nugario, patirties ir pagalbos jų 
tautinės jėgos gali pergreit su
nykti. “Štai, ši stovykla”, sako 
J. Kazlauskas, “ir yra abiejų iš
eivijos kartų — senosios ir nau
josios junginys”. Iš tikro, šios 
stovyklos personalas susideda iš 
naujosios ateivių kartos jauni
mo, mokančio gerai lietuviškai 
kalbėti, o stovyklautojai — se
nosios kartos jaunimas, nemo
kąs lietuviškai.

Baigiantis stovyklai buvo tie
siog nuostabu: visi stovyklauto
jai jau buvo po truputį pramo
kę lietuviškai, prie laužų daina
vo atmintinai išmoktas lietuviš
kas dainas, šoko tautinius šo
kius, o paskutinį kartą nulei
džiant stovyklos vėliavas Lietu
vos himno metu tylos nebuvo 
— visi stovyklautojai giedojo!

J. Stebėtojas

Vankuverietis Virgilijus Kau
lius, lietuvių jėzuitų vienuolyno 
broliukas, baigęs Čikagoje ne tik 
teologinį, bet ir technini kursą 
(ž. skyr. "Lietuviai pasaulyje")



© FAVERCTOJETMfflE
ČEKOSLOVAKIJOS ĮVYKIAI
Sovietinė Čekoslovakijos okupaci

ja Prahoje užklupo rugpjūčio 19-23 
<Ld. Sovietų Sąjungos-Čekoslovakijos 
draugystės draugijos Lietuvos sky
riaus delegacijos narius — augšto- 
jo ir specialiojo vidurinio mokslo 
ministerio pavaduotoją Vaclovą Pra
naitį, Kauno politechnikos instituto 
prof. Andrių Novodvorskį ir skyriaus 
sekr. Loretą Pakerytę. Rugpjūčio 29 
d. laidoj “Tiesa” paskelbė pasikal
bėjimą su delegacijos vadovu V. Pra
naičiu, kuriam teko sunkus uždavinys 
ginti Maskvos veiksmus. Jis pasako
ja: “Draugai čekoslovakai pokal
biuose neslėpė, kad šalies demokra
tizavime yra perlenkimų, kurie kėlė 
didelį nerimą ir plačių darbo žmo- 
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LAUŽO 
koresp. P. 
laidoje pa-

dėl okupantų sustabdyto demokrati
zavimo proceso, o ne dėl kažkokių 
“perlenkimų”. V. Pranaitis aiškina: 
“Prie tarybinių tankų Pragos gatvė
se ir aikštėse galima pamatyti bū
rius žmonių, besikalbančių su ka
riais. Kartais, šie pokalbiai būdavo 
ir gana aštrūs, tačiau visada drau
giški ...” Jis pateikia okupacinių da
linių pasiaiškinimą, kad jie atvyko 
gelbėti Čekoslovakijos nuo kontrre- 
voliucijos, bet nutyli aštrių pokal
bių pagrindinę priežastį — tie “kontr
revoliucionieriai” buvo čekų ir slo
vakų tautos, vadovaujamos A. Dub- 
čeko kompartijos. V. Pranaitis vis- 
dėlto prasitaria: “Būdinga, kad ne
teko matyti nė vieno atsišaukimo ar 
proklamacijos, tiesiogiai raginančio 
nuversti socialistinę santvarką Čeko
slovakijoje ;..” Su “Tiesos” redak
torių pagalba jis daro “logišką” iš
vadą: “Tai gudrus reakcijos manev
ras — pasitraukusi į pogrindį, ji de
dasi socializmo gynėja...” Kaip ma
tyti, V. Pranaitis išreiškė propagan
dinę Maskvos versiją, užtušuojančią 
tikruosius faktus. Tame pačiame 
“Tiesos” numeryje skelbiamas pra
nešimas, jog iš Lietuvos Į Čekoslo
vakiją eksportuojamos metalo pjovi
mo staklės, maisto pramonės automa
tai, grąžtai, sieros rūgštis, medžio 
pluošto plokštės, mėsos gaminiai. 
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyk
los 70% eksportuojamų gaminių 
pirkdavo Čekoslovakai.

RŪPINTOJĖLIS ANT
“Komjaunimo Tiesos” 

Dirgėla rugpjūčio 29 d.
skelbė reportažą “Tyliai verkia se
nas žmogus”, kuriame jis pasakoja 
apie Platelių ežero Pilies saloje ne
tikėtai užtiktus tris 13-14 m. amžiaus 
berniukus, ant laužo deginusius “ap
svilusį dievuką”. Paklausti, už ką jie 
kankina liaudies menininko sukurtą 
skulptūrėlę, berniukai šoko į valtį, 
o skulptūrėlė pūkštelėjo į vandenį. 
P. Dirgėla konstatuoja: “šitaip bai
gėsi vieno dievuko, kurį, gal būt, 
kūrė mano ir tavo prosenelis, sle
giamas vargo ir mintydamas apie 
šviesą, kuri kada nors turėjo su
švisti, istorija. Nežinau kodėl, tačiau 
taip man tuo momentu pasirodė, kad 
kažkur toli nuo mūsų tyliai pravirko 
senas žmogus...” Plungės vyr. ar
chitektas Pranas Juozauskas šiuo 
įvykiu nesistebėjo: “Blogiausia, kad 
taip kartais elgiasi net suaugę... 
Ar girdėjote apie Beržoro unikumą 
— skulptūrines stacijas? Ne? Tai ir 
nebeišgirsite — jų nebėr.” Koks bu
vo jų likimas, P. Dirgėla neklausia, 
bet užsimena apie maldininkes su gė
lių puokštėmis žolinių dieną Plate- 
lių-Plungės ruožo autobuse ir pake
lėse jau be Rūpintojėlių stovinčius 
koplytstulpius. Kažkoks juokdarys 
pasiūlė sudeginti moterų vežamas 
gėles, tačiau pritarėjų nesurado, nes 
tokių gėlių yra pilni žemaičių mo
terų darželiai. P. Dirgėla pataria, 
kad mokyklų mokiniai surinktų pa
kelių skulptūrėles ir jas perduotų 
mažėjams. šiai “egzekucijų” barba
rybei sustabdyti veiksmingesnė prie
monė būtų antireliginės propagandos 
nutraukimas ir baudų įvedimas reli
ginio meno naikintojams. Deja, to
kia mintis kompartijai nepriimtina,

Kazimiero šventovėje
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nes juk tada bausti tektų ne tik 13- 
14 metų amžiaus Rūpintojėlio de
gintojus, bet ir kompartijos vadus, 
kurių įsakymu ištisos bažnyčios susi
laukė barbariško išniekinimo. Kaip 
gi kitaip gali pavadinti jų paverti
mą sandėliais, meno ir netgi bedie
vybės mažėjais? Ir dėl jų likimo, 
P. Dirgėlos žodžiais tariant, tyliai 
verkia senas žmogus. Verkia ir jau
nimo atstovai, kurių proto ir tauti
nės sąžinės dar nėra užtemdžiusi so
vietinio komunizmo antireliginė pro
paganda.

PENSININKŲ “GELBĖTOJA”
“Valstiečių Laikraštis” rugpjūčio 
d. laidoje pasakoja, kaip panevė

žietė Veronika-Danutė Šukienė, pa
sivadinusi socialinio aprūpinimo ins
pektore, pradėjo gastroles Pumpė
nuose, jas tęsė Smilgiuose ir Taujė
nuose, kol pagaliau pakliuvo į mili
cininkų rankas. Atvykusi į šiuos 
miestelius, ji susirasdavo senatvės 
pensiją gaunančius gyventojus ir pa
sisiūlydavo pensiją nuo 20 rublių pa
didinti iki 70. Kadangi su 20 rublių 
mėnesine pensija Lietuvoje tenka 
badmiriauti, nudžiugę senukai savo 
“gelbėtojai” atiduodavo paskutinius 
rublius, kad tik dokumentai būtų 
greičiau paruošti ir sutvarkyti. Tau
jėnuose ji taip įsidrąsino, jog pri
vačiame bute sušaukė pensininkų su
sirinkimą ir padarė kolektyvinę rink
liavą. Aferistės karjerą užbaigė vie
nas pensininkas, nenorėjęs patikėti 
tokiu sovietinio komunizmo duosnu- 
mu. Teisme paaiškėjo, kad V. D. 
Šukienė už “geraširdiškumą” jau ke
turis kartus yra sėdėjusi kalėjime. 
Teismas pensininkų “gelbėtojos” 
veiklą suspendavo trejiems metams, 
jos rinkliavas perkeldamas į kalėji
mą.. y

PENKIOS DARBO DIENOS
Nuo š.m. rugsėjo 1 d. Vilniaus pra

moninių prekių parduotuvių darbi
ninkams ir tarnautojams įvestos pen
kios darbo dienos, prisitaikant prie 
dviejų poilsio dienų, kurias dabar 
gauna gamyklų darbininkai ir įstai
gų tarnautojai Iš 126 Vilniaus mies
to pramoninių prekių parduotuvių 
tik 27 dirbs šešias dienas savaitėje, 
tačiau jų darbuotojai gaus dvi poil
sio dienas pakaitos būdu savaitės lai
kotarpyje. Visų kitų šios rūšies par
duotuvių prekystalio darbuotojai il
sėsis sekmadieniais ir pirmadieniais 
— parduotuvės tomis dienomis bus 
uždarytos. Pagal naują, potvarki įve
damos ir kitokios darbo valandos. 
Parduotuvės bus atdaros nuo 11 v.r. 
iki 8 v.v., išskyrus pietų pertrauką 
2-3 v.p.p. Penkių darbo dienų savai
tė prekybininkams, atrodo, bus įves
ta ir kituose miestuose.

TAUTINIS PARKAS
Pirmąjį tautinį parką šiaurės-rytų 

Lietuvoje numatoma įkurti Ignali
nos gamtiniame draustinyje. Galuti
nes ribas turės nustatyti gamtos ap
saugos ir statybos reikalų komite
tai, žemės ūkio ir kultūros ministe
rijos. ši vietovė pirmajam tokiam 
parkui Lietuvoje buvo paimkta dėl 
gausių ežerų, miškingo, kalvoto gam
tovaizdžio, archeologinių paminklų 
— Papiliakalnio, Ginučių piliakal
nių, Palūšės, Ripelialaukio, Šarku
vos ir Ginučių pilkapių. Tautiniais 
parkais taipgi numatoma paversti 
Augštadvario apylinkes ir Neringą.

MEDALIAI UŽ DRĄSĄ
Medaliais “Už narsumą gaisro me

tu” buvo atžymėti Vilniaus gaisri
ninkai Petras šarauskas ir Kazimie
ras Mikalauskas, gesinę Vilniaus uni
versiteto bibliotekoje kilusį gaisrą ir 
savo pasiaukojančio darbo dėka iš
gelbėję daug, vertingų knygų. Šis 
medalis taipgi buvo įteiktas Baiso- pamaldose organizuotai su vėliava, 
galos geležinkelio stoties jiešminin- 
kui Jonui Lukštui, kuris iš degan
čio namo Radviliškio rajono Kalve
lių kaime išnešė ligonį P. Masiliū
ną, jį jau radęs be sąmonės liepsnos 
apsuptoje virtuvėje. Gelbėtojas bu
vo tiek nukentėjęs, kad jį teko vež
ti ligoninėn, bet dabar jo sveikata 
jau yra pasitaisiusi. V. Kst.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
1963 m. Winnipeg© lietuvių kolo

nija su liūdesiu ir linkėjimais į JAV 
išleido Joną ir Aldoną čingas, ku-

rie kartu išsivežė abi dukras — stu
dentę Liną ir augštesniosios mokyk
los mokinę Daivą. Liūdėti buvo ko, 
nes J. čingos asmenyje kolonija ne
teko veikalus visuomenininko, kuris 
ypač aktyviai reiškėsi Lietuvių Bend
ruomenėje ir ateitininkuose. Bet lin
kėjimai, atrodo, irgi buvo nuoširdūs, 
nes čingos Los Angeles, Kaliforni
joje, labai gražiai susitvarkė, o Li
na magistro laipsniu baigė bibliote
kininkystę Kalifornijos universitete 
ir š.m. rugpjūčio 10 ištekėjo už Ri
čardo Dauko, University High School 
anglų kalbos mokytojo. Moterystės 
sakramentą Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje suteikė 
specialiai iš Illinois atvykęs jauno
jo brolis kun. Bruno Daukas, Rock- 
fordo lietuvių parapijos klebonas, ku
ris vėliau vestuvių puotos metu lie
tuvių ir anglų kalbomis tarė gražų 
žodį, pasidžiaugdamas lietuviškos šei
mos sudarymu. Bažnyčioje giedojo 
solistė Birutė Dabšienė. Labai gra
žiai jaunuosius pasveikino Linos tė
velis ir kompozitorė Giedra Gudaus
kienė, kuriai abu jaunavedžiai jos 
muzikinėje veikloje yra daug tal
kinę. Jaunuosius į Šeimos gyvenimą 
palydėjo telegramų gausa iš Lietu
vos, Lenkijos, Kanados ir JAV. Abu 
jaunieji gražiai kalba lietuviškai, do
misi muzika ir literatūra. Į anglų 
kalbą verčia dainas ir lietuviškas 
pasakas.

Čikagos lietuvių grupė piketuoja, protestuodami prieš Šv. Kazimiero kapinių nulietuvinimą, nepai
symą įprastų laidojimo papročių. Protesto sąjūdžiui vadovauja prie Lietuvių Bendruomenės sudary
tas Komitetas Pasauliečių Teisėms Apsaugoti Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinėse

Nuotr. A. Gulbinsko

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

ŽURNALO “TECHNIKOS ŽO
DIS” 1968 m. nr. 3 daug vietos ski
ria inžinierių-architektų suvažiavi
mui. Šiame numeryje, kaip ir anks
tyvesniuose, supažindinama su eilės 
lietuvių inžinierių mokslo darbais. 
Tokių tarpe randame Kanadoje gy
venantį A. Ketvirtį, V. S. Mošinskį, 
D. Šatą, J. E. Kinčiną, A. A. Ado
maitį, Algimantą Kazakevičių, Kazį 
Sekmaką, R. Pauliukonį, A. Karalį, 
P. A. Mažeiką, M. Baublį, Sigitą Mik- 
naitį, Remigijų Gašką. Mečys šaba- 
nas žurnale rašo apie biotechnolo
giją, o Vaclovas Senuta apie raudon
medžio naudojimą statybai. Yra pla
tus pasikalbėjimas su inž. Hijum Ka- 
tovu, kuris jau keli metai verčiasi 
sava praktika, suteikdamas įvairų
profesinį patarnavimą, šio pasikal- • 
bėjimo tikslas — duoti mūsų jau
nesniems inžinieriams geresnį supra
timą apie inžinierių profesinės kar
jeros galimybes. Taip pat supažin
dinama su naujaisiais inžinieriais — 
N. J. Antanaičiu ir A. T. Vitėnu. šia
me numeryje duodama nemaža me
džiagos iš okup. Lietuvos spaudos.

PIRMOJI ŠIO SEZONO DAILĖS 
PARODA bus atidaryta rugsėjo 21 
d. Balzeko L. Kultūros Muzėjuje. 
Dalyvaus: Jokūbas Dagys, Stasė Sma-
linskienė ir Juozas Pautienius. Pir- puolenienė, R. Umbrązaitė, N. Veng- 
masis jų gyvena Kanadoje, antroji 
— Detroite, o J. Pautienius — Ci
cero prie Čikagos, šiame muzėjuje 
vyksta ne tik parodos, bet ir kitokio 
pobūdžio parengimai. Rugsėjo 7 ir 
14 dienomis viena lietuvių kilmės 
kepimo specialistė čia dėstė, kaip 
meniškai dekoruoti tortus, o rugsėjo

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

< HAMILTON®
ATEITININKIŠKASIS JAUNIMAS 

po vasaros atostogų pradeda savo 
veiklą šį sekmadienį, rugsėjo 22 d., 
11 vai. pamaldomis. Moksleiviai ir 
jaunučiai ateitininkai dalyvauja

Mišių metu visų ateitininkų bendra 
Komunija. Po pamaldų Jaunimo 
Centro salėje užkandžiai ir progra
ma, kurią atliks visas ateitininkiška- 
sis jaunimas. Moksleiviai ir jaunu
čiai renkasi į Jaunimo Centrą 10.45 
vai. ryto. Prašome nesivėluoti. Visi 
privalo turėti ženkliukus, juosteles 
ir tvarkingą uniformą. Kviečiame da
lyvauti pamaldose ir salėje ateiti- 
ninkiškojo jaunimo tėvus, sendrau
gius ateitininkus su šeimomis ir vi
sits besidominčius ateitininkų veikla. 
Norintieji įsijungti į ateitininkų or
ganizacijos eiles yra priimami vai
kai nuo 6 m. amžiaus. Tėveliai, ku
rių jaunuoliai nepriklauso jokiai jau- 

1964 m. sėkmingai vadovavo LB Los 
Angeles apylinkei, kurios suruoštoje 
Kalifornijos Lietuvių Dienoje daly
vavo ir kalbą pasakė dabartinis Ka
lifornijos gubernatorius Ronald Rea
gan. Ypatingai konkreti ir vaisinga 
buvo čingos vadovaujamos pietinės 
Kalifornijos Amerikos Lietuvių Ta
rybos veikla 1967-68 m. Galimybės 
Lietuvos reikalu buvo išnaudotos iki 
maksimumo: vedamaisiais ir straips
niais prabilo Kalifornijos spauda, 
specialias rezoliucijas priėmė oficia
lios valdžios įstaigos, Los Angeles 
televizijos programose pasirodė VLI- 
Ko pirm. dr. J. K. Valiūnas, šiuo 
metu J. činga yra LB Los Angeles 
apygardos vicepirmininkas ir Lietu- 
vos vyčių senjorų kuopos pirminin-

Daukų šeima — ankstyvesnės imi
gracijos lietuviai iš Čikagos.

Naujai besikuriančios lietuviškos 
šeimos gaivina lietuviškos bendruo
menės užsieniuose išsilaikymo viltis. 
Todėl kiekviena nauja lietuviška šei
ma tampa reikšmingu įvykiu ne tik 
jaunavedžių tėvams, draugams, arti
miesiems ir vestuvių puotos daly-

SULAmS
25 d., 8 v.v., bus paskaita istorine- 
politine tema.

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS rug
sėjo pirmoje pusėje pradėjo naujus, 
mokslo metus. Viena iš didesniųjų 
mokyklų Čikagoje yra K. Donelai
čio žemesnioji ir augštesnioji mo
kykla, kuri šiemet žengia į dešim
tuosius mokslo metus.

Savo darbo sezoną rugsėjo 6 d. 
pradėjo Lietuvių Operos choras, ku
ris repeticijas turės kiekvieną penk
tadienio vakarą. Taip pat pradėjo 
dirbti ir LB jaunimo teatras, kuris 
po vasaros atostogų pirmąjį susirin
kimą turėjo rugsėjo 13 d. Šiam teat
rui vadovauja kompoz. Darius La
pinskas.

BŪRYS ČIKAGIEČIŲ MOTERŲ 
sparčiai ruošiasi didžiajai madų pa
rodai, kuri įvyks spalio 5-6 dieno
mis Jaunimo Centre. Šias pramogas 
rengia Putnamo seselių rėmėjos ir 
pelną skiria mergaičių stovyklai 
įrengti. Parodoje taip pat bus de
monstruojami ir tautiniai drabužiai 
bei kitiem drabužiam pritaikyti tau
tiniai audiniai, gintaro papuošalai. 
Modeliuos: O. Baukienė, E. Blan- 
dytė, D. Bartkienė, N. Manelienė, M. 
Memėnaitė, S. Olšauskienė, R. Pra-

rienė.

GAUSEJA APIPLĖŠIMAI IR NU
ŽUDYMAI. Jie neaplenkia ir lietu
vių. Dabar jau nemaža mūsų tautie
čių bijo vakarais važiuoti autobusais 
bei kitomis viešomis priemonėmis. 
Jeigu anksčiau niekas nepagalvoda- 

nimo organizacijai, prašomi juos pa
raginti, kad jungtųsi į ateitininkų 
eiles. Visais jaunučių ir jaunesnių
jų moksleivių ateitininkų, t.y. nuo 
1 iki 8 skyriaus, reikalais prašom 
kreiptis į jų vyr. globėją E. Gu- 
dinskienę tel. LI 7-1967, o vyresnių
jų moksleivių-gimnazistų — pas glo
bėją J. Pleinį tel. JA 7-4876. Atski
rų būrelių globėjai bus paskelbti vė
liau. Šiais mokslo metais yra nu
matyta labai plati ir įdomi veikimo 
programa. Kviečiami jaunuoliai-ės 
įsijungti į organizuoto jaunimo eiles.

DVIDEŠIMTMETIS. K. L. K. Mo
terų Draugijos Hamiltono skyrius 
mini savo 20-ties metų veiklos su
kaktį. Šia proga spalio 19 d., 7 v. 
vakaro, Jaunimo Centre ruošia dide
lį parengimą su oficialia ir menine 
dalimi. Meninės dalies programą iš
pildys “Aukuras”, vadovaujamas ak
torės EI. Dauguvietytės-Kudabienės, 
ir aktorė Baltaplūkytė-Vilimaitienė. 
šokiams po meninės dalies gros Ba- 
becko orkestras. Veiks linksminantis 
bufetas, laimės staliukai, loterija ir 
tt. Įėjimas $3, už kuriuos bus gau
nama sumuštiniai, pyragai ir kava. 
Kviečiami visi Hamiltono, Toronto ir 
kitų vietovių lietuviai gausiai daly
vauti šiame pobūvyje, čia geriausio
je nuotaikoje praleisite laiką, prisi
minsite pirmuosius Kanadoje gyve
nimo metus, atnaujinsite senas ir 
užmegsite naujas pažintis. Išeidami 
nesigailėsite dalyvavę ir busite pa
rėmę moterų veiklą.

Sekmadienį, ty. spalio 20, 11 v.r., 
iškilmingos Mišios ir bendra Komu
nija. Narės ir prijaučiančios dalyvau
ja bažnyčioje organizuotai. Prašoma, 
kurios turi, dalyvaut su tautiniais 
rūbais. A. M.

D. L. K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
POS valdyba kviečia visuotinį narių 
susirinkimą rugsėjo 22 d., 6 v.v., 
Aušros Vartų parapijos salėje (rū
syje), 58 Dundam N. Bus svarsto
ma Kariuomenės šventės minėjimo 
programa, nes ta pačia proga bus ir 
vėliavos šventinimas. Visiems šau- 

nas. Valdyba

vo, jog ir autobusuose gali apiplėš
ti, tai šiandien tokie dalykai jau be
veik kasdieninis dalykas. Gaujos pa
auglių, daugiausia juodukų, net ir 
dienos metu apiplėšia arba sumuša. 
Kartais amerikiečių spaudoje, rašant 
apie apiplėšimus ar sumušimus, už
tinkama ir lietuviškų pavardžių. Nau
jausia auka yra Stasys Vaičius, 56 
m. amžiaus, kuris Amerikon atvyko 
1949 m. Jis buvo apiplėštas ir nu
šautas keturių vyrų. Spauda rašo, 
jog nelaimė atsitiko jam išėjus iš 
krautuvės.

ČIKAGON PO PLB SEIMO atvy
ko nemaža tautiečių iš kitų kraštų, 
kurie buvo atvykę į seimą Niujorkan. 
čia atvažiavo Lietuvos dipL šefas St. 
Lozoraitis su žmona Vincenta, pa
siuntinybės prie Vatikano sekr. St. 
Lozoraitis, jn., ir daugelis kitų. Jie 
čia susipažįsta su vietos lietuvių kul
tūriniu bei visuomeniniu gyvenimu. 
Į Čikagą iš Romos atvyko marijonų 
vienuolijos generalinis prokuratorius 
ir postuliatorius kun. dr. J. Vaiš
nora.

RUOŠIAMASI IŠKILMINGAI PA
MINĖTI kun. J. Vaišnio, SJ, 25 me
tų kunigystės sukaktį, šis kunigas, 
kuris yra gerai pažįstamas ir Kana
dos lietuviams, nes jų tarpe irgi yra 
dirbęs, ilgą laiką buvo populiaraus 
žurnalo “Laiškai Lietuviams’” re
daktoriumi. Minėjimą rengia Čika
gos skautininkų Ramovė spalio 13 
d. Iškilmingos pamaldos bus jėzuitų 
koplyčioje. Giedos sol. Valentina Ko
jelienė, o po pamaldų Jaunimo Cent
ro didž. salėje įvyks sukaktuvinė va
karienė.

PO PUSTREČIŲ METŲ VEIKLOS 
ir 128 programų “Lietuviai televizi
joje”, bent laikinai, turėjo sustab
dyti savo veiklą. Kadangi lietuvių 
televizijos programos iki šiol gau
davo televizijos laiką pigesne kaina, 
atsirado kita grupė, kuri už tai su
tiko mokėti augštesnę kainą. Lie
tuviams buvo pasiūlytas vėlyvo va
karo ar sekmadienio laikas už anks
čiau mokėta žemesnę kainą, bet tai 
pasirodė nepriimtina ne tik progra
mos vadovybei, bet ir kaikuriem 
skelbimų davėjam. Tokiu būdu buvo 
nutarta programas sustabdyti ir 
kreiptis į lietuvių visuomenę, pra
šant pasižadėjimų aukų forma. Rei
kėtų 2000 lietuvių, kurie kas mėne
sį sutiktų paaukoti bent po vieną 
dolerį. Turint S2,000 mėnesinių pa
jamų, būtų galima verstis ir be skel
bimų, o jų turint, gerinti programų 
paruošimą, šios programos įsteigi
mu ir jos paruošimu visą laiką rū
pinosi Tolius Siutas, kuris ir dabar 
tikisi, jog netrukus “Lietuviai tele
vizijoje” valandėlė, kuri yra vienin
telė išeivijoje, vėl galės pradėti veik
lą. “Lietuviai televizijoje” adresas — 
2615 W. 43 St., Chicago, DI., USA.

KNIPUT RAD,°& nmUnl TELEVISION
SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

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

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

* Taisom radijo aparatus, stereo, televizijos priimtuvus
patefonus ir kt. 'f Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Darbo valandos: 
Pirm., antn, treč. ir 
ketvirtad. 9J0 — 5 v.frp. 
Penkt 940—8 v.p.p.
Šeštadieniais 9.30 — 1 v.p.p.

St. garines agentūra: 75 BoDs Ave, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje aekmadleniate po pamaldų.
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LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZEJUJE veikia naujas kar
totekos skyrius, kuriame yra regist
ruojami JAV-se, Kanadoje ir kituose 
kraštuose mirę lietuviai. Taipgi yra 
renkami duomenys apie augštąjį 
mokslą baigiančius lietuvius. Šios ži
nios reikalingos palaikymui profesi
nių, istorinių bei asmeniškų ryšių 
tarp vis plačiau išsisklaidančių tau
tiečių. Muzėjus kreipiasi į visuome
nę, prašydamas siųsti šį skyrių lie
čiančias žinias kartotekos vedėjui Al
girdui Kuraičiui, c/o Balzekas Mu
seum of Lithuanian Culture, 4012 
Archer Ave., Chicago, Hl. 60632.

PLB SEIME IŠRINKTA NAUJO
JI VALDYBA, neoficialiomis žinio
mis, jau pasiskirstė pareigomis: J. 
Račiūnas — pirm., St. Barzdukas — 
I vykd. vicepirm., dr. H. Brazaitis
— vicepirm. visuomeniniam reika
lam, dr. A. Butkus — vicepirm. in
formacijai, M. Lenkauskienė — vice
pirm. jaunimo reikalam, A. Gailiušis
— sekr. ir ižd., prof. dr. A. Klimas
— kultūros tarybos pirm., A. Rin- 
kūnas — švietimo tarybos pirm., dr. 
V. Majauskas — finansų reik.

JUOZUI STEMPUŽIUI, “Tėvynės 
garsų” radijo programos vedėjui, La
ke County ligoninėje Klevelande pa
daryta sunki operacija. Ligonis 
sveiksta ir tikisi greit grįžti namo.

“VILTIES” DRAUGIJOS triskart 
savaitėje Klevelande leistas laikraš
tis “Dirva” nuo š.m. rugsėjo 1 d. 
pradėjo eiti du kartus. Leidėjo pra
nešime skelbiama, jog šį persitvar
kymą privertė padaryti sunkėjančios 
dabartinės sąlygos ir ateitin mestas 
žvilgsnis, kurio pagrindinis tikslas 
yra “Dirvos” egzistenciją užtikrinti 
ilgesniam laikotarpiui. Iš pareigų pa
sitraukusiam vyr. red. Jonui čiuber- 
kiui reiškiama padėka už atliktą dar
bą. Visą redagavimo naštą dabar 
perima red. Vytautas Gedgaudas. Fi
nansinius “Dirvos” reikalus be jo
kio atlyginimo sutiko tvarkyti jos bu
vęs ilgametis leidėjas Kazys S. Kar
pius. Nuo rugsėjo 1 d. Čikagoje su
organizuota “Dirvos” administracijos 
atstovybė, vadovaujama generalinio 
įgaliotinio inž. Kazimiero Pociaus, 
šio persitvarkymo dėka “Vilties” lei
dykla tikisi galėsianti išleisti dau
giau knygų, nes linotipas bus mažiau 
naudojamas laikraščiui rinkti.

BROLIS VIRGILIJUS KAULIUS, 
SJ, užbaigęs studijas ir įsigijęs tech
niko diplomą Ohio mechanikos insti
tute, įsijungė į lietuvių jėzuitų dar
bą Čikagoje. Technikos ir statybos 
inžinerijos žinios bus labai naudin
gos, kai šį rudenį prasidės Jaunimo 
Centro praplėtimo darbai. V. Kau
lius, SJ, yra gimęs Lietuvoje, gim
naziją baigė Vankuveryje, Britų Ko
lumbijoje, kur tebegyvena jo tėvai.

LOS ANGELES LIETUVIAI 
SKAUTAI San Bernardino kalnuose, 
prie Big Bear ežero, įsigijo 13,5 akro 
stovyklavietę. Jos smiltyse dar ir da
bar yra aukso, o seniau čia buvo 
didelės aukso kasyklos. Gamta esanti 
labai graži, miškas neturi nė vieno 
uodo, nes stovyklavietė yra 7.000 pė
dų augštyje. Stovyklavietę rugpjūčio 
18 d., pradedant skautų stovyklą, pa
šventino vienas didžiausių jos rėmė
jų _ §v. Kazimiero parapijos kle
bonas prel. J. Kučingis.

Kolumbija
MEDELLINO LIETUVIŲ KOPLY

ČIĄ rugpjūčio 28 d. pašventino ir 
pirmąsias Mišias atlaikė iš Romos 
atvykęs lietuvių bičiulis kardinolas 
Antonio Samore, dalyvaujant kuni
gams — Sadukui, Dubinskui, Bar- 
čaičiui ir svečiui iš Venecuelos A. 
Perkumui. Dalyvių tarpe buvo Anti- 
kvijos gubernatorius, Urugvajaus 
vysk. J. M. Andrew, Medellino vysk. 
Videman, visa eilė kitų dvasininkų

Augštt nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas 

ir valdžios pareigūnų. Priėmimas iš
kilmės dalyviams bavo surengtas 
Lietuvių Namų salėje, kur pagrin
dinį žodį tarė Antikvijos guberna
torius, primindamas komunizmo 
grėsmę ir pagirdamas lietuvių pa
stangas, kurių dėka buvo pasistaty
dintas nuosavas kultūrinis centras.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ grupė “Grandis”, vadovau
jama J. Kinkienės, gavo kvietimą 
dalyvauti šv. Pauliaus katedroje 
įvyksiančiame visų religinių bendri- , 
jų, tautybių, rasių ir įsitikinimų jau
nimo festivalyje, kuris bus pradėtas 
rugsėjo 27 d. ir truks 12 savaičių. 
Koncertai ir kitos festivalio progra
mos vyks pačioje katedroje, ant spe
cialiai tam tikslui įrengtos pakylos. 
Dalyvių tarpe bus profesinių meni
ninkų, kaip pvz. karališkojo baleto 
atstovai, o jų pastangas papildys mė
gėjai — Vakarų Indijos, lenkų ir 
lietuvių šokėjų grupės. Katedros 
kriptoje bus surengta jaunimo orga
nizacijų veiklą vaizduojanti paroda. 
Tik neaišku, kodėl tokiem reikalam 
bus panaudota katedra.

APIE SOVIETINES PARODOS 
Londone lietuvišką skyrių “Europos 
Lietuvio” 32 nr. rašoma: “Lydimas 
tą skyrių įrengusių lietuvių, eini nuo 
vieno stendo prie kito, klausaisi jų 
aiškinimų, ir tau, kaip sakoma, pa
mažu atsileidžia širdis, jei nepasi
maišo besikalbant koks nors politi
nis debesėlis. Taip, politiniai debe
sėliai tokiom progom iškyla, jie kar
tais būna neišvengiami. Bet ką gi 
padarysi! Tačiau eik tolyn, apžiū
rėk Lietuvos fabrikų išaustas me
džiagas. Parodoje pasimaišo vienas 
kitas tomis medžiagomis apsirengęs 
lietuvis. O čia, štai, toliau lietuvių 
gaminamieji baldai, toliau — deš
ros, silkės, kindziukai (skilandžiai), 
saldainiai. Ką turi, kuo turtingas, ta 
ir kitiems rodai. Jeigu dešros, tai 
kur tokias gamina? Ak, Panevėžyje! 
Silkės, sakote, nepersūdytos ir ne
kietos — kaip tik? Ant silkių dė
žutės ir didžiulis lietuviškas įrašas 
“Silkė”... Taip, taip, širdis atsilei
džia besikalbant, ir, rodos, susėstu- 
mėm prie stalo tų silkių paragauti 
dideliam būry po ilgo nesimatymo ar 
pirmai pažinčiai. Jeigu ne prie sil
kių, tai susėskime prie knygų, kurių 
parodoje taip pat išstatyta vis pačių 
gražiausių, kurių vienos tik visoke
riopai gražios, o kitos jau pačiu sa
vo buvimu privalo ką nors liudyti, 
joms buvo įsakyta įsirikiuoti į gra
žiųjų tarpą...”

DB LIETUVIŲ SĄJUNGA šios pa
rodos proga išleido sąlanką anglų 
kalba “Remember the Lithuanian 
Stand”. Parodos lankytojams skirtas 
atsišaukimas primena sovietinę Lie
tuvos okupaciją, lietuvių laisvės ko
vą. pastangas atgauti nepriklausomy
bei. Jame taipgi pabrėžiama griežta 
Maskvos kontrolė: “Didžiausias pa
vojus lietuviams, kaip tautai ir sa
vitai etninei grupei, žinoma, kyla dėl 
to, kad rusai yra užgožė visą jų po
litinį, ekonominį, kultūrinį ir inte
lektualinį gyvenimą ir jo vystimą- 
si. Kiekvienas reikšmingesnis poli
tinis sprendimas atliekamas Krem
liuje, o vietinė Lietuvos administra
cija neturi teisę vykdyti nustatytą
ją Maskvos politiką. Visas ekonomi
nis planavimas yra centralizuotas, 
bet yra politiškai orientuotas ir eko
nomiškai absurdiškas...” Parodoj 
silkes ir knygas vaizdingai aprašęs 
“EL” korespondentas (r. d.) skaity
tojui primena okupanto ruso šešėlį: 
“Jam pats maloniausias dalykas bū
tų, jei mes sudegintume savo atsi
šaukimus, sudėtume ilsėtis rankas ir 
graužtume sau snausdami silkės gal
va ar uodega.”

ATSIŠAUKIMĄ PERSKAIČIUSI 
viena parodos lankytoja DBLS val
dybai atsiuntė laišką: “šiandien ap
lankiau sovietinę parodą Londone. 
Atsitiktinai paėmiau pamfletą, reika
laujantį užuojautos ir paramos Lie
tuvai, kenčiančiai rusišką priespau
dą. Tai mane smarkiai sujaudino. Ar 
nebūtų tokių būdų, kad aš ir mano 
draugai galėtų būti naudingi kur 
nors šiuo reikalu? Svarbiausia bene 
bus tai, kad mes čia, Vakaruose, nie
ko lig šiol apie tai nežinojome” (“E. 
L.” nr. 32).

Italija
SALEZIEČIAI Į ROMĄ. Kardino

lo Antonio Samorės bei Romoj įsi
steigusio lietuvių komiteto kviečia
mi, saleziečiai su visa manta ir per
sonalu iš Castelnuovo keliasi i Ro- 

’ ma. Laikinai jie apsistos Pijaus XI 
institute, Marijos Krikščioniu Pagal
bos aikštėj, netoli popiežiškosios lie
tuvių šv. Kazimiero kolegijos, čia 
veiks vidurinė penkių klasių mokyk
la (su galimybe pasirinkti ir tęsti 
augštesnius gimnazijos bei kitus 
kursus), spaustuvė su grafikos mo
kykla ir platus lietuviškos spaudos 
skyrius. Nuo rugsėjo 24 d. Castel
nuovo Don Bosco saleziečių adresas 
yra šis: Saleziečių Židinys, Pz. S. M. 
AusUiatrice 54, 09181 Roma — Italy. 
Itališkai, vietoj "Saleziečių Židinys”, 
bus vartojama “Lituani Don Bosco”. 
Saleziečių židinio direktorium bei 
SB redaktorium patvirtintas kun. 
Pr. Gavėnas. Į jf prašoma kreiptis 
kandidatų | mokykla klausimu, spau
dos bei kitais reikalais. Rėmėjų bū
reliai bei kiti saleziečių lietuviškos 
veiklos bendraminčiai prašomi ir to
liau tęsti paramą atsinaujinusiam Sa
leziečių židiniu, pasiryžusiam dar in
tensyviau darbuotis lietuvybės labui.

< Kun. Pr. Gavėnas f ‘ '



5 psl. • Tėviškės žiburiai • 1968. IX. 19 — Nr. 38 (973)

Knyga apie bevardžius žmones
Abejotina, ar naujojo K. Ba

rėno novelių rinkinio pavadini
mas — “Atsitiktiniai susitiki
mai” yra grakštus ir skambus, 
tačiau jis vykusiai išreiškia kny
gos pobūdį bei vaizduojamosios 
buities raibumą.

Likimas žmones sujungia, vėl 
išskiria ir ateina metas, kai iš 
toliau pažvelgus visi tie suartė
jimai, užsimezgusios ir iširusios 
bičiulystės pasirodo likimo iš
dykavimu — atsitiktiniais susi
tikimais. Bent taip gali pasiro
dyti rašytojui, prisiminusiam su
tiktus žmones per ilgoką laiko 
tarpsnį, prasidedantį apsiausti
mi Berlyne, vingiuojantį per 
stovyklas bei emigrantinius nak
vynės namus ir sustingstantį 
kažkur naujakurystės rutinoj. 
Tai visų mūsų nueitas kelias. 
Kaip paskutinės ižo lytys pava- 
sarėjančia upe praplaukia pro 
skaitytoją to primiršto pasaulio 
gabalai. Siužetinė medžiaga, at
seit, nenauja. Pokario įvykių te- 
renas yra tyrinėtas margo būrio 
mūsų rašytojų. Prisiminkim tik 
Jankų, Landsbergį, Škėmą, ne
skaitant pilnų laktų įvairaus 
plauko feljetonistų.

Jei iš pirmo žvilgsnio Barė
no rinkinys atrodo lyg ir tų 
bandymų tąsa, artima publicis
tikai, tenka pripažint, kad tas 
įspūdis, ačiū Dievui, nėra tiks
lus. Kas be ko, Barėno novelių 
audinys nėra vienodai lygus — 
kartais tankus, kartais iškori- 
jęs, tačiau jau pirmomis, nove
lėmis (korespondentinis greit- 
raštis, schematiškumas būtų 
lengvai galėjęs jo -prozą uždu
sinti) Barėnas mus maloniai nu
stebina. Raiškumu, artimu Cur- 
zio Malaparte’s plunksnai, auto
rius grąžina atmintin knibždan
čio gestapininkais ir visokiu 
mailiumi Festung-Berlyno atmo
sferą, svilėsių kvapą ir atsklei
džia plačiai bei tikroviškai Tre
čiojo Reicho agonijos košmarą.

Tolesnėse novelėse vaizduo
jami įvykiai yra mažiau dramiš- 
ki. Dažnai net trivialūs, komiš
ki. Bet Barėno sugebėjimas ras
ti psichologinę tiesą net ir tose 
banaliose kasdienybės nuolau
žose yra nemažiau džiugus.

' Atrodo, Barėno buvo svajota 
apie platesnės apimties kūrinį. 
Sakykim, novelinį romaną, jei 
ne emigrantinę Sagą. Šį įspūdį 
dar padidina autoriaus bandy
mas grupuoti noveles į ciklus, 
paliekant tuos pačius pagrindi
nius veikėjus. Iš pradžių turim 
“Tris berlyniškus brūkšnius”, 
vėliau — “Gedimino Griaudu
vės istorijas”.

Jei autoriui ir nepavyko Įgy
vendint savo sumanymo (gaila, 
nes iki šiol dar nesam susilau
kę pajėgaus romano, vaizduojan
čio iš perspektyvnio taško, kad 
ir lagerinį pasauli), tenka pažy
mėti. kad terminai: “brūkšniai” 
ir “istorijos” irgi savaip nusako 
Barėno kūrybos pobūdį. Nerviš
kas brūkšnys, aštrus rėžis (toli

Galbūt geriausiu K. Barėno 
rašymo manieros pavyzdžiu yra 
novelė “Atostogos”. Joje Barė
nas vaizduoja nesėkmingas pra
sigėrėlio Dabišiaus pastangas 
padoriai praleisti savaitę pajū
ry. Moralizaviman linkęs rašy
tojas būtų tėškęs šaržą, būtų 
stengęsis humoristiniu stilium 
juokinti skaitytoją. Barėno no
velė pasižymi lėta slinktimi, ta
rytumei autorius “slidinėtų”, 
gaištų gamtos aprašymuose... 
Tikrumoje jis atsargiu potepiu 
piešia savo veikėjo portretą — 
jo nesismulkinimą, užmaršumą 
atsiimt grąžą, jo nesusitvardymą 
nuskint riešutą, paglostyt buliu
ką, jį ištinkančią baimę polici
jos akivaizdoj. Daug kas gal ir 
dokumentiška. K. Barėnas mini 
Intrighamo Lietuvių Savišalpi- 
nės karčiamą ir Pavandenės 
šventorių, tačiau jo bomelis lie
tuvis ir kiti panašūs dalykai da
rosi skaitytojui antraeiliais, nes 
autorius užgriebia kur kas visuo- 
tinesnį reiškinį: save degrada
vusio, didmiesčio sutraiškyto, 
anoniminio piliečio tragediją, 
kurią išgyvena milijonai pana
šių išrautų žmonių milijoniniuo
se miestuose.

Ši galia suteikti visuotinumo, 
bendražmogiškumo • dimensiją 
banalios kasdienybės fragmen
tams ryški ir kitose “Atsitik
tinių susitikimų” novelėse. 
“Krikštynų” vaizdelis galėtų 
būti palaikytas satyra, nukreip
ta prieš išeivijos nutautimą ir 
buržuazėjimą. Vėl gi (ir skaity
tojas už tai Barėnui dėkingas) 
kažkaip pralaužiami siauri fel- 
jetonėlio-apybraižos rėmai. Skai
tytojas raukydamasis prisiima 
vietinį koloritą, bet tikrumoj 
incidentas, kilęs iš nesutarimo 
parenkant krikšto vardą, kalba 
apie kur kas drumstesnę psicho
loginę situaciją, būtent, įtarin- 
gumu užnuodytos šeimos griu
vėsius. Krikštynų baliaus fasa
das dengia nusvetimėjusiu vie
nas kitam žmonių dvasinę tuš
tumą. Aleksandras ir toliau ati- 
darinės duris (paskutiniai no
velės žodžiai: “Aleksandrai, ati
daryk duris!”), pirkinės birzga
lą su jam nieko nesakančiom 
etiketėm, broliausis, svečiuosis, 
bet visas tas santykiavimas — 
tik primesto ritualo vykdymas.

Aplamai, Barėno novelės pa
sižymi tuo niuansuotumu, prige
sintomis spalvomis ir kažkokiu 
gailesiu, kuri norėtųsi pavadint 
čechovišku. Autoriaus ironija at
sispindi “Rozoj” — novelėj 
apie pasileidusią bobšę. Barėnas 
tačiau sugeba pavaizduoti žmo
giškąjį silpnumą paprastai ir 
tiesiai. Titulinė novelė “Atsi
tiktiniai susitikimai” vaizduoja 
kietasprandi artoją ir nemažiau 
gailesčio vertus, kategoriškus 
savo pažiūrose kompaktinės 
emigracijos likimo draugus.

Itin originali novelė “Vieš- 
— -------- — ,nia”, kurioj Barėnas pasireiškia

gražu ne pastelinių, vienas kitą kaip sumanus draminės įtampos 
padengiančių, dažų tapinys) vy- ' 
rauja Berlyno vaizduose, atlik
tuose graviūriniu kietumu, su 
aiškiai regimu žodžio kon^ *- 
suotumu.

“Istorijų” terminas, iš ki.^o 
pusės, rodo, kad tolesnėse no
velėse vaizduojami dalykai ne
būtinai paties autoriaus pergy
venti. Gal pramanyti, gal atke
liavę iš antrų-trečių lūpų ir pa
veikę rašytojo vaizduotę. Tai pa
sakojimai. Su tuo gal skirtumu, 
kadBarėnas anaiptol nesistengia 
sujaudinti skaitytojų nepapras
ta fabula, bet bando savo nuo
taikingomis vinjetėmis perteik
ti aitrų mažo, bevardžio žmo
gaus tikrovės sūrį.

Smulkmeniškesnis skaitytojas 
bus linkęs tikėti, kad visose to
se novelėse vaizduojama išimti
nai atsidūrusiųjų Anglijoje išei
vių padėtis. Todėl ji savaime 
prašosi sugretinama su tenykš
čio emigrantinio gyvenimo kro
nikininko R. Spalio apysakom 
bei feljetonais.

Pastebėkim tuoj pat, kad su
siduriam su dviem skirtingo 
temperamento, skirtingos pa
saulėjautos rašytojais. R. Spa
liui būdingas klasiškosios — 
O’Henrinės novelės kompozici
jos pomėgis, jieškojimas stai
gios atomazgos. Nesvetimas jam 
taip pat ir polinkis mokyti, do- 
rovinti skaitytoją.

Barėno novelės struktūra pa- 
laidesnė. Išskyrus retus atvejus, 
jis naiptol nelinkęs pamoks
iant ar graudenti. Nors jo esa
ma įžvalgaus stebėtojo, gerai 
pažįstančio vaizduojama buitį, 
io tyrimų centre stovi žmogus. 
Paprastas žmogelis, bevardis, 
benamis. Pilkas, kaip žvirble
lis. Barėnas nemėgina jo pada
binti, padaryti poetišku valkata, 
kaip kad padaro savo benamius 
Jonais Auksaburniais, sakysim, 
Aloyzas Baronas (‘Tavasario lie
tus”). Tiesa, jis pakrikštija savo 
veikėjus (ir tai, kaip matysim, 
be reikalo) lietuviškais vardais, 
tačiau karnavalinę jo mi|ią su
daro smulkūs anonimai, jiešką 
laimės mirksnio, užkietėję pa- 

' klydimuose, kažkur palūžę ir ne- 
Vs iaučią savu vidiniu permainų. 

Kartais herojiški, bet kitiems

VYTAUTAS A. JONYNAS

(suspense) kūrėjas. Gal iš Įpra
timo Įžvelgtumėm Barėno isto
rijose autoriaus pastangą rody
ti išvirkščia mūsų gyvenimo pu
sę, bet giliau pažvelgę pamaty
sime, kad visada jo novelėse 
yra paliečiama platesnė, žmogiš
ka situacija ir kad autorius pa
jėgia ją atskleisti spalvingai, o 
kartais ir dramiška jėga.

Geriausia rinkinio novele lai
kytina “Išsvajotoji” iš “Gedimi
no Griauduvės istorijų” ciklo. 
Joje Barėno gebėjimas atskleis
ti su dideliu priemonių taupu
mu bei subtilumu painią psi
chologinę būseną pasiekia pasi
gėrėtiną lygį. Kažin ar yra mū
sų literatūroj kitas pavyzdys, 
kad taip jaudinančiai, santūriai 
ir tikrai būtų kalbama apie 
draugystę. Autorius pasakoja 
Įvykius invalido Gedimino lū
pomis. Jurgis Malonis — bičiu
lis, kuris apsiėmė jį globoti, lai
kosi nuošaly, tarytum užkulisy
je. Bet ilgainiui jo figūra išky
la visu ūgiu, kaip pasiaukojimo 
artimui pavyzdys.

Šią novelę galima būtų pava
dinti mažąja “Milžino paunks- 
me”, kurioje Barėno plunksna 
eoizodėlis po epizodėlio atsklei
džia Malonio tikrąją dimensiją. 
Tai yra taip pat novelė, kurioj 
Barėno stiliaus kultūra, vengi
mas retorikos, puošnaus žodžio 
(jo vadinamasis puošnumas daž
nai primena kambarines gėles 
— gražias, bet nevietoj), puikus 
valdymas dialogo pasiekia 
meistriškumo. Verta pacituoti, 
nes Barėno žodžio glaustumas, 
sutramdyta emocija, pustonių 
kalba gali būti pavyzdžiu dau
geliui rašančiųjų:

“Grįžti mes negrįžome, nei aš, nei 
Jurgis Matonis, nei daug kitų vyrų, 
kurie Feldpostu gaudavo merginų 
laiškus. Net ir su Maloniu laikinai 
mus išskyrė ketvirtasis važiavimas j 
frontą su pilnais vežimais šieno. 
Tuomet driūktelėjo keli artilerijos 
sviediniai, aš mačiau, kaip krito Ma
lonio arkliai, aš gulėjau pakelėj prie 
krūmelių, ir Jurgis Malonis tada 
grfžo J užfrontę sveikas ir gyvas, ir 
susitikom mudu abu su juo ne na
mie, o svetur, kai visi išsiblaškę 

ttje kai sunkve-
too mane,

mano lazdos slidinėja tarp gatvės 
grindinio akmenų, ilgai žiūrėjo, ilgai 
akinus bėgiojo nuo vienos lazdos į 
kitą, paskui pažiūrėjo man į akis, 
apkabino mane, Išmetė man lazdas, 
garsiai nusikvatojo ir tada tarė ir 
dar pakartojo:

— Keistas tu su tom lazdom... 
Be kojos...

Tada jisai tylom jau paėmė mano 
lazdas, apkabino per pečius mane, ir 
mes trim kojom nuėjom, gavom po 
lovą ir po čiužinį ir duonos ir ten 
sėdėjom ir gyvenom pilkom viltim. 
Ne, aš sėdėjau, o Jurgis Malonis šo
ko ir dainavo ir vaidino, o kartą net 
ir mane buvo padaręs artistu, kai 
prireikė žmogaus be kojos, kuris pra- 
terkši ir prakaukši lazdomis iš vieno 
scenos galo iki kito, ir jis vienas 
man karštai plojo.”

Ne visada Barėnui taip sėk
mingai pavyksta išvengti senti
mentalumo, prabilti “durų ir 
žingsnių kalba”. To paties itin 
įdomaus ciklo paskutinė novelė 
pernelyg apybraižiška. Dirbti
nai, schematiškai praskamba ir 
novelės “Profesorius” ir “Saliū- 
nas” rinkinio pabaigoj. Tarsi 
jos būtų pridurtos dėl “svorio 
pilnumo”.

Nežiūrint šių suklupimų, “At
sitiktiniai susitikimai” yra įdo
mi, spalvinga, pilna polėkio ir 
pasigėrėtinų švystelėjimų kny
ga. Nekantriai lauksime naujos 
Barėno knygos “Tūboto gaidžio 
metai”, kurios ištraukos, pasiro
džiusios “Metmenyse” ir “Ai
duose”, teikia daug vilčių.

Kazimieras Barėnas. ATSITIK
TINIAI SUSITIKIMAI. Londo
nas, 1968. Atspausta 400 eg
zempliorių autoriaus lėšomis. 
Printed by Nida Press, $2.50.

Atsiųsta paminėti
žvilgsnis Ateitin, moksleivių atei

tininkų stovyklos N. Wasagoje laik
raštėlis. 1968 m. rugpjūtis. Redaga
vo E. Girdauskas, talkinamas R. Pu- 
terio, D. Dalindaitės, L. Gustainytės, 
A. Danaitytės, L. Rizaitės, J. Karai
tes, R. Kolyčiūtės ir G. Marcinėnai- 
tės.

Akiračiai nr. 2, rugsėjis. Atviro 
žodžio mėnraštis, leidžiamas 10 kar
tų į metus leidyklos “Kryptis” — 
Viewpoint Press, Ine., 6821 S. Ma
plewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Šio numerio redaktoriai — D. 
Bielskus, K. Drunga, R. Mieželis, 
dr. T. Remeikis, dr. Z. Rekašius, dr. 
R. Šliažas, administratorius — K. 
Avižienis; spaudos grafika — dail. 
A. Kurausko. Metinė prenumerata 
S5, atskiras numeris $0,50. Nei re
dakcijos, nei administracijos adre
sai neskelbiami, pasitenkinant vien 
tik leidyklos adresu.

Pasaulio Lietuvis nr. 36. Stasio 
Barzduko redaguojamas PLB valdy
bos biuletenis. Administracijos ad
resas: Pasaulio Lietuvis c/o Mirga 
Kižienė, 18021 Hiller Ave., Cleve
land, Ohio 44119, USA.

Kibirkštėlės nr. 2. Immaculata sto 
vykia, 1968. VII. 14, Putnamas. Re 
dagavo J. Jasaitytė, talkinama R. Ju 
zukonytės, L. Kizaitės, R. Urbonaitės, , 
M. Vainiūtės, R. Zubaitės ir E. Gu
dausko.

Aleksander Kutt, PRICE CHAN
GES AND PRICE DISCRIMINA
TION IN SOVIET-CAPTIVE COUN
TRIES TRADE IN 1965
ACEN Publication No. 66, July, 1968. 
Šią brošiūros pavidalo 39 psl. stu
diją galima gauti, kreipiantis i As
sembly of Captive European Nations, 
29 West 57th St., New York, N.Y. 
10019, USA.

Evangelijos Šviesa nr. 3, gegužė- 
birželis. Adresas: kun. K. Burblys, 
656 W. 35th St., Chicago 16, HL

1966.
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Liepsnos tapybos autorius M. Ivanauskas savo kūrinių parodoje Či
kagoje. Šalia jo N. Pračkailaitė ir ponia Vandy

TURIME SAVITĄ DAINOS RŪŠJ
DANUTĖ RAUTINŠ

Kultūringas ir turiningas žmo
gus aklai neseka kaimyno pėdo
mis ir jo nemėgdžioja. Jam nė
ra nei nepatogu, nei nemalonu 
gyventi taip, kaip reikalauja jo 
dvasinis pasaulis. Tokio žmogaus 
gyvenimo būdas rodo aiškiai 
pastebimą individualumą, kuris 
pasireiškia gyvenamame pasta
te, drabužiuose, drauguose, pa
sirinktoje profesijoje ar ama
te, laisvalaikio praleidime ir t.t. 
Turiningas žmogus nebijo būti 
skirtingu ir tikrai džiaugiasi ga
lėdamas savitai reikštis. .

Negalima būtų pasakyti, kad 
lietuviai to individualumo sto
kotų, bet ar mes iš tikrųjų jį 
vertiname? Pažiūrėkime į savo 
gyvenimo būdą ir surasime ne
mažai stiprių individualumo 
bruožų, bet pažiūrėję į sceną, 
susidarysime visiškai priešingą 
vaizdą. Iš tikrųjų, jei mūsų ge
rai nepažįstąs žmogus pasektų 
lietuvių dainas ir muziką sceno
je ar susibūrimuose, jis tikrai 
nepagalvotų, kad turime savo 
žanrus, kurių nėra kitų tautų 
folklore. Kodėl? Iki šiol, kur tik 
mūsų chorai ar grupės pasirodė 
kitataučiams, nesugebėjome pa
teikti nė vieno būdingo tik lie
tuviškai muzikai dalyko. O ki
tataučiai tik to skirtumo ir įieš
ko. Pavyzdžiu tebūna pernykš
čių metų estų choro pasirody
mas Toronte, i kurį buvo pa
kviesti spaudos atstovai, ju tar
pe ir “The Toronto Daily Star” 
kritikas W. Littler. Gal kiek 
žiauriai, bet iš esmės labai tei
singai jisai baigė savo kritiką 
pastaba, kad koncerte negirdė
jo nieko savito — estų muzika 
iam pasirodė mišinys ukrainie
čių ir teutoniškos įtakos.

Tais pačiais metais spaudos 
atstovai pirmą kartą išgirdo lie
tuvių gamintas kankles latvių 
pasirodyme ir tučtuojau pami
nėjo, kad tai buvo vakaro Įdo
miausia dalis.

Tiesa, mūsų kaimynai turi 
Įdomų folklorą, bet negalima 
būtų pasakyti, kad jie turėtų 
ką nors ypatingai išsiskiriančio.

Paulius Jurkus, ANT VILNELĖS 
TILTO. Vilniaus legendos. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 
West 63rd Street, Chicago, UI. 60629, 
USA. Aplankas ir piešiniai autoriaus. 
Kaina — $2.50; 200 psl.

Kitaip yra su mumis: mes turi
me ne tik įdomius instrumentus, 
bet ir visiškai savitą muzikos 
žanrą — sutartinę.

Kanados valstybinio muzėjaus 
tyrinėtojai susidomėjo senąja 
lietuvių muzika. Dėmesys-buvo 
labai didelis ir nuoširdus. Bet 
kuri gi iš mūsų grupių galėtų 
betkuriuo metu tą žanrą ar tuo 
žanru paremtą muziką svetimie
siems pademonstruoti? Bandy
mas pasiekti chorvedžius buvo 
visai nesėkmingas...

Teko pradėti naują darbą To
ronte — kurti chorelį, kuris to
ki uždavinį galėtų be vargo at
likti. Padarėme keletą bandy
mų ir su dideliu džiaugsmu 
konstatavom, kad mūsų puikus 
jaunimas ne tik gali išpildyti 
klausos atžvilgiu sunkius daly
kus, bet taip pat tą senąją lie
tuvišką muziką pamilti ir su
prasti.

Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, 
nežiūrint visų savo darbų, labai 
mielai sutiko tokią grupę suda
ryti ir ją vesti, šaunūs daininin
kai jau yra pasirodę visuomenei. 
Bet tai dar neviskas, nes kiek
vienas toks darbas sutinka ir 
daugybę problemų.

Pirmiausia, turime pabrėžti, 
kad ši grupė yra visiškai ne
priklausoma ir tarnauja tik vie
nam ir vieninteliam tikslui — 
senosios muzikos išlaikymui ori
ginaliuose kūriniuose ir naujo
je muzikoje. Tai yra grupė, ku
ri ruošis demonstravimui ir kar
tu mokysis būti tos rūšies inst
ruktoriais, kur tik senoji mūsų 
muzika bus pageidaujama.

Kadangi grupė yra. nepriklau
soma, kreipiamės į visuomenę 
prašydami savanorių pagalbinin
kų gaidų perrašymui, pramogų 
sudarymui, išvykų organizavi
mui. Pora valandų paaukoto lai
ko vieną ar du kartu metuose 
gali būti didžiulė pagalba taip 
svarbiai jaunimo grupei.

Visus jaunuolius, kurie turi 
gerą klausą, ypač berniukus, 
prašome Įsijungti i ši chorelį. 
Pageidaujamas bent šioks toks 
nusimanymas muzikoje. Chorve
džius ir kitų grupių vadovus 
prašome nekviesti chorelio na
rių tuo pačiu metu kaip ir jų 
repeticijos į kitus užsiėmimus. 
Šiuo metu repeticijos numato
mos penktadieniais. Be to, išky
la tautinių drabužių reikalas, 
kuris taip pat turės būti sėk
mingai išspręstas.

Ypatingai malonu, kad turi
me Toronto skaučių kanklių gru
pę ir skautų skudutininkus, ku
rie, kaip norime tikėti, mielai 
prisidės prie šio darbo.

Didelį džiaugsmą sukėlė Z. 
Lapino iš Montrealio sutikimas 
bendradarbiauti pasirodymuose. 
Nėra abejonės, kad ryžtingų ir 
lietuviškai muzikai atsidavusių 
vadovų dėka sudarysime bendrą 
grupę, kuri atneš trejopą nau
dą — paruoš supažindinimui su 
mūsų folkloru tinkančią progra
mą, išaugins vadovų prieaugli ir 
pažadins jaunuoliuose pasidi
džiavimą savo muzika. Aišku, to
kioje aplinkumoje išaugęs jau
nuolis mokės įvertinti ir mūsų 
jaunuosius kompozitorius, kurie 
senąją muziką deda savo kūri
niu pagrindan. D. Lapinsko kū
rybos kritika “Tėviškės - Žibu
riuose” rodo, kad muzikinio 
prieauglio auklėjimas yra būti
nas. jeigu nenorim sustingti ne
būdingų dainų bei mokyklinės, 
lietuvių muzikai svetimos har
monijos rėmuose. Turėdami sa
vo muziką, privalome ją mylėti, 
pažinti ir su giliu pasididžiavi
mu pateikti tiems, kurie norėtų 
su ja susipažinti.

Tai, tarp kitko, yra labai efek
tingas būdas Įrodyti, kad mes 
skiriamės nuo savo kaimynų, 
kurie deda dideles pastangas, 
bandydami įrodyti, kad neturi
me savitu tautinių bruožų, ku
riais išsiskirtumėme.

» MILTMEJE VEIKIOJE
PROF. DR. WILLIAM SCHMAL- 

STIEG, Pennsylvanijos universiteto 
baltistas ir slavistas, penkias dienas 
viešėjo Vilniuje. Lietuvos kalbinin
kams jis turbūt labiausiai yra žino
mas iš straipsnių, paskelbtų Vilniuje 
leidžiamame žurnale “Baltistica”. 
“Tiesos” rugsėjo 5 d. laidoje rašo
ma: “Svečias iš JAV lankėsi univer
siteto bibliotekoje, domėjosi čia sau
gomais senaisiais lietuvių ir prūsų 
kalbų paminklais, dalyvavo istorikų 
ir filologų imatrikuliacijos šventėje 
ir universiteto naujųjų mokslo me
tų atidarymo vakare. Vakar prof. 
Šmolstygas susitiko su LTSR Mokslų 
Akademijos Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto darbuotojais ir uni
versiteto lietuvių kalbos katedros 
dėstytojais bei studentais, pasakojo 
apie JAV baltistų veiklą, domėjosi 
mūsų kalbininkų darbais...” Plačiau 
skaitytojus supažindina su svečiu iš 
JAV “Gimtojo Krašto” rugsėjo 5 d. 
laida. Prof. dr. W. Schmalstieg lie
tuvių kalbos išmoko iš tame pačia
me universitete dėstančio prof. A. Sa
lio, kurio dukra Rimgaila neseniai 
lankėsi Vilniuje. Tėvui ji parvežė 
didžiojo “Lietuvių kalbos žodyno” I 
tomą su jo buvusių mokinių auto
grafais. “GK” koresp. Juozui Bau- 
šiui prof. dr. W. Schmalstieg pa
sakojo: “Svečiuojuosi pas jus su 
žmona Emily nuo šeštadienio. Esame 
patenkinti kelione. Ypač patiko se
noji Vilniaus architektūra. Naujosios 
visur išvysi nemaža, todėl ji nedaro 
tokio įspūdžio. O štai Vilniaus se
namiestis — bažnyčios, namai, ištisos 
gatvės — labai originalūs. Gali ilgai 
senuoju Vilniumi gėrėtis iš Gedimi
no kalno. Labai patiko ir Trakai. 
Vilniaus universitete buvau per 
mokslo metų atidarymą studentų bū
ryje. Gražios dainos, šokiai, visos 
studentiškos tradicijos. Mūsuose to
kių nėra.”

PLK. J. PETRUIČIO atsiminimus 
“Kaip jie mus sušaudė” išleido Isti- 
tuto Editoriale del Mediterraneo 
Italijoje. Knygą apie sovietu įvykdy
tas politinių kalinių masines žudy
nes prie Červenės italų kalbon iš
vertė V. Lozoraitienė, įvadą parašė 
Italijos buvęs ambasadorius Mask
voje Luca Pietromarchi.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZĖJUS Čikagoje rudens se
zoną pradės bendra skulptoriaus Jo
kūbo Dagio, tapytojų Juozo Pautie- 
niaus ir Stasės Smalinskienės darbų 
paroda rugsėjo 21 d. Ji truks iki 
spalio 10 d.

“DRAUGO” KULTŪRINIS PRIE
DAS paskelbė pasikalbėjimą su Jur
giu Jankumi, laimėjusiu Lietuvių 
Rašytojų Draugijos S500 premiją už 
“Darbininko” išleistą dramą parti
zanine tema “Pęilio ašmenimis”. 
Apie ateities .planus J. Jankus pasa
koja: “Galima tikėtis ir dramos, ir 
romano, ir novelių rinkinių, ir net 
pasakų vaikams, tik negalima besi
tikėti leidėjo. Nors vis tiek tikiesi 
ir gana, kad ir taip silpnai, jog dirb
ti nebeatrodo labai prasminga, kai 
jauti, jog rankraščiai, eidami iš ran
kų į rankas, kur nors nusimes, kaip 
jau ne vienas yra nusimetęs.”

J. B0BR0WSKI0 11 novelių rin
kinį “Der Mahner” (“Perspėtojas”) 
išleido Klaus Wagenbach leidykla 
Vakarų Berlyne. Pagrindinė šios 66 
psl. knygelės tema — vokiečių san
tykiai su lietuviais ir lenkais. Vie
name vaizdelyje “Lapas atminčiai” 
detaliai aprašoma Julijos Žemaitės 
nuotrauka. Titulinė apysakaitė “Per
spėtojas”, vaizduojanti Karaliaučiaus 
nuotaikas prieškariniais Hitlerio lai
kais, taipgi turi vieną lietuvį per
sonažą. Tilžėje augęs ir lietuvaitę 
vedęs J. Bobrowskis yra sukūręs 
daug eilėraščių Lietuvos temomis, 
parašęs donelaitinį romaną “Litau- 
ische Klaviere”.

LIETUVIŲ BIČIULIO EDZART 
SCHAPER 58 psl. novelę “Heimat 
der Verbannten” (“Tremtinių tėvy
nė”) išleido Jakob Hegner leidykla 
Koeln-Olten, V. Vokietijoje. Nove
lės siužetą sudaro knygnešio Jono 
Jasulaičio, jauno studento, tragiškas 
likimas. 1889 m. caro žandarų sugau
tas Prūsijos pasienyje, jis atlieka 
bausmę Sibire, iš kur jam neleidžia
ma grįžti į Lietuvą. J. Jasulaitis veda 
ruso kepėjo dukrą Jelizavietą pro- 
voslavų cerkvėje, bet su ja neranda 
bendros kalbos. Dažnai jis kažkur 
dingsta iš namų, kol pagaliau išryš
kėja paslaptis — žmona jį užtinka 
lietuviškai besimeldžiantį miške. Jo 
mintyse kertasi nepakartojami tė
viškės vaizdai ir naująja tėvyne ta
pęs Sibiras. Si tema, matyt, yra jaut
riausioji autoriaus širdies gija, nes 
ir E. Schaper yra poUtinis pabėgė
lis, neįstengiąs pilnai įsijungti į ki
to krašto gyvenimą.

ANTANAS BRAŽDYS, 29 m. am
žiaus skulptorius Londone, Britani
joje, laimėjo 300 sterlingų svarų 
premiją “The Sunday Times” skelb
tame skulptūros konkurse už trijų 
pėdų augščio skulptūros modelį 
“Bodywork”. Jis taipgi gavo 3.000 
svarų užsakymą pagaminti šiai skulp
tūrai, kuri puoš vieną naują pasta
tą Londono centre. Skulptūra yra 
plieno kompozicija, išreiškianti žmo
gaus kūno judesius.

STEFANUOS ROKIENĖS Sibiro 
kančių atsiminimų knygos “Vergijos 
kryžkeliuose” I tomą leidžia <rViltis” 
Klevelande. Leidimo išlaidoms pa
dengti čikagietis visuomenininkas dr. 
Juozas Dauparas paaukojo tūkstan
ti dolerių.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PIRMOJOJE PASAULINĖJE KON

FERENCIJOJE elektrografijos klau
simais RoČesteryje, JAV, dalyvavo 
penki vilniečiai fizikai: Vilniaus uni
versiteto puslaidininkių fizikos ka
tedros vedėjas docentas J. Viščiakas, 
elektrografijos mokslinio tyrimo ins
tituto darbuotojai R. Baltrušaitis, J. 
Sidaravičius, E. čepenka ir N. Gal
vydis. Lietuviai fizikai padarė du 
pranešimus. Du jų referatai bus iš
spausdinti konferencijos darbų leidi
nyje. Docentas J. Viščiakas pakvies
tas aplankyti “General Electric” 
bendrovės laboratorijas. Viešnagės 
metu jam teks skaityti keletą pa
skaitų amerikiečiams.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sim
foninis orkestras, vadovaujamas di
rigentės Margaritos Dvarionaitės, su
rengė koncertus Ukmergėje, Uteno
je, Švenčionyse, Širvintose ir kituo
se Augštaitijos miestuose. Orkest
rui talkino solistai — dainininkas 
Leonidas Muraška ir violončelistas 
Valentinas Kaplūnas.

TARPTAUTINIAME POETŲ SE
MINARE Belgijoje pirmą kartą daly
vavo ir Lietuvos atstovė Violeta Pal
činskaitė, nusiųsta su sovietų poetu 
S. Michalkovu. Seminarą kasmet ren
gia Belgijos vyriausybė, UNESCO ir 
Tarptautiniai Rašytojų Namai. Šie
met pagrindinė seminaro tema buvo 
“Poezijos horoskopas”. V. Palčins
kaitė Tarptautinių Rašytojų Namų 
bibliotekai nuvežė “Lietuvos poezi
jos antologiją” ir “Poezijos pavasa
rio” knygas.

MEDICINOS MOKSLŲ KANDI
DATO disertaciją “Betarpiškieji ir 
atokieji rezultatai, gydant Druskinin
kuose vaikus, sergančius reumatiz
mu” apgynė respublikinės kurorto- 
logijos mokslinio tyrimo laboratori
jos Druskininkų skyriaus mokslinis 
bendradarbis V. Vainauskas, šis 
mokslinis laipsnis taipgi buvo suteik
tas Druskininkų ligoninės gydytojui 
K. Ambraškai už disertaciją “Infek
cinio hepatito (Botkino ligos) pa
sekmių klinikos ir sanatorinio-kuror- 
tinio gydymo Druskininkuose klausi
mai”.

FOTOGRAFIJOS MENININKO 
ANTANO SUTKAUS spalvotų nuo
traukų aplanką “Senojo Vilniaus 
fragmentai” išleido “Mintis”. Aplan
ke yra 16 senosios architektūros ir 
miesto vaizdų, atskirų fragmentų, pa
minklų detalių. Parašai po nuotrau
komis — lietuvių, rusų, vokiečių ir 
anglų kalbomis.

DEŠIMT LITERATŪROS VAKA
RŲ Musteikoje, žiūruose, Subarto- 
nyse bei kitose Dzūkijos vietovėse 
surengė Vilniaus dramos teatro dzū
kas aktorius T. Vaisieta, programon 
įtraukęs K. Donelaičio, Žemaitės, 
Maironio, vysk. A. Baranausko, V. 
Krėvės ir J. Baltušio kūrinius. Jam 
talkino poetas Br. Mackevičius, va- 
rėniškis skaitovas V. Pužas, Varė
noje leidžiamo laikraščio red. D. 
Jankauskas.

VILNIAUS DRAMOS TEATRO at
stovai — režisorius H. Vancevičius, 
aktorius J. Kavaliauskas ir direkto
rius P. Treinys — išvyko j R. Vo
kietiją, kur bus pasirašyta kūrybi
nio bendradarbiavimo sutartis su 
Weimaro dramos teatru.

EKSPEDICIJĄ DAILĖS PAMINK
LAMS tirti Lazdijų, Alytaus ir Prie
nų rajonuose birželio-liepos mėne
siais suorganizavo mokslinė-metodinė 
kultūros paminklų apsaugos taryba. 
Įvairių meno sričių specialistams, 
aplankiusiems 50 stambesnių gyven
viečių, vadovavo istorikas St. Pin
kus. Apie šio darbo rezultatus rašo 
A. Indriulaitis “Literatūros ir Me
no” puslapiuose: “Gražus savo gam
tovaizdžiu, įdomios praeities Dzūki
jos kraštas, deja, nepasižymi gau
siais liaudies dailės paminklais. Ta
čiau kur-ne-kur išlikę ornamentuoti 
kryžiai bei jų metalinės viršūnėlės 
žavi savo grakščiomis proporcijomis, 
saikingu dekoru, dvelkia dzūkišku 
betarpiškumu ir nuoširdumu. Taip 
pat ir liaudies skulptūra, tapybos 
darbai neretai nustebina savo jaus
mo išraiška, originalumu, dailinin
ko meninės intuicijos subtilumu. 
Įdomesni liaudies meistrų darbai ap
tikti Alytuje, Balbieriškyje, Dau
guose, Liškiavoje, Punioje, Rumbo
nyse. Gausus ir įvairus šiuose rajo
nuose yra profesionaliosios dailės 
palikimas. Vertingi XVIII-XIX a. ta
pybos darbai, kurių nemaža Daugų, 
Nemaniūnų, Pivašiūnų, Rumbonių, 
Stakliškių ir Veisiejų bažnyčiose. Šie 
paveikslai turi nemažą meninę-isto 
rinę vertę, atspindi charakteringus 
vienos ar kitos epochos stilistinius 
bruožus. Tokie yra XIX a. pabaigos 
ir XX a. pradžios dailininkų Niko
demo Silvanavičiaus ir Vinco. Sle- 
dzinsko darbai, aptikti Punios, Jiez
no, Daugų ir Nemaniūnų bažnyčiose. 
Vertingas taip pat lietuvio dailinin
ko akademiko Karolio Rafalavičiaus 
kūrinys yra Nemaniūnų bažnyčioje. 
Be šių darbų, įdoniios freskos aptik
tos Liškiavos ir Jiezno bažnyčiose. 
Visa tai — tik dalis dailės palikimo, 
išaiškinto šios ekspedicijos meta.”

LIETUVIŲ LITERATŪROS BI
ČIULIS M. LODUS jau atidavė Esti
jos leidykloms į estų kalbų išverstų 
P. Cvirkos romanų “Frank Kruk”, 
V. žUinskaitės humoreskų ir ftije- * 
tonų rinkinį, šiuo meta jis baigia 
versti J. Avyžiaus romanų „Kaimas 
kr y zaeieje • ▼ •
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INDIAN RD.—BLOOR, $15.000 jmo. 
kėti, 12 kambariu 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, 
$7500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy* 
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.

NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų 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 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

žiemos sezono darbas oficialiai pra- vai. Mišių skautų būkle šaukiama 
dedamas šį sekmadienį, rugsėjo 22 Herkaus Montės budžių sueiga. Visų 
<L, 11 v. pamaldomis šv. Jono Kr. dalyvavimas būtinas.
bažnyčioje. Skautai-tės renkasi į pa
rapijos salę 10.30 v.r. Dalyvaujame 
uniformuoti ir visi!

• Talkininkų išvyka į Romuvą — 
šį šeštadienį, rugsėjo 21. Kviečiami 
tėvai, vadovai ir visi, kas tik gali, 
šioje iškyloje dalyvauti. Numatyta 
pastatų dažymas ir kiti žiemos pa
ruošos darbai. Vykstantieji prašomi 
susisiekti su A. Vasiliausku tel. CL 
1-5126.

^SPORTAS

• Rugsėjo 14 d. “Aušros” sporto 
klubo pakviesti pabaltiečių plauky
mo pirmenybėse dalyvavo “Ramby- 
no” tunto skautų ir jūrų skautų plau
kikai.

• Rugsėjo 17 d. bendrame “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų vadovų 
posėdyje aptartas žiemos veiklos ka
lendorius.. Tą pačią dieną ps. dr. J. 
Yčo bute posėdžiavo Romuvos komi
tetas. C. S.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

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

Tel. 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
mas.

VAUPSAS
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti. 
Priimame namus pardavimui

nių pirmenybių taurę. Pirmose rung
tynėse jie nugalėjo vengrų Ferenc- 
varą 1:0. Antrosios rungtynės bai
gėsi lygiomis.

Giena Davidson, gimusi Vilniuje 
žydų šeimoje ir gyvenanti Izraelyje, 
dalyvavo Kanados šachmatininkų at
virame turnyre. Apie ją plačiai pa
rašė “Hamilton Spectator” rugsėjo 
3 d. laidoje. Apgailėtina, kad Vil
nių ir CP agentūra, ir minėtasis 
dienraštis tebelaiko Lenkijos mies
tu. Sportininkai turėtų reaguoti.

VYČIO ŽINIOS
Kanados plaukimo olimpinė viltis 

G. Kemiūtė sėkmingai dalyvavo bal- 
tiečių plaukymo pirmenybėse Toron
te. Ji plaukė keturis nuotolius ir 
visuose laimėjo pirmas vietas — 100 
m. nugara, 100 m. L s., 200 m. 1. s. 
ir 200 m. įvairaus stiliaus plaukime. 
Ji taip pat plaukė dvejose estafe
tėse, kuriose laimėjo irgi I vietą. G. 
Kerniūtė buvo pripažinta geriausia 
baltiečių plaukike. Visų plaukimų pa
sekmės kartu buvo nauji baltiečių 
rekordai.

V. Pulkys sėkmingai žaidžia bri
džą; Oakvillėje įvykusiose pirmeny
bėse laimėjo I vietą ir tapo Oakvil- 
lės bridžo meisteriu.

Visus golfininkus pakartotinai 
kviečiame į Vyčio atvirą golfo tur
nyrą rugsėjo 29 d., 8.30 v.r., Geor
getown golfo aikštyne.

Dar galima užsisakyti stalus Vy
čio dvidešimtmečio baliui. Balius 
įvyks spalio 5 d. Seaway Towers 
viešbutyje.

Mūsų rėmėjams kun. P. Ažubaliui 
ir J. Matusevičiui nuoširdžiai dėko
jame. A. S.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

10-1.30 ir 4.30-7

10-1.30

uždarytas

10-1.30 ir 4.30-7

Moka:
už depozitus-5%
už serus -5J£%

Pirm.

Antr.

Treč.
Ketv.

Penkt 10-130 ir 430-8

Sešt 9-12

Sekm. 9.30-1 i
PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
RONCESVALLES — DUNDAS, "Parkdole Fish Market" žuvų ir delikatesų 
prekyba. Ideali vieta, puikūs įrengimai. Nepaprastai pelningas verslas. 
Prašo $5.500, krautuvės nuoma tik $90 mėnesiui.
BLOOR — ISLINGTON, 5 kambarių ienaaugštis (bungalow), gražus skly
pas, privatus įvažiavimas. Prie pat požeminio susisiekimo ir krautuvių. Įmo
kėti apie $10.000; namas be skolų. 4
PACIFIC AVĖ. — ANNETTE, mūrinis, atskiras, 10 kambarių namas; 4 pir
mam augšte, 2 modernios virtuvės ir 2 prausyklos. Dvigubas garažas, didelis 
sklypas. Arti susisiekimo, mokyklų ir krautuvių. Įmokėti apie $10.000.
QUEEN — RONCESVALLES, 9 gražūs kambariai, 3 virtuvės, atskiras na 
mos su privačiu įvažiavimu. Geras nuomoti ir gyventi. Galima tuoj užimti. 
Įmokėti apie $10.000.
BURLINGTON ST. — LAKESHORE. Naujos statybos 5 butų po 2 miegamus, 
viskas išnuomota. Prašoma kaina žema, geras pirkinys. Pasiteiraukit.

i DUNDAS — HOWARD PARK. 6 kambarių, mūrinis, dvigubasgaražas. Įmo
kėti tik $4.000, prašo apie $18.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

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

HE

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 

alima maudytis ir žuvauti. Gera proga.
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.
ORANGEVILLE, slidinėjimo verslas: 9 akrai žemės. 50 asmenų mie
gamieji pastatai, puikiai įrengta valgykla. Prašoma kaina $28.900. Par-

J. KUDABA
# *

Toronto Reol Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-2105

SPORTAS LIETUVOJE
Keturi Lietuvos boksininkai atsto

vaus Sov. Sąjungai Meksikos olim- 
pijadoje: D. Pozniakas, V. Bingelis, 
T. Tomaševičius ir J. Čepulis.

Europos jaunių stalo teniso pirme
nybės įvyko Leningrade. Dalyvavo 9 
Lietuvos stalo tenisininkai. Geriau
siai žaidė Asta Giedraitytė mišriame 
dvejete pasiekusi baigmę.

Belgrado moterų rankininkės viešėjo 
Elektrėnuose. Jos žaidė draugiš
kas rungtynes su Kauno Žalgirio ko
manda. Rungtynės baigėsi lygiomis 
16:16.

V. Jaras šiais metais Sov. Sąjun
goje yra toliausiai numetęs diską. Jo 
pasekmė 60.26 m.

M. Danilevičiūtė disko metime pa
gerino Lietuvos mergaičių rekordą
— numetė 41.65 m.

Wiesbadene įvyko Europos jaunių 
kulkinio šaudymo pirmenybės, kurio
se pirmą vietą laimėjo kaunietis 
Aleksas Daukša. Jis laimėjo 593 taš
kus iš 600 galimų.

Tarptautinės bokslo pirmenybės 
įvyko Budapešte. Dalyvavo 49 bok-,, 
sininkai iš penkių šalių. J. Čepulis 
sunkiame svoryje laimėjo I vietą. 
A Zurzai atiteko U.

SPORTAS VISUR
Italijoje Įvyko krepšinio turnyras, 

kuriame dalyvavo Sov. Sąjungos, 
Lenkijos, Italijos ir JAV komandos. 
Po pakartotinų rungtynių pirmą vie
tą laimėjo sovietai. Pirmame susiti
kime rusų rinktinė pralaimėjo ita
lams 59:69, bet laimėjo antras rung
tynes 68:49 pasekme.

Anglijos futbolo komanda Leeds 
United laimėjo Europos tarpmiesti-

LIETUVIŲ SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI
S. AMERIKOS LIETUVIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 

PIRMENYBIŲ RUGSĖJO 7 D. KLEVELANDE PASEKMĖS
JAUNIAI B (14 — 15 M.)

100 j. — Premeneckas Žaibas 11.0, 
Stempužis Ž. 11.2, Nakrošius Aušra 
11.2, Kazėnas Ž. 11.3. 220 j. — Stem
pužis Ž. 23.8, Premeneckas Ž. 23.8, 
Nakrošius A. 23.4, Saplys A. 25.6. 
440 j. — Sabaliauskas ž. 58.0, Nak
rošius 59.7, Saplys 1.09.7 (Kuuskne 
ėst. 57.2). 880 j. — Staškevičius ž. 
2.21.3, Nikštėnas Ž. 2.27.6, Saplys A.
2.31.9, Karsokas ž. 120 j. kliūtinis
— R. Petronis A 20.8, V. Radžiūnas 
A. 20.8. Į augštį — Tamošiūnas A 
5’0”, Stempužis 4’8”, Nakrošius 4’8”, 
Petronis 4’6”. Trišuolis — Nakro
šius 37’0”, Tamošiūnas 35’7”, Saba
liauskas 32’0”, Petronis 24’6”. Rutu
lys — Stempužis 48’10”, Kazėnas 
44’5”, R. Marijošius A. 42’4,5”, Nak
rošius 36’1”. Diskas — Sabaliauskas 
112’5”, Marijošius 106’0”, Stempužis 
104’3”, Kazėnas 103’4”. Jietis — 
Stempužis 130’4,5”, Kazėnas 121’0”, 
Marijošius 119’3”, Janeliūnas A. 
99’10,5”. 4 x 110 estafetė — žaibas 
50.1 sek., Aušra 52.1 (Tamošiūnas, 
Marijošius, Saplys, Nakrošius), žai
bas 55.7. estai 56.8. Į tolį — Preme
neckas 17’11.5”. Nakrošius 17’10”. 
Tamošiūnas 16’7,5”. Radžiūnas 14’10”.

JAUNIAI C (12 — 13 M.)
75 j. — R. Karauskas A. 9.9 sek. 

(ėst. Jur 9.4). 100 j. — A. Gata- 
veckas A. 13.6, Grigonis A. 14.0, Puš- 
korius ž. (Juri ėst. 12.5). 220 j. — 
Karauskas 30.8, Petronis 30.9. (Vas- 
topa esi 26.8). 660 j. — Petronis
1.53.9, Čyvas Ž. 2.07.0, Karauskas 
2.08.0, (Reichman 1.53.0). 70 j. kliū
tinis — Gataveckas 13.0, Jurevičius 
A. 13.1. Į augštį — Grigonis 4’4”. 
Jurevičius 4’3”, Gataveckas 3’6”, Pet
ronis 3’6”. Rutulys — Grigonis 26’3” 
Jurevičius 20’7”, Gataveckas 18’5”, 
(Vastopa ėst. 36’0). Diskas — Ka
rauskas 49’7”, Petronis 49’6”, (Vas
topa 82’5”). Jietis — Jurevičius 
7T4”, Gataveckas 74’10”, (Vastopa 
98’5,5”). Trišuolis — Grigonis 30’5”, 
Petronis 21’7”, (Daniel 30’11,5”). 
4 x 110 j. estafetė — estai 57.2 sek.. 
Aušra 64.5 (Karauskas, Gataveckas, 
Grigonis. Jurevičius).

JAUNIAI D (10 — 11 M.)
50 j. — R. Žabas A. 7.6 sek., Puš- 

korius ž. 7.6, Urbaitis ž., (Rutnik 
7.2). I tolį — čyvas ž. 12’5”, ža
bas 10’0”, (Rutnik 12’10”). Į augš
tį — Puškorius 3’6”, Žabas 3’3”, 
(Rutnik 3’10”). Rutulys — čyvas 
29’9”, Puškorius 21*8,5”, žabas 
18*9,5”. Beisbolo sviedinukas — Čy
vas 172’11”, Puškorius 144*9”, Ža
bas 111’10”, Urbaitis 10711”.

MERGAITĖS B (14 — 15 M.)
50 j. — J. čifikaitė A. 7.0 sek., 

Adomavičiūtė A 7.0, Kučinskaitė A.
7.2, Vasiliauskaitė ž. 7.5. 100 J. — 
čitikaitė 13.4, Adomavičiūtė 13.4, 
Kučinskaitė 13.5, Sušinskaitė ž. 13.6. 
220 j. - Giedraitytė ž. 33.2, Ku
činskaitė 34.4, Krikščiūnaitė A 35.1,

Vasiliauskaitė 8.5, Adomavičiūtė 
10.1. Į tolį — Giedraitytė 15’4,5”, 
Petronytė A. 14’0”, Adomavičiūtė 
13’10”, Vasiliauskaitė 13’1”. Į augš- 
tį — Petronytė 4’10” (naujas rekor
das, senasis 4’7”), Krikščiūnaitė 
4’5”, Giedraitytė 4’4”. Rutulys — 
Vasiliauskaitė 29’3”, Staškūnaitė 
27’8”, Sušinskaitė 27’3”, Kučinskai
tė 27’8,5”. Diskas — Staškūnaitė 
81’5”,‘ Simanavičiūtė A. 73’1”, Pet
ronytė 69’0”, Sušinskaitė 62,2”. lie
tis — Giedraitytė 78’6,5”, Sušinskai
tė 64’9”, Petronytė 63’9,5”, Bukšai- 
tytė A 43’1,5” (Pastenieks latv. 
87’4,5”). 4 x 110 j. estafetė — Žai
bas 58.6 sek., Aušra 60.2 (Adomavi
čiūtė, Kučinskaitė, Bukšaitytė, Čiži- 
kaitė).

MERGAITĖS C (12 — 13 M.)
50 j. — Waiwood ž. 6.7 sek., Miš

kinytė Ž. 7.3, Banionytė ž., R. Grei
čiūnaitė A. 100 j. — čyvaitė Ž. 12.9, 
Simutytė A. 13.9, Miškinytė 14.1. 
220 j. — Waiwood 28.4, Čyvaitė 28.8, 
Simutytė 32.7. 50 j. kliūtinis — Wai
wood 8.1 sek., čyvaitė 8.8. Į tolį — 
Waiwood 14’7”. čyvaitė 12’6”, Simu
tytė 12’6,5”, Greičiūnaitė 12’3”. Į 
augštį — Simutytė 4’4”, čyvaitė 4’4”. 
Beisbolo svietinukas
120’5”, Simutytė 113’5”. Rutulys — 
Waiwood 31’3”, Bielinytė Ž. 27’6”,

L. V. Namuose: Gintarių (7-8 sk. 
mergaičių) — 2.30 v., Vaidilučių (5- 
6 st mergaičių) — 2.30 v., jaunučių 
mergaičių (1-4 sk.) — 2.30 v.

Visi jaunesnieji berniukai nuo 1 
iki 8 skyriaus prašomi susirinkti 3 
v. ateitininkų kambaryje. Ten jie bus 
suskirstyti atskirais būreliais.

Kviečiame tėvus paraginti savo 
vaikus, kad atvyktų į pirmuosius su
sirinkimus. šiais metais sudaromi at
skiri berniukų ir mergaičių būreliai 
jaunučių, lankančių 1 ir 2 skyrius. 
Tiems būreliams bus atskiri globė
jai. Vaikai iš mažens įpras į bendra
vimą, susiras naujų draugų ir vėliau 
bus daug lengviau visur įsijungti. 
Tad šį sekmadienį visiems, lankan
tiems pradžios mokyklą, pirmieji su
sirinkimai: mergaitėm — 2.30 v. L. 
Namuose, berniukam 3 v. Prisikėli
mo parapijos ateitininkų kambaryje. 
Kviečiame ir naujus, dar nebuvusius 
ateitininkais, kurie norėtų įsijungti.

Vyr. moksleiviai praėjusį sekma
dienį išsirinko naują valdybą. Kan
didatai buvo pasiruošę trumpas kal
bas ir susirinkimui pristatė savo pla
nus. Vyko gana smarki propaganda, 
lyg kokiame suvažiavime. Valdybon 
išrinkti: Eug. Girdauskas — pirm., 
Romas Puteris — vicepirm., Rūta 
Juzukonytė — sekr., Paulius Koly- 
čius — socialiniams reikalams, A. ža
bas — iždininkas. Kandidatais liko 
Algis Čepas ir Rasa Bukšaitytė.

Vyr. moksleivių globėjai šiais me
tais yra: Tėvas Ambrozijus, OFM — 
dvasios vadas, Algis Puteris, seselė
M. Igne ir Andrius Paškauskas.

Kurie turėjo rėmėjus Wasagos sto
vykloje už nueitas per žygį mylias ir 
dar nesurinko ar negrąžino pinigų, 
prašomi grąžinti V. Kolyčiui, nes no
rime surinktus pinigus pasiųsti 
“Ateičiai”.

Kraštas virpėjo 
pasipiktinimu

(Atkelta iš 1-ro psL)
KALTA IR AMERIKA

. Socialdemokratinis “Afton
bladet” atrodė daugiau susirū
pinęs, ar sovietų smurto žygis 
neatnaujins šaltojo karo. Laik
raštis pažymėjo, kad rusai iš 
anksto apie savo užpuolimą in
formavo JAV, o Atlanto Sąjun
gos vadovybė demonstratyviai 
laikėsi ramiai, ir daro tokią iš
vadą: “Tai, kas įvyko, atrodo, 
patvirtina, kad JAV ir SSSR to
liau palaiko viešai nepaskelbtą 
susitarimą savo interesų sfero
se veikti be kitos pusės’įsikiši
mo pavojaus. JAV nieko ne
padarė 1956, kai buvo užpulta 
Vengrija, šįkart irgi daugiau 
nemanė, kaip tik žodžiu įsikišti. 
Be to, nepaisant to, kas’Įvyko, 
didžiosios galybės turi daug 
bendrų interesų... Jeigu kas 
tuos faktus mato, tai ypač če- 
koslovakai. Dubčeko vyriausy
bės socialistai nė akimirkos ne
galvojo, kad Vakarų galybės . 
galėtų jiems padėti; greičiau — 
atvirkščiai.” Tiek “Aftonbla
det”.

Kitas tos pačios linkmės laik
raštis “Norrlaendska Socialde- 
mokraten” reiškė nuomonę, kad 
rusams labai rūpėjo išprovokuo
ti vakariečių Įsikišimą, nes to
kiu būdu jiems būtų buvę pa
togiau pateisinti savo okupaciją.

Didelį įspūdį paliko nepapras
tas . čekoslovakų atsparumas. 
Dėlto kariškai tobulai įvykdyta 
okupacija, “Expressen” žo
džiais, tapo Maskvai politine 
katastrofa. “Vienas dalykas — 
parodyti keletą dienų karinį 
pranašumą, kitas dalykas — il
gesnį laiką valdyti kraštą, ku
rio visi gyventojai yra nusista
tę priešintis ir sabotuoti.”

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

SWANSEA—BLOOR, sklypas 108x124; prašoma kaina tik $12.500.
RUNNYMEDE—BLOOR, apie $6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras na
mas, garažas su plačiu įvažiavimu, naujas šildymas.
ROYAL YORK—BLOOR $8.000 ar mažiau įmokėti, atskiras 5 kambarių 
vienaaugštis, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
INDIAN RD.—BLOOR, $8.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių namas, mo
dernios virtuvės, kvadratinis planas, garažas.
RATHBURN—KIPLING, $8.000 įmokėti, puikus 7 kambarių vos kele
to metų senumo vienaaugštis (bungalow), didžiulė virtuvė su moder
niai įrengta sienoje kepimo-virimo plyta bei šaldytuvu, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, gražus kiemas, greitas užėmimas, neaugšta kaina dėl 
greito pardavimo.
OAKWOOD—ST. CLAIR, $10.000 įmokėti, rupių plytų 9 kambarių ats 
kiras namas, labai geros statybos, užbaigtas rūsys, mūrinis garažas su 
labai plačiu privačiu įvažiavimu, reikalingas mažo vidaus remonto; turi 
būti tuojau parduotas; imsiu kiekvieną panašų pasiūlymą.
JANE—BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 8 kambariai per du augštus, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola, rami gatvelė.
PRINCE EDWARD—BLOOR, labai gražus 6 kambarių vienaaugštis 
(bungalow) daug prausyklų, puikiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu, ba
ru, šaldytuvu etc.; visur kilimai, garažas su privačiu įvažiavimu, apšil
dytas plaukiojimo baseinas, gražus kiemas, Vasaga čia pat!
BABY POINT, 7 kambarių atskiras namas, garažas su privačiu įvažia
vimu, užbaigtas rūsys, viena atvira skola.
DUNDAS—BLOOR, 5 butų apartamentas (penkiabutis), 2-jų ir 3-jų mie
gamųjų, garažai su privačiu įvažiavimu, balkonai, gražus pastatas, vis
kas išnuomota.
BATHURST—WILSON, 11 butų apartamentas, 2-jų ir 3-jų miegamų
jų, apie 10 metų senumo, garažai ir autoaikštė; apie $17.500 metinių 
pajamų.
PALIKIMAS: 43 akrų ūkis su didžiuliu tvenkiniu, kuris atrodo kaip 
ežeriukas; per jo vidurį teka upelis. Gražus miškas, puiki kalnuota vie
ta, tik 30 mylių nuo Toronto. Apie $10.000 įmokėti; lieka viena skola. 
Nuostabus vaizdas.

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- K a A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAKA/fIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus 

už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

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

AL. GARBERS
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

Banionytė

Balytė Ž. 26’7”, Greičiūnaitė 24’10”, 
(Roost ėst. 33’1”). Diskas — Grei
čiūnaitė 56’4”, Bielinytė 54r0”. 4 x 55 
j. estafetė — žaibas 28.8 sek.

(Bus daugiau)

JANE GATVĖ, $27.900, (bungalow), 5 kambariai, užbaigtas rūsys, 3 
kambariai nauji, šildymo sistema, platus įvažiavimas, mūrinis garažas; 
įmokėti apie $10.000; lieka 7% % mortgičius.

INDIAN RD., $27.900, atskiras mūro namas, 7 kambariai per 2 augštu 
(4 kambariai pirmame augšte), elektros 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 įmokėjimas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

DIANA
COUGHS

COLDS
MO •MW'S*

ASTHMA

SME 
THROAT

FAST 
RELIEF 
*

ARTHRITIC 
ML3CVLAR

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU Už KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krutinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

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

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

F. SENKUS REAL ESTATE 
1997 Dundas St. W T.I. S33-M14

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 

YONGE MEMORIALS LTD. 
2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davfcvffle ir Eglinton)

TeL 487-2147, vakarais 445-8955

M

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

$8.000 ĮMOKĖTI, Royal York-Bloor, vienaaugštis (bungalow), arti paže
minto, 5 šviesūs dideli kambariai, plytinis, nauja šildymo krosnis, pri
vatus įvažiavimas; turi būti parduotas, nes savininkas nusipirko naują 
namą..
$5.000 ĮMOKĖTI, 10 akrų gražios žemės arti Bolton, Ont prie 50 ir 9 
kelio apie 35 mylios nuo Toronto; vienas mortgičius balansui.

$20.000 ĮMOKĖTI, Dovercourt-Dundas, šešiabutis, plytinis, atskiras, 
šiltu vandeniu apšildomas, 1 mortgičius balansui, $9.000 metinių paja
mų. . •
S10.000 ĮMOKĖTI, Annette-Runnymede, atskiras dvibutis (duplex), ply
tinis, 10 didelių kambarių, šiltu vandeniu apšildomas, garažas, 1 mort
gičius balansui, prašoma $36.900.

$3.900 ĮMOKĖTI, Bloor St.-Clarens, pusiau atskiras, 6 švarūs kambariai 
2 modernios virtuvės namas pilnai atnaujintas, įvažiavimas.

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. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-rfems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
, Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St. Prakapas 

tel. RO 7-9068 kiekvienu metu.
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AFDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NA1 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAL 
KAMS • MĖNESINES INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

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

SKAITY IOMI PASISAKO

2ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

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

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

{vairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir L L
automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas, 
rai ir padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus, kuriuose yra smulkus aprašy- 
uos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškinimai. 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- 
limai, baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

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

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

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

• 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

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

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ ^7 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

LIETUVIAI IR DEMONSTRACIJA
Po Čekoslovakijos užėmimo To

ronte gyveną čekai ir slovakai rug
pjūčio 29 d. bendromis jėgomis or
ganizavo didesnio masto demonstra
ciją. Demonstracijos tikslas dvejo
pas: protestas prieš okupaciją ir. pa
demonstravimas pavergtųjų tautų 
solidarumo. Apie demonstracijos or
ganizavimą angliškoje spaudoje jau 
buvo žinių prieš savaitę. Demonst
racijos dieną rytais išeinąs “Globe 
and Mail” buvo įdėjęs tikslią infor
maciją apie demonstracijos laiką, 
vietą ir programą. Mūsų “Tėviškės 
Žiburiai” irgi buvo apie tai paskelbę.

Prie parlamento rūmų nuvažiavau, 
kai žmonės jau buvo pradėję rink
tis. Jau buvo ten čekai, slovakai, lat
viai su savo įspūdingais plakatais, 
lenkai. Mačiau serbus, bulgarus, kroa
tus, rumunus, makedoniečius, veng
rus. Aš jieškojau lietuvių. Mačiau 
vieną lietuvį stovintį ir besidairantį. 
Vienas timptelėjo mane už rankovės 
ir paklausė, kur čia lietuvių vado
vybė, kur lietuviai renkasi. Aš ne
žinojau. Pradėjom abudu jieškoti. 
Prie mudviejų prisijungė dar du. 
Kitos tautybės pradėjo rikiuotis. Ka
dangi lietuvių vadovybė nepasirodė, 
mes nutarėm prisijungti prie brolių 
latvių. Prie mūsų prisijungė dar du. 
Matėm grupelę stovinčių lietuvių. 
Pakvietėm prisijungti. Jie pakratė 
galvomis ir ženklais parodė, kad va
žiuosią. Tuo būdu, kai prasidėjo ei
sena, lietuvių buvo tik šeši, jų tar
pe viena moteris — ponia Matukie- 
nė. Pagarba Jai. Eidami kalbėjom: 
turim ir apylinkės valdybą, ir poli
tinį komitetą, ir parapijų galvas, bet 
kai reikia parodyti vienybę su kitais 
likimo draugais, pasirodome visai be 
galvos.

Prie naujosios rotušės tarp dau
gybės vėliavų ir plakatų, šalia lat
vių vėliavos, pamačiau ir estų vėlia
vą. Eisenos pradžioje jos nebuvo. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo atstova
vęs federacinei valdžiai torontiškis 
parlamento narys dr. Hajdasz. Pro
vincijos valdžiai atstovavo pataisos 
institucijų ministeris A. Grossman. 
Demonstracija buvo baigta prašymu 
Kanados vyriausybei, kurį pasirašė 
dalyvavusieji tautinių grupių atsto
vai.

Po demonstracijos galvoje sukosi 
tokios mintys: užuojauta čekams ir 
slovakams, pagarba broliams lat
viams už gražų ir’gausų dalyvavimą, 
gėda lietuviams už pasirodymą be 
galvos. Gerai dar, kad nors po de
monstracijos gražiai pasirodė mūsų

“Varpo” tautinių šokių grupė, vado
vaujama p. Karasiejaus. Pagarba 
jiems.

Vienas iš tų šešių

K. BAUBLIO PASKAITĄ 
PRISIMENANT

S. m. gegužės 4 d. Toronto Aka
demikų Draugijos paskaitoje jaunas 
prelegentas prof. K. Baublys, augęs 
ir mokslus ėjęs Anglijoje, savo pa
skaitoje aiškino, kad Rusijos komu
nizmas jau gerokai suminkštėjęs, 
einąs liberalizacijos keliu; davė pa
vyzdžių iš Jugoslavijos, Čekoslovaki
jos ir Rumunijos liberalinės laiky
senos, kuri netrukdoma Maskvos 
centro komiteto, šitie jo tvirtinimai 
rado griežtą pasipriešinimą diskusi
jose. Tokių tvirtinimų buvo sklei
džiama ir anksčiau, net prieš II D. 
karą. Lietuvą ir kitas Pabaltijo vals
tybes okupavęs rusų komunizmas pa
rodė savo tikrąjį veidą suėmimais, 
kalinimais, žudymais ir deportacijo
mis. Toliau buvo atkreiptas paskaiti
ninko dėmesys į dabartinę tvarką 
Rytų Vokietijoje, kur pilnai tebevei
kia politinis komunistinis teroras, 
kur kalėjimai bei koncentracijos sto
vyklos yra pilnos politinių kalinių, 
kur dar š.m. pradžioje buvo išleistos 
griežtos taisyklės, grasinančios di
delėmis bausmėmis už santykiavimą 
su užsieniu bei tariamąjį špionažą.

Diskusijose tuomet buvo iškelta, 
kad apie komunizmą gali patikimai 
kalbėti tik žmonės, kurie jį pažįsta 
iš esmės ir su juo yra susidūrę prak
tiškai, bet ne žmonės, kurie savo ži
nias semia iš paskaitininkų-agitato- 
rių. Paskaitininkas atsakė, kad jis 
prieš trejus metus pats buvęs Vil
niuje ir ten gavęs net leidimą nu
važiuoti į kaimą. Jis samprotavo, kad 
komunizmas nebesąs imperialistinis, 
jo ekspansijos laikas jau esąs pra
ėjęs, nors negalėjo nuginčyti, kad 
1939 m. sutartimi tarp Stalino ir 
Hitlerio į komunizmo rankas pate
ko Pabaltijys, Rytų Lenkija, Besara
bija ir vėliau Čekoslovakija. Tegu 
prelegentas atkreipia dėmesį ir į 
komunizmo veržimąsi į Persiją (Ira
ną), į Vietnamą, kurį visą laiką re
mia ginklais ir propaganda.

Panašių kaip K. Baublio aiškini
mų buvo girdėti ir angliškoje spau
doje, pranešimų iš kairiųjų žurna
listų ir keliautojų, kurie, nemokėda
mi rusų kalbos, būna suklaidinti ko
munistinių agitatorių. Kaikurie laik
raščiai, jų tarpe ir lietuvių, pra
dėjo džiūgauti, jog jau pradeda irti 
komunizmas. Net Kanada žadėjo pa

sitraukti iš Atlanto Sąjungos.
Naujieji įvykiai parodė tikrąjį So

vietų Sąjungos veidą. Čekoslovaki
ją užplūdo sovietinė armija. Kaip 
pas rusus įprasta, su okupacija ėjo 
šūkis nesipriešinti. Visa kita atliks 
NKVD pareigūnai, kurių vien Pra
hoje yra apie 1.200. Numatyta su
imti apie 40.000 liberalinės linkmės 
gyventojų; Nesistebėkime, jeigu šis 
skaičius pakils dešimteriopai. Nesi
stebėkime, kad žmonių prikimšti ir 
užplombuoti gyvulių vagonai riedės 
į tolimą Sibirą, kaip ankstyvesniais 
laikais įvyko su baltiečiais.

Norėčiau paskaitininką dabar pa
klausti, kuo rusiškasis komunizmas 
yra pasikeitęs-suminkštėjęs?

Sovietų Sąjunga toliau grasina Ju
goslavijai, ypač Rumunijai, kurios 
prezidentas taip pat rodo laisvesnių 
tendencijų. Sakoma, kad Rumunija 
mobilizuojanti kariuomenę. Kaip ga
li gintis maža satelito kariuomenė 
prieš sovietų 200 milijonų valstybės 
armiją? Ji bus sutriuškinta ir ne
sistebėkime, kai raudonoji vėliava 
bus iškelta ant Bosforo kranto ir 
tuo būdu įvyks šimtą metų su vir
šum puoselėta Rusijos carų svajonė.

Pasitikėkime ne suminkštėjusio 
komunizmo gynimu, o sveiku protu 
ir išvadomis iš daugelio mūsų pa
čių pergyventų faktų. Dr. M. A.

Akyse pasiliko 
veidai, vėliavos, 

jūra...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

tas; Rita Abromaitytė, mergaičių va
dovė, ir Vytautas Narutis, berniukų 
vadovas. Stovyklautojų vardu atsi
sveikinimo žodį tarė Dovilė Eivaitė. 
Sekė dovanų įteikimas pavyzdin- 
giausiems stovyklautojams: iš jau
nučių — Astai Baškauskaitei ir Al
giui Salčiūnui; vyresn. moksl. — Ire
nai činčytei ir Linui Vaitkui. Sporte 
premijas laimėjo jaun. merg. — Al
dona Pauliukonytė; jaun. bem. — 
Vytautas Čepkauskas; jaunių merg. 
— Zita Babickaitė; jaunių bem. — 
Linas Vaitkus ir Jonas Kronikaitis; 
vyr. merg. — Marytė Dambriūnaitė; 
vyr. bern. — Ričardas Paulis.

Stovykla buvo baigta ateitininkų 
himnu. Akyse pasiliko draugų veidų 
vaizdai, ošianti jūra, vėliavos, taš- 
kymasis baseine, švilpukai, rungty
nės, laužai, rašinių rašymai... Išgy
venti Įspūdžiai, nuovargis ir drau
gystė — tai gražūs prisiminimai.

Gabija Juozapavičiūtė

Skiepijimo savaitė Kanadoje skel
biama rugsėjo 22-28 d. Jos tikslas — 
priminti gyventojams reikalą skiepy
ti vaikus nuo difterito, poliomeličia 
ir kt. pavojingų ligų.

Vysk. F. J. Sheen: Užtenka dviejų
. — — Apglas niekad Sakoma, jog moderni mote-
jos nežinojo, airis niekad jos ne- ris reikalinga tik dviejų drau- 
pamiršta, rusas nieko gero jai gių — tokios, kurių galėtų ap- 
nedavė, amerikietis nieko iš jos kalbėti, ir tokios, su kuria galė- 
nepasimokė. ' ' tų apkalbėti.

ŠYPSENOS
Vanduo ir atsargumas

Kariuomenės sveikatos ■ in
spektorius, lankydamas kariuo
menės dalinį, klausia kartnin-

— Ką jūs darote, kad neužsi- 
krėstumėte nuo vandens?

— Pirmiausia vandenį išviri- 
nam, — atsakė karininkas.

— Gerai.
— Paskui jį filtruojame.
— Labai gerai.
— Ir saugumo sumetimais ge

riame alų...
4.

Kas ką padarė?
Michelangelo papuošė pasaulį.
Marksas jį išgąsdino,
Picasso sumodernino, 
o komunistai jį sugriovė.

Tėvas ir sūnus
Kai sūnui suėjo 20 metų am

žiaus, tėvas, ištraukęs cigarečių 
dėžutę siūlo:

— Imki, dabar jau leidžiu tau 
rūkyti.

— Ačiū, tėte, jau dveji metai, 
kai mečiau rūkęs.

Parinko Pr. AI.

WINDSOR, ONT.
ĮKURTUVES. Rugpjūčio 31 d. bu

vo pašventinti Antano ir Liudos Kra- 
kauskų nauji namai, paminėtas šei
mininko Antano Krakausko auksinis 
gimtadienis. Į Krakauskų namus bu
vo susirinkę apie 100 šeimininkų 
draugų, giminių ir kaimynų iš Lie
tuvos, Kanados ir JAV. Erdvius ir 
puošnius namus pašventino Windsoro 
liet, parapijos klebonas kun. D. Leng
vinas. Jis taip pat ir vaišes pradė
jo malda. Seimininkui pristačius iš 
tolimesnių vietovių atvykusius sve
čius, sekė vaišės. Programai vado
vavo iš Ročesterio Antano kaimynas 
iš Lietuvos B. Krokys. Sekė sveikini
mai: kun. klebono, Bendruomenės 
pirmininko p. Kuro, kaimynų var
du — V. Ramanausko, giminių — 
p. Grėbliūno. Dar sveikino žodžiu p. 
Sabaliauskienė iš Toronto, č. Šat
kauskas iš Miklausių ir lietuvių 
“kapitalistų” klubo vardu p. Lauri
navičius. B. Krokys Antano ir Liu
dos Krakauskų biografiją nupasako
jo svečiams, supindamas su gražia

poezija ir nuostabiai gražiomis to 
krašto dainomis. Nuo jų gimtojo , 
Strumbagalvių kaimo pro gražiąją 
Rudaminą ir augštą jos piliakalnį, 
Pietario “Algimante’* aprašytą, pro 
Vilnių, Gedimino kalną, Aušros Var
tus, vis įterpdamas pritaikytos poe
zijos ir dainų, kalbėtojas svečius at
vedė iki vaišių stalo. A. Krakauskas 
visiems nuoširdžiai padėkojo už svei
kinimus ir linkėjimus ir reiškė 
džiaugsmą, kad sveteliai nepasidi
džiavo atvykti. O svečių buvo iš To
ronto, Hamiltono, Ročesterio, Kleve- 
lando, Detroito, Windsoro ir kitur. 
Tai buvo giminės, kaimynai draugai 
iš Lietuvos nuo Rudaminos, iš Ka
ružių, Miklausių, Vingrėnų, Mocka- 
vos, Strumbagalvių kaimų, Šventeže
rio, Punsko, Vidugirių, Sangrūdos ir 
daugybės kitų vietovių net iš Že
maitijos. Dainos, viena už kitą gra
žesnės, skambėjo visą vakarą iki vė
lyvos nakties. Tai pobūvis, kurio il
gai neužmirš nei šeimininkai, nei sve
čiai. Svečias

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

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

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

PARCELS TO EUROPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

►

►

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite įRIaav AiiėnrilA 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-oioor Autorire laarage dasircoiiego. Tet 531-1305

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

rnes pirkdami televiziją - radiją ar Hi-Fi gerai
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

780 Queen St- W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

' Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

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

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

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

Aug stos kokybės dalys 100% rankų darbas.

Vaizdas geresnis
ir aparatas patvaresnis.

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE

Sav. A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne LE 1-6165

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

Savininkas V. BAČĖNAS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE , , _

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs’specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • sav. p. uzbau*

D R. E. ZUBRĮ E NĖ NOTARAS

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecnantt- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus Ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus Ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti tel. LE 4 -1403
30 Dewson St.. Toronto. Ont.
Visų rūšių automobiliu išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST,

CeL WA 14225 arba WA 4-1H1

• telkia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be 

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

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

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
184 ELLIS AVĖ.

(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 
(I rytus nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST.

(kampa* Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis eieasra valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

A, LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
4C8 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos iš Howord Park Avenue)
Priėmimą laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus trecia die n. ir sekmadienius.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS 

L.LUNSKY,R.O.

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

470 College St Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT. 

231-2661 231-6226

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILI V 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612
769-4131

i



d TORONT0W
Sv. Jono Kr. par. žinios

— šį sekmadienį pradedamos ir 
12 vaL pamaldos. Sekmadieniais Mi
šios parapijos bažnyčioje — 10, 11

— Šį sekmadienį — antroji rink
liava popiežiaus ir Kanados vyskupų 
šalpos fondui.

— Pradedamas metinis parapijie
čių lankymas. Šią savaitę lankoma: 
Sunnyside, Neepawa, Geofrey, Mar
maduke, Grenadier ir Constance.

— šį sekmadienį 11 vai, pamaldo
se dalyvauja Toronto skautų tuntai 
pradedant veiklos metus.
— Praėjusį šeštadienį darbą pradė

jo šeštadieninė mokykla. Dar nevisi 
lietuviai mokiniai sugrįžo į mokyk
lą. Lietuviai tėvai turėtų jausti par
eigą savo vaikus siųsti į lietuvių mo
kyklą.

— šį sekmadienį 11 vaL pamaldos 
už a.a. Oną Balkūnienę.

— Susituokė Vaidevutis Draugelis 
su Nijole ščepanavičiūte.

Lankėsi “TŽ” redakcijoje. Ry
šium su N. ščepanavičiūtės ir V. 
Draugelio jungtuvėmis iš Ota
vos buvo atvykusi p. Ramūnų 
šeima ir dr. Jurkus su Ponia. 
Prof. A. Ramūnas yra parašęs 
naują mokslinį veikalą, kuris ne
užilgo numatomas išleisti Ota
voje. — V. Natkus, Vasario 16 
gimnazijos direktorius, dalyva
vęs PLB seime ir aplankęs Či
kagą, buvo atvykęs į Torontą. 
Aplankė gimnazijos rėmėjus, 
gen. konsulą J. Žmuidziną ir pa
darė pranešimą visuomenei Pri
sikėlimo par salėje, kur parodė 
ir filmą. — J. Mikalčius, “Lai
ko” redaktorius Argentinoje, 
lankėsi Toronte, St. Catharines 
ir kitose vietovėse. Jis dalyvavo 
PLB seime ir ta proga susipažįs
ta su S. Amerikos lietuvių gyve
nimu.

Vaidevutis Draugelis ir Nijo
lė ščepanavičiūte susituokė rug
sėjo 14 d. Šv. Jono Kr. švento
vėje. Jungtuvių apeigas atliko 
kun. P. Ažubalis, solo giedojo 
V. Verikaitis. Vestuvinis poky
lis įvyko Town and Country klu
bo salėje. Pamaldose ir pokyly
je dalyvavo labai daug tautie
čių iš Toronto, Otavos, Ročes- 
terio, Niujorko, Čikagos, Delhi 
ir kt. Nijolė kurį laiką gyveno 
Otavoje ir aktyviai dalyvavo vi
suomeninėj veikloj — vadova
vo tautinių šokių grupei. Ji taip
gi yra buvusi aktyvi skautė V. 
Draugelis yra inžinierius ir 
skautų veikėjas. Jaunavedžiai 
apsigyvens Ročesteryje. Poves
tuvinei kelionei pasirinko Euro
pą.

Apie sol. V. Verikaitį rašo 
propagandinis okupuotos Lietu
vos “Gimtassi Kraštas” š. m. 36 
nr. Įdėta solisto nuotrauka ir jo 
vedamas mokyklos choras.

i

Prisikėlimo par. žinios
— Pasibaigus vasaros atostogoms 

nuo šio sekmadienio vėl įvedamos 
Mišios 12.15 v. bažnyčioje (ne sa
lėje).

— šį trečiadienį, 8 v. Mišios už 
a.a. Jer. Narbutį, užpr. E. Narbutai
tės; šeštad., 7.30 v. — už a.a. Jok. 
Šimkų 5-jų mirties metinių proga, 
užpr. E. S. Bubelių; 8 v. — už a.a. 
M. ir B. Juodišius, užpr. p. Juodi- 
dišių; 8.30 v. — už a.a. K Grinke
vičienę, užpr. j>. Sodonienės.

— Užjausdami G. Sodonienę ir A 
Mašalienę, už jų mirusią mamytę 
šv. Mišias užprašė p. Gutauskai rug
sėjo 24 d., 7.30 v. r. Kaip užuojautą 
A Patašiui jie užprašė šv. Mišias už 
jo mirusį tėvelį rugsėjo 24 d., 8 vj.

— Suaugusių choro repeticija — šį 
ketvirtad., 7.30 v.v. muzikos studijo
je; studentų — šį sekmad., 12 v. Vai
kučių, studentų ir suaugusių chorai 
kviečia įsijungti ne tik buvusius cho
ristus, bet taip pat ir naujus. Visiems 
chorams paruoštas naujas ir įdomus 
repertuaras.

— Parapijos biblioteka vėl prade
da veikti nuo šio sekmadienio po 10 
ir 11.15 v. Mišių. Vedėja — S. Mi
niotienė.

— Uždaros savaitgalio rekolekcijos 
moterims ir merginoms specialiuose 
rekolekcijų namuose, Port Credit, 
Ont. — spalio 4-6 d.d. Ves kun. A 
Spurgis, marijonas, iš Čikagos. Ka
dangi laiko liko nedaug, o laisvų vie
tų dar yra, kviečiame registruotis pas 
p. Kuolienę RO 9-7051 arba par. raš
tinėje LE 3-0621. Kviečiamos mote
rys ir iš kitų vietovių.

— Prisikėlimo parapijos tarybos 
valdyba savo pirmajame sezono po
sėdyje rugsėjo 11 d. svarstė įvai
rius par. veiklos reikalus: religinės 
veiklos stiprinimą, talką lituanisti
niams kursams, parapijos 15-mečio 
proga parapijai nusipelniusių svetim
taučių pagerbimą, palaipsninį perve
dimą par. tarybos finansinei sekci
jai rūpintis parapijos pajamomis, iš
laidomis, skolomis, vajais ir pan. De
talų darbų planą ruošia atskiros ta
rybos sekcijos.

Edita Stankuvienė, gyvenanti 
Willowdale, garsėja kaip mėgė
ja dailininkė. Kiwanis klubo su
rengtoje dailės parodoje Carling 
Plants aikštėje buvo išstatyta 
220 dailininkų įvairaus žanro 
darbai. “The Globe a. Mail” rug
sėjo 9 d. laidoje aprašė tą pa
rodą ir paskelbė premijuotų dai
lininkų pavardes. Jų tarpe yra 
ir Edith Stankus, laimėjusi. $50 
premiją kaip “most promising 
newcomer”. Ją paihiriėjo savo 
radijo programoj ir Gordon Sin
clair. Parodoje parduota kūrinių 
už $35.000. E. Stankuvienė pieš
ti pradėjo tik prieš 4 metus. Yra 
dalyvavusi parodoje North York 
bibliotekoj. Ji ir toliau domisi 
daile ir piešia naujus paveikslus.

A.a. Elzbieta Pleskevičienė, 
66 m. amžiaus, mirė rugsėjo 14 
d. ūkyje prie Aylmer, Ont.; pa
laidota rugsėjo 16 d. lietuvių 
kapinėse Port Credit. Laidojimo 
apeigas atliko Delhi lietuvių 
par. klebonas kun. dr. J. Gu
tauskas.

Medžiotojų ir žūkiautojų Klu
bo “Tauras” visuotinis susirin
kimas — sekmadienį, rugsėjo 22 
d., 1.30 v.p.p., Recreation Cent
re salėje (Trinity Park, Queen 
St. W. ir Crawford St. kampas). 
Įvažiavimas iš Crawford St. Bus 
rodomas filmas iš klubo veiklos, 
todėl prašome nesivėluoti. Mie
lai kviečiami ir nenariai. V-ba

sirinidmas — rugsėjo 22, sek- Akademijos suvazia 
madienį, 3 v.p.p., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje. Darbo
tvarkėje: artėjančios parodos 
reikalai, pasaulinės Lietuvių Fi
latelistų Sąjungos projektas, ju- 
bilėjinio medalio išleidimo pro
jektas, filatelistų ir numizma
tikų sekcijų atskiri pasitarimai. 
Klubo valdyba labai prašo vi
sus Toronto ir apylinkių filate
listus ir numizmatikus šiame su
sirinkime dalyvauti.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės suvažiavimas 
įvyks s.m. rugsėjo 25 d., 10.30 
v.r., Toronto Prisikėlimo para
pijos patalpose. Darbotvarkėje 
numatyti organizaciniai reikalai, 
pranešimai, enciklika “Huma- 
nae vitae”, valdybos rinkimas 
ir kt. Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. kun. dr F. Jucevičius, 
sekr. kun. J. Gaudzė, ižd. kun. 
K. Pečkys, SJ.

Uždaros moterų rekolekcijos 
įvyks spalio 4-6 d. Port Credit 
rekolekcijų namuose. Kviečiame 
visas kolonijos ir apylinkių mo
teris ir merginas jose dalyvauti. 
Nepraleiskime progos, nes nuo 
šių metų dalyvių skaičiaus pri
klausys patalpų gavimas sekan- 
tiem metam. Registruotis pas A. 
Kuolienę tel 769-7051 arba par. 
raštinėje LE 3-0621. Valdyba 

' Toronto Lietuvių Namų val
dyba paskutiniame savo posėdy
je nutarė ruošti rudens balių š. 
m. spalio 19 d. Paruošiamieji 
darbai jau pradėti ir bilietus 
galima gauti Lietuvių Namuose 
bei pas platintojus. A. S.

KVIEČIAME VISUS TORON- 
TIEČIUS ruoštis artėjančiam L. 
S. K. “Vyčio” 20-ties veiklos 
metų minėjimui-baliui, kuris 
įvyks š. m. spalio 5 d. Seaway 
Towers viešbutyje (2000 Lake
shore W.) Confederation Ball
room. Rengėjai turi duoti vieš
bučiui tikslų svečių skaičių iš 
anksto, todėl prašome visus ne
delsiant rezervuoti jau dabar 
stalus (prie stalo 8 asmenys). 
Nelaukdami skambinkime J. 
Uogintui tel. 763-3038 arba bet- 
kuriam L.S.K. “Vyčio” valdybos 
nariui. Savo atsilankymu parem- 
sime ir pagerbsime tuos, kurie 
jau 20 metų darbuojasi su mū
sų kolonijos jaunimu. (Skelb.)

Nuoširdus ačiū ponioms- ir pane
lėms, suruošusioms man tokį gražu 
ir nepamirštamą priešvestuvinį va
karą. Ypatinga padėka vakaro šei
mininkėms, kurios nepagailėjo savo 
brangaus laiko ir darbo išrinkti man 
taip gražias dovanas ir visapusiškai 
padaryti mano “mergvakarį” neuž
mirštamai įspūdingą.

Ačiū labai —
Regina Zimkevičiūtė-Šileikienė

Giliai dėkingi liekam solistei 
A. Stempužienei, solistei V. 
žiemelytei ir “Vaipo” choris
tams, kurie savo giedojimu pa
liko neužmirštamą įspūdį mūsų 
sutuoktuvių iškilmės.

Dalia ir Aloyzas Viskontai
DOVANŲ SIUNTINIUS į Lie- 

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

B. NAUJALIS, turintis sveikatos ! 
kliniką 460 Roncesvalles Ave., išklau- ' 
sė vienų metu medicinos teorini Ii- į 
goniu priežiūros kursą ir dabar pa- i 
skirtas atlikti keturių mėnesių prak- ' 
tiką Toronto General, Sick Children, < 
Toronto Western ir Riverdale ligoni- ' 
nėse po vieną mėnesi kiekvienoje. , 
Dėl tos priežasties jo sveikatos kli- < 
nika veiks tik nuo ketvirtos valandos * 
po pietų ir šeštadieniais visą dieną. ( 
Kreiptis telefonu LE 3-8008. . j

Z. SMOLSKYTĖ-ORENTIENĖ DUODA

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

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

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

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

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

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

Toronto 3, Ont LE 4-1274

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokąmi 
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

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

. YURIS BUSINESS 
MACHINES CO.

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

1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982
Yorkdale Shopping Centre 783-8866

NF-W V V U ▼ NF

BARONESSA
BEAUTY SALON ■

2265 BLOOR ST. W. 
(kampos Bloor-Durie gatvių).

TEL 762-4252 
Sov. Alytė Kerberienė

Mylimai MAMYTEI mirus Lietuvoje, ALBINAI MASE- 

LIENEI, GENOVAITEI SODONIENEI ir jų šeimoms 

nuoširdžių užuojautų reiškia —

J. J. Vitkūnai S. A. Podsadeckiai

Danutė Baltrytė

K. L. Katalikių Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo par. skyrius 
naująjį veiklos sezoną pradėjovimas Toronte

Lietuvių Katalikų Akademi- rugsėjo 8 d. Mišiomiš ir suši- 
jos centrinės vadovybės nutari- rinkimu. Pirmininkė, pasveiki
mu, sekantis Akademijos narių nusi dalyves, padarė pranešimą 
suvažiavimai įvyks Toronte apie numatytus šio sezono dar- 
1970 m. rugsėjo 1 — 6 dieno- ° 
mis. Moksliniai Akademijos su
važiavimai rengiami kas treji 
metai. Paskutinis suvažiavimas 
įvyko pernai Vasario 16 gimna
zijoj, Vokietijoj. Tokie suvažia
vimai jau yra buvę Čikagoje ir 
Niujorke. Kaip ir kitų suvažia
vimų atveju, taip ir šiam suva
žiavimui rengti pakviestas vie
tinis (Toronto) Akademijos ži
dinys, kuriam pirmininkauja dr.
J. Sungaila. Rugsėjo 11 d. To
ronto židinys savo posėdyje ap
tarė paruošiamuosius darbus, 
nustatė datą bei vietą (Prisikė
limo par. salės), aptarė meninės 
programos galimybes, banketą 
ir pan. Suvažiavimo mokslinė 
programa, paskaitininkai, jų 
kvietimas, pagal statutą, pri
klauso Akademijos centro val
dybai, kuri yra Romoje. Jai pir
mininkauja kun. prof. A. Liui- 
ma, S.J. '

“Varpas”, vad. muzikės D. 
Skrinskaitės - Viskontienės, pra
dėjo rudens darbą. Valdyba pa
siskirstė pareigomis: J. Karasie- 
jus — pirm., V. Sičiūnas — ižd., 
E. Ališauskienė-— sekr.; seniū
nai: O. Teseckienė — sopranų, 
R. Gvildytė — altų, L. Valiukas
— tenorų, L. Monstvilas — bo
sų. Dėkingi esame veteranams 
varpiečiams už jų ilgametį dar
bą, džiaugiamės gražiu jaunimo 
būriu, įsijungusiu į “Varpą” ir 
kviečiame naujus dainininkus
— tiek jaunuosius, tiek vyres
niuosius. Gyvendami laisvajame 
pasaulyje, skirkime dali savo 
jėgų ir laisvalaikio mūsų pa
vergtai tėvynei Lietuvai — dai
na kovokime už jos laisvę. 
Jaunimas, tarpusavyje bendrau
damas, sukuria lietuviškas šei
mas. “Varpo” pirm. J. Karasie- 
jus susižiedavo su varpiete R. 
Narušyte, dr. A. Dailydė — su 
“Varpo” talkininke mokyt. V. 
Tamulaityte. Sveikiname ir lin
kime gražios ateities. — Repeti
cijos: pirmadieniais 7 v.v. — 
sopranams ir altams, trečiadie
niais tuo pačiu laiku — teno
rams ir bosams. Repeticijų vie
ta — Lietuvių Namai. Valdyba

Maldininkų kelionė į Midlan- 
dą įvyko rugsėjo 15 d. Dalyva
vo apie 500 maldininkų iš To
ronto, Hamiltono ir kitų vieto
vių. Pamaldas lietuvių kalba at
laikė kankinių šventovėje kun. 
Rafaelis, OFM. Po pertraukos 
buvo einamas Kryžiaus Kelias, ir 
prie lietuvių kryžiaus išklausy
ta kun. P. 'Ažubalio pamokslo 
Lietuvos Laisvės Kovos Metų te
ma. Susikaupimas baigtas gies
me “Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnu. Labai graži sekmadienio 
diena puikiai derinosi su Mid
land© šventovės ir aplinkos gra
žia nuotaika. Beje, ąžuolinis lie
tuvių kryžius, skirtas Lietuvos 
kankiniams, jau vėl reikalingas 
atnaujinimo, visa aplinka — 
naujo patvarkymo sekantiems 
metams.

Komunistinis “Liaudies Bal
sas”, kiek pasiblaškęs dėl Čeko
slovakijos okupacijos, “susi
orientavo” ir kartu su kitais lie
tuvių komunistų laikraščiais 
ėmė pūsti rusų imperializmo 
dūdon. Kai kitų laisvųjų kraš
tų komunistai aiškiai pasmer
kė Sov. Sąjungos įvykdytą Če
koslovakijos okupaciją, tai lie
tuviai komunistai, užuot rėmę 
engiamos tautos pastangas lais^ 
vės link, stojo sovietinio impe
rializmo pusėn. Tai rodo, kad 
išeivijos lietuviai komunistai 
yra tikri Maskvos tarnai. “LB” 
34 nr. rašo: “Bjauresnio žmo
gaus pasaulyje, kaip Hitleris, 
dar nebuvo. O kai jo legijonai 
žengė Lietuvon, tai Tėviškės Ži
burių draugai skambino varpais. 
Jie puolė jam padėti.” Taip, 
žiaurus buvo Hitleris, bet dar 
žiauresnis buvo Stalinas, kurį 
“LB” šlovina. Stalinas su Hitle
riu susitarę okupavo ir Lietuvą. 
Jei “LB” Stalino negarbintu, 
gintų tautų laisvę, jų tarpe ir 
Čekoslovakijos, ir Lietuvos. O 
kai dėl varpų, tai reikia pri
minti. kad tuo'metu dar nebuvo 
“T. žiburių”, tad negalėjo būti 
ir jų draugų.
REIKALINGA MOTERIS t v ar k y t! 
vyriškio namai. Duodamas nemoka
mas kambarys ir maistas. Darbas nė
ra pilnalaikis ir netrukdo turėti pil
nos tarnybos darbą kitur. Telefonas 
481-6762 8—9 v.r. arba vakarais; ga
lima kreiptis laišku (angliškai): Stan 
Martyn, 893 Avenue Rd., Apt. 7, To
ronto 7, Ont.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi naaii rnioklH baMoi Ir ep- 
treaMaml «oni PIGIA KAINA.

bus. Be mėnesinių susirinkimų, 
numatyta suruošti mezgimo kur
sus. Uždaros moterims rekolek
cijos įvyks spalio 4 - 6 d. Port 
Credit rekolekcijų namuose. Jas 
ves kun. A. Spurgis iš Čikagos. 
Dvasios vadas kun. Placidas Ba
rius, OFM, savo sveikinimo žo
dyje padėkojo narėms už pagal
bą parapijai ir palinkėjo gra
žios veiklos. Taipgi paminėjo re
kolekcijų reikalą ir kvietė kiek
vieną jose dalyvauti, nes tai ge
riausia proga ir dvasiškai, ir fi
ziškai atsigauti. Aptarus sky
riaus einamuosius reikalus, kun. 
Ambrozijus Prakapas, OFM, 
skaitė paskaitą tema: “Sapnų 
reikšmė žmogaus asmenybės ug
dyme”. Esą sapnai turi svarbią 
reikšmę ir sveikatos, ir asme
nybės ugdymo atžvilgiu. Sapnai 
— tai mūsų psichikos įrankis 
save atnaujinti ir išlyginti tai, 
ką mes sąmoningam gyvenime 
esame klaidingai nustatę. Gar
sus vokiečių psichologas C. G. 
Jung yra sudaręs metodą aiš
kinti ir normalaus žmogaus sap
nams bei juos panaudoti asme
nybės ugdymui. Bažnyčia ne
smerkianti psichologijos moks
lo pasiektų rezutatų, todėl ti
kėjimas sapnais, tinkamai su
prastas, nėra smerktinas. Po pa
skaitos vyko diskusijos bei pa
klausimai. Valdyba ir susirinki
mo dalyvės nuoširdžiai dėkoja 
kun. Ambrozijui už vertingą ir 
labai įdomią paskaitą. A. K.

Lietuvių kapinėse laisvės pa
minklo ir kapinių koplyčios dar
bai jau vykdomi, vadovaujant 
statybininkui S. Kėkštui. Buldo
zerių jau iškasta pamaldoms 
skirta aikštė. Šią savaitę lieja
mi pamatai ir vykdomi drenažo 
darbai.' Koplyčios darbams gau
ta $100 auka iš V. šližienės. Ti
kimasi ir kitų aukotojų paramos.

A. a. Pranas Jakimavičius mi
rė rugsėjo 16 d. savo bute, 101 
Wolesley St. Jam staiga susir
gus, artimieji bandė vežti j li
goninę, bet nebesuskubo. Velio
nis pašarvotas Bates ir Dods lai
dotuvių namuose Queen gatvė
je. Laidojamas šį trečiadieni, 
rugsėjo 17 d. iš Šv. Jono Kr. 
par. bažnyčios 9 v.r. A. a. Pr. 
Jakimavičius (Frank Jakima- 
vich) Kanadoje gyveno nuo 1912 
m. Pradžioje dirbo ūkyje Alber
tos prov., paskui persikėlė į To
rontą.

LIETUVIŲ PARENGIMAI TORONTE
21. Moksl. ateitininkų vakaras Prisikėlimo parodų salėje
5. Sporto klubo “Vytis” sukakt. balius — Seaway Towers viešb.
5. LAS vakaras-balius šv. Jono Kt. parapijos salėje
6. Literatūros vakaras (L. Enciklopedija) Prisikėlimo salėje

19. Skautų tėv. kom. bazaras-šokiai šv. Jono Kr. par. salėje
19. Lietuvių Namų balius Liet Namų salėje
26. Kanados Lietuvių Diena Club Kingsway 

Verslininkų balius Prisikėlimo par. salėje 
SLA 230 kuopos balius Šv. Jono Kr. par. salėje 
Seselių bazaras Prisikėlimo par. salėje 
Kūrėjų-savanorių balius Šv. Jono Kr. par. salėje 
Toronto šaulių kuopos balius Šv. Jono Kr. par. salėje 
Medžiotojų-žūklautojų balius Lietuvių Namų salėje

30. “Aušros” klubo balius Prisikėlimo par. salėje

1968.

9.
9.

16.
16.

x.
x.
x.

XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI. 30. “Dainos” grupės parengimas šv. Jono Kr. par. salėje

XII. 31. Stovyklavietės komiteto parengimas Prisikėlimo par. salėje 
(N. metų sutikimas)

11. Medžiotojų-žūkl. Dr-jos balius Prisikėlimo par. salėje
1. Parapijos choro vakaras Prisikėlimo par. salėje
8. “T. žiburių” spaudos balius Prisikėlimo par. salėse 

Katalikių moterų parengimas Prisikėlimo par. salėje 
Katalikių moterų “Gintarėlės” Prisikėlimo par. salėje 
“Dainos” kartūno balius Prisikėlimo par. salėje 
Skautų tėvų komiteto vakaras Prisikėlimo par. salėje

1969. I. 
II. 
II. 
II. 

IV. 
IV.

15.
12.
26.
10.

šis sąrašas sudarytas pagal iš lietuvių salių gautas žinias. Nelietuvių 
salėse planuojami parengimai įrašyti tiktai tie, kurie buvo žinomi apylinkės 
valdybai. Apie dar neįregistruotus parengimus prašome pranešti apylinkės 
valdybos atstovui Br. Sapliui tel. LE 7-1503.

Čekoslųyaku premijuotas — 
nepaprastai puikus filmas 

su angliškais įrašais 
'KRAUTUVĖ PAGRINDINĖJ 

GATVĖJ"
(The Shop on Main Street) 

Priedo "Slapta invazija"

BRIGHTON 
kino teatras, 

127 Roncesvolles Avė. 
tel. 532-2710

Tik 6 dienos (tre^iodieniois uždaryta). 

Nuo rugs. 19 iki 24 d.
Kasdien nuo 7 vienas seansas 

Įeit, ir sekm. nuo 5 v.p.p. be pertraukos 

įėjimas: $1.50; mokiniams su paž. $1.00; 
iki 18 metų amžiaus; vaikams: 50 et. 

leitod. Ir sekmad. $1.50, mok. $1.25, 
vaikams 75 et.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS — 2 kam
bariai, virtuvė ir prausykla Il-me 
angšte, be baldų, suaugusių porai.

8 psi. • Tėviškės Žiburiai 1968. IX. 19 — Nr. 38 (973)

Sv. Kazimiero par. žinios
— Kapinių lankymas ir prisimi

nimas mūsų mirusių įvyks rugsėjo 
22 d. 3 v.p.p. Visi renkasi prie ka
pinių koplyčios, kuri yra šalia kapi
nių raštinės.

— Visi Montrealio lietuviai tėvai 
prašomi neatsisakyti nuo gyvybinio 
lietuviško reikalo — leisti savo vai
kus į lietuvišką šeštadieninę mokyk
lą, kuri pradės darbą spalio mėnesį. 
Tiksli data bus pranešta vėliau.

— Švento Kazimiero parapijos tė
vai prašomi leisti savo moksleivius 
į jaunimo chorą, kuris gieda 10 vai. 
Mišiose. Chorui vadovauja E. Na- 
vikėnienė. Tikime, kad nuo šio sek
madienio vėl susirinks' giedoti visi 
buvusieji choristai ir prisidės nauji.

— Rugsėjo 8 d. Šv. Kazimiero par. 
choras surengė iškylą į Vekterio va
sarvietę.

— Grybų vakarienė — spalio 5 d. 
Tai bus pirmas parapijos parengimas.

— Pakrikštyta rugsėjo 1 d. Vikto
ro Virbalo ir Marinos Sarskaitės duk
relė Kristina iš JAV. Kūmais buvo 
Tomas ir Elzbieta Virbalai. Rugsėjo 1 
d. pakrikštytas D. Wilsono ir Dia
nos Klemkaitės sūnus Jonas-And- 
riejus. Kūmais buvo Juozas Klemka 
ir Elena Wilson.

— Parapijos bazaras bus lapkričio 
8, 9 ir 10 dienomis. Prašomi visi pa
rapijiečiai pradėti grąžinti bazaro-lo- 
terijos knygutes. .

— Sunkiai serga Pranas Buračas 
Jean Talon ligoninėje. Notre Dame 
ligoninėje tyrimams ir gydymui pa
guldytas pensininkas 72 m. amžiaus 
Jonas Kuodys. Neseniai paralyžius iš
tiko p. Ložį, kurį daugelis lietuvių pa
žinojo Mac Donald tabako fabrike.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va $128.82.

— Po sunkios operacijos p. Gfige- 
lienė jaučiasi gerai; ji dabar yra 
Neurological Institute ligoninėje. 
Ten jau 4 savaitės po operacijos 
sveiksta p. Malinauskienė. K J. G.

Pirmieji rėmėjai. Į paskelbtą 
vaju “Baltijos” :

__ 1__  _  ____  
ir būtinam inventoriui Įsigyti 
pirmieji savo paramą po $10 at
siuntė: A. Gečienė, M. Juodvir
šis, kun. J. Gaudzė, dr. P. Lu
koševičius; iš viso. $40. Vasaros 
metu “Baltiją” parėmė: Šv. Ka
zimiero parapija $100, J. Tan- 
neh $40, A. Ptašinskas $25, Lie
tuviai Tėvai jėzuitai $24, K., Vil
činskas (Otava) ir J. Dauderis 
po $20, L. Bulotienė ir P. Ru
činskas po $10, J. Lukošiūnas 
$5. Visiems labai dėkojame.

Aušros Vartų par. žinios
— Rugsėjo 28, šeštadienį, AV sa

lėje klebonų pasikeitimo proga AV 
par. komitetas rengia vakarienę. Su
augusiems — $3, moksleiviams — 
$1.50. Pradžia 7.30 v.v. Bilietus gali
ma įsigyti sekmadieniais po kiekvie
nų Mišių salėje ir kitu laiku pas pla
tintojus.

— Naujasis klebonas kun L. Za
remba atvyksta šio mėnesio 23 d. 
Jis yra gimęs 1923 m. Lietuvoje, 
mokslus baigęs Vokietijoje ir Romo
je, kur .1948 m., buvo įšventintas 
kunigu. Vėliau darbavosi Pietų Ame
rikoje, Čikagoje ir Montrealyje.

— Kunigai J. Vaišnys, J. Venckus 
išvyko į Čikagą pirmadienį. Nauja
sis vikaras kun. Kaz. Raudeliūnas 
atvyks šio mėnesio gale. Jis yra gi
męs 1913 m. Lietuvoje, mokslus bai
gęs Italijoje, kunigu įšventintas 1943 
m.; dirbęs Romoje ir Čikagoje.

— Rinkliava — $201. 10 doL va
jui aukojaJ. S. Jagminai ir J. Bulota.

— Kun. K Pečkys išvyksta į Či
kagą tuojau po išleistuvių.

— Pakrikštytas D. R. Vinet-S. Sa- 
batavičiūtės sūnus Stanley Danie
liaus vardais.

— Vaikučių choras pradės giedoti 
per 10 vai. Mišias. Kviečiame rinktis 
prie vargonų.

Baltiečių diena Montrealio 
Tautų aikštėje įvyko rugsėjo 7 
d. savaitgalyje. Estai, latviai ir 
lietuviai tris valandas rodė savo 
tautos veidą per menines apraiš
kas. Kažkokia ironija atėjo su 
šia manifestacija: praeitais me
tais buvo norėta surengti Lietu
vių Dieną šioje vietoje, bet ofi
cialiai pasaulinės parodos ribo- 

,se nebuvo galima suorganizuo
ti dėl politinių priežasčių. Bu
vo tik neoficialūs lietuvių pa
sirodymai ne Tautų aikšė j, bet 
kitose vietose, šiais metais jau 
buvo kitaip. Buvom Tautų aikš
tėje su vėliavomis, bet ir šie
met neapsieita be šešėlio: di- 

sto'vyklavietės džioji spauda jokio dėmesio pa- 
būtiniausiems darbams atlikti sirodymui neskyrė'. Tai sumaži

no šių pasirodymų vertę. Atro
do, jog tai tyčiomis padaryta, 
kad Montrealio planai išlaikyti 
savo parodą tarptautinėje plot
mėje nenukentėtų.

Programa, dalyvaujant porai 
tūkstančių žmonių, buvo įvairi ir 
turtinga. Ėstai šį kartą gal įvai
riausiai pasirodė su savo gim
nastų grupe iš Toronto. Tai bu
vo naujas elementas, kuris pa
rodo ir kitiems, kad folkloras 
nėra vienintelė priemonė atsto
vauti tautai, ypač kai išeinama Į 
platesnę viešumą. Gal lietuviai 
galėtų taip pat pradėti jieškoti 
naujų meninių formų savam 
kraštui garsinti šalia .tautinio 
folkloro, kuris mus metai po 
metų lydi lietuviškuose pasiro
dymuose. Lietuviai muzikai ir 
kiti menininkai kuria naujus da
lykus. Kodėl jų neparodyti? — 
Graži popiečio saulė labai padė
jo padaryti šią manifestaciją pa
sisekusiu Įvykiu.

Lietuvos gen. konsulas J. 
Žmuidzinas Baltiečių Dienos 
proga lankėsi Montrealyje ir 
kartu su Estijos bei Latvijos at
stovais dalyvavo programoje, 
kuri įuvo atlikta Tautų aikštė
je. Ten, tarp kitko, gražią kal
bą pasakė apyl. pirm. J. Luko
šiūnas.

Vytautas Zenkevičius su žmo
na rugsėjo 16 d. “A. Puškino” 
laivu iš Montrealio išplaukė i 
okupuotą Lietuvą. Jis septyne
rius metus tarnavo sovietų am
basadoje Vašingtone pirmuoju 
sekretorium. Per tą laiką jis ne
kartą yra aplankęs lietuvių ko
munistines organizacijas bei jų 
veikėjus JAV-se. Dar nėra žinių, 
kas. užims jo vietą Sov. Sąjungos 
ambasadoje.

Lietuvių programą Baltiečių 
Dienoje atliko Montrealio tauti
nių šokių grupė ir “Gyvataras” 
iš Hamiltono, palydimi mišraus 
choro ir Z. Lapino liaudies ins
trumentų orkestro; Montrealio 
Aušros Vartų parapijos choras, 
diriguojamas ponios M. D. Roch.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ. Vin
cas Kuliešius, statybos rangovas, gyv. 
7141 S. California Ave., Chicago 
Hl. 60629, teL PR 8-5434, jieško 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.

A. NORKELIONAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

‘LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS Iš 9% 
iškaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
DEPOZITUS     4.4% 
ŠĖRUS_________________ 5% %
TERMIN. INDĖLLIUS IKI__ 7%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrų ir depozitų 
sumos.

PARDUODAMI "ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

ais nuo 7 iki 9 vaL 
penktadieniais nuo 1 iki 

ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir
3907 Rosemount BlvcL, teL
6 vai. ir vakarais — pirmad., 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.




