DRAUGAS
4545 W. 63-RD ST..
CHICAGO, ILL. 60629
U.S.A.

*

g TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
T H E

~r

Nr. 40 (1027) SPALIO - OCTOBER 2

L 1 G H T S

OF

HOMELAND

• 1969 LIETUVIU ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAI • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY *941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 140, ONT. CANADA • Tel. 368-6813

..................... ................................................................................................... ........................ ......................... .................... .......................... ...........

._______ .

-____________

—

—

-

-

-

-

“'

-.......-

"■

------------------

PRANEŠIMAS IŠ NIUJORKO '

Opozicija išeivijoje

Kai du diktatoriai draugavo

Visuomeninio gyvenimo dialektikoj turi savo vietą ir opo
zicija. Bene būdingiausiai ji reiškiasi parlamentinėje sistemoje,
kurioje daugumai tenka pozicija, o mažumai priešingas vaidmuo.
Kultūringoje visuomenėje abi pusės turi savo vaidmenis, kurie
tarnauja bendrajai gerovei. Nei pozicija, nei opozicija atskirai
nesudaro visumos. Dėlto tenka išklausyti ir vienos, ir kitos požiū
rio, pasekti vienos ir kitos pusės darbus bei planus. Tada labiau
išryškėja visumai (reliatyvia prasme) priimtinas sprendimas. Ilgai
niui tokioje dialektikoje pozicija tampa opozicija ir atvirkščiai.
Tai normalus demokratinio gyvenimo procesas, kol abi pusės lai
kosi savo vaidmens. Jis tampa liguistu, kai vietoje dialektinės
kaitos atsiranda ambicinė vadų ar grupių kova, nebepaisanti pozicijos-opozicijos normų nei priemonių. Tada visuomeninis-politinis
gyvenimas tampa suirute, griaunančia visumos gerovę. Laimingi
tie kraštai, kurių politinės-visuomeninės grupės sugeba atrasti
kelią'atgal i normalų procesą, bet nelaimingi yra tie, kurių partijos
neberanda kelio taikon, susigrumia liepto viduryje ir visos Įkrinta
vandenin. Atsiranda diktatūra, kuri, bent pradžioje, ateina gelbėti
padėties, atstatyti tvarkos, bet ilgainiui demokratinę laisvę pakei
čia varžtais, kurie užgniaužia opoziciją. Vienur tokia diktatūrinė
pozicija pasitenkina policinėm priemonėm, o kitur Įveda terorą,
trėmimus, žudymus ir siekia visiško opozicijos sunaikinimo.
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Protesto demonstracija, reikalavusi grąžinti nepriklausomybę Estijai, Latvijai ir Lietuvai

★

Mūsų išeivija, tiesa, neturi lietuviško valstybinio gyvenimo
ir dėlto negalime kalbėti apie savo poziciją-opoziciją pilnąja pras
me. Visdėlto ji yra savitas visuomeninis organizmas su politiniu
aspektu. Jame reiškiasi Įvairios visuomeninės-politinės srovės,
kurios neapsieina be Įprastinės dialektikos. Kad ir miniatiūriniu
mastu, jos susiformuoja i tam tikrą poziciją-opoziciją. Ir tai natū
ralu. Negalima juk norėti, kad visi ir visais klausimais sutartų.
Būtų net nenormalu, jei visos grupės visais klausimais būtų
vienodos nuomonės. Bet, antra vertus, būtų irgi nenormalu, jeigu
jos nesutartų pačiais pagrindiniais klausimais. Juk parlamentinėje
sistemoje poziciją-opoziciją, nors kartais ir karštai pakovoja dėl
vieno ar kito Įstatymo, bet sutaria pagrindiniuose dalykuose, pvz.
valstybės egzistencijos. Visose parlamentinėse grumtynėse matyti
esminis grupių lojalumas, o jeigu atsiranda vienetas, griaunąs
valstybės pamatus, jos santvarką. — užkertamas jam kelias įsta
tymo galia. Mūsiškėje visuomenėje, kurioje pabrėžiamas demokra
tiškumas, tokią grupę sudaro prorusiški komunistai, kurie niekad
Lietuvai laisvės nelinkėjo. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo komunistai rausėsi po jos pamatais, kovojo ne Lietuvos, Baltiečių demonstracija Niujorke prie Jungtinių Tautų rūmų. Šia
o Rusijos kovą. O ir šiandieną senosios gvardijos komunistai tebe demonstracija buvo primintas gėdingas Molotovo-Ribbentropo san
stovi rusų ekspansijos ir propagandos tarnyboje. Dar nė vienas dėris, padarytas prieš 30 metų. Pagal jį Sovietų Sąjunga, susidėjusi
išeivijos komunistas nepasisakė už atstatymą nepriklausomos Lie su Hitleriu, pasidalino Baltijos valstybes.
Nuotr. P. Ąžuolo
tuvos valstybės. Visą laiką jie gieda himnus Maskvai, o Lietuvos
himną ir vėliavą paniekino, netgi uždraudė.

*

*

Jauniausias Lietuvos prezidėntas

*

Lietuviai komunistai dėlto yra išskirti iš išeivinės organizuo
tos visuomenės.. Jie savo laikysena Įrodė, kad yra Lietuvos vals
tybės priešai. Dėlto jie negali būti nė opozicijoje, nes yra nuėję
toli už jos ribų. Lietuviškosios visuomenės gyvenime opozicija
galėtume laikyti tas grupes, kurios yra lojalios pagrindiniuose
dalykuose, bet nepritaria mūsų oficialių veiksnių kaikuriai tak
tikai. Jos ne tik pasisako už Lietuvos nepriklausomybę, bet ir
dirba jos atstatymui, išlaisvinimui. Įieško sėkmingesnių priemo
nių. Išskirti tokių grupių iš lietuviškosios visuomenės nėra pagrin
do. Galimas daiktas, tokių grupių buvimas išjudina ar bent skatina
gyviau pajudėti ir oficialiuosius sluogsnius. Visdėlto mūsiškės
opozicijos reiškimosi erdvė gana siaura. Jeigu ji pagrinduose ne
siskiria nuo pozicijos ir kovoja tą pačią kovą už Lietuvos nepriklau
somybę, savo veikloje bematant pasiekia ribą, skiriančią opozi
ciją nuo priešo, t.y. prorusiško komunisto. O kai tą riba sąmo
ningai ar nesąmoningai peržengia, atsiduria nebe opozicijos, bet
priešo stovykloje, šioje vietoje turime jau suklupusių ir asmenų,
ir jų grupiu. Ir tai atsitiko todėl, kad opoziciios pionieriai nematė
kur baigiasi opozicija ir kur prasideda priešo linijos. Tai realus
pavojus, kuris ir dabar tyko opozicijos žmones. Pastarieji, bekriti
kuodami oficialius veiksnius bei veikėjus, nors ir su gerom inten
cijom, gali lengvai nuslysti už opozicijos ribos ir patarnauti dau
giau priešui nei savo tautos interesui. O tuo tarpu ir opozicijos,
ir pozicijos pareiga dirbti visumos, t.y. lietuvių tautos gerovei.
KANLA DOS ĮVYKJAJ

KARIAI GRĮŽTA IŠ EUROPOS
Federacinės vyriausybės kraš
to apsaugos ministeris L. Cadieux pagaliau paskelbė prem
jero P. E. Trudeau seniai žadė
tą karinių Įsipareigojimų suma
žinimą. Dabartinė pėstininkų
motorizuota brigada ir aviaci
jos daliniai V. Vokietijoje bus
sumažinti iki 5.000 vyrų. Atro
do, Atlanto Sąjungos narių pro
testas turėjo šiokios tokios Įta
kos, nes anksčiau V. Vokieti
joje buvo numatyta palikti tik
3.500 karių. Iki 1972 m. kana
diečiai kariai Atlanto Sąjungos
bazėse atsisakys atominių gink
lų. Tai reiškia, jog iš arsenalo
bus išimtos amerikietiškos pės
tininkų “Honest John” raketos
ir atšaukti tada jau spėję pa
senti CF-104 už garsą greitesni
naikintuvai. Taipgi nutarta par
duoti vienintelĮ Kanados lėktuv
neši “Bonaventure”, kurio pa
kartotinis remontas valstybės iž
dui yra padaręs didelių išlaidų.
DidesnĮ dėmesį žadama skirti
Kanados pakrančių apsaugai
Arktikoje, nors iš tikrųjų ten
nieko, išskyrus eskimus ir bal
tąsias meškas, nėra. Taigi, šiai
sričiai negresia joks pavojus.
Sustiprinta krašto apsauga yra
nereali idėja, kurią geria”si*’
atveju būtu galima pavadinti
prestižo propaganda ir galbūt
bandymu jieškoti pateisinimo
pasitraukimui iš Atlanto Sąjun
gos.
Socialistu NDP parti ios atsto
vo V. K. Boltono netikėta nemlė Ontario Middlesex South
apylinkėje pravestuose perrin

kimuose i provincijos parlamen
tą privertė susimąstyti premje
ro J. Robartso vyriausybę. Ši vie
tovė buvo laikoma konservato
rių tvirtove ištisus 26 metus.
Atrodo, pralaimėjimui Įtakos
turėjo nuo spalio 1 d. Įvestas
valstybinis OHSIP draudos pla
nas, kurio Įmokų premjeras J.
Robarts nesutiko sumažinti, nors
šiam tikslui iš Otavos gaus $176
milijonus. Premjeras J. Robarts
buvo sušaukęs slaptą konserva
torių parlamento narių konfe
renciją Muskokos vasarvietėje.
Kadangi laikraštininkai konferencijon nebuvo Įsileisti, jos
darbotvarkė ir nutarimai nėra
žinomi. OHSIP drauda yra ne
patenkintų daug Ontario gyven
tojų, nes ji padengs tik 90%
Ontario Gydytojų Draugijos nu
statytos sumos už gydytojų pa
slaugas. Kaikurie gydytojai, ne
pripažindami nustatyto minimalinio tarifo, ima gerokai augštesnį atlyginimą. Tokiu atveju
OHSIP plano nariui gali susida
ryti nemažų papildomu išlaidu,
kurių Ontario vyriausybė nelei
džia padengti privačiu draudęs
planu. Po konferencijos prem
jeras J. Robarts prasitarė, jog
greičiausiai teks pakeisti OHSIP
Įstatymą ir leisti privačia drandą papildomai sumai. Anie 50%
Ontario nrovincijos gydytoju
žada teikti savo paslaugas už
OHSIP mokama 90% atlvginima. nereikalaudami papildo iš
nac’entu. Kiti sakosi nenori pra
rasti jiems priklausančių 10%.
Nukelta j 8-tą psl.

Kaune mirė a.a. Aleksandras Stulginskis 9 Palaidotas
Panemunėje prie Kauno

Nepriklausomos Lietuvos atstatytojai iškeliauja amžinybėn
vienas po kito. Iki šiol dar te
begyveno antrasis Lietuvos pre
zidentas A. Stulginskis ir buvo
tarytum krašto laisvės simbolis.
Jis mirė Kaune š.m. rugsėjo 22
d., palaidotas prie žmonos kapo
Panemunėje. Tą žinią gavo velionies duktė dr. Aldona Juozevičienė, gyvenanti Čikagoje.
Pastaruoju metu A. Stulgins
kis gyveno Vilijampolėje. Kaip
buvęs Sibiro tremtinys, netekęs
sveikatos, gyveno iš mažytės
pensijos, remiamas savo giminių
bei artimųjų. Jo gyvenimo ke
lias, kuris* niekad nebuvo leng
vas, sovietinės okupacijos me
tais buvo sunkiausias. Pripratęs
prie gyvenimo audrų, jis nesi
traukė ir nuo raudonosios. Bol
ševikai A. Stulginskį suėmė
1940 m., o sekančiais metais iš
vežė į Sibirą, kur turėjo dirbti
Įvairius darbus kolchozuose. Ka
dangi buvo agronomas, galėjo iš
vengti pačių sunkiausių fizinių
darbų, tačiau atskyrimas nuo
žmonos (kitur išgabenta), trem
tinio būklė, prievartinis darbas,
menkas maistas, neįprastas kli
matas palaužė jo sveikatą. Sibi
re išbuvo iki Stalino mirties. Į
Lietuvą galėjo grįžti 1954 m.
Nors fiziškai buvo suvargęs, ta
čiau savo dvasia atsparus, kaio
visuomet. Jo politika buvo — iš
tverti ir raudonojoj audroj.
Nepriklausomos Lietuvos žmo
nės prisimena A. Stulginskį kaip
prezidentą ir vieną stambiausių
politinių figūrų, švietusių visą
nepriklausomybės laikotarpį. Į
politinį Lietuvos gyvenimą jis
atėjo per krikščionių demokra
tų partiją, kurią įsteigė su ke
liais savo vienminčiais. 1918 m.
jis, su kitais Lietuvos Tarybos
nariais, pasirašė nepriklausomy
bės aktą. Kad šis taptų tikrove,
uoliai dirbo nolitinėjė srityje,
siekdamas visiškos savo krašto
nepriklausomybės. Kai reikėjo
snręsti monarcho vokiečio Ura
cho oakvietimą j Lietuvos sostą,
A. Stulginskis pasisakė prnš. Iš
rinktas 1920 m. į Lietuvos stei
giamąjį seimą ir vėliau jo pir
mininku. A. Stulginskis daug
dirbo valstybės atstatymui, de
mokratinės santvarkos iewendinimui. Nuo 1920 iki 1926 m.
A. Stulginskis buvo Lietuvos
prezidentu. Juo tano būdamas
tik 35 metų. Būdamas kuklus
žmogus, jis nesiveržė viešumon,
bet labai daug dirbo tiesdamas
valstybinį kelią atstatytai nepri

klausomai Lietuvai. Jam rūpėjo
viso krašto gerovė, ypač ūkinė,
ir dėlto net žemės reformos vyk
dyme jis vengė radikalumo, kad
nebūtų pakenkta krašto ūkinei
plėtotei. Nuo 1926 m., kai atėjo
valdžion kiti, A. Stulginskis pa
sitraukė i privatų gyvenimą.
Pradžioje gyveno Kaune,.o kai
politinė veikla tapo autoritetinės
valdžios suvaržyta, pasitraukė Į
ūkį.

A. a. Aleksandras Stulginskis,
buvęs Lietuvos prezidentas -

Į politinį darbą A. Stulginskis
atėjo per kunigų seminariją. Ją
baigė, bet kunigu netapo. Matyt,
jautė, kad jo pašaukimas yra ki
tokio pobūdžio. Gilino savo filo
sofines studijas Innsbrucke,
Austrijoj, paskui perėjo į agro
nomiją, kurią baigė Hallės uni
versitete. Grįžęs Į Lietuvą, dirbo
įvairiose srityse — ten, kur
anuomet labiausiai reikėjo. Mi
rė sulaukęs 84 m. amžiaus ir ati
davęs savo tėvynei liūto dalį (bu
vo gimęs 1885 m. vasario 26 d.
Kutalių k., Kaltinėnų valsč.,
Tauragės apskr.).
Velionis Lietuvos istorijoj yra
palikęs vertingą žymę ne tiktai
kaip valstybininkas, vienas Lie
tuvos nepriklausomybės atstatytojų bei jos šulu, bet ir kaio tau
rus* žmogus, užgrūdintas kovo
je. nuskaidrintas kančioje. Jo
mirti apgailestauja ne tik jo ar
timieji, jo vienminčiai, bet ir vi
sa tauta.

. S.m. rugpjūčio 23 d. suėjo 30
metų nuo Molotovo-Ribbentroppo sandėrio, kuriuo Stalinas su
Hitleriu pasidalino Baltijos vals
tybes. Pradžioje Lietuvos dalis
buvo numatyta Trečiajam Rei
chui, vėliau ir ji atiteko Sov.
Sąjungai. Tos sukakties proga
Niujorko baltiečiai surengė de
monstraciją prie Jungtinių Tau
tų rūmų. Dalyvavo apie 500 as
menų su 74 vėliavom, daugiau
sia organizacijų. Demonstracija
Įvyko rugsėjo 20 d., kai jau bu
vo prasidėjusi JT visumos sesi
ja. Tuo būdu norėta atkreipti dė
mesį ypač JT narių, kurių skai
čius šiuo metu siekia 126. De
monstraciją surengė “Baltic Ap
peal to the United Nations” —
BATUN organizacija.
“Teisybė jūsų pusėje”
Į demonstrantus prabilo ke
letas kalbėtojų. Latvių atstovas
kun. J. Trepsa ilgokoj kalboj
priminė reikalą iškelti Baltijos
valstybių okupacijos klausimą
Jungtinėse Tautose. Esą daugu
ma atstovų pasisakytu už grąž: ’;—ą laisvės Baltijos kraštams.
JAV kongresas esą oriėmė rezo
liuciją nr. 416, skatinančią JAV
vyriausybę pateikti Baltijos
kraštu klausimą J. Tautoms, bet
to i rezoliucija iki šiol tėra tik
popieriaus lapas. Kalbėtojų tar
pe buvo ir JAV kon^eso na
rys Mario Biasgi iš Niujorko,
kur jis 1942-1965 m. buvo ooliciios departamento nariu; tas
pareigas eidamas buvo net 11
kartų sužeistas. Jis pareiškė,
kad paskutinieji Įvykiai Rytų
Europoje eina linkme, kuri pri
vers pasaulio politikus daryti
sprendimą, ir tai netrukus. Baig
damas kalbą. M. Biaggi pareiš
kė; “Teisybė yra jūsų pusėje
ne tik Amerikoje, bet ir visame
pasaulyje. Esu tikras, kad lais
vė bus vėl atstatyta Estijoj. Lat
vijoj ir Lietuvoj”.
“Reikalaujam darbų”
Estų atstovas dr. Heino Ainso
išreiškė baimę, kad teisybė, kuri
yra baltiečių pusėje, naujo di
džiųjų suokalbio vėl bus numa
rinta, ir Baltijos valstybių klau
simas neįrašytas JT visumos
darbotvarkėje.
Latvijos min. A. Berzinš tarp
kitko pareiškė: “Galimas daly
kas, šiandieną mes nesulauksi
me dėmesio iš tų, kurie užima
valdžios pozicijas,*bet tai nereiš
kia, kad turime nustoti reikala
vę savo teisių, pripažintų Dievo
ir nadiktuotu žmonijos sąžinės.”
VLIKo pirm. dr. J. K.* Valiū
nas priminė Sov. Sąjungos su
laužytas sutartis, Atlanto ir
Jungtinių Tautų chartas, žmo
gaus teisių deklaraciją ir reika
lavo. kad Šov. Sąjunga būtu pa
kaltinta už jų visų paniekinimą.
“Iš Jungtinių Tautų reikalauja
me ne žodžių, o darbu. Istorija
teis jus, Jungtinių Tautų ats
tovai, ne pagal gražias kalbas,
bet pagal jūsų darbus žmonijai
ir pavergtų tautų laisvei!”
JAV ir Kinijos atstovai
Pasakyti kalbą buvo pažadė
jęs ir JAV eismo ministeris J. A.
Volne, bet negalėdamas pats at
vykti atsiuntė savo pavaduotoją
W. L. Mazan. Pastarasis yra pir
mosios kartos lenkų kilmės pa
reigūnas. Jis išreiškė viltį, kad
vieną dieną Baltijos valstybės
vėl užims joms priklausančias
pozicijas.
Kinijos atstovas J. T. min.
Wang Meng-Hsien, buvęs kadai
se gen. konsulu Vankuvery, pa
reiškė, kad Baltijos valstybių
tragedija yra perspėjimo ženk
las visoms laisvoms tautoms. JT,
kurios daug pasitarnavo kolonizmo išgyvendinimui, turėtų pa
naudoti tas pačias priemones
Baltijos valstybių klausimui iš
spręsti. Ypač naujosios valsty
bės turėtų remti baltiečių bylą.
“Mes laisvojoj Kinijoj visuomet
remiame tautas, kovojančias už
savo laisvę”. Paminėjęs, kad bal
tiečių kova su pavergėju vra neIvvi visdėlto patarė daugiau pa
sitikėti savo jėgomis nei kitų pa
galba.
Prel. J. Balkūnas, pareiškęs,
kad netiki i politiką, diplomati
ja. o tik i Dieva. — nakvietė
visus bendrai maldai už perse
kiojamus. kankinamus, kalina
mus ir laisvės kovotojus.

Baigus kalbas, pirmininkau
jantis A. Mažeika perskaitė re
zoliuciją, smerkiančią kolonijinę
Sov. Sąjungos politiką, reikalau
jančią nepriklausomybės Balti
jos valstybėms ir atitraukimo
sovietų kariuomenės. Priėmus
rezoliuciją, choras sugiedojo
himnus, diriguojant M. Cibui ir
V. Geduliui.
Vyravo lietuviai
Gauta visa eilė telegramų iš
augštų pareigūnų: kongreso na
rio P. Rodino, Niujorko burmist
ro J. V. Lindsay ir kt. Pasiųsta
telegrama prez. R. Niksonui.
Demonstracijoje buvo matyti

keletas JT atstovų, spaudos ko
respondentų. Kaikurie demonst
racijos momentai buvo parodyti
Niujorko televizijos 11 kanalo
7 ir 10 v.v.. Daugiau dėmesio
susilaukė JAV vokiečių šventė,
minėjus amerikiečių revoliuci
jos dalyvio gen. Steubeno 239sias gimimo metines.
Pažymėtina dar ir tai. kad ši
kartą demonstracijoje vyravo
lietuviai. Eitynės buvo gana
Įspūdingos — nusitęsė per du
ilgus blokus. Matėsi plakatai su
Įrašais: “Justice for the Baltic
States!”, “Molotov - Ribbentrop
Pact must go!” ir t.t. Kor.

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGA ATNAUJINO PROPAGANDINĮ KARĄ
PRIEŠ KOMUNISTINĘ KINIJĄ, atsisakydama beveik dvi savaites
trukusios tylos. TASSo žinių agentūra apkaltino Kiniją, kad ji dau
giau propagandos skiria sovietams nei imperialistams. Pasak TAS
So, daugelyje Kinijos provincijų buvo panaudota kariuomenė nu
malšinti Mao režimo priešams. A. Kosygino susitikimo, su čuenlai
užkulisius atskleidė JAV komunistų vadas G. Hall “The New York
Pimes” dienraštyje paskelbtame pasikalbėjime. Sovietų Sąjunga
Kinijai pasiūlė trijų punktų planą santykiams gerinti: 1*. pasitari
mus pasienio incidentų klausimu, 2. ambasadorių grąžinimą į am
basadas, 3. prekybinių* ir ekonominių ryšių atnaujinimą. Atrodo,
kiniečiai šį planą yra atmetę, nes jų oficiali žinių agentūra “Nau
joji Kinija” Sovietų Sąjungą pa- •
vadino didžiule fašistine kon ti liberalieji komunistai, “jiems
centracijos stovykla, kurią sukū patiems prašant”, išbraukti iš
rė dabartiniai Kremliaus vadai. centrinio komiteto narių sąrašo.
Pekinge medaliais buvo atžymė Tokių gretoms priklauso J.
ta 10 karių už parodytą drąsą pa Smrkovskis, ideologas Z. Mlynasienio kautynėse. Komunistinės ras, buvęs planavimo ministe
Kinijos dvidešimtmečio išvaka ris F. Vlasakas, jaunimo vadas
rėse kiniečių, arabų, anglų, Z. Vokrulickis ir eilė kitų? Iš
prancūzų, japonų, rusų, ispanų kompartijos išmestas gen. V.
ir vietnamiečių kalbomis buvo Prchlikas, Varšuvos Sąjungos
išleistas pasienio susidūrimų al posėdyje pasisakęs prieš šios or
bumas “Mirtis naujiesiems ca ganizacijos sovietinę vadovybę
rams”. Vaizdų pagalba jame Įro Atleistuosius liberalus pakeitė
dinėjama, kad pasienio inciden Maskvą garbinantys konservato
tus provokuoja sovietai. Jungti riai. Premjero O. Černiko vy
nių Tautų visumos posėdyje Al riausybė atsistatydino, bet jis ir
banijos užsienio reikalų ministe- toliau paliekamas premjero pa
rio pavaduotojas H. Budo apkal reigose.
tino Sovietų Sąjungą kariuome
Sovietu užsienio reikalų mi
nės telkimu Kinijos pasienyje ir
nisteris
A. Gromyko, Niujorke
ruošimusi karui. Jo teigimu, So
vietų Sąjunga ir JAVnori apsup pietavęs su JAV valstybės sek
ti Kiniją, sustabdyti išsilaisvini retorium W. Rogers, pareiškė,
mo kovas ir pasidalinti pasaulį. jog greitu laiku bus pradėtos
Albanija yra vienintelis Kinijos derybos su amerikiečiais dėl ra
sąjungininkas Europoje. Vaka ketinių ir atominių ginklų apri
rų žvalgyba atkreipė dėmesį i bojimo. Suomijos užsienio rei
reikšmingą faktą, jog sovietai kalų ministeris prasitarė, kad
kaupia šaldytos mėsos atsargas. derybos bus pradėtos Helsin
Lig šiol tokiai mėsai suvynioti kyje spalio viduryje.
jie kasmet iš Švedijos pirkdavo
Naujų vilčių konfliktui Arti
500 tonų popieriaus, o dabar muosiuose Rytuose užbaigti tei
staiga jo užsakė net 10.000 tonų. kia Egipto užsienio reikalų ministerio M. Riado padarytas pa
V. Vokietijos parlamento rin reiškimas Jungtinėse Tautose,
kimuose kanclerio K. G. Kiesin- kad taikos derybas su Izraeliu
gerio krikščionys demokratai ga Egiptas gali pradėti nelaukda
vo 46,1% balsų ir pravedė 242 mas kariuomenės atitraukimo iš
atstovus. W. Brandto socialde okupuotų arabų sričių. Lig šiol
mokratai surinko 42,7% balsų ir pagrindinė sąlyga deryboms bu
pravedė 224 atstovus. Jėgos ba vo Izraelio kariuomenės atitrau
lansas dabar yra atsidūręs lais kimas. Prez. R. Niksoną Vašing
vųjų demokratų rankose, nes ši tone aplankė Izraelio premjerė
partija gavo 5,8% balsų ir 30 G. Meir, norinti papildyti gink
vietų parlamente. Socialdemo lų arsenalą. JAV vyriausybė jau
kratų vadas W. Brandt tikisi su yra pardavusi Izraeliui 50 už
daryti koalicinę vyriausybę su garsą greitesnių “Phantom”
laisvaisiais demokratais, pana naikintuvų. Premjerė G. Meir
šią viltį puoselėja ir kancleris jų skaičių norėtų papildyti 25 ir
K. G. Kiesingeris. Socialdemo gauti 80 “Skyhawk” nakintuvų.
kratų ir krikščionių demokratu Lėktuvų Įsigijimas pareikalaus
didžiosios koalicijos greičiausiai nemažų išlaidų, nes “Phantom”
teks atsisakyti — rinkiminiame kainuoja $3,5 milijono, o “Sky
vajuje perdaug buvo Įtempti hawk” — $1,25 milijono. Izrae
abiejų partijų santykiai. Adolfo lis ir Jordanija pasirašė slaptą
von Thaddeno naujieji naciai su sutartį, kuri jordaniečiams lei
rinko tik 4,3% balsų, nepasiek džia sutaisyti prieš tris mėnesius
dami 5% minimumo atstovams į izraelio karių susprogdintą Ghor
parlamentą pravesti. Tarp krikš irigacijos kanalą, aprūpinanti
čionių demokratų ir socialdemo vandeniu šiaurinės Jordanijos
kratų yra du esminiai skirtu derlinguosius slėnius. Jordanija
mai: K. G. Kiesingeris yra lin įsipareigojo suvaržyti partizanų
kęs laikytis ligšiolinės politi veiklą Jordanijos ir Beisano slė
kos, o W. Brandtas siekia arti niuose.
.
mesnių ryšių su sovietų sateli
Bolivijos karininkai be krau
tais Rytų Europoje ir ypač R.
jo
praliejimo nuvertė prez. L. A.
Vokietija, nori padidinti markės
Šilęs Satino vyriausybę. Prezi
vertę.
dento pareigas paėmė kariuome
čekoslovakų kompartijos cent nės vadas gen. Alfredo Ovan
rinis komitetai prieš metus spe do, o ministerių kabinetą sudarė
cialia rezoliucija pasmerkęs so jaunieji karininkai ir revoliuci
vietų invazija, dabar Ši veiksmą nių pažiūrų kairiojo sparno jau
pavadino socializmo Čekoslova nimo atstovai. Naujoji vyriausvkijoje išeelbėjimu nuo kontrre bė panaikino sutarti su ameri
voliucionierių. Naujoji rezoliu kiečių Bolivian Gulf Oil naftos
cija. kurios tikrieji autoriai sė bendrove. Gen. A. Ovando žada
di Kremliuje, pritarė L. Brežne apsaugoti ūkininkų teises ir pavo doktrinai. A. Dubčekas b”vo perirfti ju evvenima žemės re
pašalintas iš kompartijos prezi forma. Bolivija vra iau devinta
diumo ir federacinio parlamento P. Amerikos valstybė, valdoma
pirmininko pareigu, bet palik generolu.
(Naketta j 6-tą p«L)
tas centrinio komiteto nariu. Ki
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* Išeivių sielovados klausimas
iš naujo judinamas Romoje. Po
piežius Paulius VI paskelbė raš
tą “Pastoralis migratorum”, ku
riame pabrėžia išeivių sielovados
svarbą ir paveda vyskupų kon
gregacijai paruošti praktines
gaires. Vyskupų kongregacija
tokias gaires jau nustatė ir pa
skelbė savo instrukcijoje “De
pastorali migratorum cura”. Ji
įsigalioja nuo 1969 m. spalio
i d. Pradžioje išdėstomi bendrie
ji dėsniai, paskui — konkretūs
nuostatai. Pirmiausia rekomen
duojama steigti personalines tautines parapijas. Kur tai ne
įmanoma, gali būti steigiamos
mišrios teritorinės parapijos, o
mažesnėse vietose skiriami te
ritorinių parapijų vikarais tau
tinių grupių kunigai. Plačiai išsisklaidžiusiems išeiviams steigtina sielovados misija su kapelionu-vedėju. Instrukcijoje pa
brėžiama, kad išeiviams aptar
nauti turi būti skiriami jų tau
tybės kunigai. Juos parenka iš
eivijos krašto vyskupai, o pa
reigoms skiria ateivijos krašto
vyskupai. Kraštuose, kur yra
daug tos pačios tautybės ateivių
ir misijų kapelionų, skirtini tau
tiniai misijų delegatai, kurie yra
ryšininkai tarp gyvenamojo
krašto vyskupų ir misijų kape
lionų.
* šv. Tėvas Paulius VI, kal
bėdamas maldininkams, pareiš
kė, kad daugelis .vadinamų pro
gresyviųjų katalikų gali atnešti
Bendrijai nelaimių, nes refor
mų troškimas kaikuriuos kata
likus nukreipia klaidingu ke
liu. “Galbūt perdaug pasitikima
kraštutiniais ir neįprastais ban
dymais ir perlengvai pasiduo
dama viešajai opinijai, nes tik
rasis kelias į reformas randa
mas atsakingume ir katalikiš
kos išminties šviesoje”'. Esą praeisią daug laiko iki bus atrink
ta tai. kas gera nerimstančios
Bendrijos apraiškose, ir įjungta
i jos visuotinę darną. Jis ypač
kritikavo kaikurių katalikų inte
lektualų bandymą prasilenkti su
Bendrijos tikėjimu, perdėtą
Bendrijos socialinių bei pasau
lietinių uždavinių pabrėžimą
dvasinių ir maldos aspektų pa
neigimo sąskaiton, nepaklusnu
me Bendrijos vadovybei ir rei
kalavimą leisti kunigams vesti
* Vysk. Rubin, pasaulinio vys
kupų sinodo sekretorius, pa
reiškė, kad vyskupų sinodas šau
kiamas svarstyti šv. Sosto san
tykių su tautinėmis vyskupų
konferencijomis bei tautinių
konferencijų viena su kita. Esą
nebūsią pašalinių, į darbotvarkę
neįtrauktų dalykų svarstymo.
Jis pranešė, jog Paulius VI, ša
lia visoms vyskupų konferenci-.
joms ir Vatikano kongregaci
joms atstovaujančiųjų sinodo
narių, paskyrė 17 narių savo
vardu. Jų tarpe yra ir du ame
rikiečiai: kard. Terence Cooke
ir arkiv. Martin O’Connor. Be
bendrųjų posėdžių, bus disku
sinių grupių, kurios bus suda
rytos paffal pagrindines 6 kal
bas: anglų, prancūzų, italų, is
panų. portugalu ir vokiečių. Si
nodui pirmininkaus- k°rd. Car
lo Confalonieri, konsistorinės
kongregacijos prefektas: kard.
Valerio Gracias, Bombėjaus ar
kivyskupas; kard. Angelo Rossi.
Cao Paulo arkivyskupas. Sekre
toriaus: kun. Angelo Anton, SJ,
Gregoranium universiteo profe
sorius; mons. Wilhelm Onclin,
kanonu teisės pertvarkvmo ko
misijos sekretorius; vysk. Roger

Etchegaray, Pranczijos vyskupų
konferencijos sekretorius.
* šv. Juozapo seminarija Va
šingtone šio mėnesio pabaigoje
pradeda anksčiau skelbtą dvejų
metų kursą vedusiems ir nevedusiems vyrams, virš 33 metų
amžiaus, norintiems tapti dia
konais. Šiuo metu jau yra įsi
registravę 88 vyrai: 33 iš Baltimorės arkivyskupijos ir 53 iš
Vašingtono.
* Kard. Giovanni Urbani, Ve
necijos patriarchas, 69 m., vie
nas pagrindinių katalikų hierar
chijos konservatyviojo spąrho
šulų, mirė nuo širdies smūgio.
* Vysk. Alexander Carter, Ka
nados vyskupų konferencijos
pirmininkas, pareiškė pilnai pri
tariąs ir remiąs kardinolo Suenens mintis vyskupų ir popie
žiaus kolegijinio principo aiški
nime. Visdėto jis apgailestavo,
jog kardinolas pamiršo paminė
ti kiek daug pastangų deda po
piežius ir daugelis kurijos pa
reigūnų rodo esamai būklei pa
gerinti/ Jis taipgi pareiškė:
“Liūdna, kad daugelis nesupra
to jo (kardinolo Suenens) pareiš
kimo ir prikišo jam neištikimy
bę popiežiui. Tai visiškas absur
das, kurį mato ir Kanadoje žmo
nės, nuoširdžiai besistengią šias
problemas nagrinėti”.
* Kardinolo Danielou nuomo
ne, Prancūzijos hierarchijos ne
apsisprendimas įvairiais klausi
mais drumsčia prancūzų katali
kų nuotaikas ir kelia jų tarpe
nerimą. Vyskupų neapsisprendi
mo priežastimi jis laiko grupes,
demagoginiu būdu darančias
spaudimą į vyskupus. Teologų
tarpe, pasak jo, irgi yra išsišo
kimų, kurių randama ir kun.
Hans Kueng raštuose.
* Arkiv. Bernard J. Sheil, 83
m., “Catholic Youth” organiza
cijos steigėjas, ilgametis darbi
ninkų unijų rėmėjas ir nesvei
kų antikomunistiniu taktikų kri
tikas, mirė nuo širdies priepuo
lio. Jis ilgus metus buvo Čika
gos arkivyskupijos vyskupu pa
galbininku. Popiežius Jonas
XXIII už Įvairius nuopelnus jam
buvo suteikęs arkivyskupo titu
lą. Velionis 1966 m. pasitraukė
iš visų pareigų ir pastaruoju
metu gyveno Tuscon. Arizonoje.
* Kun. Rapolas Pūkys mirė
Lietuvoje inkstų vėžiu š.m. rug
pjūčio 31 d. Palaidotas rugsėjo
3 d. Petrašiūnuose. Buvo gimęs
1909 m. Lyduokiuose, gimnazi
ją baigęs 1931 m. Ukmergėje,
kunigų seminariją — 1936 m.
Kaune. Vikaravo Šv. Kryžiaus
(karmelitų) parapijoje Kaune ir
kapelionavo augštesnėje moterų
dailės darbų mokykloje. 1941
m. buvo paskirtas organizuoti
nauios parapijos Augštuosiuose
Šančiuose. Nuo 1967 m. ligi mir
ties buvo Lapių klebonu. — Li
goninėje serga kun. Ligeika.
* Kun. Saulius Laurinaitis,
amerikiečių parapijos klebonas
Newarke, Ohio, antrą kartą iš
rinktas į Columbus vyskupijos
kunigų senata. Jis dalvvauja vie
tinėje televizijos programoje,
kai svarstomi religiniai klausi,""i ryšium su P Vatikano santaryba. šią vasarą jis praleido
savaite su katalikais studentais
Mičigane, kur iau treti metai
-eikia naujo saiūdžio centrinė.
Sąjūdis pasivadinęs Antiochiios
vardu, kur šv. Paulius pradėjo
anaštaline savo misija. Naujasis
sąjūdis primena lietuvių ateiti
ninkus.
Kun. J. Stš.
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LEON MITKIEWICZ, buvęs karinis atstovas Kaune
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Lietuva bus tik gera kaimynė
mirus, jos dukroms — ADELEI JOSIUKIENEI ir
KAZIMIERAI RICKUVIENEI, jų šeimoms bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą, dalindamiesi
jų liūdesiu —

Kodėl Lietuva atsisakė federacijos su Lenkija?
Pateikiame santrauką havusio Len.
kijos karinio attache straipsnio, ku
ris buvo atspausdintas lenkų išeivi
jos žurnale “Horizonty” 1969 m.
sausio — vasario mėn. Jame auto
rius gana blaiviu žvilgsniu bando su
prasti Lietuvos politiką, ją įvertinti
bei priminti kaikuriuos klaidingus
Lenkijos ėjimus. Taipgi jis meta
žvilgsnį į ateitį. Anksčiau tas pats
autorius išleido atsiminimų knygą
“Spomnenia Kowienskie”, kurios san
trauka taip pat buvo atpasakota “T.
t.”. Red.

Vytauto kultas
Prieš vykdamas į Kauną, pik.
L. Mitkiewicz pagrindinai nebu
vo išstudijavęs Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės istorijos.
Tiesa, jam buvo gerai žinomi Gediminaičių ir Jogailaičių valdy
mo laikai, bendra Lietuvos-Len, kijos sąjunga ir abiejų valstybių
padalinimai, kai XVIII š. visa
DLK-tės žemė atiteko Rusijai.
Tad ir žvelgdamas į Lietuvos
praeitį, autorius kiek ilgiau su
stoja ties Vytautu, pažymėda
mas, kad 1938-39 m. Kaune jis
susidūrė su nuostabiai dideliu
Vytauto Didžiojo gerbimu. Dar
ir šiandien pik. L. M. svarsto, iš
kur tai atsirado, kokios buvo XX
š. pradžios priežastys, paskati
nusios lietuvius savo globėju ir
naujosios Lietuvos valstybės did
vyriu pasirinkti Vytautą, kuris
gyveno XIV—XV š.
Klausimas tuo įdomus, kad
nuo XVI š. DLK pamažu pra
dėjo prarasti savitą lietuvišką
charakterį. Vyraujantis luomas
— bajorija palinko į lenkiškąją
kultūrą, paremtą sena lotyniš
ka Vakarų kultūra. Didžiojoj
Lietuvos Kunigaikštystėj tik kai
mas išliko lietuviškas — kalbėjo
savo prosenelių kalba. Tokia
būklė truko iki I D. karo pabai
gos, nors ir vėliau randami len
kiškos kultūros pėdsakai papro
čiuose ir DLK gyventojų kalbo
je.
Nuo XIX š. antrosios pusės,
nuo 1863 m. sukilimo ir Murav
jovo, kuris drakoniškomis veik
ios priemonėmis naikino DLKtės betkokį savarankiškumą,
prasideda tautinis atgimimas —
naujoji Lietuva.
Tautinis atgimimas
Kas tai padarė? Aristokratija
ir šlėkta? Tikrai ne! Jie jau bu
vo persisunkę lenkiška kultūra,
nuo amžių vartojo lenkų kalbą,
gyveno lenkiška dvasia, svajo
dami apie 1772 m. Rzečpospolitos ir trijų tautybių bendrą gy
venimą.

Naujosios Lietuvos atėmimas
yra sujungtas su kaimu ir iš jo
kilusia nauja lietuvių tautos in
teligentija. Taigi, naujoji Lietu
va yra kūrinys lietuviškos liau
dies, labai gausios inteligenti
jos, mokslininkų, kurių skaičius
sparčiai augo, nes lietuviai yra
labai gabi tauta.
Kai 1917—1918 m. palankios
aplinkybės galutinai leido atsi
skirti nuo Lenkijos ir įsteigti sa
varankišką valstybę, kokį šūkį
Lietuva turėjo pasirinkti?
Tuo metu jau buvo iškilęs
gausus lietuvių skaičius su nau
ja orientacija. Jie nebėjo su
Lenkija, su unija, kuri jau buvo
bereikšmis dalykas, o senoji
DLK nebeegzistavo. Tačiau pa
grindinės priešastys glūdėjo ki
tur.
XX š. lietuviai daugiausia bai
minosi sąjungos su Lenkija, kad
nepatektų lenkiškos kultūros įta
kon, kaip prieš šimtmečius jų
kunigaikščiai ir bajorai. Naujoji
Lietuva stengėsi neįsileisti len
kiškos įtakos Lietuvon. Lietuvių
kalba 1917—1939 m. laikotar
pyje buvo ištobulinta, tapo lite
ratūrine kalba, nors mažai pa
žįstama tarptautinėj literatūroj.
Pilsudskio planai
Maršalas J. Pilsudskis savo
plačiu jogailišku planu siekė ne
buvusios unijos, bet labai pla
čios trijų tautų federacijos su
savom vyriausybėm. Nežiūrint
atsišaukimo 1919 m. Vilniuje į
visus buvusios DLK-tės gyvento^
jus, jis nesusilaukė palankaus
atgarsio iš naujųjų lietuvių.
J. Pilsudskis, plačiai žinomas
Lietuvoj, o ypač Žemaitijoj, kaip
Gintautas, — neturėjo didelio
pasitikėjimo nei liaudyje, nei in
teligentijoje. J. Pilsudskį lietu
viai laikė sulenkėjusiu lietuviu
ir lietuviškų reikalų išdaviku.
Nuo pat tautinio lietuvių sąjū
džio XIX š. aiškiai augo praraja
tarp Lietuvos ir Lenkijos, o ypač
tarp lenkiškos kultūros ir pama
žu augančios lietuviškosios.
Lietuviai norėjo būti savaran
kiškais šeimininkais savam kraš
te, be jokių sąjungii ar unijų,
norėjo patys savoj valstybėj tu
rėti savo lietuvišką kultūrą. Jie
siekė Vilniaus — DLK sostinės,
pilnai suprasdami, kad amžių ei
goje Vilnius, gyventojų atžvil
giu, tapo lenkiškai kalbančiu
miestu.
Vytauto portretas
Lietuvai Vytautas, o ne Jo
gaila buvo didvyriškos eros sim
boliu. Stebėjau šį naują lietu
vių pasikeitimą ir jų pažiūrą į
Jogailą. Nemačiau jokių unijos

ar Jogailos pėdsakų muzėjuose,
viešuose Kauno pastatuose, visoj
Lietuvoj. Visur vyravo Vytautas
— nekarūnuotas lietuvių kara
lius, kaip tautinis didvyris. Ko
dėl? Pik. L. Mitkiewicz, remda- >
masis įvairiais šaltiniais (J.
Albertrandy, A. Prochaska,
Briancew, Wielhorski), pateikia
gan plačią Vytauto charasteristiką.
J. Albertrandy esą rašo, kad
Vytautas ilgai gyveno pas kry
žiuočius, gerai išmoko vokiečių
kalbos, karo meno, valstybės
tvarkymo ir valdymo. Pasak A.
Prochaskos, Vytautas buvęs ne
augėto ūgio, smulkių veido
bruožų, labai judrus, aštraus
žvilgsnio, greitas veiksmuose,
mėgęs mokytis kariškų dalykų.
Buvęs kryžiuočių mokinys, tad
nenuosabu, kad jame buvo daug
kryžiuotiškos dvasios. Įgimti ga
bumai, darbas padarė iš Vytau
to gerą karį ir daugelio tautų
valdytoją, nors pačioj jaunystėj
jis buvo vaikiškai naivus ir
lengvapėdiškas. Jo kalba buvusi
trumpa, šykšti žodžiais, kurie
buvę reikšmingi ir gilūs, kartais
kandūs. Vytautas buvęs kerš
tingas ir išdidus, šiuos bruožus
jis įsisavinęs kryžiuočių dvare.
Tuometiniams laikams Vytau
tas laikytinas augšto išsilavini
mo. Jis mokėjęs lietuvių, vokie
čių, gudų, lenkų kalbas ir tų lai
kų diplomatų kalbą — lotynų. Į
religiją nekreipęs didelio dėme
sio, keitęs ją keletą kartų: buvęs
stačiatikiu, kataliku, pagoniu;
vedęs tris kartus. Tuo tarpu V.
Wielhorskis savo veikale “Lie
tuva ir Lenkija” sako, kad Vy
tauto vardas plačiai skambėjo
Lietuvoje ryšium su jo diploma
tinėm ir ginklo pergalėm. O iš
tikrųjų jis buvo vieno ir kito
meisteris.
Apie Jogailą pulkininkui L.
Mitkiewicz Kaune teko girdėti
tik kaip apie asmenį, privedusį
Lietuvą prie žlugimo, sujungus
ją su Lenkija. Tik Vytautas Di
dysis buvęs vienintelis kuni
gaikštis, siekęs iš Lietuvos pa
daryti didelę Europos valstybę.
Autorius daro tokią išvadą:
sunku įspėti, kaip būtų plėtojęsi
santykiai XV š. ir vėliau tarp
savarankiškos Lietuvos karali
jos ir Lenkijos. Reikia tačiau su
tikti, kad diplomatiniai lietuvių
sugebėjimai, sujungti su pavyz
dingu šeimininkavimu, visoj Lie
tuvos karalijoj, būtų davę žymiai
daugiau galimybių išsilaikyti
Lietuvos ir Lenkijos karalijoms
XVII ir XVIII š. •
(Bus daugiau)

Paruošė K. Baronas
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Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 17 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
(TĘSINYS 15 PRAĖJUSIO NR.)

Kurt Berger
Netikėtai susipažinau su reto
Įdomumo vyru Kurt Berger. Jis
tarnavo užsienio agentūroje. Il
gesnį laiką jis gyveno “Ambas
sador” viešbuty, kur su juo ir
susipažinau. Tai puikios išvaiz
dos vyras, apie 25 metus am
žiaus. Jis pakvietė mane pietų.
Valgant jis pasakojo anekdo
tus. Pavalgius tarė:
— Ar negalėtume kavą gerti
mano bute?
— Bet ar tiktai kava pasitenkisim? — paklausiau.
— Aišku, kad ne, — atsakė
Bergeris ir tęsė toliau. — Lydi
ja. Lichtenbergerova iš Prahos
priemiesčio Chodov yra paslap
tinga raudonplaukė gražuolė. Ji
tapo tarybinės Čekoslovakijos
žvalgybos pirmūne. Tiesa, ji sė
dėjo du mėnesius kalėjime, bet
visdėlto išvydo laisvę ir gavo
prabangų butą su gerai atlygi
nama vieta.
Man atrodė, jis ironiškai nu
sišypsojo. Aš truputį išsigan
dau, nors į paniką nepuoliau.
Visdėlto buvau lyg ir pritrenk
ta mano biografijos žinojimu.
Keista, iš kur jis visa tai žino?
Jis turbūt žino kaiką ir dau
giau, bet įdomu ką?
Jo kambary sėdėjau geriau
siame fotely. Jis dingo prausyk
loje. Kažkaip perilgai... Tuo
laiku aš suskubau iškratyti jo
rašomojo stalo stalčių. Nieko ten
neradau. Girdėjau, kai jis kaž
kam skambino telefonu. Vėliau
supratau iš pasikalbėjimo, jog
jis susitarė su kažkokia dama
pasimatyti. Aš buvau nustebinta
jo pažinčių gausumu.
— Kurtai, tu turi daug drau
gių...
— Žinoma. Aš mėgstu Prahos
merginas. Jos viską daro tik iš
meilės. Būdamos talentingos,
kartu duoną užsidirba, lėšų su
sitaupo ir tuo pačiu metu su
skumba MVD saugumo tarny
bai parinkti informacijų. Jos
net kuprotą negrą pamiltų, jei
gu tik jis padėtų per sieną pra
smukti.

— Sveikas kalbi, atrodo, ne
apgalvotai, — įspėjau jį.
— Nesvarbu kas šiame kraš
te man atsitiks, aš nekreipiu dė
mesio. Vienas klausimas mane
domina: kada atgausiu savo pa
są, kurį Saugumas man atėmė,
kad galėčiau namo važiuoti?
šios rūšies mintys neduoda man
ramybės.
Taip kalbėdamas, jis staigiu
judesiu ištraukė iš mano ranki
nuko tą mano minėtą veidrodu
ką. Be sunkumų radęs mygtuką,
paspaudė ir atsiskleidusi MVD
pažymėjimą su L 77 man paro
dė. Supratau, kad jis šioje sri
tyje žino gal daugiau, negu aš
pati.
’
Drebu iš baimės
— O dabar... mažasis polici
jos šuneli, — šaipėsi iš manęs
Kurtas, — ką galėtum tarti savo
pasiteisinimui?'
Ęati nežinau tiksliai kodėl, bet
aš visa drebėjau iš baimės. Su
kaupusi visas jėgas, šaltai pa
klausiau:
— Ir tu dirbi sovietiniam
saugumui?
Jis garsiai nusijuokė.
— Tik jau ne jam. Lydija, tu
tik pagalvok. Turi dvi galimy
bes. Pirmoji — sakysim, tu vi
sa, ką sužinojai iš manęs, nuty
lėsi ir niekam nepraneši. Ant
roji — gali parašyti pranešimą
savo ryšininkui. Galbūt mane
suims. Tačiau atsimink, jog aš
žinau daug tokių dalykų, ku
riuos tik tu galėjai žinoti. Ar ži
nai, kas gali atsitikti su tavim?
Tai valstybės išdavimas! Supran
ti? Pagalvok apie tai.
— Kurtai, — šnibždėjau
aš,
.
— juk šiuo metu manjsukako
tik septyniolika metų. Tikiu ir
pasitikiu tavimi, jog neišduosi
manęs,
šiuos žodžius išgirdės Kurtas
surimtėjo, nesijuokė. Kuri laiką
pagalvojęs tarė:
— Jeigu kas tave laikytų ne
kalta jaunute ir naivia mergai
te, labai apsiriktų. Tu perdaug
patyrusi, perdaug žinanti.
Toks jo pasakymas mane su-

jaudino. Supratau, kad viskas
gali blogai baigtis. Toks jo pa
sakymas buvo skaudesnis už fi- ’
zinį veiksmą, nors pati gerai ži
nojau, kad jis teisybę pasakė.
Pradėjau verkti. Jis buvo pik
tas ir staiga pliaukštelėjo man
delnu per veidą, žiežirbos tik
pasipylė. Suskaudėjo.
— Baik savo kvailą žaidimą
su padoriais žmonėmis! Žinok
gerai — su manim tu visad pra
loši! Turi dvi galimybes. Pasi
rink. Ar tavo buto telefonas su
jungtas su pasiklausymo skyriu
mi Saugume?
Tik palenkiau galvą ...
— Gerai. Rytoj vakare iš vie
šos telefono būdelės paskambink šiuo numeriu, — parašė
numerį ir man padavė. — Jei
gu paskambinsi, manysiu, jog
nesi pranešusi Saugumui viso
to, ką čia kalbėjome. Tuomet
taip pat sužinosi, kada ir kur
galėsime susitikti.
šiaip jis atrodė simpatiškai, jo
kalbėjimo būdas buvo švelnus:
kabėjo tartum su vaiku. Tačiau
kažkodėl jis vėl pasikeitė, atro
dė, supyko ir gana stipriai
pliaukštelėjo per žandą — vieną
ir kitą. Dar kartą įspėjo:
— Neužmiršk, Lydiia, ką sa
kiau! Nedaryk kvailysčių! O kad
gavai per žandus, nesigailėsi —
užsitarnavai su kaupu. Papras
tai aš moterim to nedarau, bet
čia reikėjo.
Antrą kartą
Berods dviem dienom praėjus,
susitikome vėl. Aš suabejojau —
ar turiu pranešti savo viršinin
kui apie mūsų pažintį. Jis tik
maloniai nusišypsojo.
. —Man atrodo, turi pranešti,
kad susipažinai su manimi. Ki
taip tu būsi nepatikima ir ims
tave pačią sekti.
Jis buvo švelnus ir mielas.
Maniau radusi tikra žmogų, ku
riuo galiu pasitikėti. Buvome
kartu visą naktį. Kurtas buvo
pasibėręs. Iš ryto, atsisveikinant
pasakė:
— Lydija. mudu esame pavo
jingo genimo keleiviai. Mūsų

Ramanauskų šeimos
Oakviliėje ir Bramptone

mirus, jo žmoną KOTRYNĄ ir sūnų JONĄ-VYTAUTĄ
nuoširdžiai užjaučiu —
Boleslovas Jonynas

PADĖKA

Ryšium su mūsų mylimos sesutės MARIJOS mirtimi
visiems pareiškusiems mums užuojautą raštu, žodžiu
ir aukojusiems šv.’ Mišias už velionės vėlę nuošir
džiausiai dėkojame —
A. B. Arūnai
A. B. Stonkai
K. Purvinskaitė

MASKVOS POLITIKA AZIJOJ
Po kruvinų pasienio konflik
tų ir po Kinijos komunistų par
tijos IX kongreso nutarimų
Maskva nebeturi iliuzijų, kad il
gus metus užtrukęs ginčas tarp
Maskvos ir Pekingo galimas iš
spręsti derybomis. Tatai pabrė
žė Leonidas Brežnevas per pa
starąjį} komunistų vadų susirin
kimą Kremliuje: “Nauja situa
cija verčia mus sudaryti kolek
tyvią saugumo sistemą Azijoje.
Kosygino kelionės
Pats pavadinimas rodo, kad
ta sistema yra plati ir apima vi
sus Kinijos kaimynus. Maskvai
rūpi sudaryti juostą išilgai Ki
nijos sienų ir suveržti Pekingą
kiek galima kiečiau. Jei Maotsetungas mirtų rytoj, tai jo įpėdi
niai nepakeistų Kinijos nusista
tymo sovietų atžvilgiu. Savo pa
sienį su Kinija, 6000 mylių il
gio, sovietai jau apstatė rimto
mis ginkluotomis pajėgomis.
Maskvai rūpi ir Kinijos kai
mynai pietuose. Premjeras Ko
syginas buvo išvykęs lankyti Pa
kistano vadų — įkalbėti juos
prisidėti prie kolektyvios saugu
mo sistemos Azijoje. Dar neži
noma, kokį jis gavo atsakymą.
Nelabai patrauklus atrodo kito
kaimyno pietuose nusistatymas,
būtent, Indijos. Premjerė" Ind
ra Ghandi per savo vizitą Japo
nijoje viešai pareiškė neprita
rianti Maskvos planui. Panašiai
galvoja ir Japonija, tačiau
Kremlius nenuleidžia rankų, ne
praranda vilties — siunčia pre
kybines delegacijas į Persiją,
Afganistaną, Indiją, Pakistaną
ir pas kitus Kinijos kaimynus,
piršdamas toli siekiantį ekono
minį bendradarbiavimą. Maskva
mano, kad šitokiu būdu pasieks
savo tikslą.
Santykiai su JAV
Faktiškai, nors ir neoficialiai.
Maskvai rūpi, kad JAV pasilik
tų pietryčių Azijoje, ypač kai
Britanija likviduoja savo pasku
tinį, postą Azijoje. Pasitraukus
Britų kariuomenės daliniams iš
Singanūro, amerikiečiai bus vie
ninteliai baltieji Azijos gyven
tojai. Maskva norėtų iškepti du
kepsnius ant to paties laužo ug
nies. Nori, kad JAV pasiliktų
Vietname (tai Rusijos politinis
interesas), bet tuo pat metu tei
kia šiaurės Vietnamui sovieti
nių ginklų amerikiečiams žudy
ti. Tai daro tarptautinio komu
nizmo, pasaulinės revoliucijos

interesui. Dėl to kyla ilgos dery
bos tarp Baltųjų Rūmų ir Krem
liaus. Pastarasis reikalauja, kad
JAV kariuomenė pasitrauktų iš
Vietnamo, o tuo tarpu kovos ten
nemažėja.
Derasi su Japonija
Japonijos užsienio reikalų ministeris buvo kviestas ir lankė
si Maskvoj, šis pakvietimas su
prantamas, turint galvoje aštrė
jantį Sovietų Sąjungos ir Kini
jos ginčą. Maskva nori sau lai
mėti visus Kinijos kaimynus ar
bent juos neutralizuoti. Japoni
ja yra reikšminga, nes ji yra
labiausiai pažengęs kraštas Azi
joje. Prekybos apyvarta tarp
Maskvos ir Tokijo nuo 1959 m.
ėmė mažėti, o Kinijos ir Japoni
jos prekybos santykiai žymiai
stiprėti ir 1968 metais prekybinė
apyvarta tarp Kinijos ir Japoni
jos pasiekė . $549 milijonus.
Kviesdama ministeri Aichi, So
vietų Sąjunga norėjo pagerinti
-Ef ns snp{XjUES sniuią^aid
ponija. Maskva nori, kad Japo
nija daugiau dalyvautų Sibiro
ekonominėje eksploatacijoje. Jei
šis pasiūlymas bus priimtas, Ja
ponija gali nutolti nuo Kinijos ir
labiau suartėt su Sovietų Sąjun
ga. Tačiau ir čia yra sunkumų.
Japonija oficialiai reiškia pre
tenzijų i sovietų okupuotas sa
las po II pasaulinio karo. Tai
Kunashiri ir Etoroju. Be to, lyg
tyčia socialistinė Japonijos par
tija, konkuruojanti su Maskva
dėl Markso ideologijos, sudaro
Japonijos parlamente didžiausią
opozicinę grupę ir reikalauja ne
tik minėtų dviejų salų grąžini
mo, bet ir visų Kurilų salų ir
pietų Sachalino, pagrobto Sovie
tų Sąjungos. Manoma, kad per
Japonijos ministerio vizitą Mask
voje buvo iškelti ir teritoriniai
klausimai.
Rusija paprastai nesitraukia
iš užimtų kraštų bei teritorijų, o
Tokijo sako: jei JAV traukiasi iš
okupuotų Japonijos salų, kodėl
tad Maskva negalėtų tai pada
ryti? Rusija gi argumentuoja ši
taip: jei grąžinsime Japonijai
užimtas salas, Lenkija pareika
laus Lvivo ir Vilniaus, Rumuni
ja — Besarabijos, Suomija —
Karelijos ir 1.1. Jei Kinijos spau
dimas pasidarytų stiprus ir jei
Maskva pajustų peilį po gerkle,
tai padarytų ir tokių nuolaidų,
anie kurias dabar nė girdėti ne
nori. J. Gs.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Reikšmingai gausus lietuvių būrys pirmg kartų is
L

torijoj susirinks Romoje 1970 metų vasarų dalyvauti

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME
Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų

dalyvauti šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks atei

čiai specialiose knygose Vatikano ir lietuvių archyvuose

Neatidėliodami siųskite savo aukų šiuo adresu:

LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL,
2701 VV. 68th St., Chicago, III. 60629, USA

kelias — ištempta virvė. Visą
laiką turime laviruoti, kad nenukristame į bedugnę. Aš atiduodu gyvenimą už skaisčius
žmonijos idealus, turiu tikslą. O
koks tavo tikslas? Būk atsargi.
Nepasitikėk nieku. įsidėmėk ge
rai, kad tavo žmogiška vertė glū
di galvoje ir širdyje, bet jokiu
būdu ne sekso geiduliuose. Tai
didelė klaida. Pagalvok, ar tu
gali pasiekti laimę kitus į nelai
mę ir mirti stumdama? — šyp
sodamas jis pridūrė: — Visdėl
to neužmiršk pranešti, kad bu
vai su manimi.

— Aš abejoju*. Ar tikrai turiu
apie tai pranešti?
— Būtinai! Jeigu tu nepraneši, bus blogiau. Apie mudviejų
susitikimus, o ypač naktinius, jie
■- sužino 11
iš viešbučio tarnautojų,
kambarių valytojų ir panašiai.
Juk lengva tave pažinti. Kiek
vienas gali tave lengvai pažinti
iš tavo nedažytų rausvu plau
ku.* .
Kurtą nenorėjau. Bet ką aš tu
rėjau daryti, jeigu ir Kurtas tai
patarė?
(Bus daugiau)

3 psh • Tėviškės Žiburiai

NE RUMUNIJA, BET ROMA-NIJA

VISKAS DENGIAMA LAISVE

viešnagės metu • Tauta panaši į lietuvius...

ST. MAZLAITIS

AL. GIMANTAS

kos, visai atvirai pasakojo, dės
tė savo skaudulius, nepasitenki
nimą, nusiteikimus. Teko jam
susipažinti ir su “valstybine me
dicina”. Apsirgo dvejų metų am
žiaus dukrytė. Pakilo karštis.
Nuėjo viešbučio apačion ir pa
šaukė gydytoją. Grįžęs į savo
kambarį rado gydytoją, jau ap
žiūrėjusį mažąją pacientę ir pra
dėjusį rašyti receptą. Gydytojas
buvo atvykęs su medicinos sese
rimi, kuri jam asistavo, nešda
ma medicinos įrankių krepšelį.
Vizito kaina — 7 doleriai, ku
rie, gydytojo pareiškimu, eina
poliklinikai, iš kurios jis atvy
kęs. Amerikinių cigarečių prie
das rumuną gydytoją visai ge
rai nuteikė. Jis prirašė vietinių
antibiotikų, aspirino ir... sacha
rino. Mergaitė pasveiko. Ant an
tibiotikų užrašas trimis kalbo
mis: rumuniškai, rusiškai ir vo
kiškai. Greičiausia, skiriama eks
portui į Rytų Vokietiją ir Sov.
Sąjungą.
Vakarų tauta
Kiekviena proga pabrėžiamas
rumunų ryšys su vakarais, bet
ne rytais. Jie save vadina R o m a n i a , vis pabrėžiant, kad pir
moji žodžio dalis kilusi nuo žo
džio Roma. Jiems nepatinka,
kai jie kitaip vadinami. Atrodo,
norint laimėti tos simpatingos
tautos simpatijas, lietuviams
tektų Rumuniją perkrikštyti į
Roma-niją. To krašto. tu
ristams skirti vadovėliai pabrė
žia rumuniškuosius bruožus,
štai, viename tokiame angliška
me leidiny, pateikiant žinias apie
savąjį kraštą, nauji skirsneliai
vis pradedami Romania ... Tai
kraštas, davęs tokį ir tokį moks
lininką, Romania... tai gimtinė
tokio ir tokio rašytojo ar poeto,
Romania... čia pasaulio šviesą
išvydo toks ar kitoks dailininkas
ir t.t. Prof V. Vardys sakė se
kąs pasaulio mokslini gyvenimą,
žinąs visą eilę mokslinio ir kul
tūrinio gyvenimo vardų ir Rytų
Europoje, bet jam nežinoma
nei viena tame vadovėly minėta
pavardė. Visur ten jaučiamas di
delis išpūtimas pristatant sveti
miesiems savąjį kraštą. Tai. ži
noma, nėra nuodėmė, bet užsie
nietis tuoj gali atskirti miglas
nuo tikrovės.
Pigios kelionės
Prof. V. Vardys ypač .gyrė ru
munų lakūnus. Jam teko skris
ti vietinės oro linijos lėktuvu.
Tai labai senas, greičiausiai dar
nuo II D. karo užsilikęs karinis
lėktuvas, perdirbtas civiliniam
susisiekimui. Patogumai labai
prasti, bet lakūnų sugebėjimas
lėktuvus valdyti tiesiog nuosta
bus. Kainos, amerikiniais dole
riais vertinant, labai pigios. Lėk
tuvo bilietas iš Bukarešto į Juo
dosios jūros pakrantes bene tik
penki doleriai. Visur kelionėms
reikalingos rezervacijos, bet už
sieniečiui, atrodo, visada atsiran
da laisva vieta paskutiniu metu,
o ką jau bekalbėti, jei besilan
kantis yra amerikietis.
Prof. V. Vardžiui kiek anks
čiau yra tekę lankytis ir kituose
Rytų Europos kraštuose. Atrodo,
rumunai bus bene drąsiausi ir
savarankiškiausi. Didesnė laisvė
ir augštesnis ekonominis lygis
yra komunistinėje Jugoslavijo
je. Bet rumunai bando ją pasi
vyti, nors reikės dar labai daug
darbo ir pastangų ta kryptimi.
Juo labiau, kai geografinė rumu
nų padėtis reikalauja didelio at
sargumo, nes Sov. Sąjungos
grėsmė meta juodą šešėlį, čekoslovaku patirtis rodo, kad ta
grėsmė yra labai reali.

Baltiečių demonstracija prie Jungtinių Tautų Niujorke Pakyloje kalba Kinijos atstovas JT min.
Wang Meng-Hsien; sėdi: kun. N. Trepša, gen. kons Simutis, VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas

ANTANO VENCLOVOS ATSHAINIMAI.

Naujas arkliukas, senas balnas
Neseniai laisvuosius Vakarus
pasiekė okupuotos Lietuvos bu
vusio švietimo komisaro A.
Venclovo knyga “Vidurdienio
saulė”. Tai atsiminimų knyga,
apimanti laikotarpį nuo pirmo
sios rusų okupacijos ligi antro
sios pradžios.
Kaip ir anksčiau, Venclova sa
vo atsiminimus pradeda komu
nistinės propagandos tirada ir
džiaugsmu, kad Lietuva paga
liau “tarybinė respublika”, lais
vu noru prisijungusi prie Sov.
Sąjungos. Žinoma,. tokį tvirtini
mą gali skleisti tik suvaikėjęs,
aklas fanatikas ar už grašius sa
vo tautą išdavęs žmogus. Prie
kurios kategorijos tinka knygos
autorius, palikime jam pačiam
pas’sakvti.
Nesileidžiant į nagrinėjimą ki
tų propasandinių banalybių, ku
rių šiandien baidosi net labiau
išprusę komunistai, Venclova ir
gi norėjo pademonstruoti “pa
žangumą” ir todėl atsisakė įgri
susio Lenino liaupsinimo ir net
pasisakė prieš asmenybės k-’lta.
kur am savo laiku sukrovė laurų
vainikus neblogiau už io oaties
suklaidintą Salomėja Neri.
Atmetant nusibodusius komu
nistinės propagandos pelus. A.
Venclovos atsiminimų knygoje
randame ir būdingų pasisakymų,
kurie gražiai pavaizduoja sovie
tine tikrovę bei priespaudą.
Bėgdamas nuo besiveržiančių
vokiečiu . ir peržengęs Gudijos
tyrlaukius, Venclova pakeliui su
tiko labai mažai “tokių, kurie
leistųsi į atviras kalbas ir karo
eigos svarstymus” (p. 111). Ka
dangi “nenugalima” raudonoji
armija bėgo lyg avių banda, tai
ir Venclova neiškenčia nepažymėies, esą “viešoji propaganda,
skelbusi, kad priešą mušime jo
teritorijoje, pasirodė neteisin
ga” (n. 112).
Aprašo taip pat. iog netoli
Minsko vos nesušaudė Marcin
kevičiaus. o Liudą Gira nuo sušaudvmo išgelbėjo tik Venclovos
sovietinio deputato bilietas. Abu
juodu rusai palaikė diversantais
ir šnipais.
Viešbučiai su žiurkėmis
Penzoje rusai Venclovą apgy
vendino “socialistiniame” vieš
butyje, kuris “dvokė pelėsiais,
žiurkėmis... Atskiram kamba
ryje įtaisytu tualetu iš karto
naudojosi gal dešimt vyrų, nie
ku neatskirti nuo vienas kito”
(161 p.). Prisimena Venclova,
kaip klaikiai atrodė Viazmos
miestelis, kuriame tebuvo viena

grįsta gatvė, kurioje valkiojosi
karvės, zyzė musės, o jau “no
taro įstaigos vargingumas ir ne
valyvumas ..., dulkės, kėdės iš
laužytam kojom” (p. 125) Venc
lovą tiesiog pritrenkė. Garsųjį
Kazanės miestą jis rado apleisi
tą — “išdaužyti šaligatviai, se
niai nedažyti ir neremontuoti na
mai” (p. 225). Ir taip visa atrodė
dar karo audrai nepalietus —
vos prasidėjus karui...
“Lietuviškoji” divizija
Gan plačiai Venclova aprašo
vadinamosios “lietuviškos” divi
zijos organizavimą prie sovietų
armijos. Iš tikrųjų toj divizijoj’
tebuvo lietuviškas vardas, nes
“lietuviai joje pradėjo absoliu
čiai vyrauti tik po Lietuvos iš
vadavimo” (p. 193) — rašo Venc
lova. Be rusų, į tą diviziją atvy
ko lietuvių iš “Novosibirsko sri
ties, kur buvo net lietuviški Bai
sogalos, Šeduvos ir Romuvos
kaimai” (p. 193) — carinių de
portacijų palikimas. Kaip ta di
vizija buvo aprūpinta, Venclova
irgi neužmiršta pažymėti, nuro
dydamas, jog eidamas su vienu
tos divizijos kariu pastebėjo,
“kad Jono batų padai ties pirš
tais atsilupę, nudilę, ir pro sky
les semia šlapią sniegą ir van
denį” (p. 373). Apie maistą sako:
“... suvalgėme visus darbui ne
betinkamus arklius. Jų mėsa vel
nioniškai kieta, bet džiaugėmės,
jei būdavo bent jos” (p. 377). Ir
su generolu Vladu Karveliu
Venclova kirto arklieną: “... ge
nerolas, pasmeigęs šakute jos
gabalą, juokaudamas kartojo:
i-ha-ha ...” (p. 371). Apie sovie
tinę spaudą: “... kareiviai fron
tuose gaunamus laikraščius pa
prastai surūkydavo” (p. 382).
Venclova rašo, kad jis nesiima
aprašinėti, kodėl ta divizija mū
šiuose nustojo tiek daug karių.
Pažymi tik tiek, kad “kartą ge
nerolas (Karvelis), ilgokai žiūrė
jęs kaip, užgulęs stalo kampą,
kažką rašiau, staiga tarė:
— Ar žinote, kiek kareivių
dabar čia turime savo žinioje?
— Na?
— Lygiai šešis. Jei vokiečiai
žinotu, kad šiame kaime dabar
vra tik šeši kareiviai, vienas ra
šytojas ir vienas generolas,
mums būtų riesta” (p. 371).
Fricai ir “draugai”
Bastydamasis Rusijos plotuo
se, Venclova prisimena, kad vo
kiečių okupuotame Kaune “Lais
vės alėjoj pilna visokių Mozerių, Šmidtų, Hercikių, Fricų, ne
trūksta jų ir kituose miestuose”
(p. 416), o kad šiandien toj pa
čioj Laisvės alėjoj pilna ivanų.
katiušų, burliokų, kacapų, tai
Venclova nutyli, kurie, anot
Cvirkos, “atvažiavo nuskurę, api
plyšę, pusdykiai už savo rublius
nusipirko lietuviškos Drobės
kostiumus, skrybėles, rankas ap
sikarstė laikrodukais” (žiūr. P.
Andriušis. Rinktiniai raštai, 11.,p. 140).
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REUMATIZMO, ARTRIČIO
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KAM KENTĖTI? PAIMKITE DELANO
TABLEC4U IR NEJAUSITE SKAUSMU.
JOS PARDAVINĖJAMOS JAU VIRŠ
60 METU. DELANO TABLETES PA
DĖJO TŪKSTANČIAMS LIGONIŲ NU
RAMINTI SKAUSMUS.

100 tablečių dėžutė — $3.50
Pavyzdinė dėžutė
su 16 tablečių
— 75 et.
Pridėkite 20 centų už per
siuntimą.
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Prof V. Vardiio įspūdžiai iš Bukarešto prex. B. Niksono

Spaudoje skaitydami prez. R.
Niksono kelionės detales ar te
levizijos ekrane stebėdami jo
triumfinį sutikimą Rumunijoje,
ar pagalvojome, kad toje milijo
ninėje minioje buvo ir vienas
lietuvis? Baigiantis šiemetei Lie
tuvių Fronto Bičiulių stovyklai
Dainavoje, prof. dr. V. Vardys
pasidalino įspūdžiais iš Rumuni
jos, kurioje jis su šeima lankėsi
kaip tik tuo metu, kai ten iškil
mingai buvo sutiktas JAV prezi
dentas. Prof. V. Vardys tame
krašte viešėjo nuo ketvirtadie
nio iki ketvirtadienio, o Niksonas ten atvyko šeštadienį.
Viskas ten geriausia
Jo įspūdžiai labai šilti, malo
nūs ir, atrodo, rumunai, prade
dant paprastais darbo žmonė
mis, baigiant intelektualais, —
laimėjo mūsų tautiečio simpati
jas. Bene ryškiausias tos tautos
bruožas — tai atvirumas, nuo
širdumas ir nacionalizmas. Vis
kas geriausia, didžiausia, žy
miausia, jei tai tik rumuniška.
Ir tai galima jausti visose gyve
nimo srityse. Bukareštas jų aky
se yra gražiausias Rytų Europos
didmiestis, tos dalies perlas, Eu
ropos pasididžiavimas, naujasis
Paryžius! Rumunai neužmiršta
pabrėžti, kad sovietai atėmė iš
jų Moldaviją, bet ir bulgarai ne
geresni — turi okupavę rumu
niškas žemes. Visur ir visada
jaučiama neapykanta rusams,
rusų kalbai. Su užsieniečiu, jei
tas užkalbina rusiškai, tuoj ban
doma kalbėti kuria nors Vaka
ru kalba, pirmoje eilėje prancū
zų, vokiečių, anglų. Sutiktas ru
munas, nors ir neblogai moka
rusiškai, geriau mikčioja angliš
kai. Kai pritrūksta svetimų žo
džių, jis griebiasi ženklų kal
bos, bet nenori prabilti rusiš
kai. Aerodromo ar geležinkelio
stočių kasose prie langelio so
vietiniai turistai, tekalbą rusiš
kai, sulaukia dėmesio pačioje
pabaigoje. Pvz. viena sovietinė
turistė negavo bilieto — buvo
teisinamasi, kad visi išparduoti.
Kiek vėliau paaiškėjo, kad tar
nautojai rusiškai moka, bet su
sovietine moterimi visai nenorė
jo kalbėti.
Prezidentas gatvėse
Sostinės spauda apie Niksono
vizitą tylėjo iki pat to įvykio.
Pats miestas, dar vėlyvą penkta
dienio vakarą buvo lyg nieko
dėtas. Tik vidurnaktį pradėta
skubiai puošti parado gatves,
kabinti Rumunijos ir JAV vėlia
vas. Per vieną naktį visos gat
vės staiga pasikeitė, lyg pasa
koje. Oras buvo saulėtas, karš
tas. Gatvėse, kur turėjo vykti iš
kilmingoji motorkada, prie šali
gatvių stovėjo uniformuoti sar
gybiniai. Tarp jų buvo ir nema
žai civilinių saugumo pareigū
nų, kurie nuotraukoje galėjo at
rodyti kaip dalis minios. Į pa
grindinę didelę miesto aikštę ir
gatves, kur turėjo pasirodyti J.
A. V. prezidentas, žmonės vyko
didžiule mase, lyg lava, lyg jūra.
Visų nuotaika pakili, daug kas
laiko JAV vėliavėles, žmonių
būtų buvę dar daugiau, bet
“kažkas” paleidęs gandą, kad
prezidentas atvyksiąs tik 5 v.- p.
p., tad dalis išsiskirstė, žadėda
mi sugrįžti vėliau, bet Niksonas
atvyko apie pirmą valandą. Sun
ku buvo sulaikyti minias, kurios
veržėsi artyn prie svečio. Jis ir
pats vietomis išlipdavo iš limuzi
no ir įsimaišydavo prie šaligat
vių sustojusios minios tarpan,
spaudė rankas, plojo žmonėms
per petį, kiti stengėsi bent pirš
tų galais paliesti amerikiečio
svečio drabužius. Saugumui bu
vo tikrai sunku, tiesiog neįmano
ma susitvarkyti su entuziastin
gai nusiteikusia minia. Tos die
nos dienraščiai pirmuosius pus
lapius skyrė apsilankymui atžy
mėti, buvo ir nemažai iliustraci
jų. Sekančią dieną ir miestas, ir
viešosios nuotaikos vėl grįžo se
non tvarkon. Visa daroma, kad
neišprovokuotų, neužgautų so
vietu.
Suvalstybinta medicina
Prof. V. Vardys lankėsi ir
Juodosios jūros vasarvietėse.
Keliavo ir taksiu, ir traukiniu,
ir lėktuvu; spėjo užmegzti pa
žintis su visa eile rumunų. Jie
visai nesivaržė kalbėti, priešin
gai. patyrė, kad svečias iš Ameri

»

Aprašinėdamas kartu į Rusiją
pabėgusius savo draugus — Pa
leckį, Sniečkų, Cvirką, S. Nėrį,
Liudą Girą ir kt., Venclova duo
da būdingą epizodą, kaip vieno
pobūvio su rusais metu, Palec
kis ilgai kalbėjęs prie stalo su
S. Nėrim, paėmė jos ranką ir
pabučiavo. S. Nėris pakilo iš vie
tos ir garsiai Paleckiui sušuko:
“Ką? Ar aš kokia merga, kad su
manim taip galima elgtis?” (p.
397), ir išėjo iš kambario pali
kusi nustebusį “prezidentą” su
rusais.
Ko Venclova nepasakė?
Sugrįžęs atgal į Lietuvą pas
kui atslenkančią rusų armiją,
Venclova susitiko su likusia Lie
tuvoje žmona, kuri skundėsi,
kaip vokiečių okupacijos laikais
ją Kolupaila įspėjęs apie gaudy
mus (p. 474), kaip Bronė Biržiš
kienė ją išvijusi, kaip guodė
Krėvė (p. 477). Kai Venclova
prašė žmoną atleidimo už mote
rį. su kuria Rusijoje gyveno.
Venclovienė i tai atsakė: “O aš
galiu prisiekti, kad prieš tave
niekuo nesu kalta.” “Tikiu —
atsakiau. — Dėkui tau... Ir at
leisk man, jei gali... (p. 465).
Atsiminimuose Venclova daž
nai mini pasiilgstąs tėvynės Lie
tuvos, savo artimųjų, bet visai
nutyli apie šimtus tūkstančių
lietuvių, žuvusių kankinių mir
timi Sibiro vergų stovyklose,
tūkstančius išskirtų šeimų Ru
sijos plotuose, tūkstančius dar ir
šiandien vargstančių Sibiro kol
chozuose be teisės sugrįžti į tė
vynę. Ar Venclovai neatrodo,
kad tie lietuviai pasiilgsta savo
žemės, savo gimtųjų sodybų?
Ką gali Venclova pasakyti apie
tai. kad ant tų deportuotųjų są
rašų yra savos tautos engėjų
Sniečkaus ir Paleckio parašai, su
kuriais jis atsiminimų knygoje
įdėtose nuotraukose sėdi drauge
ir galanda peilį prieš vokiškąją
vergiją nešančius savo brolius?
Grįžęs į Lietuvą, Venclova ma
tė nacių sunaikintus kaimus, Pa
nerių kapinynus, bet nematė
Pravieniškių, Rainių, Červenės
ir daugelio kitų bolševikų žudy
nių; nematė šimtų tūkstančių gy
vuliniuose vagonuose išvežamų
lietuvių baisiai mirčiai; nemate
dešimtimis tūkstančių išžudytų
laisvės partizanų, kuriuos su pa
sigardžiavimu vadina “bandi
tais”. žiaurus buvo nacių reži
mas Lietuvoje, bet jis nublanks
ta prieš rusiškojo sadizmo su
ruoštas lietuvių tautos skerdy
nes. Rusai užėmė nuo amžių lie
tuviškas Breslaujos, Smurgainių,
Lydos, Gardino, Suvalkų sritis;
padarė lietuviškais vietovar
džiais skambantį Karaliaučiaus
kraštą rusų provincija, surusi
no vietovardžius, prigabeno ru
sų kolonistų ir nelietuvio Zima
no redaguojamoje “Tiesoj e”
skelbia, kad tik raudonoji armi
ja išvadavusi ir sujungusi vi
sas lietuviškas žemes!
z. b.

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU RETKES KEN
TĖTI! KURIE IS TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI —
JAUSITĖS GĖRIAI! UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmė
DIANA LASŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės 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.

Gyvendami svetimoje aplin Geriausiame filme ar televizijoje
koje, turime kritiškai stebėti da įdedami nepadorūs momentai,
bartinio gyvenimo reiškinius, žiaurūs ar vulgariški, stengian
kad aiškiai perprastumėm tą tis prisitaikyti, sudominti viso
džiunglių kelią ir atsiribotumėm kios rūšies žiūrovus. Dėlto ne
nuo blogio ir pavojų.
nuostabu, kad jau kaikuriuose
miestuose,
pvz. Niujorke, vene
Perdidelė laisvė
rinės ligos pasiekė epideminį po
Šių dienų demokratiškas žmo būdį, nežiūrint gausaus moder
gus turi tiek daug laisvės ir ją niųjų antibiotikų panaudojimo.
taip dažnai piktnaudoja, kad ją
Protinės ir nervų ligos nepa
ima jau prarasti. Asmeninės prastai
pagausėjo, o jų gydymui
žmogaus teisės taip yra apsaugo tikrų vaistų
visiškai nėra. Alko
tos, kad pasidarė sunku kovoti holizmas, narkotikai
kiti blo
su nusikaltimais ir blogiu. Apsi gi papročiai sužlugdoirvis

ginti, surasti teisybę pasidarė nį silpnesnės valios žmoniųdides
skai
keblus, ilgas ir dažnai labai čių, padaro juos našta tai pačiai
brangus, nevisiems pasiekiamas visuomenei, iš kurios jie negavo
kelias. Daug kartų atrodo, kad nei apsaugos, nei tikro vadova
įstatymai ir teismai tik žiūri, vimo. Nusikaltimai, bendras ne
kaip išteisinti nusikaltėlį.
sąžiningumas, tarpusaviu santy
Policijos teisės taip susiau kių grubumas auga pasibaisėti
rintos, kad ji tik nusikaltimo nai.
momentu gali pagelbėti, o tai
Psichologiškai yra supranta
labai reta galimybė, žmogus pa
liktas savo paties apsigynimui. ma, kad žmogus, pakrypęs į ne
Dėlto daug kas turėjo apsirūpin dorą kelią ar apimtas ištižimo,
ti visokios rūšies ginklais, nors paprastai nusiteikia ir prieš Die
vą, kaipo simbolį jį varžančiųniekur nėra saugus.
Nebandyk kovoti dėl mažes kaikurių įstatymų ar reikalavi
nių skriaudų ir nusikaltimų: jų mų ir keliantį į kilnumą. Dar
tiek daug, kad policija ir teis daugiau: toks žmogus vardan
mai yra pasidarę abejingi. Be laisvės paprastai kratosi ir visų
to, čia nėra ryžto kovoti su blo kitų įstatymų, įpareigojimų ar
giu iš esmės: žiūrima pirmoje net bendros tvarkos reikalavimų,
eilėje kiek nuostolių padaryta sutikdamas tik su kaikuriais jam
ir t.t. Sutramdyti blogus, triukš priimtinais.
mingus, nešvarius ar žalingus
Niekas nesipriešina
kaimynus praktiškai nėra gali
Laisve dangstomas! visur.
ma. Paprastai tenka išsikelti iš Prieš
niekas nebedrįsta žodžio
tos vietos. Tokie išsikėlimai ir tarti ją
—
būtų labai nepopulia
jieškojimai ramybės tolimuose ru. Net pamokslininkai
užmiesčiuose pasidarė nuolatinis labai mandagūs, kalba pasidarė
bendry
reiškinys.
bėmis, be priekaišto ar skundo.
Vaikų ir paauglių teisės bei Gal užmirštama, kad Kristus sa
privilegijos yra tokios plačios ir vo mokyme buvo labai aiškus,
jų mokyklinis auklėjimas toks kaikur net labai konkretus, kai
laisvas, paremtas laisvo žmogaus vaikė iš šventovės ją piknaudovystymosi filosofija, kad jie da jančius prekybininkus.
rosi pabaisa ir problema visiems.
Neseniai teko susitikti kelias
Ką bekalbėti apie tą visuotinį amerikietes tretininkes. Jos vi
nepadorumą spaudoje, filmuose, sos buvo labai “modernios” po
televizijoje, moterų apsirengi niutės: stipriai dažytos, intri
me ir t.t. Eina nuolatinis žmo guojančiai, pikantiškai apsiren
gaus lytinių polinkių dirgini gusios ir visos rūkė. Manau, kad
mas, kuris jaunimą veikia labai šv. Pranciškus labai apstulbtų
blaškančiai, iškreipiančiai, o ir pamatęs tokias savo sekėjas. Jų
šiaip-daugelyje šeimų sukelia ne mandagūs šių dienų vadovai da
realių iliuzijų ir nesusipratimų. ro didelius kompromisus — ne
Anksčiau vyravo visuotinai gi labai išsiskirsi, geriau viena
priimtas sveikas paprotys tram koja žengti šių dienų laisvužėje,
dyti erotinius jaunimo pasireiš bet turėti žmones savo tarpe.
kimus kiek galima ilgiau iki jų
pilno amžiaus subrendimo. Da ■ Stebint šių dienų reiškinius ir
bar gi net seselės savo mokyk matant tikrąsias jų priežastis, ge
lose pradeda poruoti mergaitę su ros valios žmogui tenka aukotis
berniuku visokiuose mokyklos ir dirbti pirmoje eilėje tų pa
parengimuose, net einant prie grindinių priežasčių pašalinimui
ir naujų sąlygų sudarymui, kad
pirmos Komunijos ir t.t.
Daug kur nekritiškai priima ateitų tikrai laimingesnis žmo
mas palaido liberalizmo kelias gaus gyvenimas.
ar atskiri papročiai, kurie esmė
je nėra tinkami ir galėtų būti
pakeisti vertingesniais.
Prekyba silpnybėmis
Modernioji psichologija vis
daugiau atidengia ir patvirtina,
koks nuostabiai silpnas ir įvai
rus yra žmogus, kaip lengvai jis
yra paveikiamas ir pakeičiamas
ir kaip nedaug yra asmenybių,
sugebančių bei turinčių valią ei
ti teisingu keliu. Matau ir pripa
žįstu, kas geriau, tačiau seku,
kas blogiau — šis šv. Pauliaus
išminties pastebėjimas yra tei
singas visais amžiais.
Galbūt labiausiai dėlto žmo
gus ir yra socialinė būtybė. Gy- ■
vendamas bendruomeniškai, jis
patiria vadovavimą ir norom ar
nenorom paklusta nustatytoms
tvarkos ir doros normoms, tuo
pačiu patirdamas visokeriopą ap
saugą. Deja, kraštutinioji demo GAILUTĖ MARIŪNAITĖ š.m. rug
kratija vis labiau nuima tą tvar pjūčio mėn. gavo John Carroll un-te
kančią ir vadovaujančią ranką, (Cleveland, Ohio) magistrės laipsni.
viską palikdama atskiram žmo Jos tezinis darbas: “Dalinis lietuviu
gaus apsisprendimui. Dėlto iš šeštadieninių mokyklų programų
kyla tamsusis “biznis”, kuris da įvertinimas”. Bakalauro laipsni ji
ro pelną ne tik iš žmogaus ne- gavo Kento (Ohio) un-te. Studijavo
apdairumė, bet ir iš visų jo biologiją, chemiją, pedagogiką. Ga
silpnybių ir blogų polinkių. Žmo vo bendrųjų mokslų specialybę (Ken
gus paliktas vienas ir išstatytas te), konsultantės ir vadovės specia
suvedžiojimams bei gundymams. lybę John Carroll un-te. Rengiasi
Pagaliau nebelieka nei pasirin augštųjų ir augštesniųjų mokyklų
kimo. Net ir rimčiausiame infor studentų psichiatrės specialybei. Dės
maciniame laikraštyje užtiksi tė Klevelando augštesniosiose mo
pornografinių pamarginimų, ne kyklose ir Detroito un-te, buvo moks
padorių skelbimų ar net atskirų linio tyrimo departamento direkto
skyrių, kur neva* atsako į klau riaus asistentė. Dabar yra konsultan
simus. tačiau iš tikrųjų tik klau te ir vadovė Čikagos priemiesčio
simų ir atsakymų formoje viešai gimnazijoje. Gailutė yra pedagogų
aptaria intymiausius dalykus. Marijos ir Viktoro Mariūnų duktė.

GAUNAMI VAISTINtSE
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Bendruomenės veikėjų, spaudos ir radijo pareigūnų pasitarime
Taboro Formoje, Mičigane, š.m. rugsėjo 13-14 dienomis. Viršuje
posėdžio metu; matyti: KLB pirm. dr. S. Čepas, V. Komontos, Stp.
Kairys, dr. A. Razma, B. Sakalas, A. Gailiušis ir kt. Apačioje:
V. Rastenis, A. Rinkūnas, dr. V. Majauskas, Z. Rekašius ir kt.

ROXOD1UM skysčiai įtrinti nno artričio, 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 VAISTINtSE AR

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

PLB viršūnių, spaudos ir radijo darbuotojų pasitarimo dalyvių gru
pė Taboro Formoje, Mičigane. Iš kairės jaunimo atstovės kana
dietės: Cegytė, J. Čeponkutė, L Svėgždoitė, S. Martinkutė; šalia
jos — žurnalistas J. Janušoitis

4 nsl. • TėvHkės Žiburiai

© FAVERCTOIE ITVW
PROF. A- SALIO PAREIŠKIMAS

Platų pasikalbėjimą su į JAV grįž
tančiu kalbininku prof. A. Saliu
“Gimtojo Krašto” rugsėjo 11 d. lai
doje paskelbė šio savaitraščio atsto
vas V. Baltrėnas. Padėkojęs už pa
rodytą nuoširdumą, pasidžiaugęs sau
goma ir gerbiama praeitimi murėjuo
se, prof. A. Salys konstatuoja: “...Sau
gomi, tvarkomi architektūros pa
minklai. Mačiau, daug kur remon
tuojama. restauruojama, daug kur
didelio darbo reikia įdėti, žvalgyda
masis tėvų krašte, visur mačiau daug
statybų, daug naujų baltų plytų na
melių su televizorių antenomis, sta
tomas gyvenvietes. Ir apgailestavau,
kad maža likę liaudies meistrų dar
bų — kryžių, koplytėlių, kad liūd
nai atrodo senosios sodybos — jas
- užgožia pasikeitęs landšaftas.” V.
Baltrėnas jį guodė, kad senosios so
dybos keliamos į naujas gyvenvie
tes, o liaudies meistrų rūpintojėliai
įkurdinami mažėjuose. Paklaustas,
kaip JAV lietuvių inteligentija ver
tins jo kelionę ir užmegztus kultū
rinius ryšius, prof. A. Salys atsakė:
“Sunku pasakyti. Vienas gali vienaip
vertinti, kitas kitaip. Tai išplaukia
iš skirtingos politinės filosofijos, iš
skirtingų pažiūrų. Bet aš manyčiau,
kad kiekvienam užsienio lietuviui
verta apsilankyti Lietuvoje, savo aki
mis pamatyti, kas čia gera ir kas dar
netobula. Iš tolo žiūrint vaizdas ne
pilnas, stinga detalių. Kai pats apsi
lankai, savo akimis pamatai, susida
rai ryškesnį vaizdą ir viską geriau
gali suprasti ir vertinti. Antra ver
tus, išeivija yra tik tautos kamieno
šaka. O juk šakos tik iš kamieno
gali gauti gyvybės syvų, be jų joms
lemta nudžiūti. Dabartinė Lietuva ir
išeivija skiriasi socialine struktūra,
Savo politinėmis pažiūromis, gyveni
mo filosofija. Bet visi esame to pa
čio kamieno vaikai.”
PUOLA BALFĄ
“Tiesos” korespondentas Vytautas
Miniotas net keturiuose šio dienraš
čio numeriuose (207-210) bandė nie
kinti BALFą, jo buvusius ir dabarti
nius vadus, siuntinių prašančius
ir siuntinius gaunančius asmenis so
vietų okup. Lietuvoje. Labdaros orga
nizaciją V. Miniotas skaitytojams pri
statė kaip JAV žvalgybos padalinį,
remianti visokius banditus, liaudies
priešus, renkantį žinias kartotekai,
kurios duomenys perduodami ameri
kiečiams. Didžioji ilgų rašinių dalis
skiriama BALFo reikalų buvusiam
vedėjui a.a. kun. L. Jankui juodinti.
Kadangi mirusio žmogaus niekinimas
iš tikrųjų yra beprasmis, V. Minio
tas sąmoningai nuslepia šį faktą:
“Šiandien nei Juozo Končiaus, nei
Liongino Jankausko - Jankaus Balfe
nėra. Juos pakeitė kiti. Kunigas Vac
lovas Martinkus, kunigas Pranas Geisčiūnas —” Abu šie asmenys skaityto
jams pristatomi pagal tą patį propa
gandinį kurpalį, kuris buvo taikomas
a.a. kun. L. Jankui: Židikių parapijos
klebonas kun. V. Martinkus bendra
darbiavęs su baltaraiščiais, švaistesis
pistoletu, o kun. P. Geisčiūnas pa
bėgės iš Lietuvos su hitlerininkais ir
skelbiąs kovą komunizmo sistemai.
Toks V. Minioto metodas, be abejo
nės, yra neveiksmingas, nes juk kiek
vienas akylesnis skaitvtojas nusiste
bės, kaip BALFas sugebėjo surinkti
tiek daug karingų kunigų. Jam ne
sunku bus susidaryti išvadą, jog pa
grindinis V. Minioto argumentas yra
melas. Toks kvailas propagandinis
priėjimas V. Miniotui reikalingas jo
tolimesnėms išvadoms pateisinti, kad
BALFo vadai remia/‘banditus”, at
seit, buvusius savo bendrininkus. Tie
vadinamieji “banditai”, žinoma, yra
pokario metų partizanai, atliekantys
bausmę koncentracinėse stovyklose. Į
tokių eiles V. Miniotas įrikiuoja Pet
rą Paulaitį, Antaną Kavaliauską, Pet
rą Paltaroką, kuriuos BALFo siuntiniai esą pasiekia per gimines ar pa
žystamus. šie kaliniai piešiami juo
džiausiomis spalvomis kaip “gaujų va
dai”. nužudę dešimtis žmonių. Ir
čia V. Miniotas kompartijos naudai
stengiasi persūdyti p r o p a g andine
sriubą. Kad tokios mišrainės nesu
virškins nei skilvis, nei galva, V. Mi
niotui nesvarbu. Pareigą kompariijai
ir savo karjerai jis jaučiasi atlikęs.
Belieka laukti karjerinio atpildo.
LIETUVIŠKI SKLANDYTUVAI

Lietuvoje buvo sėkmingai išban
dytas sklandytuvų konstruktoriaus
Broniaus Oškinio dvyliktasis kūrinys
— BRO HM “Zylė”. Jis yra panašus
į paaugliams skirtus B. OVtfnio konst
rukcijos BRO-11 sklandytuvus, kurių
šimtus per penketą pa tavųjų metų
pagamino LDAALR (Laisvanoriška
Draugija Armijai, Aviacijai, Lai v nui Remti) įmonė Simferopolyje.
Naująjį BRO-11M modelį “Zylę” ga

mins eksperimentinės sportinės avia
cijos dirbtuvės Prienuose. Pirmasis
užsakymas buvo gautas iš Maskvos
jaunųjų sklandytojų mokyklos virši
ninko V. Makarovo. Aviacijos dirb
tuvių vadovo inž.. Vytauto Čeponio
teigimu, Prienuose bus gaminami lie
tuviški plastmasiniai sklandytuvai,
kurių planus ruošia vyr. konstrukto
rius Balys Karvelis, vyr. inž. Juozas
Tamošiūnas ir jų talkininkai. Jais
bus aprūpinami LDAALR aviacijos
sporto klubai Lietuvoje ir už jos ri
bų. Tikimasi, jog plastmasiniai sklan
dytuvai aerodinamine kokybe pra
lenks geriausius pasaulyje metali
nės konstrukcijos sklandytuvus.
CIRKO GASTROLĖS
Sovietinio cirko penkiasdešimtme
čiui atžymėti Maskvoje buvo paruošta
nauja programa "Gėlių draugystė”.
Jos generalinė repeticija įvyko Ast
rachanėje, iš kur bus vykstama gast
rolių Italijon. Naujoje programoje
dalyvauja ir Italijon vyks lietuviš
kojo “Vilniaus” cirko oro akrobatai
J. Ramanauskienė ir P. Pipiras.
LENKŲ KNYGŲ DEKADA
Lenkų knygos dekada pradėta Vil
niaus respublikinėje bibliotekoje ati
daryta lenkiškų knygų paroda, ku
rią seks knygų iliustracijų ir
plakatų parodos. Didelę knygų siun
tą parodai atsiuntė Lenkijos užsienio
prekybos centras “Ars Polona”. Vil
niaus knygynas “Draugystė” dekados
metu pardavinėjo vien tik lenkiškas
knygas, čia su skaitytojais susitiko ir
davė autografus lenkai rašytojai Ana
Ožogovska, Jonas Dobročinskis ir Je
ronimas Michalskis. Dekada baigta
literatūros vakaru.
LIETUVIŠKI GAMINIAI
'
Tarptautinėje Brno mugėje, Čeko
slovakijoje, rugsėjo 7-16 d.d. buvo
ir lietuviškų gaminių Sovietų Sąjun
gos paviljone: elektroninis skaičia
vimo perforatorius “Rūta”, grafinės
informacijos perteikėjas “Silueto”
skaičiavimo mašinoms, lydyto sūrio
fasavimo automatas, oscilografas,
įvairios paskirties grąžtų, - aštuonkanalis indikatorius “Monitor” ir apa
ratas smulkinti akmenims šlapimo
pūslėje.
VIEŠBUTIS ŠIAULIUOSE
Šiauliuose po kelerių metų bus pa
statytas architekto Rimo Šileikos ir
konstruktoriaus Vytauto Urlakio su
projektuotas penkiolikaaugštis vieš
butis, kuriame galės gyventi 353 sve
čiai. Miestų statybos projektavimo
instituto Kauno skyriaus paruošta
projektinė užduotis jau yra patvirtin
ta, pradedami ruošti darbo brėžiniai.
Naujasis viešbutis, prie kurio yra
prijungtas ir dviejų augštų didžiulis
pastatas, išaugęs Šiaulių centre, Drau
gystės — Vilniaus — Kleinerio gat
vių kvartale.
ANYKŠČIU ŠILELIS
Anykščių šilelio ateities problemas
“Literatūros ir Meno” 33 nr. svarsto
vysk. A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinio muzėjaus di
rektorė Teresė Mikeliūnaitė. Susi
rūpinti ją privertė prof. J. Jurginio
kultūros darbuotojų suvažiavime pa
darytas pranešimas “Kultūros pa
minklai ir visuomenė”, o taipgi ir
“Kultūros Barų” 6 nr. paskelbtas jo
straipsnis “Paminklų apsauga ir tu
rizmas”. Prof. J. Jurginis siūlo pa
minklų aplinkoje statyti kavines tu
ristams. Anykščių šileliui jau buvo
paruoštas kavinės projektas, bet jis
buvo pripažintas netinkamu, nors ka
vinės idėjos lig šiol neatsisakyta. Jos
šalininkai kaip tik ir remiasi prof. J.
Jurginio teiginiais. T. Mikeliūnaitė
pasisako už natūralų šilelio grožį, ka
vinių ir restoranų nesudarkytą ap
linką: “čia turi viešpatauti didžioji
Gamta, ir žmogui nereikėtų į pasa
kišką jos karalystę brautis su savo
gamybos poilsio atributika. Be to,
mums, anykštėnams, šis šilelis — tai
visas literatūrinių vietų kompleksas,
apimąs ir patį mišką, ir Puntuką, ir
Marčiupį, ir Šlavė, ir vadinamuosius
šventuosius ąžuolus, ir A. Baranaus
ko t^ką . . . Restoranas tokioje draug'jcje būtų svetimkūnis ...” Ka
vine T. Mikeliūnaitė pataria statyti
pačiuose Anykščiuose, kur tėra apie
70 lankytojų vienu kartu galinti pa
sotinti nelabai švari valgykla ir vie
nas restoranas. Kiti anykštėnai re
dakcijai atsiųstuose laiškuose taipgi
smerkia prof. J. Jurginio idėją ir pa
taria susirūpinti Anykščių šilelio su
tvarkymu: “Kenčia šiandien šilelis
nuo ekskursantų, nuo poilsiautojų,
nuo šiaip lankytojų sauvalės: kur kas
nori — važiuoja, kur įs’nori — lau
žą sukuria, kur įsigeidvia — arbatė
lę suruošia. Svarbiausia, lieka pėd
sakai: vėžės, nuodėgulių krūvos, po
pierių skiautės ir kt. Tuo niekas ne
sirūpina, niekam per daug galvos ne
skauda ...”
V. Kst.
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

Montreolio moksleiviai ateitininkai, stovyklavęj su savo vadovais "Baltijos" stovyklavietėje. Kairėje
— kun. L. Zaremba, stovyklos vadovas, komendantas A. Rudinskas, priekyje — A. Morkūnienė, sto
vyklos gail. sesuo, sesuo Margarita Bareikaitė, merg. globėja, s. Jonė Laurinaitytė, darbelių mokytoja

g HAMILTON
LIETUVIŲ NAMŲ akcinės bend

rovės 362 nariai korespondenciniu
būdu pasisakė už bendrovės likvida
vimą — 677 balsai prieš 120, t.y.
11 balsų daugiau nei LN įstatuose
reikalaujami du trečdaliai visų na
rių. šis sprendimas užbaigė 12 me
tų trukusį Lietuvių Namų steigimą.
Per tą laiką ši lietuvių bendrovė įsi
gijo turto, pakėlė šėrų vertę ir turė
jo labai daug visokių ginčų. Ją pra
dėjo idealistai žmonės, norėdami Ha
miltono apylinkės lietuviams pastatydinti tautinį židinį. Projektas per
ilgai užtruko, entuziazmas atvėso ir
dauguma prisidėjusių panoro visa tai
užbaigti. Sekantis visuotinis LN susi
rinkimas jau rinks likvidacinę komi
siją.
LN likvidacijos sprendimas paaiš
kėjo š.m. rugsėjo 19 d., kai man
datų komisija suskaitė balsavimo la
pelius. Tai atliko mandatų komisi
ja, susidedanti iš A. Patamsio, J.
Kažemėko, O. Bakšienės. Dalyvavo ir
kontrolės komisijos nariai — O. Aušrotienė ir O. Stasiulis.
“DELTOS” PASTATAS jau par
duotas, bet pirkėjas stato naujus rei
kalavimus LN bendrovei dėl gedi
mų elektros tinkle. Gali tekti aiškintis per teisimą. K. M.
GAILA, KAD PRIEITA prie LN
b-vės likvidavimo, tačiau iš kitos pusės, realiai pasižiūrėjus į šios b-vės
gyvenimą, tos lengvos “mirties” teko
laukti keletą metų, kadangi organi
zavimas užtruko perilgai ir šiandien
Lietuvių Namų klausimas Hamilto
ne jau nebeaktualus. Pačių lietuvių
jėgomis jų išlaikyti tikrai negalima.
Užtenka mesti žvilgsni į parengimus,
kurie sutraukia šimtinę lietuvių —
gal tiek pat, kiek įvairūs pagerbi
mai, krikštynos, vardinės, jubilėjai
privačiuose namuose. Didesnės šven
tės. kaip Lietuvių Dienos, reikalau
ja ir didelių patalpų. O kalbos ir
svajonės apie apartamentinius na
mus su sale yra tikrai nerealios: kas
norės gyventi tokiam apartamentiniam name, kur vyks šokiai ir žai
dimai su išgėrimu iki 2 vai. ryto?
Apskaičiuojama, kad pardavus žemės
sklypą. 100 dol. LN šėras bus ver
tas apie S350. Hamiltonietis
TAUTOS FONDAS per vasarą
yra gavęs aukų. Po S5 aukojo: J.
Adomauskas, K. Butkevičius, St. Da
lius, P. Savickas, A. Pilipavičius ir
F. Rimkus. Jau gauti laimės staliukai
TF lapkričio 29 d. rengiamam priešadventiniam subatvakariui. Vakaro
parengimo vadovui Br. Grajauskui
po $20 staliukams yra pažadėję mū
sų kolonijos lietuviškos veiklos rė
mėjai. žinomi mūsų verslininkai —
Alf. Silinskis. “Algo” firmos savi
ninkas, Ant. Tėvelis, viešbučio “Co
lonial House” savininkas, ir statybi
ninkas A. Liaukus. TF nuoširdžiau
siai dėkpja visiems už aukas.
PARAPIJOS CHORAS naujajam
savo darbo sezonui išsirinko ir nau
ja valdybą, šiais metais valdybą su
darys keturi asmenys — kiekvienas
balsų vienetas turės savo seniūną.
Tenorams atstovaus G. Vindašius, bo
sams — F. Urbaitis. sopranams —
K. Meškauskienė ir altams — St Sa
mus. Praeitų metų seniūnai — mo
terų Aid. Maulienė ir vyrų D. Stukas — yra atlikę didelį darbą, nes,
chorui važinėjant po kitas vietoves,
jiems teko daug rūpintis ir dirb
ti. Visi yra kviečiami prisidėti prie
choro, kurie tik mėgsta lietuvišką
dainą ir giesmę. Choras sekmadie
niais gieda bažnyčioje per Sumą ir
vieną sykį savaitėje turi repeticiją.
Muz. A Paulionis, kuris gyvena St.
Catharines, pasišventusiai jau kelinti
metai dirba su mūsų choru, įjung
damas į jį ir visą savo šeimą. K. M,
ATEIKININKISKOJO JAUNIMO
TĖVŲ susirinkimas įvyko rugsėjo 23

d. parapijos salėje. Išrinktas tėvų
komitetas: F. Urbaitis — pirm.„ A.
Kamaitis — sekr., V. Bielevičius —
ižd., nariai: M. Borusienė, E. Deksnienė, O. Grigaitienė ir A. Urbo
navičienė. Pasidalinta mintimis apie
ateities veiklą, šį susirinkimą šaukė
moksleivių ateitininkų valdyba ir
jam vadovavo pirm. D. Juozapavi
čiūtė. J. P.

Dabartinio Vilniaus miesto vaizdas, nufotografuotos vieno mėgėjo
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MEDŽIOTOJŲ IR ŽCKLAUTOJŲ
KLUBAS dalyvavo Kanados Lietuvių
Dienos proga surengtose šaudymo
varžybose. LD pereinamąją taurę lai
mėjo Toronto Vytis, numušdamas
434 molinius balandžius, o Hamilto-

SUDBURY, ONT.

TAUTOS ŠVENTĖ šiemet buvo atžymėta pamaldomis už Lietuvą su pri
taikytu pamokslu.
no klubas — 425. Individualiai I vie
KRONIKOS ŽINIOS. Stasys Vens
tą laimėjo V. Sližys (Ham.) 93 tas- kevičius
i
ir Irena Lapienytė baigė
kais, II v. L. Zaleckis (Tor.) 92 ir gimnaziją augštais pažymiais; išvyko
III — A. Simkevičius (Ham.) 92. studijuoti į Toronto universitetą. A.
Spalio 5 d. klubo šaudykloje įvyks V. Jašiūnai ir J. I. Kačinskai pralei
lašinukų ir mėsos pjaustinių (ba- do atostogas Floridoj ir St. Peters
con & steak) šaudymo varžybos. Bus burg priemiestyje Gulf Port; Kačins
šaudoma į molinius balandžius ir tai kai nusipirko 8 butų namą, o p. Ja
kinius iki sutemų. Spalio 18 d. ren šiūnai mažesnį tik sau, kad išėję pen
giamos klubo mažojo kalibro (22) sijon galėtų šiltesniam klimate pra
šaudymo varžybos; spalio 19 d. — leisti auksinį amžių. Tai jau keturi
molinių balandžių (trap) varžybos. sudburiškiai, toj vietoj įsigiję nuo
Šaudymų pradžia — 10 v.r.; užbaiga savybes. Yra dar daugiau planuo
— 3 v.p.p. Registruotis pas A. Bui- jančių senatvei ten persikelti. J.
ni iki šaudymų pradžios. Trims ge- Gurklienė ir E. Tolvaišienė su vai
riausiems mažojo kalibro ir molinių kais grįžo iš Suvalkų trikampio, kur
balandžių šauliams paskirtos taurės. praleido vasaros atostogas. Remigi
Kviečiame visuose šaudymuose gau jus Slavickas susituokė su Wilma
siai dalyvauti. Valdyba
Van Sinderen. Sudburiškis.
ELENA IR ANTANAS ŠIMKEVIČIAI, savininkai stambios bendro
NAUJI — PAGERINTI
vės, kuri pristato daugumai lietuvių
namų apšildymui alyvą, rugsėjo 25 d.
NAUDINGESNI
išskrido į Europą vieno mėnesio ato
UŽ PINIGUS
stogoms. Aplankys E. Šimkevičienės
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
sesutę su šeima, gyvenančią Britani
joj. Jos vyras sunkiai serga. Pavie
į LIETUVĄ
šėję-pas juos, p. Simkevičiai apsilanOFICIALŪS
lankys eilėje lietuviškų kolonijų Bri
PILNAI GARANTUOTI
tanijoj ir Vokietijoj. Savo verslui
Pagal
naują pagerintą susitari
tvarkyti Antanas paliko gabų reika
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mcrin St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
Mokame už:
Darbo valandos:
9.30 — 5 V. p.D. depozitus
pirmadieniais
__ __ 5%
antradieniais
9.30 — 5 v. p.p. šėrus
. 5,5%
9.30 5 v. p.p. už vienų metų terminuotus
trečiadieniais
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. indėlius ...... . ..... 7H%
Duodame:
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
l iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- r asmenines paskolas iš .„..10%
dieniais “Talka” uždaryta.______ 1 nekiln. turto paskolas iš ... 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.
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DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
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RADIO &
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SALES & SERVICE

168 Locke St S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028
ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

mas P. Rodino apdovanojimu Lietu
vos vyčių seime, atstovas Monahan
pasiūlė įtraukti į Kongreso dokumen
tacinę knygą ir tame Vyčių seime
priimtą rezoliuciją, kurioje yra pri
menama kongrese priimtoji rezoliu
cija Baltijos valstybių reikalu ir J.
A. V. vyriausybė raginama vykdyti
tos rezoliucijos reikalavimus.

A.A. KUN. BENEDIKTAS GAURONSKAS mirė š.m. rugpjūčio 1 d.
Hartforde, Conn. Palaidotas rugpjū
čio 4 d. New Britain iš šv. Andrie
jaus bažnyčios, kur ilgą laiką kle
bonavo. Laidotuvėse dalyvavo 3 vys
kupai ir apie 100 apylinkės kunigų.
Velionis buvo gimęs 1890 m. rugpjū
čio 8 d. Avižlių k., Papilės par. Moks Kanada
lus išėjo JAV, pats užsidirbdamas
LIETUVOS PIRMOJO PREZIDENmokslapinigius. Buvo kuklus žmogus, TO Antano Smetonos Kare Mokyk
bet šviesus, sąmoningas lietuvis. Se los 23-ji laida paminėjo savo karo
minarijoje kitus tautiečius klierikus mokslo pradžios 30-tąsias metines. S.
mokė lietuvių kalbos. Daug dirbo vy Amerikoje gyveną buvę karo mokslo
čių organizacijoj, steigė jų kuopas. draugai buvo suvažiavę Kanadoje,
Rėmė lietuvių spaudą ir visą jų veik netoli Toronto: liepos 26 d. Prestone
lą. Minėdamas savo kunigystės 25 ir liepos 27 — Paryžiuje (Paris). Ir
m. sukaktį, išleido savo lėšomis vie vieną ir kitą dieną buvo prisiminti
ną “Aidų” žurnalo numerį. Buvo nuo visi 23-čiai ladai priklausė, taipgi ju
latinis “T. Žiburių” skaitytojas bei gyvenimo keliai bei jų likimas. Nu
rėmėjas. Hartfordo vyskupijoje bu tarta pasveikinti visame pasaulyje pa
vo patarėju, domėjosi kanonų teise ir sklidusius buvusius bendraminčius
buvo teisės garbės daktaras. Pasižy ir palinkėti jiems geriausios sėkmės.
mėjo dideliu nuoširdumu naujie Kaikurie suvažiavusiųjų buvo nesi
siems ateiviams ir jų problemų su matę virš 28 metų. Kadangi dalyviai
pratimu. Gaila, kad šis šviesus kuni buvo suvažiavę su žmonomis, tai po
gas neažymėtas Liet. Enciklopedijoj. oficialiosios dalies kiekvieną dieną
LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAU sekė ir linksmoji. Buvo dainuota, šok
GIJA Amerikoje lapkričio 30 d. ren ta ir linksmintasi iki vidurnakčių.
gia visuotinį narių suvažiavimą Či Suvažiavę iš Vankuverio, Niujorko
kagoje atžymėti draugijos dvidešimt ir Čikagos tikrai nesigailėjo ilgų ke
mečiai, aptarti ateities veiklai ir lionių ir viliasi vėl kada nors neto
išsirinkti centro valdybai. Dalyvau limoje ateityje suvažiuoti.
siantieji prašomi pranešti savo adre
sus draugijos pirm. prof. St. Dir- Argentina
TARPTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVEN
mantui, 6616 So. Washtenaw, Chica
go, III. 60629, USA. Jiems bus su TĘ Aušros Vartų parapijos salėje
teikta smulkesnė informacija, pa Buenos Aires surengė studento Hek
toro Levanavičiaus vadovaujamas
siųsta darbotvarkė ir apyskaita..
“Atžalyno” ansamblis. Programą at
INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI
liko ukrainiečių grupė, “Atžalynas”,
Les Angeles “Ambassador” viešbuty
Irenos Simanauskienės vadovaujamas
je lapkričio 8, šeštadienį, 7.30 v.v.
SLA jaunųjų ansamblis, mokytojos L.
rengia iškilmingą balių, kurio pelnas
Pugliesi paruošti Aušros Vartų pa
yra skiriamas BALFui. Lietuvių vi
rapijos mokyklos berniukai. Be uk
suomenės čia lauks puiki vakarienė,
rainiečių ir lietuvių liaudies šokių,
žavi muzika, įdomi programa. Visi
buvo padainuota ukrainietiškų, lietu
kviečiami gausiai dalyvauti. Inžinie
viškų ir argentinietiškų dainų, šven
rių ir architektų naująją valdybą su
tė baigta vaišėmis ir šokiais.
darė: pirm. inž. V. Vidugiris, viceBERISSO LIETUVIŲ savišalpos ir
pirm. kultūros reikalams inž. V. Ta-'
mošaitis, vicepirm. technikiniams rei kultūros draugija “Nemunas” atžy
kalams inž. R. Budzeika, sekr. inž. J. mėjo 60 metų veiklos sukaktį. Pro
Motiejūnas ir ižd. inž. M. Sodeika. gramai vadovavo studentas A. Dulkė.
Valdyba jau ruošia veiklos planą. Bus Sveikinimo žodį tarė V. Daškus, AL
stengiamasi padidinti narių eiles, nes Centro sekr. E. Rudytė, SLA sekr. G.
vien tik Los Angeles mieste yra apie Baršauskas, “Laiko” administratorius
150 diplomuotų inžinierių ir archi P. Gudelevičius, “AL Balso” red.
K. Norkus, “Mindaugo” draugijos at
tektų.
stovas A. Griška, “25 de Mayo” drau
MENO FESTIVALYJE Gary mies gijos pirm. Z. Orillano ir Berisso
te. Indianoje, lietuviams atstovavo savivaldybės pirm. Esposito. Už svei
M. Ruzgienės suorganizuota tauto kinimus ir linkėjimus padėkojo “Ne
dailės parodėlė ir iš Čikagos iškvies muno” pirm. P. Dulkė. Po Lietuvos
tas “Grandies” tautinių šokių an ir Argentinos himnų solo dainavo
samblis, vadovaujamas S. Smieliaus- Robertas Aukštikalnis, vietiniai teat
kienės. Festivalio rengėjų komitetui ralai suvaidino komediją, “Nemuno”
priklausė Marytė Ruzgienė ir Julius jaunimo tautinių šokių grupė pašo
Gudinas.
ko Lenciūgėlį, Šustą ir Kubilą. Da
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA Ken- bartinę “Nemuno” valdybą sudaro:
nebunkporte sekančiais mokslo me pirm. Pr. Dulkė, vicepirm. T. šaka
tais vėl galėtų pradėti darbą, jeigu lys, I sekr. R. Kalibatas, II sekr.
būtų vilties turėti 100 mokinių, ši A. Dulkė, ižd. A. Kalibatas, nariai
klausimą išspręs Tėvų pranciškonų K. Marcinkevičius, L. Radžiūnas, V.
pasiūlymas registruoti mokinius nau Augulis, F. Batvinis, V. Daškus ir J.
jiesiems mokslo metams. Jeigu iki Kazlauskas.
Najųjų Metų bus gauta bent 70 to
kių pasižadėjimų, nutrauktą gimna Vokietija
zijos darbą bus galima atnaujinti.
VLB JAUNIMO SEKCIJA spalio
3-5
d.d., šį savaitgalį, rengia Vasario
SAN FRANCISCO POLICIJOS va
devybė atsisakė priimti į policiją 23 16 gimnazijos buvusių mokinių suva
metų amžiaus lietuvį Paulių Maka- žiavimą šios mokslo institucijos pa
vecką, kolegijoje studijavusį krimi talpose. Darbotvarkėn yra įtraukta
nologiją, dėl poros šonkaulių trūku gimnazijos direktoriaus V. Natkaus,
mo. Normaliai žmogus kiekvienoje M. A., paskaita, simpoziumas apie
krūtinės pusėje turi po 12 šonkaulių, lietuviškosios išeivijos jaunimo pro
o P. Makaveckas jų turėjo tik 11. blemas ir bendras dalyvių pobūvis.
šis policijos biurokratizmo pavyzdys
ŠV. JADVYGOS SENELIŲ PRIE
nuskambėjo net ir Kanados spaudo GLAUDOJE Vechtoje prieš 10 metų
je.
buvo įkurdinta 30 lietuvių senelių,
CICERO MIESTE vieši iš Romos bet dabar jų tėra 13. Dvasiniu se
aplankyti motinos atskridęs vysk. Po nelių aptarnavimu rūpinasi lietuvių
vilas Marcinkus. Rugsėjo 25 d. jis kapelionas kun. V. Šarka. Jo ir se
teikė Sutvirtinimo sakramentą šv. nelių pastangomis šioje prieglaudo
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, ku je neseniai įvyko lietuviškosios trem
rios klebonas kun. E. Abromaitis ties 25 metų sukakties ir seneliu
prieglaudoje įsikūrimo dešimtmečio
yra artimas vyskupo draugas.
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS paro minėjimas, kuriame dalyvavo apie
dėlė Hartford, Conn., Constitution 100 lietuvių.
P’a~a susilaukė plataus amerikiečių
domesio. Rašinius apie ją paskelbė Kinija
abu vietiniai laikraščiai, o Connecti
KINIJOS KOMUNISTŲ anglų kal
cut valstijos galingiausia radijo stotis ba leidžiamas laikraštis “Peking Re
WTIC net 40 minučių skyrė pasikal view”, puldamas sovietų revizionisbėjimui su Hartfordo LB apyl. pirm. tus, užsiminė apie masinius suėmi
A. Dziku ir parodėlės rengėių komi mus Kazachstane, Ukrainoje, Lietuteto pirm. R. Žiuriene apie Lietu, v^’e Ir k?*ose ^s^mbr^os**. Sov’et i
va, jos istoriją, geografiją ir vietinę revizionistai daugiausia suiminėja
lietuvių bendruomene.
“^u imzinius nacinnaFstus”, kuriais
RINKIMŲ KOMISIJA Litn-nist*- l*;komi tautinių marumų žmonės. Pa
kos Instituto prezidiumui išrinkti po sak “Peking Review”, Sovietų Sąjun
sėdžiavo Bostone rugsėjo 22 d. Da ga vra tapusi didžiuliu visų tautybių
lyvavo komisijos pirm. dr. J. Gimbu kalėjimu, kaip ir carinės Rusijos lai
tas, nariai — S. Sužiedėlis ir A. Ma kais. Tautybių neapykanta Sovietų
žiulis, pavadavęs komisijos narį VI. Sąjungai yra pasiekusi augščiausią
Kulboką. Suskaityta 41 balsavimo laipsnį.
kortelė, iš kurių 40 Lituanistikos
Instituto nariu balsavo už pasiūly
tąjį tvijų asmenų sąrašą. Iš viso bal
EUROPOS VIENYBES PROBLE
savo 77% instituto narių. Lituanis MOMS skiriamas italų žurnalas “Patikos Instituto prezidiuman išrinkti: rallelo 38” (“38-ta Paralelė”) septy
Antanas Vaičiulaitis ir dr. Aleksand niuose puslapiuose persispaudė ii
ras Flateris iš Vašingtono, Vincas ELTOS itališko biuletenio “Maskvos
Maciūnas iš Filadelfijos. Išrinktieji užkariavimų kalendorių”, kuriame su
naujojo prezidiumo nariai pasiskirs registruoti 203 imperialistiniai Mask
tys pareigomis.
vos žygiai nuo 1367 m. iki dabar

Italija

LIETUVOS VYČIŲ — Amerikos
lietuvių katalikų jaunimo organiza
cijos 56-tajame metiniame seime bu
vo nutarta apdovanoti “Lietuvos
draugo” medaliu Petrą Rodino, at
stovą iš New Jersey JAV atstovu
rūmuose. Rugsėjo 9 d. šią žinią at
stovų rūmuose pranešė atstovas iš
Connecticut valstijos John S. Mona
han, kuris kadaise pasiūlė rezoliuci
jos Baltijos valstybių nepriklauso
mybės reikalu projektą. Kongresas
jį priėmė vieningai. Pasidžiaugda-

tinių laikų. Vien tik prieš Lietuvą
jų buvo 27.
UŽDARIUS LIETUVIŲ SALEZIE
ČIŲ grmnariją Castelnuovo Don Bos
co, jos direktorius kun. St. Petraitis
p-rsikėlė dirbti italų saleziečių parapijon Terni mieste, o mokytojas
kun. K. Budavičius išvyko pas Por
tugalijos saleziečius, kur jam jau
anksčiau yra tekę darbuotis keletą
metų. Kun. J, Svirnelis, misijonierius iš Indijos, sunegalavusią svei
katą taiso Italijoje.

1967 m. lapkričio 29 d. mirė
Pranas Lembertas, poetas, dv>jų poezijos knygų autorius, vi
suomenininkas ir mūsų kultūros
mylėtojas. Jo poezijos rinkinys
“Saulėtekiai” pasirodė 1935 m.,
“Baltija šaukia” — 1947 m.
Pradėjęs, kaip sako Lietuvių
Enciklopedijos apžvalgininkas,
su poezija reikštis nuo 1917 m.,
Pranas Lembertas spausdino sa
vo eiles nepriklausomos Lietu
vos žurnaluose: “Tėvynės Sar
ge”, “Pavasary”, “Ateityje”,
“Sekmoje Dienoje”, “Iliustruo
toje Lietuvoje” ir kt. Jo dainin
gieji posmai ir glaustai-kondensuotas, į liaudies dainos lako
niškumą artėjęs turinys traukė
dėmesį daugelio muzikų. J. Gai
delis, St. Graužinis, J. Kačins
kas, J. Bertulis ir kt. naudojo
Lemberto tekstus savo kompozi
cijoms. Jo eilėraščio tekstas
“Tau sesute” St. Graužinio me
lodijoje tapo viena mėgstamiau
sių ir iki dabar dainų. Lyriškai
sentimentalus eilėraštis taip su
si jo su melodija, kad neįmano
ma tekstą deklamuoti — jis išsidainuoja sąmonėje. Teksto ir
melodijos nuostabi darna sueina
Į nedalomą vienetą, kaip tai yra
liaudies dainose. Kaip populia
riausios dainos teksto autorius,
Pranas Lembertas užima šaunią
vietą mūsų rašytinėje kūryboje.

* * *

Pr. Lembertas iš viso negau
sus raštais. Šioje jo paminklinė
je kyngoje surinkta per šimtą
dalykų. Tai dviejų, jau pasiro
džiusių rinkinių medžiaga ir ruo
šiamo, bet mirties nutraukto tre
čiojo rinkinio “Palūžę dienos”
eilėraščiai, šioje knygoje įdėti
taipgi eilių apmatai, miniatiūros
ir visas pluoštas proginių, ei
liuotų dedikacijų, kurias poetas
mėgo'.
Knygą redagavo mirusiojo
draugų būrelis, tačiau didžiau
sią darbą atliko rašytoja Alė Rū
ta. parašiusi Prano Lemberto
kūrybinio gyvenimo apžvalgą:
“Žmoniškumo kupinas lyrikas”.
Vienas Įdomiausių knygos
skirsnių yra Prano Lemberto žo
dis, pasakytas 1964 m. gruodžio
6 d., Įstojant į Santa Monikos
dailiųjų menų klubą. Iš tikro
tai nėra deklaracinis pareiški
mas, programinis ar pasaulėžiū
rinis žodis, savo kūrybinio credo
išsakymas. Tai labai kondensuo
to turinio memuarinis fragmen
tas. kuris meta Įdomius ir nau
jus žvilgsnius i 1919 m. Kaune
gyvavusi satyros teatrą. Lem
bertas čia kalba apie “Vilkola
ki”. kuriame jam teko vaidinti.
Kandžios satyros santykis su
biurokratėjančia visuomene yra
ypatingai Įdomus visuomenės ir
kultūros istorikui. Tos medžia
gos mes visad stokojame. Skai-

'JAU, SESUTE"

Paminklinė Lemberto kūrybos knyga
tytoją sužavi gyvas, tempera
mentingas Lemberto dėstymas.
Tiesiog skaudu matyti, kad au
torius nutraukia dėstymą taip
staigiai, kaip tik tada, kai skai
tytoją pagauna stipriausias do
mesys.
To memuarinio fragmento au
torius pasisakė laužąs klubo tra
diciją skelbti gražiažodį “cre
do” ir pasakė tik “confessio”.
Bet ir tai nėra tikslus apibūdi
nimas. Tas Lemberto žodis yra
puikus skrydis į spalvingą pra
eitį, tikras spindulėlis, nutvieskęs įdomų epochos epizodą.
Tenka nuoširdžiai gailėtis, kad
Pr. Lembertas, taip lengvai ir
žaismingai valdęs prozą, nesky
rė jai dėmesio. Jis turėjo apie
ką pasakoti ir žinojo, kaip pa
sakoti. Mykolo Vaitkaus pavyz
dys byloja, kokie neaprėpiami
klodai memuarinei literatūrai
gali slypėti poete.
-č
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Pr. Lemberto, kaip daugelio
kitų rašto žmonių, kūrybinis gy
venimas vyko neskubančio ir
nedegančio polėkio ženkle. Jis
beveik nesidomėjo bendralaikių kunkuliavimų. Tai rodo jo
lyrinių ir tradicinių posmų po
būdis. Jo poetinis turtas apsi
reiškė tik dviem eilių rinkiniais
1935 ir 1947 m. Treciojo rinki
nio paruošimas buvo numatytas
bent 1968 m. Tad visą Lember
to poetinį derlių tektų suvesti
į tris rinkinius, atžymėtus vie
no trapaus ir tradicinio lyriz
mo. Tas tradicingumas yra Įdo
miausias Lemberto kūrybos
bruožas. Pradėjęs rašyti dar vi
siškai jaunas, 1917 m., kai lie
tuvių poezija buvo valdoma mai
roninės kartos su kaikuriais svy
ravimas i binkišką modernistiką, — ir Lembertas stipriai Įsis a v i n o maironiškai - binkišką
teoriją ir formą. Tai pabrėžti
nai ryšku jo dėstomose idėjo
se ir formoje. Jo Įgimtas lyriz
mas yra neabejotina talka iš
raiškos nuoširdumui, kur tėvy
nės vaizdo svarba, patriotinis
motyvas, liaudinis dainingumas
yra ir visad bus mieli svečiai
tradicinėje-patriotinėje knygų
lentynoje. Jo “Vėjuose” mato
me neabejotiną binkiškumą. “So
nete” prakalba maironiškumas,
“Tau sesute” posmuose—skaid
rus polėkis, eilėraštyje “Atei
siu” — individualus, nepakarto
to j amas, skaidrus ir sentimenta
lus lyrizmas.
Pr. Lembertas būtų likęs toks
pat ir savo vėliausiame, nesu
skubusiame pasirodyti rinkiny
je “Palūžę dienos”. Nebent čia

JURGIS GLIAUDĄ

būtų buvę paliesta daugiau reli
ginės meditacijos temų. Baladė
je. “Demonas” girdime tamsią,
putinišką gaidą, tačiau su lembertišku optimizmu pabaigoje.
Visų tų trijų rinkinių poetinis
kraitis žavi lyriniais, estetiškai
parinktais vaizdais, visur jaučia
ma minorinė, dažnai eleginė
nuotaika. Pr. Lembertas neišei
na į sumodernintą baironizmą,
kur kviestijonuojamos būties
problemos. Tuo jis nesidomėjo,
nes buvo per arti savos žemės,
jos bėgamųjų džiaugsmų ir rū
pesčių. Be abejonės, jis atidžiai
sekė mūsų lietuviško tremties
parnaso konvulsijas ir sąmyšį,
tačiau tai buvo už jo siekių ri
bų. Jis naudojosi ta medžiaga,
kuri buvo jo nuosava. Jis liko
tam ištikimas. Ir savo žodžiu, ir
veidu, ir rimu jis vykdė ir baigė
savo poetinę misiją.

* * *

Trumputis knygos skyrelis
“Miniatiūros” leidžia visdėlto
įžvelgti, kad autorius jieškojo
naujų Įvaizdžių, siekė naujų for
mų ir rimų. Pvz. “Pavasaryje”
jis'suranda'efektingą sąskambi:
ostijos — fosforo.
Kai skambant žalvario varpeliams
Palaimos aukai kyla Ostija,
Taip čiulbant, ūbaujant
paukšteliams
Sakelės kelia spurgus fosforo.
(psl. 213)

Tikrovė literatūriniame apvalkale
3. Istoriosofinis Įvadas
J. Marcinkevičiaus drama su
skirstyta i dvi dalis. Pirmoji pa
vadinta “Meilė ir smurtas”. Pra
džioje autorius duoda pašnekesį
dviejų metraštininkų — juodojo
ir baltojo, Pašnekesys yra lyg
trumpas įvadas į dramą ir jo tu
rinys — istoriosofinė' meditaci
ja. kuri sukasi apie istorinius
faktus ir žmones, jų dalyvius.
Filosofuoti pradeda baltasis met
raštininkas apie tris sąvokas, ku
rios neatskiriamos nuo istori
nės tikrovės, būtent, apie praei
tį. dabartį ir ateitį.
O kas gi ta tikrovė?
Trumpas sapnas.
Kuri kiekvienas vis kitaip
sapnuojam,
Kol atsibundam ir užmirštam
viską.
Akimirksnis, kur štai dabar
praėjo,
Jau nepriklauso mums, o tas,
kursai
Dar tik ateis, — mum
taipgi nepriklauso.
Tik dabarties akimirksnis.
Štai tas
Kalėjimas, kur esam uždaryti.

Dėl šios pesimistinės svajonės
juodasis metraštininkas atšauna
baltajam?
O kas čia tokio? Sėdi ir rašai:
įvyko tai ir tai tenai, tada
Tas gimė, o tas mirė. Šitas vedė
Tas mūšį pralaimėjo, šitas — ne
Ir taip toliau, ir taip toliau

Tuo būdu prieš baltojo met
raštininko svajones apie praei
tį. dabartį ir ateiti istorijos
vyksme juodasis metraštininkas
stato istorinius faktus, nesigilin
damas i s;elas juose dalyvau
jančiu veikėju. Baltasis metratininkas nesutinka ir atsako:
Tau rupi faktai. O žmogus?
O žmonės?
Kas dedasi juose?
Kas juos kankina?
Kodėl jie džiaugias?
Kodėl jie liūdi?
Kode! juose taip viskas susipynę
I neišnarpliojama kamuolį?
O faktai —
Kaip akmenėliai Nemuno
pakrantėje,
Valkam tetinka mėtyti i upę.

J. JAKŠTAS

Po pasikalbėjimų metraštinin
kai susitaria. Juodasis sutinka
aprašinėti faktus, o baltasis —
žmones. “Tu duok faktus, aš pa
bandysiu žmones”, — sako balta
sis metraštininkas.
Po šio istoriosofinio įvado
metraštininkai imasi rašyti. Tuo
ir pradedamas pats dramos
veiksmas. Pirmosios dalies
veiksmas yra ilgi dialogai tarp
Mindaugo ir jo laiko kunigaikš
čių. susispietusių dviejose vieto
se: Nalšios kunigaikščio ir Min
daugo pilyse.
4. Nalšios kunigaikščio pilyje
Pirmo veiksmo užuomazga yra
1219 m. sutartis lietuvių kuni
gaikščių su Volynės kunigaikš
čiais Danylu ir Vasilka. Kadan
gi ji yra faktas, tai apie ją rašo
juodasis metraštininkas. Mūsų
dramaturgas, naudodamasis “licentia poetica”, nesilaiko metraš
tininko teikiamų faktų. Jis su
mini tik dalį ten surašytų kuni
gaikščių, kurie yra jo dramos
veikėjai. Jis Įdeda i metrašti, be
ten užrašytų dviejų Lietuvos sri
čių — Žemaičių ir Deltuvos, dar
dvi: Nalšios ir Šūduvos. Visa tai
leidžia juodajam metraštininkui
užrašyti.
Baltasis metraštininkas, ku
riam rūpi ne faktai, bet žmonės,
irgi turi kaiką parašyti. Jis rašo,
kaip Nalšios kunigaikštis Vis
mantas pakvietė Mindaugą su
keliais kunigaikščiais paviešėti
savo pilyje. Metraštininko dėme
sys tuojau telkiamas apie Min
daugą. Pastebėjęs, kad
kunigaikštis greitai sutiko būti
kviečiamas i pilį, klausia: “Ar jis
žinojo ko nori, ar jo galvoje jau
buvo subrendęs tas didelis, vie
nam žmogui nepakeliamas Dia
nas? O gal i Vismanto pili ji
traukė slaptas ir nenugalimas
noras dar syki pamatyti jauną
Vismanto žmona Mortą?”
Tais metraštininko spėjamais
Mindaugo tikslais autorius pa
žymėjo du dramos aspektus:
Mindaugas yra Lietuvos kūrėjas,
didelis tėvynės mylėtojas ir kar
tu įsivėlęs į meilės pinkles.
Vismanto pilyje kaip tik ir ro
doma, kaip kunigaikščiai linksta

Iš rožės žiedo teka kraujas,
Ir saulė skęsta debesy ...
(psl. 215)

Arba puikus miniatiūrų posmas:
Rausvo gintaro dangus,
Lėktuvas padangėje,
Lyg amžiams muselė sustingus
Gintaro karstely užmigus.
(psl. 217)

Nors “miniatiūras”, kaip ir
kiti eilėraščiai, sklidini asmeni
nio lyrizmo, — stebėtojo budru
mas, kuriuo poetas pagavo
“spurgus fosforo”, “gintaro
karstelį”, rodo, kad tam tikra
transformacija palietė poetą.
Galimas dalykas, ketvirtasis rin
kinys, jei būtų pasirodęs, būtų
skirtingas nuo'pirmųjų trijų.
Tradicingumas turinyje ir for
moje nėra smarkus sūkurys
nešti poeto eldijai pro scylių ir
charibdži’ų sąsmaukas, šios
knygos eilės parašytos penkias
dešimties metų laikotarpyje. Ta
čiau knygoje yra nuostabus
vientisumas, lyg visa tai būtų
vienas poetinis atodūsis, ir vie
na lyrinė meditacija.
❖

❖

*

Knygos medžiagos balansas,
skyriai, bendradarbių Įnašai,
iliustracinė dalis yra parinkti
skoningai ir organiškai Įjungti
Į šio paminklinio leidinio kom
poziciją.

Pr. Lembertas, TAU SESUTE.
Gyvenimas, kūryba, prisimini
mai. Redakcinė komisija: Ber
nardas Brazdžionis, Bronys Rai
la, Juozas Švaistas, Alė Rūta.
Administracinė komisija: dr.
Mykolas ir Alena Deveniai, Ed
mundas Arbas. Išleido poeto šei
ma ir specialus komitetas. Vin
jetės — Pauliaus Jurkaus. Spau
dė lietuvių pranciškonų spaus
tuvė, 910 Willoughby Ave.,
Brooklyn, N. Y. 11221. Kaina:
kietais viršeliais — $4, minkš
tais — $3, 270 psl.

Čiurlionio Ansamblio choras, diriguojamas Alf. Mikulskio, koncerto metu Toronte

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 'UAINDAUGAS^

(Tęsinys iš pr. numerio)

Arba:

Redaktoriai turbūt neturėjo
rinkinių “Saulėtekiai” ir “Bal
tija šaukia” viršelių. Šių origi
nalių viršelių pakartojimas kny
goje (psl. 65 ir 125) būtų papil
dęs leidinį autentiškumu, labai
reikalingu memorialiniam vei
kalui. Visa tai patarnautų tam
pačiam tikslui, kaip ir fotogra
finis velionies skyrius, kaip ir
poeto rašto faksmilė.
Pauliaus Jurkaus aplankas ir
vinjetės tačiau teikia kalėdinių
nuotaikų įspūdį, primindami ka
lėdinių žaislų skicus. Tai visiš
kai nesiderina su visos įdomios
knygos turiniu.
Knygą išleido poeto šeima ir
specialus komitetas, pavyzdin
gai atspaude Tėvų pranciškonų
spaustuvė. Gausus būrys knygos
išleidimo rėmėjų palengvino fi
nansinę naštą. Rėmėjų sąrašas
Įdėtas knygoje. ,
Graudu ir miela pasakyti, kad
Prano Lemberto gyvenimas, kū
ryba ir prisiminimai šioje kny
goje iškyla reikšmingesniu pa
minklu poetui už antkapio len
tą ant kapo.

damąjį žodį turi Dausprungas
savaimingai filosofuodamas apie
tėvynę ir jos teisingumą. Filo
sofavimas giliaprasmis, pavei
kus. Tuo tarpu Mindaugas iš
sijungia iš kunigaikščių draugės
ir užmezga dialogą su Vismanto
žmona Morta. Jie irgi kalba apie
tėvynę ir kartu prisimena seną
jų tarpusavę meilę. Mindaugas
pasisako pas'kirisąs Vismantą sa
vo patarėju ir tada jis apsigy
vensiąs šalia jo. Mindaugas ir
Morta bus arti vienas kito.
Tuo ir baigiama scena Vis
manto pilyje. įvedus dar abiejų
metraštininkų dialogus.

pripažinti Mindaugo pirmenybę,
ir tai Vismantas pažymi: “pir
mumą. valdžią tavo pripažįs
tam”. Dramaturgo parodytas
Mindaugo išrinkimas nesiderina
su metraštininko žinia, kad jis
žudynėmis ir trėmimais siekęs
valdžios. Kilusiam priešingumui
suderinti tinka labai originalus
autoriaus mostas, kai jis Mindau
go vyresnį broli Dausprungą pa
verčia ramiu artojumi, taikos
apaštalu, tiesiog kunigu (pago
5. Mindaugo pilyje
nišku). Kai Mindaugas jam pri
Čia taipgi pirmauja Dausprun
kaišioja, kad jis tik “didžiausio
go
ir Mindaugo dialogai, tik jau
reikalo prispaustas lipa į balną”,
kitokio pobūdžio nei pirmoje
tas jam atšauna:
scenoje. Dausprungas jau prie. kaištauja Mindaugui, kad jis
Negaliu, brolau.
Pakelti kraujo kvapo. Mano rankos žiauriomis priemonėmis, žudynė
Mieliau prie arklo limpa.
mis ir trėmimais stiprina savo
Mano mintys valdžia. Mindaugas priima jo
Daugiau vis krypsta į aną pasaulį. kaltinimus, tačiau teisinasi sa
kydamas: “Aš Lietuvą lipdau
Kurs teisingiau, nei šitas,
surėdytas po gabalėlį”. Dausprungas jam
atkerta:
Karo žygiai
Manęs netraukia. Ir doriausias
kardas
Už nedoriausią arklą nedoresnis.

Vis tiek. Juk tu sukūrei
naują dievą.
Pavadinai jį Lietuva. Gerai

Bet Lietuvos vardu ir niekšas gali
Mindaugas nesmerkia savo
žudyti, deginti, plėšti.
brolio idealisto nusistatymo.
Kaip atskirti,
Priešingai, jis jam net pritaria.
Kur tikras pranašas,
O jis todėl Sutinka su broliu,
o kur netikras?
kad šis pateisina jo veiksmus.
Teisindamas Mindaugą, Dausp
Mindaugas neranda atsakymo
rungas sušunka:
į šį priekaištą ir prašo Dausp
Palaiminkit, dievai, šį narsų vyrą, rungą nutilti. Tačiau jis jaučia
Kuri ir jūs ir mes sau išsirinkom. savo broliui pagarbą ir jam net
pasiūlo vyriausio kunigo Krivai
Pažymėtina smulkmena viena čio poaugšti. Pasiūlymas — ne
me Dausprungo ir Mindaugo dia nuoširdus mandagumo mostas,
loge, duodanti dramai gilia pras padarytas tikintis, jog brolis at
mę. Dialogas prasideda Dausp sisakys. Ir kai Dausprungas su
rungo kalba, raginančia kuni tiko. Mindaugas puolė jam po
gaikščius remti Mindaugą “dar kojų, prašydamas dovanoti pa
bais ir žodžiais”... Čia Daus darytą skriaudą. Pasirodo, Min
prungui sustojus, Mindaugas įsi daugas jau užgrobė Dausprun
terpia su žodeliu “Ir...” Tada go tėvoniją, jam išvykus, nes
Dausprungas priduria: “... Ka buvo tikras, kad jis samokslilaviju.” Vos Dausprungui išta ninkauia su kitais giminaičiais.
rus tą žodi ir visiems kunigaikš Dausprungas atmeta Mindaugo
čiams sušukus “Pasižadam, pasi- pažadą grąžinti jam tėvoniją. Ta
proga jis pamokslininkauja:
žac’am”, Mindaugas kalba:

Ir aš
Pasižadu šj sunku kalaviją
Pakelti tik tada, kai to reikės.
Kai šito reikalaus tėvynės laimė
žmonių gerovė ir dievų garbė

Vis tiek i širdį jau nesugrąžinsi
To, kas iš jos iškrito. Tu valdovas
Tu privalai ir savo neteisybėje
Teisus išlikti, aukštas ir baisus

Tolimesniuose pasikalbėjimuo
Tolimesni dialogai Vismanto se autorius leidžia plačiai pasi
pilyje vis sukasi apie tėvynę. Ve sakyti Mindaugui" apie reikalą

suvienyti Lietuvą, kad ji stipri
būtų. Jis sakosi tam ir buvęs
išrinktas. Tačiau kunigaikščiai
neklausė jo ir jis negalįs valdy
ti. “kai kiekvienas kas sau val
dovas”. Graudenasi Mindaugas
dėl tokios kunigaikščių laikyse
nos ir sušunka:
Kaip aš surinksiu Lietuvą dabar.
Kuri kiekvieno širdyje kitokia?

Mindaugas ima kalbėti su Vis
mantu apie matomą plačią girią
ir jam aiškina, jog visi jos me
džiai sujungti i vieną girią. Juos
jungia ne kas kitas, kaip žemė.
Kodėl ji nejungia žmonių? —
klausia Mindaugas. Esą ji puo
lanti į glėbi tam. kuris gudres
nis. Tain kalbėdamas Mindaugas
prakeikia žemę ir net dievus, sa
kydamas, “kad nieko švento nė
ra”. Net ir dievai skirią žmones.
Viskuo nusivylęs Mindaugas jau
čiasi esąs skirtas sujungti visus.
Tik vienas aš visus sujungti noriu.
Jaučiu, kad mums reikės
ir vieno dievo.
Norėčiau, kad jis būtų Lietuva.

Kad jungimo darbas geriau
sektųsi, Mindaugas liepia Vis
mantui išdalyti žmonėms po puskartę rugių ir Įsako paskelbti,
jog “Lietuva jiems duoną duo
da”. Tačiau čia pat pastebi:
“Kaip žema už duonos kąsnį
pirkti prielankumą.” Po to Min
daugas vėl suvedamas su abiem
metraštininkais ir baltasis už tei
sybės rašvmą įmetamas i kalė
jimą.
Baigiamoji veiksmo dalis
vyksta Vismanto žmonos Mor
tos menėje, kur apsilanko Min
daugas. Iš ilgo pokalbio paaiškė
ja, kad jos sūnaus Ruklio tėvas
esąs Mindaugas. Apie tai sužino
ir Vismantas ir dėlto čia pat nu
sižudo, puldamas ant kardo. Tuo
baigiama pirmoji dramos dalis.
I šią iš esmės politinę dramą,
kaip matome, vis Įpinama meilės
intriga. Jos pagrindas — metraš
čio užrašvta nasakaitė, kad Min
daugą nužudė svainis už jo žmo
nos sulaikymą savoje Dilyje. Ta
čiau šioje dalyje duodamas vaiz
delis visai neatitinka metraš
čio nasakaitės. Jis yra laisva
autoriaus kūrvba. Jo visai nėra
Krėvės tragedijoje. Darašytoje
Jaikant’s arčia” istorijos nei tai
daro J. Marcinkevičius. Visai
nėra Krėvės tracediioie ir Vis
manto: Morta rodoma buvusi
mirusi Mindaugo žmona, kaip
šaltinyje sakoma.
(Bus daugiau)
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ta KIIITU RlffiJE VEIKIOJE
PROF. DR. VYTAUTAS VARDYS

iš Oklahomos universiteto Niujorke
įvykusioje Amerikos politinių moks
lų dėstytojų sąjungos konferencijo
je padarė pranešimą apie Sovietų
Sąjungos tautinių grupių santykius.
J. STEMPUŽIO “Tėvynės garsų”
radijo programos Klevelande dvide
šimtmečio sukakties minėjimas ren
giamas spalio 12 d. Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėje. Koncertinę
programą atliks klevelandietės solis
tės — mezzo-sopranas Aldona Stempužienė ir sopranas Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė. Minėjimo dalyviai tu
rės progos išgirsti lietuvių kompozi
torių dainų, duetų iš pasaulinių
operų.
SETON HALL UNIVERSITETO
South Orange, N.J., dr. J. J. Stuko
vadovaujama radijo programa “The
Music of Lithuania” nuo rugsėjo 22
d. transliuojama pirmadieniais 8.059 v. v. iš radijo stoties WSOU-FM
(89.5 meg.). Universiteto radijas pa
keitė ir prailgino transliacijų laiką.
Ši programa klausytojus supažindina
su lietuvių liaudies muzika, kompo
zitorių kūriniais, lietuvių tautos kul
tūrinių lobiu. Vasaros mėnesiais lie
tuviška muzika buvo įjungiama i
tarptautinę “International Night” ra
dijo laidą.
“DIRVOS” NOVELES KONKUR
SO vertintojų komitetą sudaro: Pet
ras Balčiūnas, Viktoras Mariūnas ir
Kęstutis Gainžiūnas. Jie jau pradė
jo skaityti iki konkurso galutinės
datos — spalio 1 d. gautus rankraš
čius.
DAIL. HENRIKAS SALKAUSKAS
dalyvavo dviejuose australų dailinin
kų parosose ir už savo kūrinius lai
mėjo dvi premijas: Muswelbrook, N.
S. W., — $700, Sidnėjaus North Sho
re meno festivalyje — $500.
SĖKMINGĄ REČITALĮ Čikagos
Jaunimo Centre rugsėjo 20 d. suren
gė pianistė Julija Rajauskaitė-šiušienė, programon Įtraukusi A. Scarlatti
sonatą, L. Beethoveno variacijas, J.
Gaidelio “Lietuvišką šokį”, K. V
Banaičio “Ryto belaukiant”, C. De
bussy “Džiaugsmo saĮą”, eilę F. Liszto kūrinių, kuriems buvo skirta ant
roji koncerto dalis. J. Rajauskaitė
yra baigusi Kauno konservatorijoje
prof. V. Ružickio klasę, surengusi du
muzikos kritikų teigiamo įvertinimo
susilaukusius rečitalius Niujorko
Town Hall salėje. Rugsėjo 27 d. jos
rečitalis Įvyko Los Angeles, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje.
PROF. DR. JERZY OCHMANSKI,
Poznanėje gyvenąs lenkų istorikas,
Kieve Įvykusiame slavistų-medievistų suvažiavime skaitė paskaitą apie
seniausią lietuvių-rusų etninę sieną
VII-X š. Paskaita bus išleista lenkų
ir rusų kalbomis. Jis taipgi yra pa
ruošęs spaudai eilę Lietuvą liečian
čių dokumentų, kurie bus paskelbti
serijinio veikalo “Fontes Historiae
Lithuaniae et Russiae'’ II tome. Šio
veikalo II tome bus statistinių šalti
nių apie Lietuvą XVIII š. pabaigoje.
DR. JONO BASANAVIČIAUS dar
nėra užmiršę bulgarai. Tai liudija
Dirvoj” paskelbta J. Jakšto išvers
ta bulgarų enciklopedijos “Kratka
bulgarska enciklopediia” I tomo iš
trauka: “Basanavičius, Jonas (1851.
XI. 23 — 1927. II. 16) — lietuvis
gydytojas, mokslininkas ir buržuazinis-liberalinis visuomenės veikėjas,
gimęs Ožkabalių kaime, buv. Suval
kų gubernijoje. Lietuvoje. Baigė mediciną Maskvoje (1879). Dėl silpnos
sveikatos persikėlė i Bulgariją, kur
gyveno nuo 1880 iki 1905 su trum
pa pertrauka (1882-84). Darbavosi
daktaru Eleno ir Lomo miestuose,
bet daugiausia Varnoje (1892-1905).
Išrinktas bendruomenės tarėju už di
delius nuopelnus gerai sutvarkant sa
nitarinę Varnos tarnybą: vienas stei
gėjų Varnos archeologinės draugi
jos. Viena Varnos gatvė šiandien tu
ri jo vardą (pakeistą i Basanovič).
Prieš 1905 išvyko iš Bulgarijos ir
apsigyveno Vilniuje. Davė .įnašų ir
Bulgarijos mokslui.”
A. STELINGIS išleido sferinės ge
ometrijos studiją “Spheric and Li
near Laws of Geometry”, kurioje yra
naudingų žinių architektams, meni
ninkams, geometrijos mokytojams ir
pramonės vadovams. Už $2 knygą
galima gauti pas autorių: A. SteHngis, 85-16 88th St., Woodhaven. N.
Y. 11421, USA.
BALTIEČIŲ KULTŪROS PARODOJE, kurią surengė Čikagos Notre
Dame universitetas, su lietuviškais
eksponatais dalyvavo Balzeko lietu
vių kultūros muzėjus, skautų “Li
tuanikos” tuntas ir A. Namikienė.
LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ
SĄJUNGA “Ramovė” Amerikoje iš
leis karo istoriko ir Lietuvos kariuo
menės buvusio pulkininko Kazio Ališausko veikalą “Lietuvos nepriklau
somybės kovų istorija”, redaguota
Pr. Čepėno. Autorius šią knygą ra
šė keliolika metų, panaudodamas vi
są prieinamą medžiagą, nepriklauso
mybės kovų vadų ir dalyvių atsimi
nimus.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ARCHEOLOGE R. RIMANTIENE

praėjusią vasarą tęsė pernai pradė
tus archeologinius kasinėjimus šven
tosios apylinkėse, kur kadaise buvo
ištisa grandinė nedidelių ežerų. Jų
drėgname dumble jai pavyko rasti
beveik 5000 metų senumo namų apy
vokos daiktų, žuvų ir smulkių žin
duolių kaulų. Vanduo puikiai užkon
servavo titnagu apdorotus gintaro
gabalus, irklus, skaptuotų indų da
lis. Žymiausias radinys yra dviejų
metrų augščio dievukas alksnio ka
miene, turintis žmogaus veidą. At
rodo, jam buvo tekusios vietinių žve
jų ar žūklės globėjo pareigos. Kasi
nėjimo darbai tebėra neužbaigti —
bus tęsiami sekančią vasarą.
PROF. DR. J. MATULIS, Mokslų
Akademijos vadovas, tarptautinio
elektrocheminės termodinamikos ir
kinetikos komiteto XX suvažiavime
Strasburge, Prancūzijoje, padarė pra
nešimą apie aromatinių sulfojunginių
skilimo kinetiką elektronusodinimo
procese ir taipgi skaitė chemiko prof,
dr. R. Višomirskio pranešimą apie
elektrocheminius tyrimus.
VILNIAUS BALETO TEATRAS
naująjį sezoną pradėjo J. Strausso
“Žydriojo Dunojaus” spektakliu, ku
riame pirmą kartą Franco vaidmenį
atliko jaunas baleto solistas R. Minderis. Jo partnere Frančeska buvo
jau anksčiau šį vaidmenį atlikusi ba
lerina S. Masanovaitė. Teatro vyr. ba
letmeisterio V. Grivicko teigimu, nau
joji jaunųjų solistų porą yra puikus
derinys.
LIETUVIŲ TAIKOMOSIOS DAI
LĖS paroda atidaryta Prahoje. Ją
apipavidalino architektas A. Kybrancas ir dail. L. Cieškaitė. Su kerami
kos, tekstilės, gintaro ir metalo dar
bais parodoje dalyvauja 68 dailinin
kai. Gausiausias yra 90 eksponatų tu
rintis keramikos skyrius. Iš Prahos
paroda bus perkelta į Bratislavą.
KAUNO MEDICINOS INSTITUTE
elektrinio širdies stimuliavimo pro
blemas nagrinėjo kardiologų konfe
rencija, kurioje, be kauniečių, daly
vavo svečiai iš Maskvos, Leningrado,
Kievo, Novosibirsko, Voronežo, Tbi
lisio bei kitų miestų. Kardiologai savo
konferencijai pasirinko Kauną, nes
čia prof. dr. J. Brėdikis yra sukūręs
pirmąjį visoje Sovietų Sąjungoje
elektros stimuliatorių, o instituto rėk.
torius prof. dr. Z. Januškevičius iš
sprendęs eilę širdies defibriliacijos
problemų. Didžiąją pranešimų dali
kardiologų konferencijoje skaitė kau
niečiai medikai. Kauno respublikinė
je klinikinėje ligoninėje buvo su
rengta paroda, vaizduojanti kaunie
čių laimėjimus elektrinio širdies sti
muliavimo srityje.
BUDAPEŠTE RUGSĖJO 16-19 d.d
įvykusiame tarptautiniame seminare
patikimumo teorijos klausimais, da
lyvavo Mokslų Akademijos fizikosmatematikos instituto direktorius
prof. dr. A. Statulevičius. Jis padarė
pranešimą, apie asimptoninius meto
dus patikimumo teorijoje ir skaitė
dr. B. Grigelionio paruoštą praneši
mą “Daugiamačių, laiptuotų atsitikti
nių procesų sumų ribinės teoremos”.
KAMERINES MUZIKOS II FES
TIVALIS įvyko Vilniuje. Dalis jo
koncertų taipgi buvo surengta Kau
ne, Klaipėdoje,' Šiauliuose, Panevė
žyje, Marijampolėje, Palangoje, Ro
kiškyje, Biržuose, Alytuje, Druskinin
kuose ir Tauragėje. Dalyvių tarpe, be
lietuvių kamerinių kolektyvų ir solis
tų, buvo Maskvos, Kievo ir Rygos
kameriniai orkestrai. Borodino, Komitaso. Tanajevo styginiai kvartetai
ir tarptautinio pripažinimo susilau
kęs sovietų pianistas E. Gilelsas. Ka
merinės muzikos festivalis yra lietu
vių muzikų idėja — pirmą kartą jis
buvo surengtas 1967 m. Vilniuje. Šie
metinį festivali pradėjo Sauliaus Son
deckio vadovaujamas Vilniaus filhar
monijos kamerinis orkestras. Baigmi
niame koncerte pirmąją programos
dalį atliko Lietuvos styginis kvartetas
(E. Paulauskas, K. Kalinauskaitė, J.
Fledžinskas. R. Kulikauskas). T. šer
no vadovaujamas Vilniaus M. K. Čiur
lionio vidurinės meno mokyklos smui
kininkų ansamblis, pianistai A. Juozapėnaitė ir J. Bialobžęskis. Vilniaus
operos sol. N. Ambrozaitytė, antrąją
dalį — jungtinis festivalyje dalyva
vusių keturių kamerinių grupių stygi
nis orkestras, diriguojamas R. Baršajaus ir S. Sondeckio, šalia L. Beetho
veno, P. Čaikovskio, J. S. Bacho ir
D. Sostakovičiaus kūrinių, pirmą kar
tą buvo atliktas Algio Bražinsko nau
jausias kūrinys “Koncertino stygi
niam orkestrui”. Festivalio dalyviai
buvo įsipareigoję pagrindinį dėme
sį skirti savųjų kompozitorių, o taip
pat J. S. Bacho ir L. Beethoveno kū
rybai. Lietuvių programose skambėjo
J. Gruodžio, B. Dvariono, S. Vainiū
no, A. Bražinsko ir R, žygaičio kūri
niai.
JUOZO KĖKŠTO į lenkų kalbą iš
verstą Alfonso Bieliausko “Kauno
romaną” išleido valstybinė leidykla.
V. KH

Užsisakykite naujai išleistą A. Stelingio knygą

"SPHERIC AND LINEAR LAWS OF GEOMETRY"

į

anglu kalba. Leidinys didelio formato, 20 psl. su brėžiniais.
Studijoj atskleidžiami sferinės geometrijos dėsniai ir teori
ja. Tinkama ypač architektams, inžinieriams, menininkams,
geometruos ir industrijos vadovams. Leidinio kaina $2.—.
‘
Užsakymus siųteti:

j

A. Stelingis, 85-16 88th. St, Woodhaven, N.Y. 11421, USA.

LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLA

2320 Bloor St. W.
RONCESVALLES, restoranas ir
dviejų butų po 3 miegamuosius
pastatas: vandeniu-alyva šildomas;
modernus restoranas su 50 vietų,
gera virtuvė, didelė apyvarta, trum
pos valandas. Galima pirkti resto
raną ir atskirai.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas
su garažu ir įvažiavimu, įrengtas
rūsys. Prašoma kaina $25.900. Įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE,
$10.000 įmokėti, 12 didelių kamba
rių, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos.
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd.
4 butai po 2 miegamuosius; $25.000
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai,
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.
WIN DEKMERE BLOOR,
S8.MM) įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4

Tel RO 2-8255
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 ii vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmentinis pastatas, privatus įvažiavimas,
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira
skola balansui. $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7 000 įmokėti, atski
ras. mūrinis. 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu alyva; viena atvira skola 10 metų.
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau
užimti.

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.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400
KASOS VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr. 10-1.30
Treč. uždaryta
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

Nuo 1969 m. spalio m. 1 d.
MOKA:
už term, indėlius 2 metam_________ 7% %
už term, indėlius 1 metam________ .6%%
už depozitus-čekių s-tas---------------- 5% %
už šėrus (1968 išmokėta)________ 5% %

IMA:
Šešt. 9-12
„9%
už asmenines paskolas------.J8% %
už nekiln. turto paskolas—i
Sekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.
*
I

ff

,

Tel. 534-9286

BLOOR — JANE, gražių plytų, naujai išdekoruotaą 8 kambariai per, j
du augštus, vančleniu-alyva šildomas. Didelis kiemas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu. įmokėti $8.000. Skola iš 8% % išmokėtina per 10
metų.
.
. . _
SUNNYSIDE RAJONAS, arti susisiekimo ir krautuvių, originalus 12
kambarių dvibutis-duplex. Dideli kambariai, galimybė įrengti butą ru
syje, 3 garažai, privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $15.000.
,
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 gražūs kambariai per du augštus, moderni
virtuvė. Didelis sklypas, garažas su plačiu šoniniu pravažiavimu. Įmo
kėti apie $15.000; skola išmokėtina per 9 metus.
BLOOR — HIGH PARK, netoli požeminio susisiekimo ir parko, rupių
plytų, atskiras, 8 kambariai per du augštus, 2 modernios virtuvės,
2 prausyklos, ekstra kambarys rūsyje, garažas su geru privažiavimu.
Įmokėti apie $20.000.
„
....
INDIAN RD. — HIGH PARK BLVD., mūrinis, 6 atskiri butai po vieną
miegamąjį. Parduodamas su visais baldais. Didelės nuomos pajamos,
įmokėti $25.000.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

AL G A R B E N S
REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
>
Vakarais — HU. 9-1543
WINDERMERE — BLOOR, $27.500, 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), vandeniu šildomas, netoli Bloor gatvės.
VAISMEDŽIU ŪKIS, $14.000 pilna kaina, 5 akrų ūkis, 3 kambarių na
mukas, miestelio vanduo, netoli St. Catharines.
SWANSEA, $25.900, atskiras, 5 kambariai, užbaigtas rūsys, privatus
įvažiavimas, prijungtas garažas. Įmokėti apie $6.000.
SWANSEA, $42.000, dviejų šeimų, 5 kambariai pirmame augšte, vande
niu apšildomas, privatus įvažiavimas, reikalingas didelis įmokėjimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, $34.900, 9 kambariai per 2 augštus, 2 vir
tuvės ir prausyklos, garažas, vienas mortgičius.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

• šį sekmadienį, spalio 5, oficia
liai pradedant skautiškąją žiemos se
zono veiklą, “Šatrijos” ir “Rambyno”
tuntai iškylaus & G. Kuzmų miške.
Iškylos programa: 3 v. p.p. šv. Mišias
po atviru dangumi, 4 v. abiejų tun
tų bendra sueiga, po kurios — drau
govių laikas, 5.30 v. šilti užkandžiai,
6 v. laužai. Iškylon kviečiami skautųČių tėveliai, jų draugai ir bičiuliai.
Skautai-tės dalyvauja uniformuoti;
pasirūpina ir šiltesniu apdaru. Išky
los vieton važiuoti 400 plentu į šiau
rę ir, perkirtus 7 kelią, pasukti į
Maple Rd., ir juo važiuoti į yakarus
keletą mylių iki keliuko, vedančio į
šiaurę; ten bus nurodoma kaip va
žiuoti toliau. Tuntų vadovybė laukia
visų skautų-čių ir tėvelių.
• Lapkričio 8 d. — tradicinis ir
turtingas skautų tėvų k-to ruošiamas
bazaras su smagiais šokiais. Draugo
vės yra prašomos jau dabar pradėti
rinkti fantus šiam bazarui. Du sek
madienius prieš bazarą visi fantai suvežami į skautų būklą.
• Pereitų metų skautų-vyčių ir
vyr. skaučių suvažiavime buvo iš
reikštas pageidavimas tokius suvažia
vimus ruošti kasmet. Tuo remiantis,
Kanados rajono vadeivė ir vadeiva,
skautų vyčių ir vyr. skaučių sąskry
dį šaukia spalio 11, šeštadienį, Ha
miltone, 58 Dundurn St. N., Jaunimo
Centre. Sąskrydžio programoje: 10 v.
registracija, atidarymas, invokacija,
11.15 vai., s. I. Gražytės iš Montrealio pašnekesys visiems, 2.30 v. simpo
ziumas tema “Jei aš būčiau kompe
tentingose pareigose, ką įneščiau į
lietuvių skautų veikimą?” Moderatorė — ps. A. Volungytė; diskusijos;
4.30 v. atskiros sk.-vyčių, vyr. skau

čių ir vadovų sueigos, 8 v. linksma*
vakaris. Į sąskrydį kviečiami Toron
to, Hamiltono, Montrealio, Londono,
Niagaros pusiasalio, Delhi ir Windsoro sk.-vyčiai, vyr. skautės ir vadovai-vės. Taip pat turėsime svečių iš
Detroito — sk. vyčių ir vyr. skaučių,
kurie su mumis šiais metais stovyk
lavo. Atvažiuokime visi ir visos. Au
tobusas iš Toronto stoties išvažiuoja
7.30 v.r., atvaduoja į Hamiltoną 9
vai. ryto.
• “Šatrijos” tunto adjutante mo
kyt. v. sk. v. si. R. Baltaduonytė iš
vyko iš Toronto mokytojauti. Ačiū
jai už eitas pareigas ir sėkmės dar
be. Naująja “Šatrijos” adjutante pa
skirta v. vi. R. Puniškaitė. Taipgi pa
kviestos vadovauti “Dainos” dr-vei
vyr. skautės L Stanionytė ir I. Bal
taduonytė. Jūrų skaučių vadove pa
skirta v. vi. D. Balsytė. C. S. v

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,
VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA {VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR
APSILDYMQ DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

©b SPORTAS

nus pedagogas, buvęs pranciškonų
gimnazijis direktorius T. Augustinas
Simanavičius; palinkėjo sėkmingo ir
gražaus darbo tautiniame ir fizinia
me jaunimo auklėjime. Susirinkimui
prašant, pririnkus 3 naujus narius
— K Sapočkiną, I. Jurcevičių ir J.
Kleviną, buvusioji valdyba sutiko pa
silikti dar vieneriem metam. Pra
plėstoje Toronto CYO lygoje nutarta
užregistruoti 8 krepšinio komandas:
4 berniukų ir 4 mergaičių. J. Zentinš rūpesčiu, gavus nemokamai pui
kią tinklinio treniruotėm salę, nu
tarta atgaivinti tinklinio sekciją.
Krepšinio treniruotės pradedamos
SPORTAS VISUR
Europos lengvosios atletikos pir šią savaitę; berniukams — pirmadie
menybėse, kurios įvyko Atėnuose, niais ir ketvirtadieniais; mergaitėms
rusė N. čižova pasiekė naują pasau — antradieniais. Trečiadienis perleis
lio rekordą rutulio stūmime. Ji nu tas Vyčio klubui. Jaunučiai (9—12
stūmė rutulį 20.43 m. Senasis rekor m) ir pradedantieji treniruotėm
das buvo 20.10 m. ir priklausė vokie renkasi 5 v.p.p., o vyresnieji — 7 v.
tei M. Gumel. Tose pačiose pirme v. Norį pradėti žaisti krepšinį pra
nybėse prancūzė N. Duclos pasiekė šomi minėtomis dienomis (berniukai
pasaulio rekordą 400 m. bėgime, šį pirmadienį ar ketvirtadienį,, mergai
nuotolį ji nubėgo per 51,7 sek. Se tės antradienį) atvykti į salę.
Stalo teniso treniruotės vyks tre
nasis rekordas 51,9 sek. priklausė Š.
čiadieniais nuo 7 v.v. kavinėje.
Korėjos bėgikei Sim Kim Dan.
Tinklinio treniruotės numatomos
Europos miestų taurės futbolo pir
menybėse pasiektos sekančios pasek pradėti už poros savaičių. Suintere
mės: Ajax (O) 3, Hanoveris (W) 0; suotus prašom kreiptis į valdybos
Charlervi (B) 3, Zagreb (J) 1. Euro narius.
pos taurės varžybose: Lierse (B) 1, VYČIO ŽINIOS
Hapoel (Kipro sala) 0; A. C. Milan
Golfininkams! LSK Vytis šį sek
3, Avenir (Lux.) O.
madienį, spalio 5, Hornby Towers
Pasaulio pirmenybių atrankinėse golfo aikštyne ruošia sezono užda
rungtynėse Olandija netikėtai pra rymo žaidynes 1 v. Visi golfininkai
laimėjo Lenkijai 2:1.
kviečiami dalyvauti, nes tai paskuti
Kanadai pirmą kartą pavesta ruošti nės bendros šio sezono varžybos.
didesnio masto varžybas. Tai 1973 m.
LSK Vyčio golfo sekcija
Ramiojo vandenyno žaidynės. Jos
ŠAUDYMO MĖGĖJAMS
įvyks Toronte. Tuo tarpu tai apima
Hamiltono medžiotojų ir žūklautotik lengvosios atletikos varžybas, ta
čiau programą numatoma praplėsti. jų klubas kviečia Ontario lietuvių
Šiose žaidynėse dalyvauja Kanada, šaudymo sporto mėgėjų klubus į
Japonija, JAV, Australija ir N. Ze tarpklubines molinių balandžių
landija. Šiuo metu Japonijoje vyks (trap) šaudymo varžybas dėl perei
namosios taurės. Kartu bus išrinkti
ta pirmosios šios rūšies varžybos.
3 geriausi Ontario šauliai. Šiose var
AUŠROS ŽINIOS
žybose gali dalyvauti ir klubams ne
Metiniame susirinkime pirm. Aloy priklausą šaudymo sporto mėgėjai.
zas Kuolas peržvelgė praėjusio se Trys geriausiai šaudę asmenys lai
zono klubo veiklą, o ižd. Br. Gen- mės vertingas pereinamąsias taures.
čius pateikė finansinę apyskaitą. T. Varžybos įvyks spalio 26 d., 1 v.p.p.,
Paulius padėkojo valdybai ir klubo Hamiltono medžiotojų ir žūklautojų
nariams už nuoširdų bendradarbia klubo šaudykloje. Registruotis pas A.
vimą bei pasidžiaugė, kad klubą glo Buinį, 229 Locke St. N., Hamilton,
boti perima kompetentingas ir suma Ont, tel. 528-1793.

SPORTAS LIETUVOJE
Akademinių vienetu valčių lenkty
nėse Klagenfurte, Austrijoj, Žalgirio
valtis, atstovavusi Sov. Sąjungai, lai
mėjo II vietą. Valties įgula buvo pa
pildyta rusais.
Žalgirio krepšininkai išskrido Belgijon, kur žais draugiškas krepšinio
rungtynes.
Kaune įvyko laisvųjų imtynių pir
menybės. Jose I vietą laimėjo Kau
no komanda, II — Vilnius, III su
tiek pat taškų — Šiauliai. Gerai pa
sirodė jaunieji imtynininkai.

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

DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.
NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ

C. (Chuck) ROE
Sales Manager

tel. |stg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
namų
741-9065 tel. 767-9088

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-H61
BLOOR — WILLARD, tik 6 namai į pietus nuo Bloor, 7 kambariai,
2 modernios virtuvės, prausyklos pirmame ir antrame augšte, priva
tus platus įvažiavimas, gražus kiemas; namas gražiai išdekoruotas,
nereikalingas jokio remonto.
RONCESVALLES — DUNDAS, mūro, 9 dideli kambariai per 3 augš
tus, modernios virtuvės, baigtas rūsys, 2 garažai. Skubiai parduodamas.

ETOBICOKE — KIPLING, gražioj vietoj, prie gero susisiekimo, vieaugštis (bangalow); nereikalingas jokių remontų.

14 MYLIU Už BARIE, prie gražaus miestelio, 60 akrų žemės su trobe
siais. Prašo $25.000.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J.

K U D A B A

Toronto Real Estate Boards narys.
UE1-1161, namu 783-2

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI
Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odettę
Morley D. Hogle
Directors

Ateitininkų žinios
Nuoširdi padėka tėvų komitetui,
kuris rūpinosi ir maitino praėjusio
sekmadienio iškylos dalyvius.
Visų jaunesniųjų ir jaunučių būre
lių susirinkimai įvyks šį sekmadienį,
spalio 5 i, 2 v. Mergaičių susirinki
mai vyksta L. V. Namuose, berniukų
— Prisikėlimo parapijos patalpose.
Susirinkimai užtruks tik 1 valandą.
Tėvai, kurie, atvežę berniukus ar
mergaites į susirinkimus, laukia, kol
susirinkimas pasibaigs, prašomi visi
rinktis Prisikėlimo par. patalpose, ša
lia klebono raštinės. Ten yra laukia
masis kambarys, kur visi galės bend
rai pasikalbėti. Įėjimas — per para
pijos raštinę.
MAS centro valdyba ruošia globėbėjų suvažiavimą Toronte spalio 1819 d. Kviečiami visi globėjai iš Kanados ir JAV kuopų.
Havajų vakaras, kurį ruošia tėvų
komitetas, jau nebetoli — spalio 18
d. Rezervuokime tą vakarą šiam pui
kiam parengimui. .
MAS centro valdyba rengia žiemos
kursus: vienus per Kalėdų atosto
gas Dainavoje nuo gruodžio 26 d.,
iki sausio 1 d., o antrus — JAV ry
tuose. Rytuose kursai rengiami, kad
negalintys važiuoti Dainavon taip pat
galėtų išeiti programą. Kursus orga
nizuoja p. Eivienė iš Brockton, Mass,
Kursai vyks N. Pr. Marijos seserų
sodyboje Putname, Conn., Padėkos
savaitgalio metu. Pradžia — lapkri
čio 27 d., pabaiga — lapkričio 30 d.
Kursai skiriami vyresniems mokslei
viams ateitininkams. To amžiaus jau
nuoliai, kurie nėra ateitininkai, bet
norėtų prisijungti prie ATEITIES są
jūdžio iš tų vietovių, kur nėra moks
leivių kuopų, kviečiami taip pat da
lyvauti. Kursantų skaičius ribotas, to
dėl iš anksto planuokite ir, kai bus
paskelbta registracija, nedelskite.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu už sėk
mingą operaciją — dr. C. Knowlton
ir dr. A. Valadkai.
Taip pat nuoširdžiai dėkoju tiems,
kurie mane lankė ligoninėje ir na
muose, atsiuntė gražias gėles ir do
vanas: Tėv. Rafaeliui, OFM, Tėv.
Pauliui, OFM, kun. J. Staškevičiui, seselei Gertrūdai, sės. Loretai, p.p.
Murauskams, Dovydaičiams, Smigelskiams, Norkams, Norkams, Krasaus
kams (Delhi), Krasauskams (čikaT
ga), Sandanavičienei (N.Y.), Kartavičienei, Gražuliui, žulienei, Prisi
kėlimo par. chorui, M. Simanavičienei, Sukauskienei, Sokolovienei. Jū
sų visų parodytas nuoširdumas pa
dėjo man greitai sustiprėti. Dar kar
tą ačiū. —
O. Krasauskienė

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-ro psl.)

Šveicarijos policija suėmė tur
bininių variklių specialistą A.
Frauenknechtą, kuris Izraeliui
už $200.000 pardavė prancūzų
naikintuvo “Mirage” variklio
brėžinius. “Mirage” nakintuvais
ginkluotai Šveicarijos karo avia
cijai variklius su prancūzų Mar
cei Dassault firmos leidimu ga
mino viena šveicarų Įmonė, ku
rioje dirbo A. Frauenknechtas.
Baigus užsakymą, brėžiniai tu
rėjo būti sunaikinti, bet jie per
V. Vokietiją nukeliavo Izraelin.
Pagrindinis Izraelio aviacijos
naikintuvas yra prancūziškasis
“Mirage”. Kadangi jau prez. De
Gaulle laikais buvo sustabdytas
dalių tiekimas Izraelio aviacijai,
susidėvėję varikliai galėjo paralyžuoti Izraelio apsaugą.
Š. Vietnamo parlamentas pre
zidentu į mirusio Ho Chi Minh
vietą išrinko 81 metų amžiaus
revoliucionierių Ton Due Thang,
viceprezidentu — 65 metų am
žiaus Nguyen Luong Bang? Abu
jie yra prosovietinės politikos
šalininkai. Prezidento ir vice
prezidento postas neturi dides
nės reikšmės, bet reikšminga yra
kompartijos pirmininko pozici
ja, kuri tebėra neužpildyta. Spė
jama, jog šios pareigos greičiau
siai teks dabartiniam komparti
jos sekretoriui Le Duan, kuris
ideologiniame ginče taip pat
linksta ne kiniečių, bet sovietų
pusėn.
Trečią kartą po sovietinės in
vazijos į Čekoslovakiją pasienio
miestelyje tarėsi Jugoslavijos ir
Rumunijos prezidentai. Bendra
me pareiškime Tito ir N. Ceusescu žadėjo siekti ryšių su visai
pasaulio kraštais, laikydamiesi
nepriklausomybės, lygybės ir ne
sikišimo į kitų vidaus reikalus
principų. Sovietų ir kiniečių ide
ologiniame ginče abu kraštai
planuoja visišką neutralumą.
Sovietų dienraštis “Izvestija”
konstatavo ateistinės propagan
dos bankrotą Rusijos respubli
kos Saratovo, Chvalinsko ir Vo
logdos rajonuose, kur tikintie
ji yra nutraukę ryšius su Krem
liaus kontroliuojama Ortodoksų
Bendrija. Pamaldas jie laiko pri
vačiuose namuose ir vaikus su
pažindina su amžinuoju gyveni
mu. Religinių švenčių dienomis
visiškai tušti nasidaro kolchozu
laukai. Sovietinis paštas yra už
verstas religiniais laiškais, kurių
gavėiai orašomi perrašyti devy
nias laiško kopijas ir pasiųsti sa"0 r>ažistamiems. “Izvestijos” re
daktorius labiausiai erzina ši
laiškų grandinė. I Vologdos ra
jono vidaus vandenis buvo pa
siustas specialus laivas su ateis
tais “misijonieriais” antireligi
nei propagandai sustiprinti.
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R. CHOLKAN
& co- LIMITED
REALTOR
" 527 BLOOR ST. W.
532-4404

CHŪLKRP
---------

TIKTAI $100 ĮMOKĖTI, 6 kambarių atskiras, mūrinis namas, van
deniu-alyva šildomas; garažas su privačiu įvažiavimu.
JANE — ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas; prašoma kaina $26.900.
BLOOR ST. WEST, apie $7.000 įmokėti puikus Kalifornijos stiliaus
6* kambarių vienaaugštis, didžiulis salonas su atviru židiniu, yra vie
ta pianinui, virtuvė, kur gali visa šeima susėsti, vaikščioti po namą
basi, nes turi naujovišką grindų šildymą; platus sklypas su krūmais
bei vaismedžiais; garažas su įdomiu privačiu įvažiavimu; neaugšta
kaina dėl skubaus pardavimo.
TRIBUTIS, apie $12.000 įmokėti, 10 metų senumo, vieta keturiem
automobiliam pastatyti, beveik $5.000 metinių pajamų.
JANE — BABY POINT, maždaug $8.000 įmokėti, geras, stiprus 7
kambarių atskiras namas, kvadratinio plano; garažas; lieka viena
atvira skola; rami aplinka, netoli krautuvių bei susisiekimo.

9 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $25.000 įmokėti, virš $13.000 me
tinių pajamų, balkonai, 3 ir 2 miegamųjų, garažai su privačiu įva
žiavimu; lieka viena skola; vakarų rajone.
HIGH PARK — BLOOR, $10.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras na
mas, nepertoli nuo požeminio traukinio, 5 kambariai pirmame augš
te, ideali nuomojimui vieta.
2000 AKRŲ ŽEMĖS su privačiu 80 akrų ežeru; tiktai $60 už akrą,
įdomus pirkinys.

PR. KERBERIS
NAMŲ TEL LE 5-1584
2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL. 767-5454
LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY
apylinkėje žemės ūkio, vasarnamių, motelių, sklypų,
benzino stočių, apartamentų, namų bei kitais įvai
riais nejudomo turto pirkimo ir pardavimo reikalais
prašoma skambinti

JUOZUI GRYBUI

TEL 364-6625

kuris jums mielai patarnaus. Turime virš 1500 nuo
savybių parduoti įvairiose vietose bei įvairia kaina.
Virš 200 pardavėjų.

Taupyk ir skolinkis
nAOA A
rAKAMA

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUAA
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
IMA
MOKA
7V2% už asm. paskolas
51/4% už depozitus
už mortgičius
už šėrus
6U% už 2 m. term. dep.
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5 000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGU INVESTAVIMAS
BLOOR — DURIE, plytų, atskiras 7 kambarių per 2 augštus namas,
šiltu vandeniu apšildomas, šoninis įvažiavimas, garažas, moderni virtu
vė ir prausykla. Nuosavybė be skolų. Prašo $33.900.
RONCESVALLES — HIGH PARK, 9 dideli ir šviesūs kambariai, at
skiras plytų namas, nauja šildymo krosnis, 2 virtuvės, 2 prausyklos,
dvigubas garažas. Prašo $32.900.
COLLEGE — LANSDOWNE, $5.000 įmokėti, plytinis 6 kambarių ir
poilsio kambarys, privatus įvažiavimas, garažas, nauja šildymo krosnis,
prašo $20.900.
MARTIN GROVE — RICHIEW, vienaaugštis (bungalow), plytų, at
skiras (back split), 8 kambarių, įrengtas poilsio kambarys, pristatytas
garažas, 2 virtuvės. Prašo $36.900.
YONGE STREET NORTH, $4.000 įmokėti, atskiras, 8 kambarių per
du augštus plytų namas, moderni krosnis, sklypas 104’ x 165’. Pra
šo $15.000.

1082 BLOOR St. W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, moteliu
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau

Tel. 362-5777.

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ

PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS
KRAUTUVĖSE

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

Tel. 767-4982

Yorkdale Shopping Centre 787-1733
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Korespondentas, aprašydamas lie
tuvių mokyklos reikalus šv. Jurgio
lietuvių parapijoje, Čikagoje (“Drau
gas” 1969. IX. 18, nr. 219), rašo:
“Liūdnas reiškinys, kad apie 10 lie
tuvių naujųjų ateivių šeimų tėvai at
sisako leisti savo vaikus į lituanisti
nę mokyklą, teisindamiesi, kad vai
kai sugadinsią akcentą ..
Tie lietuviai galėjo atvirai pasa
kyti, kad jie nebenori būti susipra
tusiais lietuviais, kad jiems lietuvių
kalba nereikalinga, nes jie linkę tap
ti trąša kitoms tautoms. Ar lietuvių
kalba sugadina akcentą, gali pasaky
ti tos srities žinovai, kurie patys mo
kėsi net kelių svetimų kalbų ir ku
rie tuos mokslus baigė gerais pažy
miais.
Viena lietuvaitė, kuri į šį kraštą
atvyko ketverių metų amžiaus, vėliau
čia baigė pradžios mokyklą, gimnaziją
ir universitetą. Augštąjį mokslą bai
gė magistro laipsniu (prancūzų kal
bą). Ji gerai kalba prancūziškai, ang
liškai, vokiškai, kiek rusiškai, loty
niškai ir gerai lietuviškai. Kai ji bu
vo paklausta, ar lietuvių kalbos mo
kėjimas nepakenkė jos akcentui, at
sakė: ne tik nepakenkė, bet net pa
lengvino mokymąsi kitų kalbų.
Kad lietuvių kalbos mokėjimas ne
pakenkia akcentui, rodo tos pačios
lietuvaitės pavyzdys. Vasaros metu ji
dėstė anglų ir prancūzų kalbas nau
jiems ateiviams. Nors ji pati nebai
gusi mokytojų kolegijos, dėstė tas
kalbas ir net instruktavo vietinius
mokytojus: anglus, airius, prancūzus
ir kitus tame krašte gimusius, kaip
reikia mokyti tų kalbų naujuosius
ateivius. Tai rodo, kad jos anglų kal
bos akcentas yra geresnis už kaikurių
anglų mokytojų, o prancūzu kalbos
akcentas geresnis už kaikurių pran
cūzų mokytojų.
Kaikurių lietuvių pasakymas, kad
jie savo vaikų nemoko lietuvių kal
bos dėlto, kad nesugadintų akcento,
yra nepateisinamas ir labai naivus.
Jei taip pasako lietuviai su menku
išsilavinimu, ką padarysi — jie ma
žai ką supranta, bet negalima toje
srityje pateisinti lietuvių su augštesniu išsilavinimu. J. J.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS
Ilgametė patirtis — jvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave^
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 531-6165
Tel. 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.
Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS: '
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia logus, kuriuose yra smulkus apra
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu kainos yra galutinės.
vai, transistoriniai radijo aparatai,
Taip pat persiunčiame pinigus,
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
tuvai ir automobilis.
Maisto siuntinių svoris neribotas. įvairių prekių.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius 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
pranešimą.
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų {staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vat ryto iki 5 vai. p. p.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ŠOKIŲ KONKURSAI

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 • 3098
Savininkai A. ir S. KALU Z A

/^LIETUVIAI STALIAI,
maloniai kviečia
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

k A JĮ wz

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis

© SKAITYTOJAI PASISAKO
KAD NEPAKENKTŲ AKCENTUI

Namų tel. 277-0814

Tel. 251-4864

Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė.,
Toronto 3
(TARP G^ANADIER Rt>. IR NEEPAWa AVE)

Tel. 531-1432

Į

PERDAUG APIE ŠVĖKŠNĄ
Pastaruoju metu mūsų spaudoje
buvo daug rašoma apie Švėkšnos gim
naziją sukakties proga. Kas nepa
žįsta
Lietuvos gimnazijų, gali susi
ria vairuotoja.
Išradėjai
rovas, įkaitintas saulės ir alaus, jiešdaryti
nuomonę,
kad
Švėkšna
buvo
— Kaip?
ko tik “duonos ir žaidimų”, visiškai
Sovietų technologijos muzėjų
didžiausias
miestas
Lietuvoje,
turėjo
— Užsimerk!
nesigilindamas į šokių prasmę ar tu
aplankė amerikietis. Prie kiek
geriausią
gimnaziją,
mokytojus
ir
rini. Jis karštai ploja augštiems šok
vieno eksponato rado užrašą:
Tarp dviejų stovyklų
telėjimams, sukimuisi ant vienos ko mokinius. Jei visų Lietuvos gimnazi “Plotnikovo išradimas”. Ameri
Vienoj ežero pusėj buvo ber
jos ar rankos ir panašioms išdai jų absolventai tiek rašytų, kiek kietis kreipėsi į vadovą:
goms.
K. Baronas Švėkšnos, netilptų nė laikraščiuose.
— Turbūt Plotnikovas buvo niukų, kitoj — mergaičių sto
O jei visų gimnazijų buvę mokiniai didžiausias rusų mokslininkas? vyklos. Iš to kažkas padarė iš
ĮŽEIDŽIANTYS ŽEMĖLAPIAI
ruoštų suvažiavimus, metuose neuž
— Ne. Didžiausias yra Petro vadą:
— Tai padaryta todėl, kad
tektų
šventų
dienų.
Toks
perdėtas
“Scandinavian Airlines System”
vas, nes jis išrado ir Plotniberniukai išmoktų plaukti . . .
išsiuntinėjo spaudai ir savo klien dėmesys antraeiliams dalykams rodo kovą...
susmulkėjimą.
Lietuvių
Bendruome

tams brošiūrėles “See Eastern Eu
Statistika ir nevedusieji
Bet
ir
mažiau
ne
...
nės
veikla
silpnėja
dėl
stokos
dar

rope”, kuriose įdėtas žemėlapis, ro
Statistika rodo, kad 80% vi
Kartą vyras žadėjo žmonai:
dąs Baltijos kraštus kaip Sov. Są bingų veikėjų, o tokie susibūrimai,
— Daugiau negersiu. — Bet sų nusikaltimų yra padarę ne
jungos teritoriją. Lėktuvų b-vė kvie kaip šiauliečių, panevėžiečių, zarasie
vedusieji. Ką tai reiškia? Tai
čia baltiečius ir kitus naudotis jos čių, DP stovyklų ... dygsta kaip gry žmona pridėjo:
reiškia, kad jie sutinka verčiau
— Bet ir mažiau ne . . .
lėktuvais. Paskaitęs tokią brošiūrėlę, bai. Rimtos veiklos vengiama, o pra
eiti į kalėjimą, negu vesti.
parašiau laišką b-vės vadovybei, nu moginės — net perdėtai jieškoma.
Rubliai
žvejų nuotykiai
J. Vaidlonis
rodydamas padarytą netikslumą ir
— Ką buvo galima nupirkti už
pastebėdamas, kad baltiečiai tokios
Medžiotojai ir žvejai, kaip, ži
St. Catharines, Ont. senąjį rublį?
b-vės paslaugomis negali naudotis,
nome,
pasižymi “teisingumu”.
— Nįeko.
LONDONO “BALTIJOS” ansamb
nes jos skleidžiamas žemėlapis yra
Štai ką vienas žvejys papasakojo
— O ką už naująjį?
įžeidžiantis. Bendrovės vadovybė at lis per Tautos šventės minėjimą da
draugui:
— Dešimt kartų daugiau . ..
vė vienos valandas programą, kuri
siuntė šį paaiškinimą:
— Kartą pagavau metrinę
Moterystė
buvo vietomis juoką sukelianti, bet
lydeką
ir vėl ją paleidžiau.
“Kaip atsakingas asmuo už paruo vietomis ir ašaras traukianti. An
— Kaip sekasi moterystė,
— Kodėl taip padarei?
šimą minėtos brošiūros, buvau papra samblis padainavo 6 dainas, pašoko
Baltrau?
—
klausia
seniai
be

—
Vistiek niekas nebūtų pa
šytas atsakyti į Jūsų laišką, rašytą 9 šokius. R. Bliskytės pasakytas K.
matytas
draugas.
tikėjęs, kad aš pagavau.
rugpjūčio 29 d. Niujorko įstaigai.
Binkio eilėraštis “Gėlės iš šieno” su
—
Būtų
nieko
sau,
tik
aš
ne

Ant žemėlapių, kuriuos duodame silaukė didelių ovacijų. Jauni “Balti
Vaikų prižiūrėtoja
galiu išspręsti mįslės, kaip tai
keleiviams mūsų lėktuvuose, yra pa jos” ansamblio dalyviai V. G. Repšiai
išeiną, kad mano žmona laimin
Paauglė nuėjo į šeimą, besi
staba: “Sienos ir demarkacijos lini akordeonais gražiai pagrojo “Jūrei
giau
ištekėjo,
negu
aš
ve
ruošiančią baliun, kaip vaiko
jos šiame žemėlapyje rodo dabarti vių maršą”. Gaili ašarėlė nuriedėjo
džiau
.
..
prižiūrėtoja (baby-sitter), šeimi
nes administracines sąlygas ir netu skruostais, kai ansamblis dainavo
ninkė pirmiausia jai parodė kur
Vairuojant
ri politinės reikšmės.” Ši pastaba “Lietuva brangi”; akys vėl nušvito
yra
televizija, šalti gėrimai, bul
Jauna ponia greitai važiuoja
taip pat turėjo būti pridėta prie že ir juokas ėmė. kai bernelis vientu
vių džiuvenos, saldainiai ir kt.,
mėlapio brošiūroje. Mes apgailestau rys atsirado mergaičių choro prieky automobiliu.
— Kaip tu ir gali taip greit bet neparodė kur yra tas vaikas,
jame šį praleidimą.
je. Susirinkusieji smarkiai plojo už
kurį ji turės prižūrėtL Ji vaiką
Mano paaiškinimas, tikiuosi, bus at stilinką Aštuonytį, juokės iš širdies važiuoti? — stebisi šalia jos sė
surado tik tada, kai šis pradėjęs
sakęs į Jūsų priekaištą. Paskelbtuose žiūrėdami į besibadančius ožius, dinti draugė. — Man tai visą
rėkti.
žemėlapiuose, kuriuos naudoja lėk džiaugėsi polkutės greitu tempu, gro laiką akys mirguliuoja.
Parinko Pr. Alš.
tuvų bendrovė, neišvengiamai turi žėjosi vaidyba ir stilium išdidžiosios * — Padaryk kaip aš, — pata
nurodyti “dabartines administracines “Našlės”. Po programos St. Catha
sąlygas”. Pavyzdžiui, praktinis atve rines Bendruomenės pirmininkas A.
jis: keleivis, panoręs šiandieną ap
Šetikas jautriu žodžiu padėkojo PLB
lankyti Rygą, turi prašyti vizos so švietimo tarybos pirm. A. Rinkūnui
vietinį konsulatą. Jis turi būti infor už puikią paskaitą, “Baltijos” an
muotas, kad Rygoje privalės laikytis samblio vadovams kun. B. Paceviįvažiavimo taisyklių ir Lt, įsakytų So čiui, p.p. Chainauskams ir visam an
vietų Sąjungos. Kitokia procedū sambliui už meninę programą. Gra
ra būtų, jeigu jis norėtų aplankyti žios lietuvaitės apdovanojo ansamb
Prahą. Ta aplinkybė, manau, patei lio vadovus gėlėmis. Po programos
sina žemėlapyje nurodytą skirtumą, ansambliečiams buvo suruoštos vai
kurį minite savo laiške. •
šės. “Baltijos” ansamblio nariai ilgai,
Nors Jūsų nusiteikimas yra pilnai ilgai atmins St. Catharines lietuvių
suprantamas, visdėlto turiu pabrėžti, vaišingumą ir malonų priėmimą. B.K.
kad atsisakymas naudotis lėktuvų li
SALES AND SERVICE
Amerikiečių naikintojai “New
nija dėlto, kad ji laikosi minėto prin
Taisomi teierizijoe, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamo*
cipo, turėtų būti taikomas visoms oro man Perry” ir “Norris” antrą
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su Qga praktika
linijoms, spausdinančioms ar vaito kartą šiais metais iš Viduržemio
Sav. P? Užbaik
jančioms žemėlapius, nes dabar be jūros nuplaukė į Juodąją jūrą,
veik neįmanoma rasti naujai išleisto kuria Kremlius yra linkęs laikyti
žemėlapio, nerodančio, kad Estija, savo ežeru. Antrąjį amerikiečių
Latvija ir Lietuva yra Sov. Sąjun karo laivų vizitą sovietai sutiko
NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti
aštriais protesto balsais kaip
gos dalys.” Pasirašė H. Bagger.
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
Tai tokie skandinavų oro linijos grėsmę taikai.
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
• Japonijos Nisshin malūnų
SAS samprotavimai. Norėtųsi dar pa
R loop ^LlI^Orito
AVĖ. (tarp Dunklausti, ar vokiečių okupacijos me bendrovė pasiskelbė išradusi
oiour
zAururire ksarage d2s BROCK
ir college). Tei. 531-1305
tu ši bendrovė Daniją ir Norvegiją dirbtinę mėsą, kuri, bus gamina
žymėjo savo žemėlapiuose kaip Tre ma iš kviečių ir turės 28,4%
NOTARAS
D R. E. ZUBRĮ ENE
čiojo Reicho dalį? Ir iš viso į žemė proteino. Šiuo metu statoma spe
A. LIŪDŽIUS, B.L.
lapių klausimą turėtų atkreipti di
ciali gamykla, o išradimas bus
DANTŲ
GYDYTOJA
Bendradarbis
V. S. MASTIS, LL.D.
dėsnį dėmėsi mūsų politiniai veiks
užpatentuotas Japonijoje, Kana
Namų,
ūkių
ir
betkurio verslo pir
doje, JAV ir V. Vokietijoje.
niai. P. G.
1577 BLOOR ST. WEST
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.
(prie Dundas)
_
421 Roncesvalles Avė.
Telefonas LE. 2-4108
Toronto - Dominion Bank pastate
II aukštas — įėjimas iš
Howard Park Ave.
Telefonai: įstaigos 537-1708
DR. J. MATULIONYTE
namų 279-7980
Priėmimo
laikas:
kasdien nuo 10
DANTŲ GYDYTOJA
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
1796 Bloor St. W. (prie Keele)
nius ir sekmadienius. Antradieniais
ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.
Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

Buffalo, N.Y., vokiečių klubas “Lo
relei” rugsėjo 14 d. surengė geguži
nę, kurioje buvo tautinių šokių gru
pių konkursas, dalyvaujant dviem uk
rainiečių grupėm ir Ročesterio lie
tuvių. Pirmą vietą laimėjo ukrainie
čiai, kurie savo “kazačioku” prisitai
kė prie gegužinės nuotaikos (pasi
linksminimas buvo su alučiu) ir pa
traukė ne tik žiūrovų, bet ir teisėjų
simpatijas. Ateityje lietuviams rei
kėtų vengti tokių “konkursų”, nes
mūsų tautiniai šokiai yra perdaug
lyriški, reikalaują gilesnio susimąs
tymo. jų supratimo. Gegužinėj žiū

ŠYPSENOS

įDUFFERIN RADIO and TV

1000CollegeSt„. LE. 1-3074.

Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų
drabužiu.
(mod conservative FORMAL)

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

TAISOM IR PARDUODAM T V. ir HiFi
STATOM IR TAISOM T V. ANTENAS
532 - 7733

S«tv. R. Sva siti lis

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
~
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing).
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop)
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti
tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

Prieš pirkdami juodą-baltą arba spalvotą
televiziją ar Hi-Fi gerai
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!
Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas.

Vaizdas geresnis

(Buvo — A. P. Garage)
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire)
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotj..
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai.
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir t. t.
Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas,
oficialiai pripažinti mechanikai
Telefonas 239-6601.
DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

ALFA RADIO & TV

Tel. 534-3370

295 RONCESVALLES Avė., Tel. 536-1373
. Atidaryta: kasdien 9—6 vai.

Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East Port Credit Ont
Savininkas V. BAČĖNAS

DUNDAS AUTO BODY

BALTIC MOVERS

MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas Ir garantuotas
T.lefnvb»s
Jonas Jurėnas
42A R'TWITRST ST.

VISU RfNIU PFRVF2TMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tel LE 4-1403

Tel, WA 1-3226 arba WA 4-1M1

30 Dewson St. Toronto, Ont

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rerervariip. nakvynių ir kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti Mietai galioja visame pasaulyje

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvlečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefoną.LE 14251. Darbo valandos nuo 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL pc
pietų.
Vėlesniu ar kitu Taiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

NAUJAS SKYRIUS:

8. BHOGOWSKI, O.D.

DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

672 Lansdowne LE 1-61651

OKULISTAS

Kabineto telefonas LE 4 - 4451

ir aparatas patvaresnis.

Sav. A. ČIŽIKAS

P. T. SERVICE CENTRE

Priima pacientus paga’
susitarimą.

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

SALES - SERVICE

Visu rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, RO.
274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

DR. V. J. ME1LUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
184 ELLIS AVE.

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
1613 Dundas St. W.

OKULISTĖS

Tel. 766-1372

OKULISTAS

LLUNSK Y, R.O.

Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

TeL 921 - 3924

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 vj.—6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede

Komerciniu, privataus turtu Ir automobilių draudimas
Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

T

8 pd. • Tėviškes Žiburiai
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A4L Aleksandro Stulginskio,
buvusio Lietuvos prezidento,
viešas pagerbimas rengiamas
spalio 12, sekmadienį, Prisikė
limo salėje.
SLA 236 kuopos susirinkimas,
pirmas po vasaros atostogų, šau
kiamas spalio 5, sekmadienį,
Liet. Namuose. Darbotvarkėje
— metimo parengimo aptarimas
ir kiti einamieji reikalai. Pra
džia — 1 v.p.p. V-ba
Akademikų Draugijos paskai
ta — šį šeštadienį, spalio 4 d.
7.30 v.v., Prisikėlimo muzikos
studijoj. Paskaitininkas — prof,
dr. A. Matulis iš JAV. Tema:
“Drama ir proza dabartinėje
Vokietijoje”. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti.
Muz. St. Gailevičius sukūrė
dvi dainų kompozicijas ir spe
cialiai jas dedikavo Toronto Pri
sikėlimo par. studentų chorui:
“Mūsų žemė Lietuva” (B. Braždžionio žodžiai) moterų chorui ir
“Oi toli, toli” (J. Mikuckio žo
džiai) mišriam chorui. Jas pirmą
kartą Toronte išgirsime jubilėjiniame kun. Br. Jurkšo diriguo
jamame koncerte.
Filatelistų ir numizmatikų su
sirinkimas — spalio 5, sekma
dienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo mu
zikos studijoje. Tai pirmas nau
jo sezono susirinkimas, kuriame
po filatelistinės valandėlės bus
sudaroma nauja klubo valdyba
ir aptariami nauji darbai. Vi
sus, kurie domisi filatelija ir nu
mizmatika, prašome susirinkime
dalyvauti. Valdyba
Skautų rudens bazaras rengia
mas lapkričio 8 d. Prisikėlimo
par. salėje. Prašome tėvus ir
skautų draugus - rėmėjus parū
pinti ir paaukoti fantus. Fantai
bus renkami sekmadieniais —
spalio 19, 26 ir lapkričio 2 po
kiekvienų Mišių: Prisikėlimo pa
rapijos skautų būkle ir šv. Jono
Kr. par. salėje; šeštadieniais iš
ryto — pas p. Imbrasienę 336
CIendenan Avė, tel. 769^1253
(arti šeštadieninės mokyklos).
Skautu Tėvu Komitetas
Kun. Petras Rožaitis-Rosettis,
iki šiol klebonavęs Our Lady of
Lourdes parapijoje, perkeltas į
St. James parapiją tom pačiom
pareigom. Jis yra gimęs St. Ca
tharines, Ont., vėliau su tėvais
persikėlęs į Torontą. Jo tėvas
vadinosi Anupras Rožaitis, mo
tina — Marcelė Kazlauskaitė.
Rosettis pavardė atsirado vė
liau, kai teko dirbti tarp anglų.
Kun. P. Rožaitis mokėsi Toronto
Šv. Ritos pr. mokykloj, De La
Salle gimnazijoj, šv. Mykolo ko
legijoj ir Šv. Augustino kunigų
seminarijoj. Kunigu įšventintas
1943 m. Vikaravo visbj eilėj pa
rapijų. Klebonu paskirtas 1957
m? Kūrį laiką buvo Toronto ar
kivyskupijoj kunigų senato na-'
riu. Su lietuviais neturi progos
bendrauti, bet lietuvių kalbos
nėra užmiršęs. Jis yra “TŽ” pre
numeratorius.

TORONTQw
$v. Jono Kr. par. žinios

Prisikėlimo par. žinios

— Nuo praėjusio sekmadienio pa
maldos sekmadieniais — 10, 11 ir
12 v.
— Sis penktadienis — spalio mė
nesio pirmasis. Pamaldos vakare 7.30
v. Po rytinių pamaldų lankomi ligo
niai.
— A.a. Antanas Lapinskas iš pa
rapijos bažnyčios laidojamas trečia
dienį, spalio 1 d., 10 v.r., Sv. Jono
lietuvių kapinėse. Nuoširdi užuojauta
velionies žmonai, dukrai ir sūnui.
— Jaunimo choras dalyvauja 10 v.
pamaldose, o po-to — repeticijoj par.
salėje. Kviečiami įsijungti gimnazis
tinio amžiaus jaunuoliai. Chorui va
dovauja sol. V .Verikaitis ir J. Govėdas.
— Parapijiečiai lankomi rytinėje
Toronto miesto dalyje prieš tai su
sitarus su šeimomis.
— Mišios: šį penktadienį — 7.30
v.vak. už a.a. Juozą Švėgždą; užpr.
V. Germanavičiaus. Sekmadienį —
10 v. už a.a. Klemensą Dargį; 12 v.
už a.a. Emiliją Aleševičienę, nese
niai mirusią Lietuvoje.
— Pakrikštyta: Jonas Raimundas
Lelis.

— T. Augustiną Simanavičių, OFM,
naujai atkeltą į mūsų parapiją, nuo
širdžiai sveikiname ir linkime sėk
mingai įsijungti į darbą.
— Lietuvoje mirus buv. Lietuvos
prezidentui a.a. Aleksandrui Stul
ginskiui, velionies artimuosius čia
ir Lietuvoje giliai užjaučiame. Už ve
lionį Krikšč. Demokratų Sąjungos už
prašytos Mišios — spalio 12, sekma
dienį, 11.15 v.
— Mirus a.a. Viktorui Sventoraičiui, žmoną, šeimos narius ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. —
Lietuvoje mirus a.a. Aug. Pakštui,
sūnų Bronių ir jo šeimą giliai už
jaučiame. Jų už velionį užpr. Mišios
— šį sekmad., 12.15 v.
— Sį trečiad. 8 v. ir penktad. 10
v. Mišios už a.a. P. Butrimienę, užpr.
Vyt. Butrimo šeimos; ketvirtad., 8
v. — už a.a. Myk. ir Alg. Slapšius,
užpr. p. Slapšienės; šį trečiad. pra
dedamos gregorinės Mišios už a. a.
Eug. Bubelį, sudarytos iš laidotuvių
metu bičiulių užprašytų Mišių, šio
kiadieniais jos bus 7 v„ o sekmad.
— 10 v.
— šis penktadienis — mėnesio pir
A.a. Pr. Kupčiūno testamento masis.
Mišios, išpažintys ir Komunija
vykdytojai yra St. Jokūbaitis ir — 7, 7.30,
ir 10 v. ryto ir 7.30 v.
Juozas Ziurinskas, pas kurį ve vak. Ligoniai8 sakramentais
aprūpina
lionis gyveno. Šiuo papildoma mi iš anksto susitarus.
ankstyvesnė informacija.
— Pradėjus rudens sezoną, Mišios
A.a. Viktoras Šventoraitis, 59 sekmad.
laikomos 8, 9, 10, 11.15 ir
m. amžiaus, mirė rugsėjo 23 d. 12.15 v. 10
v. Mišios skiriamos jau
Palaidotas lietuvių kapinėse rug nimui ir tėvams.
sėjo 27 d. Apeigas atliko ir at
— Mėnesinė rinkliava par. skoloms
sisveikinimo žodį tarė kun. Be
sumažinti — šį sekmadienį. Tuos, ku
nediktas Bagdonas, OFM.
vasaros metu bažnyčioje rečiau
A.a. Antanas Lapinskas. 65 m. rie
lankydavosi, kviečiame duosniau pri
amžiaus, mirė širdies smūgio iš sidėti.
tiktas rugsėjo 28 d. savo namuo
— Tretininkų mėn. susirinkimas
se. Laidojamas trečiadienį, spa
lio 3, 10 v.r., iš Šv. Jono Kr. nukeltas į spalio 12 d. Mišios kon
bažnyčios lietuvių kapinėse. Ve gregacijos int. — ši sekmad., 9 v.
— Chorų repeticijos: trečiad., 7
lionis Kanadon atvyko 1928 m.
ir ilgesnį laiką gyveno Londono, v.v. — studentų bendra; ketvirtad.,
Ont., apylinkėse. Paliko žmoną, 7.30 v. — suaugusių bendra; penk
tad., 6.30 v.v. — vaikų bendra. Pra
sūnų ir dukrą.
Paminklas a.a. Iz. Matusevi šoma repeticijas lankyti nuo pat pra
čiūtei, pagal archit. A. Kulpa- džios, nes prieš akis — dideli pasi
vičiaus projektą, jau užsakytas. rodymai.
— Lituanistinis seminaras — penk
Paminkle vaizduojama lietuviš
ka koplytėlė — bronzoje atlie- tadienį, 7 v.v. parapijos namuose.
dintas koplytstulpis. Paminklo
— Uždaros savaitgalio rekolekci
statymu rūpinasi specialiai su jos moterims ši savaitgalį Port Cre
darytas komitetas, susidedąs iš dit rekolekcijų namuose. Vedėjas —
Liet. Bendruomenės, organizaci T. Ged. Kijauskas, SJ. Dar yra lais
jų ir velionės giminių.
vų vietų. Registruotis pas A. Kuo
Pirmasis po vasaros atostogų lienę RO 9-7051, p. Žemaitienę 249K.L.K. Mot. Dr-jos Prisikėlimo 1047 arba par. raštinėje 533-0621.
par. skyriaus narių susirinkimas
— Pensininkų laisvavakaris — spa
buvo gausus. Pirm. A. Kuolienė lio 8, trečiadienį, 6.30 v.v.- parodų
pranešė apie skyriaus organizuo salėje. Visos kolonijos vyresnieji ma
jamus kepimo-virimo kursus, ku loniai kviečiami.
rie prasidės spalio pabaigoje.
— Mergaitės, kurios norėtų lanky
Pakartotinai atkreiptas dėmesys ti specialius kursus ir vėliau dėsty
į spalio 3-5 d.d. įvykstančias sa ti katachetines pamokas par. vai
vaitgalio rekolekcijas moterims kams, prašomos susisiekti su T. Ambir merginoms, raginant užsira rozijumi arba sės. Igne.
šyti kaip galint gausesniam skai
— Kitą savaitę lankomos šeimos
čiui. Išklausyta pedag. Stasės Close Ave., Dunn Ave., Gwynne Ave.,
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS"
Vaišvilienės paskaita “Laisvė su Jameson Ave., King St. W., Mac
AUKOJO
atsakomybe”, paruošta Dainavo Donell Ave., Maynard Ave., Melbour
$70: A. Margio palikimas; $20: Ma
je vykusioms mokytoju kursams, ne Ave., O’Hara Ave., Sorauren
kurią perskaitė pirmininkė. Ave., Seaforth Ave., Spencer Ave., rija Aukštaitė; $8: J. Brown; $7: J.
Margo; $6: E. Karpauskienė-Karsy;
Laisvės su atsakomybe mintį vai Tyndall Ave., Wilson Ave.
S5: V. Akelaitis, C. J.; rėmėjų prenu
kuose reikia pradėti ugdyti nuo
—
Nuoširdžiai
sveikiname
jaunave

meratas po $10: kun. V. Martinkus,
pat mažų dienų. Kiek tikslas pa
džius
Kenneth
J.
McDonald
ir
Ra

Al. Čepėnas, A. Dudaravičius, K. Lin
siektas, parodys jų elgesys, kai
munę
šopytę.
kevičienė,
dr. A. Pacevičius, M. Ku
jie liks vieni. Tėv. Placidas pa
Liet, evangelikų liuteronų Iš liks, K. Ozolas, kun. J. Matutis, dr.
reiškė, esą visa problema esanti
ta, kad nežinoma, kur vieno lais ganytojo bažnyčioje pamaldos šį V. J. Bieliauskas; S4: M. Arlauskaitė,
vė baigiasi ir kito prasideda, sekmadienį, spalio 5, pradeda V. Paukštys, V. Daveikis, A. Obcarsčia pagalbon turi ateiti krikščio mos įprastu laiku — 1.30 v.p.p. kis, M. Kasper; $3: K. Klimauskas,
niškasis elementas — duoti ki įprastoje vietoje. Visi evangeli V. Gavelis, V. Bauža, L. Steponavi
tam gero daugiau. Susirinkimas kai maloniai kviečiami dalyvau čius, V. Pečiulis; $2: VI. Rukšys, Ig.
Girdzevičius, J. Barzevičius, P. Dau
ti lietuviškose pamaldose.
baigtas malda. Koresp.
Mrs. E. Spilchak, V. JudzenK. Otto, “žiburių” spaustuvės ginas,
Atitaisymas. Per neapsižiūrė
tavičiūtė-Garnelienė, V. Matutis, dr.
jimą padėkoje “TŽ” 39 nr. buvo linotipininkui ir laužytojui, pa H. Brazaitis, E. Kazickienė; $1: Mrs.
praleistos pavardės: p.p. J. M. daryta operacija rugsėjo 29 d. M. Mogenis, P. Pajaujis, L. Bučins
Radzevičių ir A. A. Laurinaičių. šv. Juozapo ligoninėje. Bend kas, M.' Žirlys, J. Juozaitis, V. Mer
radarbiai linki jam greitai pa kevičius, A. Diržys, L. Stosiūnas, V.
Už klaidas labai atsiprašo —
Vaclovas ir Adelė Karauskai sveikti.
Kutkevičius, Alf. Kriaučeliūnas, J.
Liutkus, S. Zavienė, P. Sabaliauskie
nė, P. Mazaitis, Pr. Jucius, K. Kaz
Su liūdesiu išlydėjome į amžinybę
lauskas, kun. A. Bortkevičius.
A.A. VIKTORĄ ŠVENTORAITĮ.
Esame nuoširdžiai dėkingi visiems, kurie talkino mums įvai
riuose rūpesčiuose: laidotuvių tvarkytojams — Povilui ir Verai
Dr. D. ANDRULiONIS
Dunderams, karsto nešėjams — Petrui Lackui, Vaciui Karauskui,
Povilui Dunderui, Juozui Radzevičiui, Jonui Grikiniui, Walter VaDANTŲ GYDYTOJA
lencijai; atsiuntusiems gėles, užprašiusiems Mišias. Nuoširdus ačiū
Naujas adresas:
kun. Benediktui Bagdonui, OFM, pasakiusiam pamokslą ir palydė2020 Bathurst St.
jusiem velionį į kapines. Dėkojame šeimininkėms, paruošusioms
(kampas Eglinton)
priėmimą laidotuvių dalyviams: p.p. F. Valencijienei, Galinienei,
Didienei, Urbonams.
Tel. 782-7722
Visiems dėkingi —
Bronius Žilinskas, žmona Irena,
Pagal susitarimą
pusbrolis Zigmas Sinkus ir
posūnis Petras Urbaitis

Parduodamas
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS
ŠIŲ METŲ ŠVIEŽIAS

nepasterizuotas
medus
KORIAIS AR INDUOSE.

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St,
Toronto 4, Ont

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus Toronte

ATLANTIC
valgykla
1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045

923-7194.

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

4

V. ir V. IVANAUSKAI

.

2265 BLOOR ST. W.
>

(kampos Bloor-Durie gatvių).

Nuoširdžiai dėkojame už surengtą
mums 20 metų vedybinės sukakties
staigmeną, gražias vaišes bei dovaną:
p.p. J. V. Aleknevičiams, A. B. čirūnams, M. čaprackaitei, Č. E. Ja
vams. Ypatinga padėka p.p. Ig. E.
Juzukoniams už dvidešimt gražių ro
žių. Taip pat nuoširdus ačiū p.p. H.
Neiman, V. L Normantams, O. Pačėsienei, V. Paliūnui, N. Pečiulytei, V.
V. Kasiuliams, B. G. Trinkoms, J. J.
Valiukams. Nuoširdžiai dėkojame p.p.
K. M. Kaminskams iš Niujorko už at
siųstą dovaną.
Vaclovas ir Liudvika Morkūnai
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVE., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.
SUNNYSIDE RAJONE sumažinta
kaina išnuomojamas butas arba kam
bariai už prižiūrėjimą namų ir nuo
mos surinkimą savininkams išvykus.
Skambinti teL 5364758.

JIEŠKAU MOTERS vedybiniam
gyvenimui 32—42 metų amžiaus. Ra
šyti “Tėv. Žiburių” administracijai,
uždarame voke, pažymint “Jieškotojui”.
IŠNUOMOJAMI 3 kambariai ir
virtuvė I augšte be baldų. TeL
LE 3-2220.

YOUTH CRAFT GARMENT CO. Ltd.
moteriškų

apsiaustų

lietuvio

BARONESSA
►

PADĖKA

<

NAUJI SAVININKAI

BEAUTY SALON

Sav. A. Čeponis

Gen. konsulas J. Žmuidzinas
rugpjūčio 29 d. dalyvavo “Na
tional Exibition Association”
pirmininko ir direktorių suruoš
tuose pietuose; rugsėjo 5 d. lan
kėsi laidotuvių namuose, pa
gerbdamas velionį J. Niedrą, pa
reiškė užuojautą našlei Poniai
J. Niedrienei ir Kanados lat
viams per jų Bendruomenės
pirm. T. F. Kronbergs; rugsėjo
24 d. dalyvavo bendruose To
ronte reziduojančių konsulų pie
tuose; rugsėjo 27 d., pakviestas
Ontario premjero J. R. Robarts,
dalyvavo Ontario technologijos
centro atidarymo iškilmėse.
Gen. konsulas J. Žmuidzinas su
Ponia rugsėjo 3 d. dalyvavo On
tario ministerių kabineto reikalų
vedėjo ir Toronto konsulinio
korpuso garbės nario V. M. Mc
Intyre bei jo Ponios suruošta
me priėmime metropolinio To
ronto tarybos pirmininkui R. Al
len pagerbti; rugsėjo 6 d. daly
vavo Brazilijos konsulės priėmi
me; spalio 7 d. pakviesti į Li
bano konsulo ir Ponios ruošia
mą priėmimą.
Nepriklausomos Estijos kon
sulas Johannes E. Markus, 85
m. amžiaus, mirė Toronte rugsė
jo 26 d. Pašarvotas šį antradie
nį, trečiadienį ir ketvirtadienį
estų evangelikų šv. Petro bažny
čioje Mount Pleasant — Roehampton St. nuo 6 — 9 v.v. At
sisveikinimo akademija įvyks šį
penktadienį, 8 v.v., Old St. And
rew Church, Jarvis — Carlton
St. Laidotuvių pamaldos — šį
šeštadienį, spalio 4 d., 10 v.r.,
toj pačioj bažnyčioj. — Velionis
buvo artimas lietuvių bičiulis.
Paliko žmoną, sūnų ir dukterį.
Nuo-1951 m. buvo Estijos kon
sulu Kanadai. Anksčiau buvo
Estijos atstovu Berlyne, Londo
ne, Varšuvoj ir Budapešte. Dve
jus metus buvo sekr. tarpt, ko
misijos, kuri sprendė Mossol
naftos bylą tarp Irako ir Tur
kijos.
KLB Toronto apylinkės val
dyba savo pirmajame po vasaros
atostogų posėdyje, pirmininkau
jant Laimai švėgždaitei, nutarė
lapkričio mėnesį skelbti solida
rumo įnašų vajaus mėnesiu, ren
kant nuo kiekvieno dirbančio
lietuvio po $2 švietimo ir lietu
vybės išlaikymo reikalams. Soli
darumo įnašų vajus bus vykdo
mas per lietuvių bažnyčias, kre
dito unijas ir organizacijas. Spa
lio 26, sekmadienį, 4 v.p.p., val
dyba rengia Metropolitan ope
ros solistės Lilijos Šukytės kon
certą. Pajamos bus panaudotos
laisvės paminklo užbaigimo dar
bams. Vasario 16 iškilmėms
svarstyta salės, kalbėtojo ir me
ninės dalies klausimai.
šv. Jono lietuvių kapinėse pa
matai naujiems paminklams bus
paruošiami spalio mėnesio vidu
ry. šeimos, kurios dar prieš Vė
lines nori statyti paminklus, pra
šomos per paminklų bendroves
pranešti Šv. Jono Kr. parapijos
klebonijai. Rudeninis kapinių
lankymas įvyks sekmadienį, lap^
kričio 2 d., 3 v. p.p.

ir

“Moteris”, KLK Moterų Drau
gijos leidžiamo žurnalo naujau
sias numeris — liepos ir rug
pjūčio jau atspausdintas ir siun
tinėjamas skaitytojams. Gausiai
iliustruotas, rudeninės spalvos
viršelis.
“Kas dedasi Biafroje?” Tokia
tema kalbės Stanley Burke ir dr.
Ted Johnson Catholic Informa
tion Centre patalpose, 830 Bat
hurst St., spalio 3, penktadienį,
8 v.v. Įėjimas — $1.50. Pelnas
skiriamas “Canairelief” institu
cijai, kuri rūpinasi pagalbos tei
kimu Biafros alkaniesiems.
Misijonierius Indijoj J. O. Pu
jol, SJ, kuris susirašinėja su kaikuriais lietuviais Kanadoj, krei
piasi į geradarius, prašydamas
paramos indiečių vaikų šešioms
prieglaudoms “Friendship Ho
mes”. Jis taipgi siūlo šeimoms
globoti vieną kitą indiečių vai
ką. Jų išlaikymas tenai ir mo
kymas kainuoja $2 į mėnesį. Pa
ramą siųsti arba informacijų
teirautis šiuo adresu: Rev. J. O.
Pujol, SJ, Sodality House, Bom
bay 8, India.
KANADOS ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psl.
Spaudoje keliamas klausimas,
kodėl brangiausia visoje kanadoje OHSIP drauda negali pa
cientams padengti visų išlaidų
pagal Ontario Gydytojų Draugi:
jos tarifą?
1966 m. subankrotavusi To
ronto “Prudential” finansinė
bendrovė 8.500 šėrininkų pada
rė apie 20 milijonų dolerių nuo
stolio. Ontario vyriausybe teisminėn atsakomybėn buvo pa
traukusi bendrovės prezidentą ir
direktorius, tačiau byla buvo nu
traukta dėl grynai techninių ne
tikslumų. Kaltinimą turėjo pa
sirašyti Ontario teisingumo ministeris A. Wishart, o jį buvo
pasirašęs finansinių ir prekybi
nių reikalų ministeris L. Rowntree. Apie 800 šios bendrovės
šėrininkų už šį sąmoningą ar ne
sąmoningą neapsižiūrėjimą da
bar kaltinamųjų suolan žada
pasodinti Ontario vyriausybę,
šis nutarimas yra savotiška sen
sacija, kuri galbūt privers prem
jerą J. Robartsą pravesti griež
tesnį įstatymą bankrotų mėgė
jams. Kanadoje jie iššvaisto de
šimtis milijonų dolerių ir nesu
silaukia jokios bausmės. Ypatin
gai didelis bankrotų skaičius yra
Kvebeko provincijoje. Otava tei
sinasi, kad atsakomybe už bank
rotus turi rūpintis provincinės
vyriausybės, kontroliuojančios
finansines bendroves. Lig šiol
tokia kontrolė būdavo labai ri
bota, nes finansinės bendrovės
turi tvirtą užnugarį provinci
niuose parlamentuose ir vyriau
sybėse.
Montrealio St. Leonard prie
miesčio švietimo vadybos nuta
rimas išimti iš mokyklų dėstymą
anglų kalba privertė šioje vie
tovėje gyvenančius italus kreip
tis į protestantų mokyklas. Jų
vadovybė sutiko priimti angliš
kai norinčių mokytis 330 kata
likų vaikų/ Mokslapinigiai ir
vaikų vežiojimas autobusais pa
reikalaus daug išlaidu, bet tėvai
tikisi surinkti $140.000.
Čikagą, prašau
5314469.

paskambinti

<

TEL 762-4252

;

Sav. Alė Kerberienė

<

<

Tel. 364-5257 arba 364-5258

Lietuviams duodama didelė nuolaida
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mirus, jo žmonai ALDONAI ir artimiesiems nuoširdžią
užuojautą reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" valdyba

Mikalina ir Algis Beniušiai
visą mėnesį atostogavo Europo
je. Automobiliu važiavo iš Pary
žiaus per Čekoslovakiją, Lenkiją
ir Sovietų Sąjungą iki Minsko.
Iš Minsko lėktuvu — į Vilnių,
kur galėjo būti tik tris dienas.
Pasimatė su artimaisiais, apžiū
rėjo Vilnių ir dėl susidariusių
aplinkybių nenumatytai turėjo
greičiau išvažiuoti. P. Beniušie
nė, gimusi Kanadoje, pirmą kar
tą buvo savo tėvų žemėje. Su
žavėta sostinės grožiu ir žmonių
nuoširdumu. Jie turėjo nepa
prastai įdomią kelionę, kurią
ne kiekvienas ryžtųsi daryti.
Lietuviškos mokyklos pradė
jo mokslo metus vienose patal
pose. Mokyklos vedėja — mo
kytoja J. Blauzdžiūnienė. Šiuo
metu mokykloje mokinių yra tik
virš 100. Mokinių skaičius Montrealyje galėtų būti daug dides
nis. Mokytojai tikisi sulaukti jų
daugiau, nes kiekvienas tėvas
yra suinteresuotas, kad vaikas
išmoktų savos kalbos. Br. L.

matytiems kapitalams didinti ir
lietuvybės reikalams remti lie
ka tik 2.03%. “Lito” padėtis bū
tų žymiai geresnė, jeigu nariai
daugiau pinigų laikytų einamo
se sąskaitose ir naudotųsi “Li
to” čekiais. Pr. R.
Paskutinė “Baltijos” talka
buvo sėkminga, bet nelabai gau
si. Dalyvavo — R. Otto, P. Mont
vila, R. Montvila, B. Niedvaras,
J. Dalmantas ir P. Rudinskas.
Talkos pabaigai atvyko J. Piečaitis, broliai Rudžiauskai, J.
Šipelienė, R. Rudinskas ir V.
Rossy. Talka aptvarkė stovykla
vietės rajoną, iškirto ir sudegi
no daug miško, padarė sėdynes
prie laužavietės ir paruošė sto
vyklavietės pastatus žiemai. Vi
siems dalyviams didelis ačiū.
“Baltijos” komiteto posėdyje
ižd. J. Šiaučiulis pateikė 196869 m. apyskaitą. Nuo 1968. III.
31 iki 1969. III. 31 gauta paja
mų: likutis iš praeitų metų
$856.80, organizacijų ir pavie^
nių asmenų aukos $2,459.92,
palūkanos iš “Lito” $32.58, kitos
pajamos $42.00, iš viso $3,391.30. Išlaidos: grąžinta skolų “Li
tui” $1,100, sumokėta palūkanų
$298.70, Įvairūs remontai $338.:
20, mokesčiai $283.30, drauda
$93.95, ūkio išlaidos $139.71 ir
įgytas inventorius $11.73, iš vi
so $2,265.59. Likutis 1969-70 m.
$1,125.71. Ryšium su skolų ir
palūkanų mokėjimais jau kelinti
metai “Baltija” nepajėgė atlikti
jokių didesnių pagerinimų. Sko
la “Litui” nuo $7,500 buvo su
mokėta iki $4,800. Pr. R.
Stovyklavietės mokestį “Bal
tijos” komitetas nutarė padi
dinti iki $2 į savaitę mokslei
viams, iki $3 kitiems ir iki $5
nuomoj ant nelietuviams. Kadan
gi stovyklavietė vien lietuvių
reikalams permažai teišnaudoįama, nutarta kitais metais pradė
ti jos nuomojimą. Tam reika
lui sudaryta komisija, kurion
įeina dr. I. Gražytė, J. Kęsgailienė, J. Ladyga ir J. Kibirkš
tis. Pompos ir vandentiekio per
tvarkymo reikalams betgi suda
ryta komisija: inžinieriai G. Va- zalinskas, J. Kibirkštis ir A. Kličius. Nemažai diskusijų sukėlė
piniginiai reikalai. Kadangi
prieš 5 metus įvykdytas vajus
pasižadėjimais jau baigėsi, t.y.
daugumas tuos pažadus jau įmo
kėjo, tai “Baltija” lieka be pa
stovesnių pajamų. Vien iš sto
vyklautojų mokesčio ir organi
zacijų aukų mokėti skolas ir iš
laikyti stovyklavietę nėra įma
noma. Nutarta prašyti “Litą”,
kad turimą paskolos likuti pa
verstų beprocentine paskola.
Siūlyta pravesti naują pasižadė
jimų vajų kitiem penkeriem me
tam, kol bus išmokėta skola.

tel.

50 AKRŲ ŽEMĖS; pusė jos ga
nykla, kita pusė — gražus beržynas.
Labai puiki vieta vasarnamiui, investacijai. Prašo S9.000, apie $4.000 įmo
kėti. Mokesčiai — S50 į metus. Ūki
ninkas sako: “Tik atnešk man kokį
pasiūlymą”. Apie 3 mylias į pietus
nuo Dundalk miestelio.
50 AKRŲ KAMPINIS ŽEMĖS GA
BALAS — 3300’ x 660’; apie 35 ak
rai dirbama, likusi dalis — miškas;
geras šulinys, keliolika vaismedžių.
Prašo $12.500, pusę įmokėti. Irgi ar.
ti Dundalk miestelio ir 10 kelio.
GAZOLINO STOTIS ir užkandinė
(snackbar)su krautuve prie pagrin
dinio kelio arti Shelburne miestelio.
95000 gal. benzino parduoda į me
tus; 8 et. uždarbio nuo galiono. Nuo
savas gyvenamas namas ir verslas.
Savininkui lieka apie $250 grynų į
savaitę. Liga verčia parduoti. Prašo
ma kaina $40.000, įmokėti $15.000.
PARDUODAMI 200 AKRŲ žemės
su 63 akrų teise sodinti tabaką, žemė
be pastatų ir yra i rytus nuo Camp
Borden poligono. Savininkas parduo
tų ir mažiau, būtent, 36 akrus su tei
se sodinti tabaką. Prašoma kaina
$2.200 už akro teisę sodinti tabaką.
Skambinti arba rašyti St. Dargiui,
teL 481-6560 arba 231-6226. Frank
Baranskas, Real Estate Broker, 3828
Bloor St West, Islington, Ontario.
PARDUODAMI nepasiūti tautiniai
drabužiai (karūnėlė padaryta) ir gin
tariniai karoliai. Skambinti po 6 v.v.
tel. 239-7660.
FOTOGRAFUOJU KRIKŠTYNAS
VESTUVES ir eina fotografuoti {
namus. Skambinti po 6 vai. B. Tar
vydui, teL 536-7798.

<

366 ADELAIDE ST. W.

Mūsų Kredito Unijos nariui

Aušros Vartų parapijos choro
naujo sezono atidarymo proga
įvyko rugsėjo 20 d. šeimyniška
vakarienė. Atidarymo žodį tarė
šio vakaro šeimininkas Tėvas L.
Zaremba, sveikindamas chorą,
dėkodamas už jo darbus ir pra
šydamas to gražaus darbo ne
nutraukti. Jis džiaugėsi ne tik
choristų darbu plokštelei išleis
ti, bet ir iškiliu bažnytiniu gie
dojimu. Vaišių metu Lietuvos
valstybinės operos solistė E.
Kardelienė pareiškė savo nuo
širdžius sveikinimus chorui.
Taipogi viešą padėką chorui iš
reiškė dirigentė ponia M. D.
Roch, choro vadovas A. Keblys
ir choro seniūnas H. Celtorius.
Jie visi džiaugėsi choro entuziaz
mu ir kartu prašė, kad su ne
mažesniu entuziazmu testu dar
bą.
Choro seniūnas H. Celtorius
davė visų laukiamą informaciją
dėl plokštelės eigos. Jis visus
pradžiugino pasakydamas, kad ji
mus pasieks spalio mėn. pra
džioje.. A. K.
“Litas” dar turi $543,000 ne
kilnojamo turto paskolų iš 6.5%,
kurių paskutinės atsinaujins
naujomis augštesnėmis palūka-.
nomis tik 1972 m. Šiuo metu
“Litas” jau turi $523,710 ter
minuotų indėlių, už kuriuos mo
ka tik 7.75%. Vidutiniškai už
term, indėlius išeina 7%, taigi
daugiau nei pats “Litas” gauna
už 0.5 milijono išduotų paskolų
iš 6.5%. Bendras “Lito” pasko
lų vidurkis yra 8.15%, o bend
ras išmokamų dividendų ir palū
kanų vidurkis už santaupas yra
JEI KAS VAŽIUOTŲ spalio 4-5 ar 6.12%>. Taigi, “Lito” administ
ba 11-12 savaitgaliais automobiliu Į racijos išlaidoms, įstatymo nu

eilučių

savininko

K! MONTREAL

PARDUODAMI nauji, pasiūti tauti
niai drabužiai. TeL 762-9361.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS.
TEL. 5354724.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P.

ADAMONIS

Chartered Insurance Broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
3907A ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545

RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite" nr. 752D

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.
ALBERTAS NORKELICNAS, B.A.C.S.C.I.B.
727-3120
NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

- -------------

--------- --r_- - --

“LITAS”

271-5758

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

MOKA UŽ:

Asmenines iš
9 %
Nekiln. turto iš _____ __ „9 %

Einamąsias s-tas_________
5.0%
Serus (numatyta) _ _____ 5.5%
Term. ind. 1 metams_____ 7.25%
Term. ind. 2 metams ......... 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki
$2.000 šėrų sumos.

įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
Iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Kasos valandos: 1465 De Seve St„ sekmadieniais nuo 1030 iki 1230
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd, teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik*
6 v»L ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
ir ).er visus ilguosius savaitgalius.

