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Vilniaus lankytojai
Prasidėjo nuo laiškų ir siuntinių. Jie pirmieji pradėjo keliauti 

anapus geležinės uždangos — dar tada, kai nė vienas tautietis iš 
šiapus Atlanto negalėjo ten patekti. Palengva atsirado ir pirmieji 
turizmo partizanai, kurie vienaip ar kitaip galėjo pasiekti Vilnių, 
neskaitant raudonųjų veikėjų, vykusių ten pagarbinti Maskvos. 
Ilgainiui lankytojų eilės pagausėjo ir dabar jau kasmet užsienio 
žmonės vyksta Vilniun jau nebe dešimtimis, bet šimtais. Jų tarpe 
būna ir kitataučių, bet daugumą sudaro lietuviai, vykstą pamatyti 
savųjų, kurie liko ten atskirti jau dešimtimis metų. Tai natūralus 
ryšys/kurio jokia uždanga negali nutraukti. Net ir didžiausios 
kalėjimo sienos neturėtų jo suardyti. Savas žmogus lieka savas 
visokiose aplinkybėse, įvairiose sistemose bei santvarkose. Juk 
pvz. ar gali kas drausti motinai ar tėvui aplankyti savo vaikus 
arba atvirkščiai? Nebent tironas, kuriam žmogus lygus judančiam 
daiktui. O tokia tironija ir buvo užėjusi Sov. Sąjungoj. Ji surijo 
ištisas valstybes, milijonus žmonių — ne tik savų, bet ir svetimų. 
Ji paskelbė žudanti Dievą, kaip liaudies mitą, kad išaugštintų 
žmogų, bet išėjo atvirkščiai — Dievas liko gyvas, o žuvo milijonai 
žmonių. Kurie nežuvo, vietoje laisvės gavo tironijos grandines, 
vietoje* gerovės — tuščią propagandą, šiuo metu sovietinė tironija 
kiek sušvelnėjo, įsileidžia žmones bent i Vilnių, kur jie gali pasi
matyti su savaisiais. Deja, tėviškes tebedengia geležinė uždanga.

★ ★ ★
. Jei pasikeistų tironijos sąlygos ir į Lietuvą būtų galima laisvai 

nuvažiuoti, o ten* nuvažiavus laisvai judėti, — lankytojų būriai 
smarkiai padidėtų. Dabartiniai suvaržymai, kurie yra dar labai 
kalėjimiški laisvojo pasaulio žmogui, daug ką sulaiko. Vykti pen
kiom dienom į Vilnių ir ten prasėdėti, lyg kalėjime, viešbutyje 
nedaug kas tenori. Sakoma, kad Baltijos kraštai laikomi karine 
sritimi ir dėlto varžomas turistų judėjimas. Bet juk jis visur var
žomas daugiau ar mažiau, nes visa Šov. Sąjunga yra karinė sto
vykla. Kas gi ten neturi karinės reikšmės? šiaip ar taip, užsie
niečiams minėtas motyvas nėra įtikinantis. Antra vertus, toks 
sovietinės okupacijos varžymas lankytojų iš laisvojo pasaulio savo
tiškai pasitarnauja Lietuvos laisvės kovai, kurią remia didieji 
Vakarų kraštai, nepripažindami Lietuvos okupacijos. Tasai nepri
pažinimas gali sudilti. Tvirtinama, kad pagal tarptautinę teisę, 
vykimas paskirų asmenų į okupuotą kraštą neturi reikšmės teisi
niam okupacijos pripažinimui. Bet amerikiečių oficialūs pareigū
nai yra pastebėję, kad grupinis ar masinis piliečių vykimas į 
okupuotą kraštą gali turėti įtakos į savo krašto valdžią, t.y. paska
tinti į okupuoto krašto teisinį pripažinimą. Taigi, marinis lietuvių 
išeivių — Kanados ir JAV piliečių — važiavimas į okupuotą 
Lietuvą galėtų paskatinti tų kraštų* vyriausybes pasukti okupa
cijos pripažinimo keliu, ypač tokiu metu, kai Maskvos-Vašingtono 
diplomatija ima gražiau čiulbėti. Ta prasme sovietų absurdiški 
suvaržymai savotiškai padeda išeivijai budėti laisvės kovoje.

* * * •
Dabartinėje būklėje, kai Lietuva tebėra okupuota, nuvyku- 

siems į Vilnių asmeniniais reikalais, visdėlto tenka orientuotis. 
Dažnas turistas, pamatęs savuosius, išgirdęs savąją kalbą, susižavi 
ir pamiršta kur esąs. Esame jau nekartą pastebėję, kad yra žmo
nių, atvykstančių į laisvąjį pasaulį, kurie nemoka čia elgtis — 
jaučiasi kaip Sov. Sąjungoje. Antra vertus, yra žmonių,' kurie iš 
šios pusės nuvykę Vilniun, nemoka elgtis — skandalingai nesu
sigaudo. Jie, atrodo, jaučiasi lyg tebebūtų Amerikos mieste. O 
tokius greitai pagauna ant savo meškerės sovietinio režimo propa
gandistai ir užkelia ant savo mašinos. Reikia stebėtis nesiorien- 
tavimu, nekritiškumu net kaikurių šviesuolių, duodančių pareiški
mus sovietinei spaudai, kuri jieško smilkalų maskvinei Lietuvos 
okupacijai. Ji tuos pareiškimus rankioja ir skelbia daugiausia 
“Gimtajame Krašte”, skirtame išeivijai. Tuo būdu ji nori sudaryti 
įspūdį, kad išeivijos pritarimas okupacinei santvarkai didėja, o 
antisovietinis pasipriešinimas mažėja. Tie išeivijos šviesuoliai sa
kosi nuvykę asmeniniais reikalais, o duoda viešus pareiškimus, 
tarytum būtų atstovai. Tokia neatsargi laikysena, gal ir nesąmo
ningai. ateina į talką sovietinei propagandai, kompromituoja pa
reiškėjus, pereinančius iš privačios į viešą plotmę. Nuvykę ten 
asmeniniais reikalais turėtų jais ir apsiriboti. Vietinė propaganda 
turi pakankamai talkininkų ir be jų.

OTAVOS-PARYŽIAUS ANTAUSIAI
Naują įtampą tarp Kanados 

ir Prancūzijos sukėlė Jean de 
Lipkowski vizitas Kvebekui. 
Kaip Prancūzijos valstybės sek
retorių užsienio reikalams, 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybė jį buvo pakvietusi užsukti 
Otavori, bet kvietimas buvo at
mestas. Kaip vėliau paaiškėjo, 
dėl to buvo kaltas ne Jean de 
Lipkowski, o prezidento G. Pom
pidou padarytas sprendimas 
gaullistų spaudimo dėka. Viešė
damas Kvebeke, J. de Lipkows
ki pareiškė, jog Kvebeko ir 
Prancūzijos santykiai yra svar
besni už diplomatinį vizitą Oto- 
vai. Jo teigimu, Otava 1965 m. 
yra patvirtinusi tiesioginius 
Kvebeko ir Prancūzijos ryšius 
švietimo ir kultūros plotmėje. 
Jis taipgi pranešė, kad Kvebe
kas ir Prancūzija planuoja pasi
gaminti ryšių satelitą televizijų 
kultūrinėms programoms trans
liuoti. Paryžiaus dienraštis “Le 
Monde” savo vedamuoju pa
smerkė prezidento G. Pompidou 
ir J. de Lipkowski pademonst
ruotą Otavos boikotavimą. Pa
sak “Le Monde”, Prancūzijos 
vyriausybė nieko nelaimės, tap
dama didesniais Kvebeko pat
riotais už pačius kvebekiečius. 
Premjeras P. E. Trudeau, pa
smerkęs J. de Lipkowski netak
tą. pasiuntė notą Paryžiun, rei
kalaudamas pasisakyti, kas iš 
tikrųjų šiandien yra Prancūzi
ja — Kanados vienvbės šalinin
kas ar jos priešas. Jis taipgi pa
siūlė peržiūrėti 1965 m. pasira
šytą sutarti, leidžiančia Kvebe
kui tiesioginius kultūrinius ry
šius su Prancūzija. Dar nespė
tus nutilti J. de Liokowski su
keltam triukšmui, Kvebekan at
vyko kitas prancūzų vyriausy
bės atstovas — J. Comiti, valsty

bės sekretorius jaunimo ir spor
to reikalams. Atrodo, ir jis 
vengs betkokių ryšių su Otava.

Montrealio dienraščio “La 
Presse” pranešimu, Kvebeko 
švietimo ministeris J. G. Cardi
nal ruošia naują įstatymą Mont
realio miesto salos teritorijai, 
kur bus sudaryta viena švietimo 
vadyba katalikų, protestantų, 
prancūzų ir anglų mokykloms. 
Angliškai bus leidžiama moky
tis tik tiems vaikams, kurių tė
vai namie vartoja anglų kalbą. 
Šis paragrafas sukels naują aud
rą St. Leonard ir kitose Mont
realio srityse gyvenančių imi
grantų tarpe. Lig šiol beveik vi
si imigrantai norėjo, kad jų vai
kai būtų mokomi angliškai* nes 
tokiu atveju jiems atsiveria pla
tesnės ateities perspektyvos vi
soje Kanadoje.

širdies ataka mirusio R. Win
ters laidotuvių pamaldose To
ronte dalyvavo apie 1.500 asme
nų, jų tarpe premjeras P. E. 
Trudeau su ministerių kabineto 
nariais ir eilė kitų politikų. Ve
lionis yra buvęs federacinio par
lamento nariu, premjero L. 
Pearsono vyriausybės prekybos 
ministerių, kandidatu į. liberalų 
partijos vadus, bet labiausiai yra 
išgarsėjęs kaip finansininkas ir 
visos eilės didžiųjų Kanados 
bendrovių direkcijų narvs. ku
riam rūpėjo ne tik milijonai, 
bet ir Kanados gerovė. Velionis 
buvo palaidotas gimtajame Lu- 
neburgo miestelyje, Naujoje 
Škotijoje.

Premjeras P. E. Trudeau sa
vo kabinetą papildė dviem mi- 
nisteriais be portfelio' šiuos 
postus gavo Herbert Gray iš 
Windsor© ir Robert Stanbury iš 
Toronto, dirbę parlamento sek- 

(Nukelta j 6-tą psl)

Vargo mokykla Hartfordo, Conn., miesto parodoje, kurią surengė 
vietos Lietuvių Bendruomenė. ^rt>tr. G. Peniko

PRANEŠIMAS Iš VOKIETIJOS

Nauja vyriausybė, nauja politika
Pradedant K. Adenaueriu, V. 

Vokietijoje visą laiką krašto val
dymas buvo arba vienų krikš
čioniškų grupių rankose, arba 
jų sudarytos koalicijos. Pasta
rąją jie sudarydavo dažniausiai 
su liberalais, tik 1966 m. suda
rė su socialdemokratais. Bet per 
š.m. rugsėjo 28 d. įvykusius rin
kimus į parlamentą socialdemo
kratai gavo tiek atstovų? kad 
ėmėsi iniciatyvos sudaryti koa
liciją su liberalais. Ir krikščio
niškos grupės kalbino liberalus, 
bet tie nesutiko. Pasirodo, libe
ralų bičiulystė su socialdemo
kratais prasidėjo jau anksčiau. 
Pvz. jau renkant valstybės pre
zidentą jie ėjo kartu su social
demokratais.

Rinkimų eiga
Rinkimuose dalyvavo kelioli

ka partijų ir grupių, bet į par
lamentą savo kandidatus tepra- 
vedė krikščioniškos grupės — 
CDU ir CSU, socialdemokratai 
— SPD ir liberalai — FDP. Vi
si kiti junginiai nesurinko 5% 
balsų ir todėl atkrito. Jų tarpe 
yra ir neonacių partija* prieš 
kurią buvo tiek daug kalbėta ir 
rašyta užsienyje, o ypač komu
nistiniuose kraštuose ir viduje. 
Krikščioniškos grupės pravedė 
242 atstovus, socialdemokratai 
224, o liberalai tik 30. Palygi
nus su buvusiu parlamentu, 
krikščioniškos grupės neteko 3 
atstovų, socialdemokratai lai
mėjo 22. o liberalai neteko 19. 
Su krikščioniškomis grupėmis ir 
seniau atsitikdavę įvairiai — 
kartais laimėdavo, kartais pra
laimėdavo. Pvz. 1949 m. jos pra
vedė i parlamentą 139 atstovus, 
1953 m. — 246, 1957 m. — 268, 
1961 m. — 242, o 1965 m. — 
245. Didesni svyravimai būda
vo pas liberalus. Jie 1949 m. tu
rėjo 52 atstovus, 1953 m. — 
51, 1957 m. — 41, 1961 m. — 
67, o 1965 m. — 49. Tik social
demokratai vis augo. Pvz. 1949 
m. jie turėjo 139 atstovus, 1953 
m. — 153,1957 m. — 169, 1961 
m. — 190, o 1965 m. — 202. 
Bet daugiausia jie paaugo šie
met. šitokios evoliucijos vertin
tojai mano, kad liberalai eina 
prie likvidacijos, o kraštas arti
nasi prie dviejų partijų siste
mos.

Kodėl taip?
Kad šiemet krikščioniškos 

grupės pravedė mažiau atstovu 
nei praeitą kartą, labiausiai kal
ta perdidelė akcija prieš jas. 

pradėta jau seniau, sustiprinta 
ypač rinkimų metu. Liberalai 
pralaimėjo daugiausid dėl po
sūkio į kairę, ypač užsienio po
litikoje. Socialdemokratų nuo
latinis kilimas aiškinamas nuo
latiniu pramonės kilimu V. Vo
kietijoje — didėjo darbininkų 
ir tarnautojų skaičius. Be to, 
jiems atiduoda savo balsus ir 
rentininkai, ypač buvę darbinin
kai ir tarnautojai, kurių rentos 
nėra didelės, ir, žinoma, miesčio- 
nys. Savo balsus už socialde
mokratus atiduoda ir dauguma 
jaunimo. Pastarasis socialdemo
kratus laiko pažangia partija. 
O jaunimo kiekvieniems rinki
mams priauga po kelis milijo
nus.

Koalicijos sudarymas
Rinkiminės propagandos me

tu ir krikščioniškos grupės, ir 
socialdemokratai kalbėjo apie 
laimėjimą, kad galėtų valdyti 
be koalicijos. Išėjo betgi kitaip 
— nei vieni, nei kiti vieni nega
li sudaryti daugumos parlamen
te. Kadangi nuo buvusios di
džiosios koalicijos vienų ir kitų 
atsisakyta, tai naujos koalicijos 
partneriu teliko liberalai. Kitaip 
sakant, parlamentinės aritmeti
kos dėka jie tapo lemiančia par
tija vyriausybės sudaryme, nors 
ir yra labiausiai pralaimėję rin
kimus. Pradžioje atrodė, kad ne
visi liberalai pritars koalicijai 
su socialdemokratais. Tarp ne
pritariančių buvo ir senasis par
tijos pirmininkas bei ilgametis 
kanclerio pavaduotojas Mende. 
Vėliau reikalai pakrypo naujos 
koalicijos linkme.

Busimasis kancleris W. Brandt 
yra 55 m., turi tris vaikus, nuo 
1949 m. parlamento narys, nuo 
1957 iki 1966 m. Berlyno mies
to burmistras, o vėliau užsienio 
reikalų ministeris. Jis yra bai
gęs gimnaziją. Pabėgęs nuo hit
lerinio režimo į Norvegiją, stu
dijavo istoriją. Dalyvavo ispanų 
kare respublikonų pusėje ir ra
šė norvegų laikraščiams. Patek
ti į kanclerius jis bandė Aden
auerio ir Erhardo laikais, bet 
nepasisekė. Po paskutinio nepa
sisekimo 1965 m. buvo pasakęs, 
jog daugiau į kanclerius nekan
didatuos. Socialdemokratų pir
mininku yra nuo 1963 m. — po 
Ollenhauerio mirties.

Busimoji politika
Vidaus reikalams rėmai jau 

suręsti, sustiprinti ir užpildyti 
krikščioniškų grupių, valdžiusių

Už parapijų 
lietuviškumą

Visiems rūpi išeivijos lietuviš
kumas. Viena pagrindinių mūsų 
išeivijos institucijų yra parapija. 
Kanados lietuviams katalikams 
rūpi, kad jų parapijos, organiza
cijos, institucijos atsispirtu nu
tautėjimui ir išliktų lietuviškos. 
Tam reikalinga vieninga ir pla
ninga veikla. Jai stiprinti, ko
ordinuoti, planuoti, apjungti 
steigiamas centras, kurio narius 
išrinks Kanados lietuvių katali
kų atstovų suvažiavimas*. Pasta
rasis šaukiamas š.m. lapkričio 
1-2 dienomis Toronto Prisikėli
mo par. patalpose. Registracija 
prasidės lapkričio 1, šeštadienį, 
10 v.r., posėdžiai — 11 v.r. Or
ganizacinis komitetas kviečia da
lyvauti parapijų, kapelionijų, 
organizacijų, institucijų atsto
vus. Bus organizacinio komiteto 
pirmininko pranešimas, kun. 
prof. St. Ylos paskaita “Katali
kiškoji veikla į naują kelią”, dis
kusijos, statuto projekto svars
tymas, nutarimai. Suvažiavimas 
baigsis bendra vakariene. Tiki
masi, kad suvažiavime dalyvaus 
vysk. V. Brizgys, K. Kleiva iš Či
kagos ir kt. Sekmadienį 11.15 
v.r. iškilmingas pamaldas laikys 
ir pamokslą pasakys vysk. V. 
Brizgys.

Kadangi tai svarbus suvažia
vimas, turėtų būti gausiai atsto
vaujamos visos parapijos, orga
nizacijos ir institucijos. Neat- 
siuntusieji savo atstovų parodys 
savo nerūpestingumą bei nesi- 
domėjimą gyvybiniais lietuvių 
reikalais religinėje srityje. Gy
vename perdaug atsakingą metą, 
kad galėtume į tuos dalykus žiū
rėti abejingai. Tad visi dalyvau
kime per savo atstovus! Rengė
jai tikisi gyvo visų atsiliepimo.

KLKC org. komiteto inf.
J. KAIRYS

V. Vokietiją 20 metų. Dabar jie 
tegali būti taisomi bei papildo
mi. Ar darant tai pasiseks nau
jajai koalicijai pasukti daugiau 
į kairę, nežinia. Atrodo, bus la
bai daug stabdžių. Užsienio rei
kaluose bus lengviau. Krikščio
niškų grupių kancleriai, pažin
dami* Kremliaus kėslus, pirmoje 
eilėje plėtė ryšius su laisvuoju 
pasauliu. Didžiosios koalicijos 
metu buvo padarytas didelis po
sūkis į rytus, geriau pasa
kius, Į komunistinius kraštus, 
nors rezultatai yra lygūs nuliui. 
— beveik viskas atsimušė į 
Maskvos “niet”, kaip į akmenį. 
Nežiūrint to, dabartinė koalici
ja kreips savo politiką dar dau
giau į rytus. Dėlto ji gali apleis
ti santykius su Vakarų pasauliu, 
nors šis buvo ir dar tebėra V. 
Vokietijai gyvybinė atrama. Tuo 
būdu gali susilpninti saugumą 
ne vien savo kraštui, bet ir vi
sam laisvajam pasauliui, ypač 
Europai.

Stipri opozicija
Pirmą kartą V. Vokietijos 

valstybinio gyvenimo istorijoje 
valdys socialdemokratai, o krikš
čioniškos grupės liks opozicijo
je. Koalicija nebus stipri, nes 
parlamente ji teturės dvylikos 
atstovų persvarą, jei visi libera
lai palaikys ją. Opozicija bus 
gausi skaičiumi ir stipri savo ko
kybe. Todėl koalicijai nebus 
lengva valdyti. Kaikas jau pra
našauja, kad ji negalės ilgai lai
kytis, kad turės paleisti parla
mentą ir skelbti naujus rinki
mus.

Jei sąjungininkai leistų Ber
lyno atstovams turėti balso tei
sę, tai busimoji koalicija kiek 
sustiprėtų, nes jai tektų 14 at
stovų, opozicijai tik 7. Iki šiol 
tokios teisės jie neturi, nes prie
šinasi Maskva.

Buvusiame parlamente opozi
ciją sudarė liberalai, bet jie, tu
rėdami tik 49 atstovus, nepajė
gė atlikti opozicijos vaidmens 
prieš koalicija iš 447 atstovų. 
Dabar krikščioniškos grupės, 
būdamos opozicijoje, ne tik 
pailsės po ilgo ir labai sunkaus 
darbo, bet ir turės daugiau lai
ko įsigilinti į krašto aktualijas, 
atsinaujinti. Vėliau galės vėl 
sėkmingai vadovauti valstybės 
gyvenimui.

Šiuo metu naujoji koalicija ri
kiuoja savo jėgas, planuoja atei
ties politiką.

Pasaulio įvykiai
BEVEIK VISUOSE AMERIKOS MIESTUOSE ĮVYKO PRO

TESTO DEMONSTRACIJOS prieš Vietnamo karą, kurių, iniciato
riais daugiausia buvo jaunimas, o rėmėjų gretoms priklausė 17 
senatorių ir 47 kongreso atstovai. Prez. R. Niksonas iš anksto 
buvo pareiškęs, kad šis protestas neturės jokios įtakos jo politikai. 
Viceprez. S. Agnew spaudos konferencijoje žurnalistus supažin
dino su š. Vietnamo premjero P. V. Dong per Hanojaus radiją 
paskelbtu laišku “brangiems draugams amerikiečiams”, linkėju
siu sėkmės progresyviems amerikiečiams priversti prez. R. Nik- 
sono vyriausybę atšaukti karius iš P. Vietnamo. Viceprez. S. Ag
new Š. Vietnamo premjero P. V. Dong laišką pavadino grubiu 
kišimusi į JAV vidaus reikalus. Laiškas, be abejonės, liudija,
kad demonstrantai padarė dide
lės žalos savo kraštui, susilpnin
dami amerikiečių poziciją Pary
žiaus derybose. Demonstracijose 
buvo laukta milijonų dalyvių, 
bet teko pasitenkinti šimtais 
tūkstančių. Nors pagrindiniais 
demonstracijų židiniais buvo 
universitetai, * dalyvavo tik stu
dentų mažuma: 19.500 studen
tų turinčiame Texas Tech de
monstravo vos 300, iš 34.000 
Temple universiteto Filadelfijo
je studentų demonstrantų ne
buvo nė pilno tūkstančio. Kaiku- 
riose vietovėse kartu vyko ir de
monstracijos už Vietnamo karą. 
P. Vietnamo prez. N. V. Thieu 
pakvietė šimtą studentų atstovų 
atvykti į P. Vietnamą* ir susi
pažinti su komunistų žiauru
mais. JAV ir Kanados *spaudoj e 
pagrindinis dėmesys buvo skiria
mas demonstracijoms, beveik vi
siškai nutylint nemažiau svarbų 
įvykį — naujai atrastą masini 
400 civilių kapą Hue mieste, kur 
jie buvo komunistų nužudyti 
1968 m. Jeigu tokį nusikaltimą 
būtų padarę amerikiečiai, apie 
jį tikriausiai skaitytojai būtų bu
vę painformuoti stambiomis ant
raštėmis laikraščiuose.

Sovietų Sąjungos trijų “So- 
juz” erdvėlaivių skrydis su 7 
astronautais nepademonstravo 
nieko naujo, išskyrus automati
niais prietaisais atliktą geležies 
suvirinimo bandymą “Sojuz 6” 
erdvėlaivyje. Vilniaus “Tiesoje” 
skaitytojai buvo informuojami 
paryškintu šriftu pirmame pus
lapyje skelbiamais pranešimais, 
kai tuo tarpu amerikiečių nusi
leidimas mėnulyje buvo sutik
tas kaip eilinė žinia.

Kanados premjero P. E. Tru
deau vyriausybė užmezgė diplo
matinius ryšius su Vatikanu. 
Pirmuoju Kanados ambasado
rium Vatikane paskirtas dr. J. 
E. Robins, buvęs Brandon uni
versiteto rektorius ir dabartinis 
“Canadiana” enciklopedijos vyr. 
redaktorius. Vatikano pronunci- 
jaus pareigos Otavoje teko lig
šioliniam apaštališkajam atsto
vui mons. E. Clarizio. Premjero 
P. E. Trudeau teigimu, ryšiai su 
Vatikanu bus naudingi Kanados 
užsienio reikalų ministerijai, nes 
Vatikanas yra tapęs reikšmingu 
informacijos šaltiniu, šį premje
ro P. E. Trudeau žingsnį pasmer
kė United Church ir kitos pro
testantų susiskaldžiusios bendri
jos. Iš politikų didžiausią pro
testą reiškė T. C. Douglas, NDP 
socialistų partijos vadas ir bap
tistų pastorius.

Popiežius Paulius VI privačio
je audiencijoje priėmė mėnulį 
pasiekusius amerikiečių astro
nautus N. Armstrongą, pik. M. 
Collinsą ir pik. E. Aldriną su 
žmonomis. Vėliau jie buvo pri
statyti vyskupų sinodo daly
viams ir Vatikano diplomatams. 
Valandą laiko astronautai pasa
kojo istorinio skrydžio įspūdžius 
ir televizijos ekranuose rodė 
spalvotas šios kelionės skaidres. 
Jie buvo atžymėti specialiai nu
kaldintais aukso medaliais. Ast
ronautai taipgi buvo iškilmingai 
sutikti Bonnoje ir V. Berlyne.

Sovietų užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas Vasilijus 
Kuznecovas su grupe patarėjų 
atskrido į Pekingą pradėti de
rybų su kiniečiais sienų klausi
mu. Ar derybos bus sėkmingos, 
tenka abejoti, nes Kinija ruošia
si karui. Tai liudija Pekingo 
kompartijos žurnale “Raudonoji 
Vėliava” paskelbtas įsakas iš
sklaidyti pramonės įmones po 
visą kraštą. Žurnale atvirai pra
sitariama: “Jeigu JAV imperia
lizmas ar socialistinis imperializ
mas pradėtų karą prieš Kiniją, 
mes turėsime didesnes galimy
bes manevruoti. Kiekviena vieto
vė tada galės kovoti savaran
kiškai, sutriuškinti priešą ir lai
mėti karą.” Socialistinio impe
rializmo terminas yra taikomas 
sovietams.

A. Dubčekas pasitraukė iš Če

koslovakijos parlamento pirmi
ninko pareigų. Kartu su juo iš 
parlamento vykdomojo komite
to atsistatydino J. Smrkovsky ir 
penki kiti liberalieji komunis
tai. Iš kompartijos buvo pašalin
tas ekonominių reformų archi
tektas Ota Sik, šiuo metu pro
fesoriaująs Šveicarijoje. Kom
partijos vadas G. Husakas Ško- 
dos įmonėje Pilzene darbinin
kams pasakytoje kalboje garan
tavo, kad Čekoslovakija negrįš 
į A. Novotny teroro laikus ir kad 
A. Dubčekas bei kiti pašalinti 
vadai nebus teisiami. Jis taipgi 
pasmerkė 28.000 čekoslovakų, 
pasilikusių užsienyje. Milicinin
kai jau lanko pabėgėlių butus 
ir ruošia sąrašą jų nuosavybėms 
konfiskuoti.

Paryžiuje mirė kun. Ch. D. 
Boulogne, domininkonas, ku
riam širdies perkėlimo operaci
ja buvo padaryta 1968 m. gegu
žės 12 d. ši operacija jo gyveni
mą prailgino 17 mėnesių ir pen
kiom dienom. Ilgiausiai gyve
nantis žmogus su svetima širdi
mi dabar yra amerikietis L. B. 
Russel, kuriam operacija buvo 
padaryta 1968 m. rugpjūčio 24.

Iš R. Vokietijos į Daniją Bal
tijos jūra pabėgo 28 metų am
žiaus M. Burmeister iš R. Berly
no. Apsirengęs naro drabužiais, 
jis 30 mylių plaukė po vandeniu 
ir vandens* paviršiuje, traukia
mas motociklo motoru varomo 
aparato, kurį buvo pats pasiga
minęs.

Britanijon iš Kinijos grįžęs 
Reuters žinių agentūros kores
pondentas A.* Grey, kurį kinie
čiai kalino ilgus mėnesius jo pa
ties bute, atskleidė neįtikėtiną 
Mao “raudonųjų sargų” žiauru
mą. Įsiveržę 1967 m. rugpjūčio 
18 d. į jo butą, jie A. Grey iš
sitempė į kiemą, ištepė juodais 
dažais ir ilgas valandas vertė 
stovėti labai nepatogioje pozici
joje. Pasak A. Grey, iš bėgančio 
prakaito prie jo kojų susidarė 
vandens valka, kurioje jis galė
jo matyti savo veidą. Kai paga
liau jam buvo leista išsitiesti, 
žvilgsnis atsidaužė į priešais jo 
veidą pakartą A. Grey priklau
siusią katę.

Spalio 1 d. pasibaigė Jungti
nių Tautų pernai priimtas nu
tarimas, kad Britanija Gibralta
rą atiduotų Ispanijai. Britai ši 
nutarimą ignoravo, nes gibralta- 
riečiai didele balsų dauguma 
yra pasisakę už ryšius su Brita
nija. Ispanija dabar žada imtis 
kitų priemonių. Pirmiausia ji 
nutraukė telefono ir telegrafo 
ryšius su Gibraltaru ir atsiuntė 
keletą karo laivų prie Gibral
taro, nors jie yra bejėgiai prieš 
britų gerokai didesnį karo lai
vyną*.

Vokiečių žurnalo “Der Spie
gei” teigimu, dabartinis kancle
ris K. G. Kiesinger karo metais 
buvo Vatikano informatorium. 
Tik dėl šios priežasties jis suti
ko būti nacių užsienio reikalų 
ministerijos radijo propagandos 
departamento viršininko pava
duotoju. Pasak žurnalo, K. G. 
Kiesinger tokį pareiškimą yra 
padaręs 1946 m. internuotų vo
kiečių stovykloje.

Prancūzijos prez. G. Pompi
dou sovietų atžvilgiu laikosi De 
Gaulle pradėtos politikos. Mask
voje penkias dienas viešėjo už
sienio reikalų ministeris M. 
Schumann. Buvo sutarta eilė 
bendru projektų ir planų. Pvz. 
sekančiais metais Prancūzija ir 
Sovietų Sąjunga mėnulin nuleis 
veidrodį atmušti iš žemės siun
čiamiems spinduliams. Kadangi 
šį eksperimentą amerikiečiai 
įvykdė nusileidimo metu, atro
do, sovietai taip pat ruošiasi iš
laipinti savo kosmonautus mėnu
lyje. Sovietu ir prancūzų santy
kiams gerinti prez. G. Pompidou
1970 m. aplankys Maskvą, o
1971 m. Prancūziion vra pasiža
dėję atvykti L. Brežnevas. A. 
Kosyginas ir N. Podgomas.
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ATSISVEIKINANT SU KUNIGU 
VADOVAVUSIU SPORTUI

Atsisveikinti niekad nėra ma
lonu. ypač su asmeniu, su ku
riuo teko daugelį metų artimai 
bendrauti. Tai galėtų patvirtin
ti nemažas skaičius Toronto jau
nimo, kuriam dažnai tekdavo su
eiti su Tėvų Paulium. Virš 16 
metų turėjome jį savo tarpe ir 
laikėme lyg ir nuosavybe, tačiau 
netikėtai prieš keletą savaičių 
sužinojome, kad Tėvas Paulius 
Baltakis, OFM, iškeliamas iš To
ronto į Brooklyną. Sunku, ro
dos, būtų žmogui, dirbusiam 16 
metų vienoje vietoje, viską pa
metus kraustytis kitur, bet jau 
vienuolių tokia dalia — kur vy
resnieji skiria, ten ir privalai 
vykti.

Tėvo Pauliaus veikla Toronto 
Prisikėlimo parapijoje prasidė
jo beveik nuo pat jos Įsikūrimo. 
Kaip ir kiekvienam, pradžioje 
nebuvo jam lengva. Tačiau jau
nas, pilnas energijos ir pasišven
timo kunigas su nepaprastu ryž
tu ėmėsi visų darbų, kuriuos 
jam vyresnieji skyrė. O kuriant 
naują parapiją tų darbų būta 
įvairių įvairiausių? Statant pir
muosius parapijos pastatus, ma
tėme T. Paulių aiškinantis su ar
chitektais, rangovais, o neretu 
atveju su kastuvu rankose lygi
nantį žemę. Pastatams išdygus, 
prasidėjo tikrasis parapijos kū
rimo darbas. T. Bernardinui įkū
rus sporto klubą “Aušra”, po 
pusmečio ji globoti buvo paves
ta T. Pauliui, šis pradžioje kra
tėsi tos pareigos, manydamas 
negalėsiąs tinkamai atlikti, ta
čiau klebono ir sanbrolių pri
kalbėtas, visu uolumu ėmėsi dar
bo. Priaugus kolonijoje jauni
mo. iškilo reikalas įsigyti vasa
ros stovyklavietę. Tėvam pran
ciškonam nupirkus Naujoj-Wa- 
sagoj miško, po poros metų pa
vedama T. Pauliui tęsti stovyk
lavietės Įrengimo darbus. Nepa
prasto darbštumo ir racionalios 
organizacijos dėka jis su labai 
kukliais finansiniais ištekliais 
įrengė pranciškonų stovyklavie
tę. kuri gali konkuruoti su ge
riausiomis lietuvių stovyklavie
tėmis Š. Amerikoje. O kiek dar
bo kas metai yra Į ją Įdedama, 
labai nedaug kas iš mūsų težino. 
Stovyklavietės Įrengimo ir jos 
išlaikymo darbuose T. Pauliui 
padėjo nemažas būrelis talki
ninkų.

Nesvetimas T. Pauliui ir pa
storacinis darbas, ligonių lan
kymas, Įvairūs parapijiečių so
cialiniai ir šalpos reikalai, vado
vavimas tretininkams, pareigos 
pranciškonų vadovybėje, ben
dradarbiavimas spaudoje ir eilė 
kitu darbu.*

Nesuklysiu pasakęs, kad ar
čiausiai širdies T. Pauliui buvo 
Prisikėlimo parapijos sporto 
klubas “Aušra”, kuriam jis sky
rė visą savo atliekamą laiką ir 
didelę dalį poilsio valandų. 
Augštaitiško užsispyrimo ir la
bai didelių pastangų dėka jis iš
ugdė šį sporto klubą i vieną pa
jėgiausiu vienetų visoje š. Ame
rikoje. šiandien juo pagristai 
didžiuojasi ne tik Toronto Pri
sikėlimo parapija, bet ir š. Ame
rikos sporto sąjunga, čia iškilo 
T. Pauliaus sugebėjimas susi
rasti pasišventusių sportuojan
čiam jaunimui žmonių, kurie il
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gus metus kantriai nešė sunkią 
įvairių sporto šakų vadovų naš
tą. Per “Aušros” klubą, globo
jant T. Pauliui, praėjo šimtai 
mūsų jaunimo, kurie prisimena 
jį kaip gerą draugą, sporto va
dovą ir įvairias jaunimo proble- 
lemas suprantantį kunigą.

Tėvo Pauliaus vardas yra ge
rai žinomas visiems, kurie bent 
kiek dirba su sportuojančiu jau
nimu Š. Amerikoje. Daugelį 
kartų jis buvo prašomas įeiti į 
sporto sąjungos augščiausių va
dovų eiles, bet likdavo nuošaly
je ar sutikdavo būti renkamas į 
mažiau svarbias pareigas, nes 
pirmoje vietoje rūpinosi savo 
klubo reikalais. Labai nedaug 
tebuvo sporto varžybų, sporto 
darbuotojų suvažiavimų, kuriuo
se T. Paulius nebūtų dalyvavęs, 
ir tai ne kaip nuošalus stebėto
jas, bet kaip atsakingas parei
gas einąs vadovas ar atsivežtų 
sportininkų globėjas. Jo supro
jektuotu statutu ir dabar tebe- 
sivadovauja Š ALF AS Sąjunga. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad jis 
šiandien yra vienas iš nedauge
lio, kuris geriausiai pažįsta lie
tuviškąjį sportą ir iš jo išplau
kiančias problemas visoje š. 
Amerikoje.

T Paulius — akcijos žmogus. 
Jo darbai, atlikti Toronto Prisi
kėlimo parapijai ir visai koloni
jai, yra reikšmingi, ypač spor
tuojančiam jaunimui. Tai žmo
gus, galima sakyti, alergiškas 
reklamai. Tiems, su kuriais jam 
teko dirbti, o jų buvo šimtai, jis 
paliko religingo, draugiško, 
energingo ir labai darbštaus ku
nigo įspūdį.

Su* Tėvo Pauliaus išvykimu 
netenkame darbininko, kurio 
darbas turi būti tęsiamas. Ge-« 
riausiai atsidėkoti jam galime 
tęsdami jo puoselėtą darbą. O 
tai mūsų visų sporto darbuoto
jų, tėvų, parapijų vadovų bei 
visuomenės veikėjų pareiga.

Sėkmės, Tėve Pauliau, nau
jose pareigose! J. G.

Tėvas Paulius Baltakis, OFM, 16 
metų dirbęs Toronto Prisikėlimo 
parapijoj, ypač su sportuojančiu 
jaunimu, išvyko naujom parei
gom į Brooklyną.

Lietuva nėra be nugarkaulio
Lietuvos Vilniaus savitumas, kurį Maskva smerkia ir kartu atsargiai respektuoja

Prancūzų žurnalistai Pierre ir Re- grupei bei apsaugoti nuo įpras- įrahkių, precizinių instrumentų, 
nėe Gosset, paskelbę straipsnį apie tinių girtuoklių. radijo bei televizijos dalių ga-
savo viešnagę Vilniuje ir Sov. Są- Taigi, čia vra senu maldinin- mybos įmonės.
jungoje “Dernieres Nouvelles d’Al- 
sace” rugsėjo 2 <L, parašė ir kitą, 
kurį atspaude “Nice Matin” š. m. 
rugsėjo 5 d. laidoje. Su pirmuoju 
straipsniu supažindinome skaitytojus 
“T. 2.” 42 numeryje, o antrąjį patei
kiame šiame numeryje. Pažymėtina, 
kad jame yra aiškių klaidų, kilusių 
galbūt iš prolenkiškų šaltinių. Red.

Malda gatvėje
Štai vieninteliai senojo Vil

niaus vartai, likę XV š. pylime. 
Praeiname juos ir matome su
klupusias ant grindinio vidury 
gatvės tris senutes, kurios mel
džiasi susikaupusios, nukreipu
sios savo akis į Marijos statulą 
įdauboje. Reikia įsignybti, kad 
prisiverstum atsiminti, jog esi 
Sov. Sąjungoje 1969 m. Tai juk 
pusšimtis metų nuo Sov. Sąjun
gos atsiradimo. Tai 50 metų nuo 
spalinės revoliucijos, visiškai 
nušlavusios “praėjusio šimtme
čio tamsumą”.

Sovietinės Lietuvos respubli
kos sostinėje yra 40 atvirų diev- 
namių — tiek pat, kiek ir Mask
voje, turinčioje 25 kartus dau
giau gyventojų. Tai katalikų, or
todoksų, protestantų, baptistų ir 
net septintosios dienos adventis
tų dievnamiai. (Ar tai tikslus 
skaičius, šiuo momentu neįma
noma patikrinti, bet verta prisi
minti, kad tai propagandinės 
įstaigos užsienio žurnalistams 
pateikti duomenys, Red.). Ta
me mieste akis visur užkliūva 
už bokštų, kurių dauguma atnau
jinti dabartinio režimo, šv. Pet
ro ir Pauliaus bažnyčioje yra 
2000 statulų, šventųjų figūrų, 
angelų bei arkangelų, kurios 
žengia* iš sienų, kyla*iš navų, 
Įsikabina piliorių, kybo skliau
tuose. Tai tikras košmaras varg
šui ateistui. (Deja, autoriai ne
pasako, kiek yra uždarytų šven
tovių, Įskaitant Vilniaus kated
rą, Red.).

— Vilniuje turime 25 kino 
teatrus ir 3 teatrus, — droviai 
aiškina mūsų vertėja. Tai ta pa
ti, kuri anksčiau apgailestavo, 
kad mes neatvykom i Joninių 
laužą.

Naktibaldos
Sekančią naktį vaizdas pasi

keitė. Mus staiga pažadino byt
nikų pilna gerkle dainuojama 
“Yellow Submarine”. Tai būre
lis mergaičių ir berniukų su 
mini-sijonėliais ir ilgais plau
kais, kurie vingiavo mūsų pa
langėje Lenino prospekte (Ge
dimino gt., Red.) tarp gatvės 
laistytojų. Beveik penkta valan
da. Jau aušta, o du mėlynšvar- 
kiai milicininkai vaikščioja kito
je šaligatvio pusėje, vaidinda
mi nieko negirdėjusius. Kaimy
ninė “Neringos” kavinė ką tik 
uždaryta. Iš tikro tai diskoteka, 
kuri atidaroma 10 vai., kai 
Maskvos gyventojai ruošiasi 
miegoti. Nelengva jon patekti 
— reikia parodyti baltą ranką. 
Paprasčiau tariant, reikia duo
ti keletą rubliu išlaikyti anai 
smagiai mergaičių ir berniukų

RAUDONOJI LYDIJA
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai

Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pasiekė Ameriką
Perskaičius laišką, man vis- 

dėlto nebuvo aišku, ką turiu su 
juo daryti? Padariau to laiško 
nuorašą ir paslėpiau kartu su 
originalu Gordono bute.

Laimei, dviem dienom pra
ėjus, man pavyko to laiško atsi
kratyti. Buvau pakviesta į Por
tugalijos pasiuntinybės ruošia
mą pokylį. Kvietė ministeris 
Pedreiras. šiame baliuje susipa
žinau su amerikiečių diplomatu 
Clark McNennan. Iš pasikalbė
jimo paaiškėjo, kad jis po poros 
dienų skris lėktuvu į Vašingto
ną. Pasitaikius gerai progai, at
sisveikindama įkišau jam į ap
siausto kišenę tą voką. Atskirai 
mašinėle buvau prirašiusi savo 
pastabą, kad tą laišką jis turėtų 
įteikti užsienių reikalų ministe- 
riui. Ir štai gruodžio pradžioje 
čekoslovakjos MVD ministeris 
Švabas buvo jau pašalintas iš pa
reigų. Tačiau jis buvo laimin
gas, nes gavo naują paskyrimą 
— vieno baldų fabriko valdyto
ju. Tačiau man buvo aišku, kad 
jo suėmimo klausimas kybo ant 
plauko. JAV užsienių reikalų 
ministerija švabo laišką jau bu
vo gavusi, bet, kaip ir visuomet, 
į tokius svarbius ir sau palan
kius dalykus visai nereagavo. 
Man buvo irgi nesuprantama, 
kodėl amerikiečiai tokių šaunių 
progų neišnaudoja?

Santuokos pareiškimas
Gruodžio 21 d. gavau iš Gor

dono pasiūlymą vesti. Be to, su 
. Britanijos pasiuntinybės pagal* 

ba kažkur kažkurią dieną mane 
pažadėjo išsiųsti per sieną į lais
vę. Būdami laisvėje ir nuvykę į

Taigi, čia yra senų maldinin- mybos įmonės.
kiu ir jaunų naktibaldų, auto- — Mes gaminame daugiau 
nomiškų folklorininkų, libera- elektros skaitiklių ir viduti- 
lių rašytojų, naujųjų aristokra- n10. kalibro gręžtuvų nei bet-
tų, bet Maskva Baltijos respubli- kuris kitas miestas Sov. Sąjun- 
koms tvarkyti yra užsimovusi 8°Je> .na mums^ būsima- 
pirštines!

Nusiaubtas kraštas
Lietuva visdėlto nėra labai 

sunkus atvejis. Jos kalba miglo
tai originali, priklauso indoeu
ropiečių grupei, savo šaknimis 
gimininga su sanskritu. Pats 
kraštas mažiausiai 20 metų 
kiekviename šimtmetyje turėjo 
skirti atsistatymui. Jame siau
tėjo kryžiuočiai, švedai, prūsai, 
Napoleono kariai, naciai, Rau
donosios Armijos mongolai “iš
laisvintojai”. Buvusi 20 metų 
Pilsudskio Lenkijos provincija, 
vėliau kentėjus ketverius me
tus nacių okupaciją, Lietuva 
1945 m. pateko Stalino Rusijos 
geležinėn valdžion ir “savo pra
šymu” tapo Sov. Sąjungos res
publika. (Autoriai, matyt, nesu
sigaudo Lietuvos istorijoj. Lie
tuva nebuvo Lenkijos dalimi, tik 
Vilniaus sritis buvo pilsudski- 
nės Lenkijos okupuota; Sov. Są
jungos “respublika” Lietuva pa
daryta 1940 m., Red.).

Atkakli, nacionalistinė 
provincija

Neteisinga būtų priekaištauti 
Lietuvai, kad neturi stipresnio 
nugarkaulio, ši klausimą, būda
mi Vilniuje, pateikėm keturiem 
asmenim.

— Kuri svetima Įtaka yra la
biausiai ryški Jūsų krašte?

— Žinoma, lenkų, — atsakė 
pirmasis.

— Vokiečių, nuo pat senovės, 
— tarė antrasis.

— Rusų..., — aiškino trečia
sis, bet jis yra partijos narys. v .

— Ukrainiečių, — pastebi ket- 0 hkusius 75% — išmokėti 
virtasis. — Ukrainiečiu Lietu- Per 10 metU- T°ie šalyje, kur, 
voje šiandieną yra 40%. teoriškai imant, nėra turtų nei

Oficialiai statistika prideda sutaupų ir kur atlyginimo vidur- 
39 kitas “Įvairias tautybes” (ir- ’c r ’ rno"oc’
gi nušnekėta, Red.).

— Dvidešimt nuošimčių mūsų 
tautiečių gyvena užsienyje, — 
pasakojo mums jaunas politech
nikos instituto studentais ir pri
dūrė: “Gaila...” Bet ne Mask
vai, kuriai tai palengvino žygį. 
Jos tolerancija, pasireiškusi po 
20 metų, rodo baimę, kurią ji tu
rėjo aneksuodama Lietuvą, 
tramdydama df atkaklią, nacio
nalistine lenku provincija 
Red.).

Daugiau profesorių 
nei studentu?

Ex-Vilno, tapęs Vilniumi 
sostine vietoje Kovno — Kauno, 
kuris laikomas mažiau saugiu, 
dabar sudaro Įspūdi mažo mies
to. Jo gyventojai stengiasi kiek 
galėdami prisitaikyti prie gerų
jų ir blogųjų pusių socialistinės 
sistemos, primestos paskutinio
jo valdovo.

Yra keletas pramonės Įmo
nių, kurios perdirba importuo
tas žaliavas, nes Lietuva jų ne
turi. Taipgi yra baldų, mašinų-

Angliją susituoksime. Aš jį my
lėjau — jis man buvo geras ir 
visuomet tikras džentelmenas. 
Jaučiausi jo neverta. Į vedybų 
pasiūlymą, švelniai prisiglaudu
si, atsakiau, kad stengsiuos bū
ti gera ir ištikima žmona. Vis- 
dėlto kažkodėl buvau prietarin
ga ir tokios laimės galimybe ne
tikėjau. Tai tik graži svajonė!

Sekantį vakarą apsilankė ma
no bute pik. Burda. Jis man pa
pasakojo, kad Čekoslovakijos ir 
Maskvos MVD nebūtų priešin
gas mano vedyboms su Gordo- 
nu, jeigu aš ir toliau sutikčiau 
šnipinėti Sovietų Sąjungai. Ir 
užsieny gyvendama aš būsianti 
sovietų žvalgybos kontrolėje — 
turėsiu tam tikrai? laikotarpiais 
pranešinėti nurodytam ryšinin
kui.

Po Naujų Metų, sausio mėne
sio vidury, Gordonas man pra
nešė, kad viskas vyksta gerai. 
Pasiruošimas išsiųsti mane per 
sieną į Vakarus irgi eina be kliū
čių. Tokia šviesia ateitimi džiau
giausi kaip vaikas. Blogiui tar
naudama nemačiau gėrio ir gro
žio. Dabar pajutau savyje kažką 
gero ir gražaus.

Kur Gordonas?
Vasario 5 d. visai netikėtai 

dingo iš Prahos horizonto ma
no Gordonas.

Tuoj kreipiausi į Britanijos 
pasiuntinybę. Iš karo attache 
Branburry sužinojau, kad Gor
donas atšauktas į Londoną. Prie
žastis . . . kažkokie šeimos rei
kalai. Mane ypač stebino tas iš
vykimo staigumas. Jeigu jis bū
tų išvykęs laikinai, man būtų 
apie tai pranešęs. Dabar ničnie
ko! Manding, Gordono butas 

sis politechnikas. Matydamas, 
kad savo vidutinišku entuziazmu 
mūsų neįtikino, pridūrė:

— Anksčiau mes negaminom 
nė vinių.

Nežinia, ar tai pasaka, ar tik
rovė, bet lygiai tą patį girdime 
visose trijose Baltijos respubli
kose. Ne tiktai tą patį, bet ir 
tuo pačiu būdu, tais pačiais žo
džiais.

— Vilnius šiandieną turi 
daugiau profesorių nei 1936 m. 
mokinių.

Tai beveik tiesa. Propagandos 
jėga yra vienas sraigtų,. laikan
čių suvaržytą šalį. Ji visuomet 
maišo tiesą su tiespanašumu. 
Bet jos silpnybė yra ta, kad 
gausiai prideda melo.

Neerzinti vietinių
Kiekviename Vilniaus kampe 

gali pastebėti grasų kontrastą 
pavyzdingos sostinės ir kartu 
susiaurintos, snūduriuojančios, 
truputį užmirštos. Federacinė 
Maskvos valdžia norom ar ne
norom derina konformizmą su 
modernumu, nepaprastai rūpin
damasi neužgauti be reikalo vie
tinių papročių bei jausmų, ko
kie jie bebūtų — krikščioniški 
ar buržuaziniai...

Aplankęs tokią pačią seriją 
modernių pastatų kaip Rygoje, 
pastebi vienodą planą, toki pat 
fasadą, balkonus toje pat vie
toje, tą patį skaičių augstų, kaip 
ir visuose sovietiniuose mies
tuose. Visdėlto Vilniuje randi 
staigmeną: dauguma apartamen
tų čia parduodami kaip bendra 
nuosavybė. Įmokėti reikia 2000

per 10 metų. Toje šalyje, kur, 
teoriškai imant, nėra turtų nei

kis yra apie 100 rb Į mėnesį, — 
kyla klausimas — iš kur tie 2000 
rublių? Tai tikra mįslė

Saugojant tradicijas, atsisaky
ta paliesti senamiesti. Tai paste
bėjome vaikščiodami tarp XVI 
ir XVII š. pastatų Gorkio gat
vėje, kuri baigiasi koplyčia, kaip 
ir kiekvienas akligatvis. Bet se
kančią dieną, nuėję ten be va
dovo, radome kitą medalio pu
sę. Tame gete iš vokiečių okupa
cijos laikų, kur gyveninio sąly
gos yra viduramžiškos. — nė 
labiausia nuskurdęs Mississip
pi negras nesutiktų gyventi.

Ar ant Vilniaus Sov. Sąjun
ga uždėjo tiktai fasadą? Tai bū
tų rizikinga išvada. Vilniuje vi
dutinio piliečio gyvenimas nesi
skiria nuo gyvenimo Minske, 
Charkove ar Rostove.

Visdėlto čia Maskva saugosi. 
! kad perstipriai neužmintų ant 

nuospaudos. Daugiau nei Rygoj 
ar Taline. Vilniuje yra toleruo
jamas “lokalizmas”, kurį stipriu 
balsu smerkia Kremlius? Jo rei
kia bijoti, jį reikia atsargiai re
spektuoti ...

(?!

ir

ii

buvo visai. ištuštintas. Tai jau 
blogas ženklas — galvojau.

Ir po keturiolikos dienų Gor
donas nepasirodė. Aš viso to ne
galėjau suprasti. Kas atsitiko? 
Kodėl? Pagaliau tuo reikalu kal
bėjau su savo nauju žvalgybos 
ryšininku Jirka. Klausiau jį, ar 
nieko nežino, kur ir kodėl dingo 
Gordonas? Jis iš viso dėjosi nie
ko nežinąs ir mano klausimu 
buvo labai nustebęs. Tylu, kaip 
prieš audrą; tartum Gordono 
Prahoje iš viso nebuvo. Net aš 
pati kartais paabejodavau: ar 
viskas tvarkoje su mano protu? 
— pati save klausdavau. Kartą 
radau savo portfely raštelį: 
“Linkiu tau tik gero. Gordonas”.

Nesulaikomos ašaros
Po to aš verkiau ištisomis va

landomis. Gyvenimas pasidarė 
tuščias ir beprasmis. Tai vienin- 
lė mano gyvenimo prošvaistė, 
nuskaidrinusi mano gyvenimo 
kelią, išsklaidžiusi mane supu
sias sutemas. O koks baisus siel
vartas! Susivaldžiau. Nuvykusi i 
Britanijos pasiuntinybę gavati 
audienciją pas Branburry. Tei
ravausi apie Gordoną. Kodėl jis 
taip staiga išnyko iš Prahos pa
dangės? Kodėl? Kas atsitiko? 
Jis vis išsisukinėjo. Mačiau, kad 
vengia kažkodėl atsakyti į ma
no klausimus. Aš pagaliau įsiti
kinau, kad Gordoną ištrėmė če- 
loslovakijos MVD. Man be jo 
buvo viskas tuščia ir beprasmiš
ka. Ateitis? Meilė? Gėris ir gro
žis? Viskas kažkur dingo! Dvi 
dienas niekur nėjau ir vis gė
riau, kaip kokia alkoholikė, vie
nui viena. Norėjau sunaikinti 
savo skausmą, pabudusi žmoniš
kumą.
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Tėveliui pulkininkui

mirus, mielą tuntininkę, .skautininkę sesę LIUDĄ 
GVILDIENĘ bei jos šeimą giliai užjaučiame ir 
drauge liūdime —-

Toronto skaučių “Šatrijos" tuntas

mirus, jo žmoną mielą ponią SVILIENĘ, dukteris — 
BIRUTĘ ir daktarę LIONĘ su šeimomis, sūnus — JUOZĄ 
ir VYTAUTĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

Regina, Linas, 
Eugenija ir Juozas Urbonai

Mylimai MOTINAI mirus, 
STASIUI VALICKIUI ir'jo šeimai reiškiame gilią 
užuojautą —

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. spalio 
12 d. Montrealio General ligoninėje po sunkios ligos mirė 
mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis

A.A. JONAS SINIUS,
kilęs iš Utenos, sulaukęs 68 metų amžiaus. Palaidotas 

. spalio 15 d. per Aušros Vartų parapijos bažnyčią Notre
Dame dės Neiges kapinėse Montrealyje. Nuolankiai pra
šome mūsų brangų velionį prisiminti savo maldose — 
Leclair Avenue Nuliūdę — žmona
Montreal 204, P.Q. _ ir vaikai

Netikėtai vasario gale gavau 
iš Kurto Bergerio laišką. Ber
gen ir jo draugą Couldroną kaž
kaip buvau visai pamiršusi. 
Greičiausia juos iš mano širdies 
bus išstūmęs Gordonas — ta ma
no šviesi ir neužmirštama mei
lė. Bergeris dėkojo už gautąjį 
siuntinį.

Vėl uždavinys
Tą pačią dieną atvyko pas ma- ' 

ne Jirka. Jis pakartotinai man 
tvirtino, jog Čekoslovakijos 
MVD nieko bendro neturėjo su 
Gordono išnykimo paslaptimi. 
Ak, šitas šlykštynė! Jis dar davė 
uždavinį sekti kažkurią merginą 
vardu Lianą, šios merginos spe
cialybė — madų kūrimo menas. 
Jirka sakė, kad aš esu mačiusi 
ją Naujųjų Metų sutikimo ba
liuje. ŠĮ kartą neturėjau noro 
kuo nors apsunkinti Lianos gy
venimą ir tiesiai jai pasakiau, 
kad turiu ją sekti. Ji tik nusi
juokė ... Ji apie tai jau žino

Buvo gili žiema. Pasitarusios 
išvykome su slidėmis i Boeh- 
merwaldo vietovę. Nuostabus, 
saulės spindulių nušviestas žie
mos grožis kairiuose mane tar
tum pažadino iš numirusiu. Jir
ka man buvo atnešęs 7000 kronų 
atlyginimo, už kurį nusipirkau 
slides, drabužius ir visa, ko rei
kėjo žiemos kurorte.

Studentų namelis
Keletas studentų gyveno vie- 

. name kalnų namelyje. Jų didžio
ji dalis buvo partijos nariai — 
komunistai. Bet Įdomu, kad jų 
priklausomybė komunistų par
tijai nė kiek nekliudė kritikuoti 
komunistinį terorą, žudynes, ne
teisybę ir čekų bei slovakų per
sekiojimus. Dažnai buvo palie
čiami visur privilegijuoti rusai, 
atvykę iš Maskvos. Įdomu, kad 
tie studentai buvo kilę iš pa
prasčiausių darbininkų šeimų. 
Jiem jokiu būdu negalima buvo 
prikišti buržujų, kapitalistu, re
akcionierių ir kitokių sovietinių 
kaltinimo epitetu. Beveik de
šimt dienų čia išbuvus, atvyko 
studentas Ivo Kopeckyj. Jį ly
dėjo du čekistai — saugumie
čiai. Palyda buvo būtina nes jis 
tikrai daug studentų ir kitu če
kų sukišo į kalėjimus. Jis pats 
tuo gyrėsi, esą juos sunku ir su
skaičiuoti.

Išgertuvės
Dviem dienom prabėgus. Ivo 

pakvietė mus visus pasilinks
minti ir kiek nugerti. Keista, 
kad niekas čia minėtų studentų 
nesusigundė viliojančiu pakvie
timu ir niekas nenorėjo eiti, 
nors visi studentai buvo tikrai 
neturtingi — stokojo pinigų net 
pavalgyti. Jiem visiem apmokė
jau po vieną vyno stiklą. Galvo
jau — juk aš esu irgi šnicelis ir 
jieškojau jiem pražūties. Turbūt 
sąžinė priekaištavo? Vėl . . . 
neišvengta politinių diskusijų. 
Ilgainiui užvirė rimtas ir piktas 
ginčas. Vienas studentas drąsiai 
išdrožė atvykusiam “studentui” 
aristokratui Kopeckyj: “Tu bi
jai vienas be apsaugos ir į gat
vę išeiti, juo labiau čia, kalnuo
se, tau nesaugu!” Kitas pridėjo: 
“Tavo tėvą saugo dešimt sargy
binių, o tave tik du — kodėl?” 
Aišku, pagalvojau, kad iš dar
bininkų uždarbio padengiamos 
visos tos išlaidos.

(Bus daugiau)

M. Traškevičienė
I. S. Mockevičiai
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Parduodamas
{VAIRIAIS KIEKIAIS
ŠIŲ METŲ ŠVIEŽIAS

nepasterizuotas
medus

KORIAIS AR INDUOSE.
Skambinti tel. 534-0563

30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

ONTARIO <
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government
Information

DARBO DEPARTAMENTAS

PAGRIEŽTINTAS ONTARIO

ŽMOGAUS TEISIŲ KODEKSAS

Ontario žmogaus Teisių Kodek
sas parlamento yra praplėstas ir 
bausmės už jo pažeidimus pa- 
griežtintos provincinės vyriau
sybės pasiūlymu.

Iki šiol religinėms, labdaros, 
auklėjimo, savišalpos ir visuo
meninėms organizacijoms, dir
bančioms ne privačiam pelnui, 
nebuvo taikomos Kodekso sek
cijos, draudžiančios diskrimina
ciją darbe.

Si išimtis ateityje bus taikoma 
tik tais atvejais, kai toks veiks
nys, kaip religija, sudaro pa
grįstą profesinį reikalavimą.

Antroji Kodekso pataisa nu
stato:

Niekas negali atsakyti darbą, 
diskriminuoti betkokiame dar
be, grasinti kokiu nors būdu 
tiems, kurie pasiskundžia, rem
damiesi Kodeksu, kaip prane
šėjai bei liudininkai, arba daly
vauja tyrinėjimo procedūroje, 
susijusioje su Kodeksu.

Bausmės už nusikaltimus Ko
deksui padidintos nuo $100 iki 
$500 paskiram asmeniui, o kor
poracijoms, profesinėms sąjun
goms, darbdavių organizacijoms 
arba darbdavių agentūroms — 
nuo $500 iki $2000.



DJSKUSĮMS MINTYS

Demokratėjimas ir vu
š.m. liepos 10 d. “Tėviškės 

Žiburiuose” St. Mazlaitis iškėlė 
klausimą: “Demokratėjimas ar 
vulgarėjimas?” Šis klausimas 
reikalingas rūpestingo ir rimtai 
paruošto atsakymo. S. Mazlaitis 
šį klausimą sprendžia lengvai ir 
paprastai siauro straipsnelio rė
muose. Atsakymas gal madin
gas, bet nepakankamas.

Nejmanomas sugretinimas
Visų pirma yra neįmanomas 

demokratėjimo ir vulgarėjimo 
sugretinimas. Juo labiau negali
ma demokratėjimo statyti į pa
ralelines lenktynes su vulgarė- 
jimu, nes tai yra visiškai skirtin
gos žmonių gyvenimo apraiškos. 
Demokratija yra žmonių gyve
nimo forma, sistema, būdas, 
principai ar net reikalavimai. 
Demokratija siekia žmonių gy
venimo pagrindan dėti ne filo
sofines teorijas, bet aiškius žmo
gaus prigimties reikalavimus. 
Tuo būdu demokratėjimas yra 
ne kas kita, kaip žmogaus bren
dimas gyvenimo formai, kuri 
reiškiasi augštesnės moralės 
principais, šitie principai iške
lia pirmavimą žmogiškosios as
menybės, kuri yra tikroji ir vie
nintelė žmonijos gyvenimo pa
grindų architektė. Tuo būdu de
mokratėjimas pasidaro žmogaus 
tobulėjimo keliu. Tuo tarpu vul
garumas tėra neigiamas žmo
gaus polinkis. Vulgarumas, kaip 
ir kiti neigiami polinkiai, žmo
gų artina vėžliškai struktūrai, 
kuri jį verčia šliaužioti neigia
mybių seklumomis. Dvasiškai 
pakilusio žmogaus vulgarumo 
polinkį pakeičia kuklumo pajau
timas. Užtat gal būtų buvę tiks
liau statyti klausimą — demo
kratinėje ar kitoje sistemoje 
vulgarėjimas turi palankesnę

Poilsio metu po darbo Kanados aukso kasyklose Pickle Crow, Ont.
1948 m. Iš kairės: A. Beresnevičius, V. Gelžinis, A. Gotceitas

GREIČIAU... PIGIAU... GERIAU...
ir tikrai padėsite savo artimiesiems užsakydami 

dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND. 
TEL. 01-739-8734

Šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius sudarytus iš tokių 
daiktų, kurie labiausiai Lietuvoje reikalingi ar naudingi.
RUDENINIS (1), 1969
3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam apsiaus
tui, 3]/2 jardo puikios kostiuminės, angliškos vilnonės medžiagos vyriš
kom arba moteriškam kostiumui, 2 jardai "crimplene" medžiagos puikiai 
suknelei, vyriškas arba moteriškos geros rūšies megztinis, išeiginiai nai
lono marškiniai arba bliuze, 1 poro vyriškų arba moteriškų kojinių — 
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigarečių.
Kaino $100.
RUDENINIS (2) 1969
Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3!6 jardo vilno
nės angliškos kostiuminės medžiagos, 2]/^ jardo vilnonės moteriškai suk
nelei medžiagos, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 1 vyriš
kos orbo moteriškas labai geros megztinis, 1 kaklaraištis arba dėžė 
šokoladinių saldainių, 2 šilkinės orbo nailoninės skarelės.
Kaina $100.
MAISTO SIUNTINYS, 1969
6 sv. geriausių konodiškų miltų, 14 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. 
ryžių, 14 sv. pipirų, 14 sv. lopelių, !4 sv. geriamo šokolado, L dėžutė 
"nescafe", 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 dėžė Šokoladinių saldainių. 
Kaina $35.

I kiekvienų drabužių siuntinį galima pridėti šie labai Lietuvoje naudingi 
ir pageidaujami dalykai: nailoniniai lietpalčiai $11, geriausios vilnonės 
skarelės $5, vyriški orbo moteriški megztiniai $14, parkeriai $7, vilnonės 
orbo nailoninės kojinės $2.
Toip pat priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, foto aparatų, radijo aparatų, šaldytuvų ir 1.1. Mūsų są
skaitos suteikia Jums teise gauti darbo pajamų mokesčių ataskaitos.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS

J. KARPIS

dirvą tarpti? Tuo atveju būtų 
išvengta pačios demokratijos 
paneigimo.

Platesnė sąvoka?
Negalima sulikti, kad “demo

kratijos sąvoka šiuo metu da
rosi daug platesnė”. Atseit, de
mokratijos sąvoka nėra pastovi. 
Demokratijos sąvoka nuo savo 
atsiradimo nesidaro nei plates
nė, nei siauresnė. Demokratijos 
sąvoka taip pastovi, kaip žmo
gaus prigimties reikalavimai. 
Atskirų žmonių demokratinės 
sąvokos supratimas yra nevie
nodas, bet tai dar nekeičia sąvo
kos pastovumo. Prieš pustrečio 
tūkstančio metų Graikijoje bu
vo įgyvendinta tiktai dalinė de
mokratija ne todėl, kad pilnos 
demokratijos sąvoka tada buvo 
siauresnė, bet tik todėl, kad 
graikų tuometinis demokratiš
kumas nebuvo dar pasiekęs savo 
lygio. Graikų dalinės demokra
tijos įgyvendintojai nekitaip su
prato pilnutinę demokratiją, 
kaip supranta šių dienų demo
kratinės sistemos šalininkai — 
žinovai. Žinoma, visai kitas rei
kalas, kiek toli demokratija yra 
pažengusi šių dienų praktiška
me gyvenime. Su dideliu apgai
lestavimu žinovai sutartinai tvir
tina, kad dar tik labai maža de
mokratijos pradžia padaryta. Di
džiausia pažanga demokratijos 
link padaryta politinėje srityje. 
Ekonominio, socialinio ir net 
kultūrinio gyvenimo sritys dau
giau ar mažiau yra dar paliktos 
totalizmo praktikai, šiandieną 
galima kalbėti tik apie dalinę, 
politinę, socialinę ar dar kito
kią demokratija, kuri vis dar 
nėra demokratija pilna esme.

Igarėjimas
Demokratija turi apimti visą 
žmogaus gyvenimą, neišskiriant 
net paties žmogaus tobulinimo 
sričių. Tai vienintelis iki šiol ži
nomas gyvenimo būdas, duodan
tis kiekvienam lygias teises, lais
ves ir, svarbiausia, galimybes 
įsijungti į kūrybingą gyvenimą. 
Kartu jis pareikalauja iš visų 
vienodo įsipareigojimo to gyve
nimo pažangai. Tai žmonijos 
daugumos ir jai atstovaujan
čios demokratinės išminties ide
alas. O vis dėlto St. Mazlaičiui 
“visa tai dažnai rišasi su supras- 
tinimu, su prisitaikymu prie že- 
miausiųjų”. Visai neaišku, kur 
tas suprastinimas. Nežinia kur 
tas prisitaikymas prie “žemes
niųjų”. Nesuprantama kokiu po
žiūriu atskiriami ir kokiais ma
tais matuojami tie “žemiausie- 
ji”. Paprastai tokiais atvejais 
yra naudojami du mastai — vie
nas materialinėms gėrybėms, 
o kitas — dvasinėms arba mo
ralinėms vertybėms. Yra klai
dinga šiuos skirtingus dalykus 
matuoti vienu mastu. Tiktai tuo
met žemiausias medžiaginiais iš
tekliais žmogus pasidaro kartu 
žemiausiu morališkai vien dėlto, 
kad nori “valgyti maždaug tokį 
pat maistą ir naudotis tokiais 
pat gyvenimo reikmenimis, kaip 
turtingiausieji”. Gi tikrumoje 
tie, kurie nori tų pačių gyveni
mo reikmenų ir tų pačių laisvių 
bei galimybių tiems reikmenims 
įsigyti, jokiu būdu dar nėra “že- 
miausieji”. Užtat tik demokra
tija, nešdama visiems lygias lais
ves, teises ir galimybes, neiške
lia medžiaginių gėrybių augščiau 
už žmogaus dvasines vertybes. 
Tuo pat laiku demokratija, siek
dama žmonių lygybės, nesiūlo 
nei žemiausiems, nei augščiau- 
siems “neribotos laisvės”. Iš tik
rųjų demokratijoje kiekvieno 
žmogaus laisvė pasibaigia ten, 
kur kito prasideda. Šitos natū
ralios laisvės, ribos kievienam 
žmogui yra griežtos ir pastovios.

Lygios galimybės
Žmogus, kuris turi daugiau 

turto, negu jam reikia norma
liam pragyvenimui, laikomas 
turtingu. Esant neturtingu jaus
tis turtingu yra nenormalu. Ga
lima jaustis savo gyvenimo da
lia patenkintu ar laimingu, bet 
tik ne turtingu. Gerai pavalgy
ti, turėti būtinus gyvenimo pa
togumus visi nori. Ir tai visai 
normalu, nes tai kiekvieno žmo
gaus teisė. Užtat demokratija, 
tą teisę visiems lygiai pripažin
dama, duoda lygias galimybes 
būtino reikalingumo reikme
nims įsigyti. Demokratijoje visa 
tai ateina ne pajamų sulygini
mu, ne gėrybių padalinimu, bet 
lygiu, teisėtu, teisingu pasinau
dojimu galimybėmis. Ne pačių 
gėrybių padalinimas, bet toms 
gėrybėms įsigyti galimybių tei
singas oaskirstymas veda lygy
bės keliu ir lengvina socialinę 
įtampą. Šiandieną kalbėti apie 
'pajamų lygybę ir teigti, kad 
“daug kur tas vienodumas yra 
pasiektas . . .” yra tik nesusi- 

(Nukelta Į 7 psl.)

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

GAUNAMI VAISTINĖSE

R0X0DIUM skysčiai {trinti nuo 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 VAISTINĖSE AR

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

MargisDrugStore
JOHN V. MARGIS, PhmR.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite | 

betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 1 
padėti geriausiai.

MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ. KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944. 1__--- — — - — .-  -  - J

Niujorko Metropolitan operos solistė Lilija Šukytė, besiruošianti 
koncertui Toronte spalio 26 d.

OFICIALUS MELAS VILNIUJE
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šeštadienio dainos
Ištisi amžiai kantrybės glūdi 

rusų kauluose! Septyni mėnesiai 
gilios žiemos. Gyvenimas čia vi
suomet buvo sunkus. Jei kas no
ri suprasti neišvengiamybę, li
kimo slėgį, absurdiškumą suki
limo prieš žiemą arba valdžią, 
teskaito ne žurnalistų, grįžusių 
iš Sov. Sąjungos aprašymus, 6 
rusų 19 š. romanistus .

Šioje imperijoje niekas nie
kad nesišypso. Tai ypač ryšku 
atvykus iš linksmų šalių, kaip 
Ceilonas arba Tailandija. Vie
nintelis vaistas čia prieš sunkų 
ir nuobodų gyvenimą yra triukš
mingas juokas — šeštadienio 
pramoga. Tuomet dainuojama 
pilna gerkle. Mažiausias apelsi
nų krepšelis — jau šventė. Jei 
atsiranda konjako bonka — dar 
geriau. Kai po keliolikos metų, 
besivydama kapitalistines šalis, 
sovietinė valdžia paskelbė pen
kių dienų ir 40 valandų darbo 
savaitę, degtinės suvartojimas 
tuojau pašoko 65% visoje Sov. 
Sąjungoje. Nei konjakas, nei 
šampanas čia neįskaitomas. 
Penktadienių ir šeštadienių va
karais pilna' įkaitusių girtuok
lių. Pagal oficialią statistiką, 

šeima su dviem vaikais, be. jo
kio pagražinimo, per metus su
vartoja 45 litrus degtinės. O ką 
daugiau darys?

Idealus žurnalo “Reader’s 
Digest” pasaulis, kuriame gyve
na dar grynesnį didvyriai ir dar 
juodesni piktadariai, yra ne 
JAV-se, o Sov. Sąjungoje. Joje 
pilna stachanoviečių, gražių, ap
valiais veidais ūkininkaičių,' dar
bo didvyrių, išdidžių žvilgsnių, 
judrių gimnastų, patenkintų me- 
talininkų, kviečių gubų, atkaklių 
vadovų, iškilmingų paradų, pa- 
klusnių studentų ir vaikų, kurie 
kaire koja smagiai pradeda ri
kiuotės žygį ...

Traukinių ir lėktuvų nelaimių 
Sov. Sąjungoj nėra: blogos ži
nios ateina tiktai iš užsienio. Ma
žai tėra kriminalinų nusikalti
mų šioje šalyje be ginklų, be 
brangenybių, be pinigų. Nea ko 
plėšti, nebent partijos kortelę!

Lenino tvanas
Kaip Maskva, Klevas, Nižni 

Novgorod, taip ir Vilnius šian
dieną užtvindytas Lenino šimt
mečio plakatais, to paskutinio 
sovietinės mitologijos didvyrio. 
Aną dieną P. G., išgirdęs savo 
dirbtuvėje radijo programą, kuri 
buvo pradėta lenininiu pamoks
lu, sakė: “Mano žmona namuo
se nedrįsta įjungti elektrinio ly
gintuvo — bijo, kad tas nepra
dėtų kalbėti apie Leniną”. Bet 
antra vertus, kaip P. G. sužinos, 
apie ką kalba radijas kitur? 
Kaip jis sužinos, kad jo gyveni
mo lygis tepasiekė nepasiturin
čio amerikiečio lygį? Kad 1969 
metais Kabulo, Nairobi, Bogotos 
gyventojas turi didesnį pasirin
kimą įvairių reikmenų savo 
miesto krautuvėse . . . (Sovie
tinis gyventojas, grįžęs iš Ko
penhagos, mums pasakytų: “Da
nai yra neturtingiausi žmonės 
pasaulyje. Krautuvės pilnos 
maisto gaminių, bet niekas ne
turi pinigu joms pirkti. Mes ne
matėm nė vienos laukiančių ei
lės prie kepyklos”).

Nepakenčiamas melas
Vienintelis tikrai nepakenčia

mas dalykas Vilniuje, kaip ir vi
sose sovietinėse respublikose, 
yra oficialus melas, tasai per
dėtai pučiamas laimingas sovie
tinis gyvenimas ir liūdnas kapi
talistinio pasaulio likimas. Kas 
Sov. Sąjungoje žino, kad pasau
lis formuojasi be Sov. Sąjungos, 
kuri šiandieną pralaimi idėjų, 
žmonių, technikos, ekonomijos 
srityse?

Šiose trijose mažose baltiečių 
respublikose, kurios be Rusijos 
būtų sulaukusios pasigėrėtino li
kimo, kaip ir jų kaimynai skan
dinavai, iškyla ryški kaip saulė 
tiesa: komunizmas čia pašalino 
skurdą, bet jo vietoj įgyvendino 
vidutiniškumą. (Prancūzai žur
nalistai, matyt, kalba apie poka
rinį skurdą, nes nepriklausoma 
Lietuva, atsistačiusi po I D. ka
ro, skurdą buvo įveikusi. Teisin
gai jie pastebėjo — Lietuvos 
nelaimė yra rusiškoji okupacija. 
Nepriklausoma Lietuva po 30 
metų būtų neabejotinai pasieku
si skandinavų lygį. Red.).

SAVAITRASTIS 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 

SIUNČIAMAS SUSIPAŽINTI 
NEMOKAMAI TIEMS, 
KURIE ATSIUNČIA 

SAVO ADRESĄ.
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NAUJŲ ATEIVIŲ SENAIS KELIAIS 
VLADAS RUSAS
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Vartai į šiaurę
Albertos lietuviai daugiausia 

yra susispietę apie sostinę Ed- 
montoną. Tai naujas, modernus 
ir sparčiai augantis miestas. Mū
sų tautiečių yra vos apie porą 
šimtų, bet jie sugebėjo pasista
tyti Lietuvių Namus, sklandžiai 
bendradarbiauja su kitomis ma
žumomis, ypač antikomunistinė
je veikloje. Vadovauja LB pirm. 
A. Dudaravičius.

Edmontonas dabar yra viso š. 
Amerikos kontinento vartai į 
šiaurę. Daugybė didžųlių lėktu
vų ten veža kasyklų mašinas ir 
mineralų jieškotojus, nes Alias
koje ir Kanados arktikoj atran
dama vis daugiau naftos ir mi
neralinių turtų. Pro Edmonto- 
ną eina vienintelis sausumos ke
liąs (žvyruotas) į Aliaską. Pra
ėjusio karo metais šį strateginį 
kelią paskubomis pravedė ame
rikiečiai, bet dabar jis yra Ka
nados kontrolėje.

Albertos pietuose yra lietu
viams žinomas Lethbridge mies
tas. čia veikia visa eilė anglies 
kasyklų, kuriose dirba dešim
tys senųjų ateivių. Po karo dau
gelis atsikvietė savo gimines iš 
DP stovyklų, todėl ir naujųjų 
ateivių apie Lethbridge tebėra.

Per kalnus
Į vakarus nuo Kalgario jau 

matosi masyviniai Kordiljerų 
kalnai — Rocky Mountains*. 
Daug gyvybių paaukota, kol per 
juos buvo rasti saugūs praėji
mai į vakarus, į Ramųjį vande
nyną. Dabar tie milžiniški kal
nai tuneliais ir tarpekliais yra 
nugalėti ne tik CP ir CN gele
žinkelių, bet pravesta ir Trans
Canada autostrada (pirmiau rei
kėdavo važiuoti per JAV terito
riją). Šią vasarą užbaigtas net 
ir antras plentas — Yellowhead 
Highway, kuris eina nepaprastai 
gražiomis, tarpukalnėmis iš Jas- 
pero Į Vankuverį.

Traukiniu į kalnus įvažiuoja-' 
ma pro Banffo vasarvietę. Tai 
nedidelis, bet gražus miestelis 
kalnų papėdėje. Tik sena gele
žinkelio stotis atrodo gana men
kai. Iš žemės versmių Banffe 
trykšta karšto gydomo vandens 
šaltiniai. Yra privačios klinikos 
ir viešas baseinas, o turtingieji 
maudos Banff Spring Hotel ba
seine, po restoranų langais. Šis 
didžiulis CP viešbutis yra už 
miesto su puikiais golfo laukais, 
jojimo takais ir kitomis pramo
gomis, todėl čia galima sutikti 
kino artistus ir kitokias garse
nybes. Vasaros metu ten dirba 
šimtai studentų, kartais net to
rontiškių lietuvių. Ir žiemos me
tu Banffe gana daug turistų, nes 
čia įrengti olimpinio lygio sli
džių takai su keltuvais, kalnų 
restoranai ir kitos prašmatny
bės. Automobilistai vasarą sto
vyklauja federacinės valdžios 
parke, kur vaikus džiugina drau
giškos ir išmaldos prašančios 
meškos.

Antras garsus kalnų kurortas 
yra Jasper Park. Svečius vilioja 
ne tiek CN viešbučio (Lodge) 
prašmatnumai, kiek nuostabaus 
grožio kalnų ežeras Lake Louise. 
To ežero vaivorykštinis vanduo 
yra taip skaidrus, kad galima 
matyti visą jo dugną.

Važiuojant per kalnus, kelei
viai su žiūronais ir foto apara
tais skuba į traukinio vagono 
viršų, kur net eilėse tenka sto
vėti. Vaizdai neužmirštami. Per 
įkalnes ir ilgus tunelius trauki
nį lėtai tempia net 2-3 garvežiai. 
Pervažiavę vadinamąją žemyno 
takoskyrą, jau esame Britų Ko
lumbijoje. *

Atkaklūs anglai
Britų Kolumbiją nuo likusios 

Kanados dalies skiria ne tik 
augšti kalnai, bet ir visa koloni
zavimo raida. Iš Ramiojo van- 
dennyno pusės ten bandė įsikur
ti ispanai, rusai ir amerikiečiai. 
Anglams buvo sunkiausia, nes 
jiems tada reikėjo daug mėne
sių plaukti aplink visą Pietų 
Ameriką. Bet atkaklūs britai 
kliūtis nugalėjo, vėliau atrado 
upių ir sausumos praėjimą iš 
Hudsono įlankos į Ramųjį van
denyną. Pirmasis jų rūpestis bu
vo visą Kanadą sujungti trans
kontinentiniu geležinkeliu. Dėl 
skurdo ir britų persekiojimo 
emigravusieji airiai ir žemės pa
žadais suvilioti ukrainiečiai su 
kastuvais ir kirkomis dirbo me
tų metus, bet darbas ėjo labai lė
tai. Anglijos iždas priešinosi be
galinių milijonų kreditui, o nu
sivylę Br. Kolumbijos gyvento
jai grasino atsiskirti nuo Kana
dos. Pagaliau iš Azijos buvo at
vežti šimtai nauju darbininkų ir 
geležinkelio tiesimas spartina
mas iš abiejų galų. Kaip kom
pensacija OP b-vei buvo atiduo
ta nuosavybėn 20 mvlių žemės 
abiejuose geležinkelio pusėse. 
Kanada pagaliau buvo sujungta. 
Apie tą CP geležinkelio statybą 
yra parašytos ištisos knygos, o 
tariamai bankrotavusi bendro

vė šiandien yra turtingiausia 
korporacija visame pasaulyje — 
turi geležinkelius, laivus, lėk
tuvus, kasyklas, miškus, viešbu
čius ir pastatus.

Br. Kolumbijos provincija 
sparčiai auga ir yra turtinga mi
neraliniais turtais, miškais, žu
vininkyste ir vaisių sodais. Van
kuverio uostas jau permažas vis 
augančiam Kanados eksportui į 
Azijos kraštus, ypač į Japoniją. 
Todėl apie 20 mylių į pietus da
bar statomas naujas didelis uos
tas anglies, rūdos, miškų ir javų 
eksportui.

Keista statyba
Vankuverio miestas savo di

dumu Kanadoje užima trečią 
vietą (apie 800.000 gyv.); įsikū
ręs labai gražioje vietoje: iš vie
nos pusės vandenynas, iš kitos
— augšti kalnai. Smėlėti paplū
dimiai ir didžiulis, pilnas įvaire
nybių Stanley parkas vilioja tu
ristus. Ilgas Liūtų tiltas veda į 
kalnus ir į vilų bei sodų miestą
— North Vancouver. Statyba čia 
taip pat labai gyva, beveik kaip 
Toronte. Nuostabu, kad vienas 
16 augštų namas yra statomas ne 
iš apačios į viršų, bet iš viršaus 
į apačią. Tai lenko ateivio archi
tekto projektas, pagal kurį pir
miausia iš gelžbetonio pastatytas 
didžiulis bokštas, kuriame bus 
keltuvai, laiptai ir kiti įrengi
mai. To bokšto viršuje įmūryti 
stori (virš 2 colių) plieno lynai, 
kurių galai įmūryti rūsio pama
tuose. Prie tų lynų pritvirtina
mos namo sienos ir taip vyksta 
pagreitinta dangoraižio statyba.. 
Saugumas turbūt neabejotinas, 
nes spauda rašo, kad jau ir ant
ras toks namas statomas Niu
jorke.

Tolimieji lietuviai
Vankuveryje lietuvių yra apie 

250. Nors skaičius mažas ir at
stumai dideli, bet jie yra gana 
veiklūs: turi p. Janušonio vado
vaujamą Bendruomenę, gražiai 
pamini tautines šventes ir išlai
ko tautinių šokių grupę, kurią 
sudaro skautai ir kiti jaunuoliai. 
Jų veikla būtų dar sklandesnė, 
jeigu turėtų savo parapiją ir sa
vo kunigą. Bandymų buvo dary
ta, bet nė vienam kunigui įsi
tvirtinti nepavyko. Lietuvio var
das čia yra plačiai žinomas. Jį 
išgarsino visoje Kanadoje žino
mas sportininkas Anis Stukus, 
kurį spauda ir radijas vadina 
“didžiuoju lietuviu”. Jis čia pa
statė ant kojų augštos lygos fut
bolo komandą “Lions”, o dabar 
dirba kaip sporto redaktorius 
spaudoje ir radiofone. Ir tarp 
naujųjų ateivių yra kylanti spor
to žvaigždė — Ir. Macijauskai
tė, kuri bėgime yra pasiekusi 
visą eilę rekordų.

Universitetai
Vankuveryje nuo seniau vei

kia Britų Kolumbijos universi
tetas, o prieš keletą metų gra
žiame Burnaby priemiestyje iš
augo Simono Fraserio universi
tetas. Jis pavadintas britų tyri
nėtojo vardu, kuris pėsčias ir 
valtimi keliavo nuo Atlanto ligi 
Pacifiko. Jo sunkiai nugalėta 
upė taip pat pavadinta Fraserio 
vardu. Savo pastatais ir kalnuo
tu išsidėstymu SF universitetas 
laikomas vienu gražiausių šiau
rės Amerikoje. Garsus jis ir sa
vo naujoviškais dėstymo meto
dais.

Teko ir arti stebėti šio univer
siteto diplomų įteikimo iškil
mes, kurios vyko atvirame foru
me. Nors iškilmes sutrukdė lie
tus, bet jos man paliko neuž
mirštamą įspūdį ir šešėlin nu
stūmė visus vargus ir aukas su
dėtas sūnaus išmokslinimui. Be 
mano Vytauto, šį un-tą šiemet 
baigė R. šlepetytė, o BC un-tą
— Alg. Grinkus.

Indėnų kultūra
Vankuveryje yra gražus mu- 

zėjus su gausiais egiptologijos, 
okeanologijos ir indėnų kultūros 
eksponatais. Kas lanko Vanku
verį, patartina laivu-keltu nu
plaukti į Br. K. sostinę Victoria. 
Su labai švelniu klimatu, Victo
ria yra ramus pensininkų mies
tas. Jo parkai ir gėlynai garsūs 
visoje Amerikoje. Be to, čia, 
prie uosto ir parlamento rūmų, 
yra įspūdingas indėnų statulų 
skveras. Jame yra ne tik augštie- 
ji fantastiškai išdrožinėti “to
tempoles”, bet ir didžiulės indė
nų figūros, ištiesusios rankas 
draugiškam sveikinimui. Sako
ma, kad Pacifiko indėnai baltie
siems kolonistams buvo draugiš
ki ir vaišingi, bet taip pat yra 
žinių, kad toliau į šiaurę buvo ir 
žmogėdrų — vienintelė tokia 
gentis S. Amerikoje.

Vankuveris man paliko dau
giausia malonių prisiminimų, 
nes čia sutikau visą eilę senų 
pažįstamų, kurie aprodė įdomes
nes vietas, šiltai vaišino ir šach
matu partijose nepersistengė to- 
rontietį nugalėti. Už tai jiems 
visiems, o ypač p.p. Smitams, 
Smilgiams, Gumbeliams, Skabei- 
kiams, Radzevičiams, labai dė
koju.



® PAVERGTOJE TBVWIEJE
I. Švilpė. Z. Mackevičiūtė buvo jau
niausia varžybų dalyvė. Vyrų grupė-, 
je I vietą išsikovojo J. Nizovskichas 
iš Karaliaučiaus srities, II — estas 
Lundas. Panevėžio rajono Upytės 
stoties eksperimentinio ūkio mecha
nizatorius B. žvirėla III ir IV vie
tas dalijosi su tiek pat taškų gavu
siu Tūlos atstovu A. Novikovu. Kė
dainių rajono “Lenino keliu” kolcho
zo J. čiukui teko IX vieta.

PAŠTO ŽENKLAS
Rugsėjo 22 d. Sovietų Sąjungos ry

šių ministerija išleido keturių kapei
kų pašto ženklą, skirtą savo trijų 
“muškietininkų” atminimui. Jame 
yra miniatiūriniai portretai sovietų 
herojų A. Čeponio, J. Aleksonio ir 
H. Borisos, trijų lietuvių komjaunuo
lių, kovojusių ir žuvusių už Sovietų 
Sąjungą II D. karo metais.

ŽASLIŲ EŽERAI
Žaslių miestelis lig šiol didžiavosi 

100 ha ploto Žaslių, 11 ha Limino 
ir 8 ha Statkūniškių ežerais, kol 
medžiotojų ir žvejų draugijos taryba 
suplanavo 80 ha tvenkinius žuvims 
auginti prie Laukystos upelio. Kai
šiadorių rajono Žaslių vidurinės mo
kyklos mokytojo Prano Paulausko 
teigimu “Tiesos” nr. 206, Stakūniš- 

. kių ežero vandens lygį pažeminus 
pustrečio metro, daugiau nei perpus 
sumažėjo ežero plotas, neliko maudy
muisi tinkamų pakrančių. Pagilintu 
upeliu sujungus Stakūniškių ir Li
mino ežerus, pastarajame vandens 
lygis nukrito daugiau kaip metrą. Pa
našus likimas ištiks ir Žaslių ežerą. 
Pasak Pr. Paulausko, tada neliks tin
kamų maudymuisi gilių pakrančių, 
nors ežerai kiekvieną vasarą su
traukdavo gausius poilsiautojų bū
rius. Planuotojams jis stato klausi
mą, ar su tokia menka vandens at
sarga Įmanoma įrengti 80 ha tven
kinius žuvininkystės reikalams?

GRAŽINOS VARDINĖS
M. Barysas “Tiesos” spalio 5 d. 

laidoje paskelbė liūdną faktinį fel
jetoną apie Gražinos vardines Vil
niaus miestų statybos projektavimo 
institute. Išgertuvės darbo metu bu
vo surengtos greta salės scenos esan
čiame saviveiklininkų kambaryje. Be 
pačios Gražinos, dalyvavo Rima, 
profsąjungos komiteto narys Povi
las Adomaitis, dėl Gražinos vardinių 
atsisakęs dalyvauti butų skirstymo 
posėdyje, ir Danielius Šūsnys. Pas
tarasis susigalvojo pneumatiniu šau
tuvu scenoje šaudyti į degančią žva
kę. Taiklumą išbandė ir P. Adomai
tis. Saviveiklininkų kambaryje ne
trūko šampano ir konjako tostams 
Į Gražinos sveikatą. Galbūt nugėri- 
mas būtų baigęsis laimingai, kaip ir 
visi tokie pasilinksminimai darbo 
metu kitose įmonėse, jeigu P. Ado
maitis ir D. Šūsnys nebūtų užmiršę 
užgesinti taikinio — žvakės scenoje. 
M. Barysas konstatuoja: ‘Tastatą, 
kuri ekskursijų vadovai mėgsta ro
dyti Vilniaus svečiams, ir trejų me
tų statyboms respublikoje paruoštus 
projektus pavyko išgelbėti. Paskai
čiuota, kad salės gaisras padarė nuo
stolių už 15.379 rublius. Pradėti 
kruopštūs tyrimai, reikia manyti, iš
aiškins gaisro priežastis ir jo kalti
ninkus. Bet nuostoliai matuojami ne 
tik vertybėmis, kurias akte surašė 
speciali komisija. Sudegė keturių ar
chitektų ir inžinierių vardas. Vargu 
ar turėjo baigtis kitaip. Išgėrimai 
įstaigoje darbo metu, kokia dingtimi 
bebūtų rengiami, tegu ir neiškilę 
aikštėn, garbės tikrai nedaro. Šaudy
mas, tegu ir patyliukais, irgi nėra 
darbo valandų būtinybė. Tik dykinė
tojai gali prasimanyti žaidimus su de
gančiomis žvakėmis. Ir išmonės daly
vių negalima pateisinti. O liūdniau
sia suliepsnojusių vardinių istorijo
je yra tai, kad smarkiai apdegė ir 
bendradarbių reputacija.” V. Kst.

MIRĖ KUN. P. DRUMŽLYS
Širdies priepuoliu rugsėjo 25 d. 

mirė Truskavos klebonas kun. P. 
Drumžlys. Velionis buvo linkuvietis, 
baigęs Linkuvos gimnaziją ir Kauno 
kunigų seminariją. Vyskupijos pagei
davimu. palaidotas ne gimtosios pa
rapijos, bet Truskavos kapinėse, kur 
jo kapą lankys ir prižiūrės savi, jį 
pažinę žmonės. Laidotuvėse dalyvavo 
apie 100 kunigų iš visos Lietuvos.

ERFURTO PARODA
Vilniaus parodų rūmuose atidaryta 

komunistinės R. Vokietijos dvide- 
iimtmečiui skirta paroda “20 metų 
socializmo statybai Erfurto apygar
doje”. Apiė 200 eksponatų lankyto
jus supažindina su Erfurto apygar
dos pramone, žemės ūkiu, kultūra ir 
švietimu. Pirmą dieną parodą ap
lankė daugiau kaip 5.000 vilniečių.

VAIKŲ LENKTYNĖS
Šiaulių dviračių gamykla ir “Kom

jaunimo Tiesa” jau keturioliktą kar
tą surengė jaunųjų dviratininkų, gi
musių 1956-57 ir 1958-59 m.m., var
žybas. Jos buvo pradėtos zoninėmis 
lenktynėmis ir užbaigtos baigminiu 
jėgų išbandymu Šiauliuose, kur susi
rinko 91 zoninių ir miestų lenkty
nių pirmųjų vietų laimėtojas. Ber
niukai varžės: šiauliečių gamybos 
“Ereliukais”, mergaitės — “Kregždu
tėmis”. čempijonų vardą išsikovojo: 
Kauno XXV vidurinės mokyklos 
penktokė Regina Bagdonavičiūtė, 2 
km nuvažiavusi per 4:7,1, Alvito aš
tuonmetės mokyklos septintokė Nijo
lė Augustinaitė, 3 km — per 6:5,7, 
Šiaulių VIII vidurinės mokyklos 
penktokas Pranas Daunoras, 3 km — 
per 6:5,7 ir Slikių aštuonmetės mo
kyklos septintokas Edmundas Mi- 
monskas, 5 km — per 7:52,1. Jie lai
mėjo Šiaulių dviračių gamyklos spe
cialius dviratukus “Ereliukas” ir 
“Kregždutė”. Antrųjų ir trečiųjų 
vietų laimėtojai buvo atžymėti 
“Komjaunimo Tiesos” garbės raštais 
ir asmeninėmis dovanomis.

RUNKELIAI IR BULVĖS
“Tiesos” spalio 9 d. laidoje pro

centais operuojanti žemės ūkio mi
nisterija aimanuoja: “Iki spalio 6 d. 
respublikos ūkiuose nukasta tik 57% 
bulvių, 14% cukrinių runkelių. Daug 
kur net nepradėtas nuimti pašarinių 
šakniavaisių derlius. Ypač kelia ne
rimą tai, kad Alytaus, Jurbarko, Tra
kų, Švenčionių ir kai kurių kitų ra
jonų ūkiuose iki šiol dar nenuimta 
beveik ketvirtadalis kukurūzų. Tuo 
tarpu hidrometeorologinės tarnybos 
pranešimais antrosios šio mėnesio 
pusės pradžioje respublikoje laukia
mas žymus oro atšalimas, vietomis 
net iki 11-17 laipsnių šalčio. Tai ver
čia paspartinti lauko darbų eigą. Jei
gu Kauno, Kapsuko, Pasvalio rajonų 
ūkiuose bulvių nukasta 76-80%, tai 
Trakų, Plungės, Jurbarko, Širvintų, 
Kupiškio rajonų ūkiuose — vos 37- 
42%. Gamybinės žemės ūkio valdy
bos, ūkių vadovai ir specialistai tu
ri mobilizuoti kuo daugiau darbo 
jėgos. Reikia panaudoti visas ka
samąsias mašinas, rūšiuotuvus ir 
kitą techniką. Už išdirbio nor
mų Įvykdymą ir viršijimą mechani
zatoriams ir darbininkams būtina tai
kyti materialinio skatinimo priemo
nes_ ” Jonavos, Lazdijų, Akmenės.
Alytaus ir Raseinių rajonuose cukri
nių runkelių nuimta tik 0,7-7%. At
rodo, mechanizatoriai ir darbininkai 
sąmoningai vilkina laukti darbus, ti
kėdamiesi didesnių materialinio ska
tinimo priemonių.

ARTOJŲ VAŽYBOS
Sovietų Sąjungos III artojų varžy

bose Tūloje I vietą moterų grupėje 
laimėjo lietuvaitė Zosė Mackevičiūtė 
iŠ Lietuvos žemdirbystės mokslinio 
tyrimo instituto eksperimentinio 
ūkio, II — estė H. Kės, III — latvė

DETROIT, Mich
NEUŽMIRŠKIME SENELIŲ, visą 

gyvenimą dirbusių Lietuvos gerovei! 
Tuo šūkiu vadovaudamasi, St. But
kaus šaulių kuopa pagerbė Kazimie
rą ir Povilą Valantinus, sulaukusius 
50 metų vedybinio gyvenimo sukak
ties. Be to, Povilui suėjo 50 metų 
veiklos šaulių eilėse. Iškilmės prasi
dėjo pamaldomis šv. Antano baž
nyčioje, kur jas atlaikė vietos kuni
gai. Lietuvių Namuose sukaktuvinin
kus pasitiko artimieji su duona ir 
druska, o kiti — plojimu ir maršu. 
Programos vadovė S. Kaunelienė pri
minė susirinkusiems, kad P. Valanti
nas yra Lietuvos laisvės kovų daly
vis. Tom kovom prisiminti buvo pa
ruoštas montažas iš poemos “Kalniš
kės mūšis”. Pastarasis įvyko 1945 
m. gegužės 16 d. Montažą atliko D. 
Petronienė, L. Mingėlienė, V. Tamo
šiūnas. Tie patys pavaizdavo ir se
novinius lietuvių vestuvių papročius. 
Banketo metu, dalyvaujant 160 sve
čių, visa eilė asmenų išreiškė svei
kinimus bei linkėjimus sukaktuvinin
kams. Visų svečių vardu gen. Čer
nius ir šaulių c. valdybos atstovė 
jiems įteikė dovaną — Br. Kviklio 
4 tomų veikalą “Mūsų Lietuva”, šau
lių sąjungos c.v. vardu knygą “Ne
priklausomai Lietuvai” įteikė p. Ko- 
datienė. o šeštad. mokyklos vardu 
mokyt. VI. Pauža įteikė Vytį, nulie
dintą V. Dapkaus. Daug sveikinimų 
gauta iš Lietuvoj, Kanadoj ir JAV 
gyv. giminių bei draugų. Sukaktu
vininkas, jau gerokai peržengęs 80-tį, 
su Kazimiera retai tepasirodo vie
šumoje, bet šiose pagerbtuvėse už
miršo visus negalavimus ir visiem 
dėkojo už taip mielą pobūvį. Pasta
rąjį paruošė šauliai ir šaulės. Visiems 
ir visoms — nuoširdus ačiū.

Čikagos vaizdai...
EDVARDAS ŠULAITIS

SPALIO 11-12 SAVAITGALI bu- 
vo nemažai balių bei kitokių pasi
linksminimų, tačiau jų tarpe išsi
teko ir du neeiliniai parengimai — 
literatūros ir dainos šventė bei vai
kų literatūros popietė. Tik gaila, jog 
nemaža publikos pasirinko linksmes
nius pobūvius ir todėl pvz, Į litera
tūros ir dainos programą atėjo tik 
nepilni 400.

Kan. Mykolas Vaitkus buvo cent
rinė figūra literatūros ir dainos pa
rengime Jaunimo Centre, šiam ne
seniai 85 metus sulaukusiam kūrėjui 
buvo įteikta Lietuvių Rašytojų Drau
gijos $l(M)0 premija už jo atsimini
mus “Nepriklausomybės saulėje”. 
Sis kūrėjas buvo šiltai sutiktas či- 
kagiškės publikos, kuri jam negailė
jo plojimų tiek Įteikiant premiją 
tiek po kūrybos skaitymo. Taip pat 
šiame vakare buvo atžymėta ir kita 
rašytoja, daugiau nei dvigubai jau
nesnė — Danutė Brazytė-Bindokie- 
nė, kuriai buvo Įteikta $500 premija 
už geriausią veikalą švietimo tarybos 
skelbtame literatūros jaunimui kon
kurse. Literatūriniai dalykai gal 
kiek nustelbė solistę Valei|iną Ko
jelienę, kurios vienos koncertą ren
gėjai Lietuvių Bendruomenės Gage 
Parko apyL valdyba pradžioje buvo 
planavusi. Ši solistė, kuri yra nema
žai koncertavusi amerikiečiams gana 
gerose salėse, lietuviams šį kartą da
vė pirmą viešą koncertą, gana gerai 
pavykusi/ Programą pradedant kal
bėjo kun. J. Vaišnys, SJ, kuris yra 
LB Gage Parko apyl. valdybos narys 
kultūros reikalams; Į prezidiumą pa
kvietė kan. M. Vaitkų, D. Bindokie- 
nę, dr. Razmą, A. Baroną, St. Gečą, 
J. Kavaliūną ir kt. (Apie vaikų lite
ratūrinę popietę žiūr. kultūrinėje 
kronikoje).

BE JAU MINĖTŲ SAVAITGALIO 
PARENGIMŲ, įvyko LB Cicero apyl. 
valdybos suruoštas balius Šv. Anta
no par. salėje, korp. “Gajos” jubilė- 
jinės šventės vakarienė “Mid Ameri
ca Inn”, joniškiečių suvažiavimas 
Jaunimo Centre ir kt. Visur publikos 
netruko, tik toks išsimėtymas kiek 
pakenkė kultūriniams parengimams, 
kurie negali konkuruoti su tais, kur 
galima skaniai pavalgyti ir išgerti.

TRADICINIS BALFo VAJUS pra
dėtas spalio 5 d. Jį globoja Ameri
koje gimęs lietuvis advokatas Pranas 
Zogas, o prie jo, tikimasi, prisidės 
tūkstančiai geraširdžių lietuvių. Va
jus susilaukė nemažai paramos ir iš 
Lietuvių Bendruomenės bei kitų or
ganizacijų. JAV LB cv pirm. Br. 
Nainys spaudoje paskelbė atsišauki
mą, kuriame ragina visas LB Čika
gos apyg. apylinkes prisidėti

LIETUVIŲ TELEVIZIJOS PROG
RAMA, atrodo, gyvuos ir toliau. Su
šauktame viešame susirinkime, kur 
įvairių organizacijų atstovai pažadė
jo talką, entuziastingai buvo pasisa
kyta už šios programos išlaikymą. Bu
vo sudarytas ir lėšų telkimo kernite* 
tas, kuris turės užtikrinti finansini 
pagrindą ir apmokėti susidariusias 
skolas. Taip pat atsirado ir Yeletas 
naujų skelbėjų, kurie irgi padės pro
gramai išsilaikyti. Tai geri ženklai, 
nors dar džiaugsmui daug vilčių ne
duoda.

WINDSOR, ONT.
DAIL. ANTANĄ TAMOŠAITĮ pa- 

kvietė Windsoro universitetas su
ruošti University Center savo darbų 
parodą. A. Tamošaitis atvyks į Wind- 
sorą š.m. spalio 24 d? ir apsistos pas 
M. J. Kizius, 12208 Riverside Dr. Tel. 
735-9719. Parodos atidarymas įvyks 
spalio 27 d. Ji truks iki lapkričio 21 
d. Smulkesnė informacija bus pa
skelbta vėliau. Windsoriškis

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS
St< Catharines, Ont.

PAMINĖTA PARAPIJOS SUKAK
TIS. Tėvu pranciškonų misija Niaga
ros pusiasalyje buvo pradėta 1949 
m. Pirmuoju klebonu ir vienuolyno 
vyresniuoju buvo paskirtas a.a. Tė
vas Modestas Stepaitis, OFM.

šiais metais spalio 4 d., šv. Pran
ciškaus šventėje, buvo suruoštas šau
nus 20 metų sukakties minėjimas, 
kuris įvyko St. Denis parapijos sa
lėje. Miela buvo matyti pilnutėlę 
salę, į kurią skubėjo rinktis plačios 
apylinkės lietuviai. Įžangai, vietoj 
paskaitos, buvo parodytas garsinis 
filmas iš dabartinio ir ilgamečio kle
bono Tėvo Barnabo Mikalausko dar
bų Niagaros pusiasalyje. Koncerto 
programą atliko solistė iš Niujorko 
Irena Stankūnaitė. Publika savo plo
jimais prašyte prašė vis daugiau dai
nų. Tikrai daug ir gražių dainų pa
dainavo. Akompanavo jos tėvelis 
kompozitorius Juozas Stankūnas. Per
traukos metu Kazė Šukienė padekla
mavo eilėraštį “Kastytis ir Jūratė”. 
Meninė dalis buvo baigta Tautos 
himnu. Solistei įteikta gražių gėlių 
puokštė. Toliau sekė vaišės ir šo
kiai. Visai programai sumaniai va
dovavo K. Sakas. Sveikinimo kalbas 
pasakė P. Meškauskas St. Cathari
nes lietuvių vardo, K. Stankevičius 
— Wellando. Ilgesnę kalbą pasakė 
Tėvas Juvenalis Liauba, pranciško
nų vienuolyno Brooklyne vyresnysis, 
Kultūros Židinio statybos vykdyto
jas. Jis taipgi pasveikino visus Tė
vo provincijolo Leonardo Andrie- 
kaus vardu. Sekmadienį, spalio 5, 
pamaldas laikė svečias T. Juvenalis 
Liauba, OFM, seniau čia buvęs kle
bonu ir vyresniuoju. Pasakė puikų 
pamokslą, palikdamas šios apylinkės 
lietuviams daug gražių ir prasmin
gų minčių. Pamaldų metu giedojo 
solistė L Stankūnaitė. Koresp.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Moln St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9 JO — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p.

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta* 
dieniais “Talka” uždaryta.______

Nemokama gyvybes 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.

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &

SALES & SERVICE

ZENITH BENDROVĖMS 

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

IfHIMIT RADIO & 
KNIbn I TELEVISION

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

S HAMILTON
ATEITININKŲ KUOPOS SUSI

RINKIMAS. Spalio 3 d. ateitininkai
— IX ir XII skyriaus moksleiviai 
turėjo susirinkimą p. Butkevičių na
me. P. Apanavičienė kalbėjo tema
— “Principai ir jų įgyvendinimas”. 
Paskui diskutavome du klausimus: 1. 
ar ateitininkai padeda pereiti per 
krizę?; 2. ar mes galim įgyvendint 
principus tik organizacijoj ar ir gy
venime? Užbaigėm susirinkimą mal
da. Po to buvo užkandžiai ir pasilinks
minimas. A.G.
AEITININKAMS SENDRAUGIAMS 

šį rudenį sueina 20 metų, šią savo 
veiklos sukaktį jie paminės Kristaus 
Karaliaus šventės proga — spalio 26 
d.; 11 v. visi jaunučiai, moksleiviai, 
studentai ir ateitininkai sendraugiai 
dalyvauja pamaldose organizuotai su 
vėliavomis. Tuoj po pamaldų Jauni
mo Centre bus bendri pusryčiai su 
menine programa. Kalbės visuome
nininkas, ateitininkų organizacijos 
veikėjas J. Matulionis iš Toronto. 
Bus trumpa meninė programa. Kvie
čiami dalyvauti ateitininkiškojo jau
nimo tėvai ir visi besidomį ateitinin
kų veikla. Eisenai į pamaldas visi 
renkasi į Jaunimo Centrą 10.30 v r. 
Prašome nesivėlinti ir pasipuošti 
tvarkinga uniforma. Valdyba

A.A. VLADAS GERULSKIS 
giai mirė š.m. spalio 14 d.

VILNIAUS DIENA buvo iškilmin
gai paminėta spalio 12, sekmadie
nį. Toks minėjimas jau seniai čia 
bebuvo rengiamas. Iniciatyvos ėmėsi 
vilnietis K. Baronas. Iškilmės pra
sidėjo pamaldomis, kurias atlaikė iš 
Romos besisvečiuojantis mons. dr. 
J. Bičiūnas. Pamaldose dalyvavo or
ganizacijos su savo vėliavomis. 4 v. 
p.p. AV parapijos salėje susirinkus 
palyginti nemažam būriui žmonių, 
minėjimą atidarė LB apyl. v-bos 
pirm. Alf. Juozapavičius, priminda
mas ilgų nepriklausomybės metų lie
tuvių išnešiotą gedulą dėl mūsų sos
tinės netekimo ir paprašydamas tylos kinio pobūdžio reiškinys, kuris iš- 
minute pagerbti mirusius kovotojus 
dėl Vilniaus. Paskaitininkas mons. 
dr. J. Bičiūnas, dviejų studijų apie 
Vilnių autorius, labai išsamiai ir do
kumentaliai įrodė, kad Vilnius ilgo
je mūsų istorijos eigoje yra buvęs 
tikrąja Lietuvos sostine, čia jis, iš 
lotynų kalbos versdamas, paskaitė 
autentiškų Lietuvos kunigaikščių su
sirašinėjimo su Romos popiežiais 
laiškų, Lietuvoje įsikūrusių vienuo
lijų pranešimų savo centrams vaka
ruose, kur visur minimas tik Vilnius, 
kaip Didž. Lietuvos Kunigaikštijos 
sostinė. Primindamas dabartinius lai
kus, paskaitininkas pastebėjo, kad 
jaunieji lenkų intelektualai, kurių

štai-

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS DE- 

ŠIMTMETIS bus paminėtas lapkričio 
29 d. Jau dabar vyksta pasiruošimas 
tai didelei šventei. B. Vytienė moko 
mergaičių būrelį tautinių šokių, V. 
Garnelienė ruošia skudutininkus, jau 
pradeda dirbti jaunimo choras, la
vinamas kun. B. Pacevičiaus. Pa
kviestas Klevelando vyrų oktetas to
limesnei meninei programai. Iškil
mėse dalyvaus vysk. V. Brizgys, Lon
dono vyskupijos kurijos atstovai, 
anglai ir lietuviai kunigai. Tikimasi, 
kad atvyks į iškilmes lietuviai iš 
Toronto, Hamiltono, Londono ir kitų 
vietovių. Parapijos choras kartoja 
anksčiau išmoktas giesmes ir mokosi 
naujų. Iškilmės prasidės, jei kitaip 
nebus paskelbta, 5 v. p.p. iškilmin
gomis padėkos Mišiomis, kurias lai
kys vysk. V. Brizgys. Vakarienė ir 
pobūvis su menine dalimi įvyks 
vengrų salėje apie 6 v.v.

SUKAKTUVININKAI. Jonas Onai- 
tis, ilgametis Šv. Kazimiero par. ko
miteto narys, į Kanadą atvyko prieš 
II D. karą; anksčiau ilgesnį laiką gy
veno Argentinoje. Savo namuose 
prie Straffordville, drauge su savo 
žmona Ona, vedusiu sūnumi Algiu 
ir ištekėjusia dukra Aida, atvykusia 
su vyru net iš Kalifornijos, didelia
me draugų būryje rugsėjo 20 d. pa
minėjo 70 m. amžiaus sukaktį. J. 
O. Onaičiai labai malonūs, draugiš
ki žmonės; džiaugiasi turėdami tris 
vaikaičius. Sūnus Algis su žmona rū-

Mokame už;
depozitus ... ___________ 5%
šėrus . ............    5,5%
už vienų metų terminuotus 
indėlius__________  ____  8%
Duodame: 
asmenines paskolas iš .... .. 10%

I nekiln. turto paskolas iš 9% 

jam tenka daug sutikti Romoje, ne- 
beginčija, kad Vilnius yra Lietuvos 
miestas. Vilniaus reikalą mums bu
vo sukomplikavusi 1^18 m. ypač Lie
tuvos prolenkiška dvarininkija. Me
ninėj daly “Gyvataro” jaunučių gru
pė pašoko tautinių šokių, aukurie- 
čiai — E. Kudabienė ir K. Bungar- 
da paskaitė bei padeklamavo kūrinių 
Vilniaus temomis, AV par. choras 
padainavo keletą dainų. Minėjimą už
baigė Vilniaus Krašto Liet. S-gos at
stovas K. Baronas, padėkodamas vi
siems programos dalyviams ir linkė
damas, kad nebūtų nustota minėti 
Vilniaus Diena. Esą ji galėtų būti 
jungiama su Lietuvos kariuimenės 
minėjimu.

TAUTOS FONDO lapkr. 29 d. ruo
šiamam priešadventiniam subatvaka- 
riui jau yra gauta daug vertingų 
fantų. Jų davė V. Stankevičius, 
“Vic’s Grocery & Variety” krautu
vės sav., 466 Cannon St. E., ir krau
tuvininkas VI. čėsna. Vertingų kny
gų loterijai paskyrė spaustuvininkas 
F. Enskaitis, pinigines dovanas — 
J. Mikšys ir F. Urbaitis. Tautos F. 
dėkoja visiems. K. M.

SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS. Spa 
lio 11 d. susirinko Hamiltono, To
ronto, Montrealio, Londono, St. Ca
tharines, Detroito ir kitų vietovių 
lietuvių skautų vadovai bei vyres
nieji skautai-ės. Dr. I. Gražytė savo 
pašnekesyje gvildeno dabarties jau
nimo etiką. Ji pabrėžė, kad mūsų 
jaunimas auga skirtingoje aplinko
je, kur viskas greitai keičiasi, dar
bas vis labiau mechanizuojamas, da
rosi kaskart daugiau pavergiantis. 
Jaunimas nori daugiau laisvės, indi
vidualaus pasireiškimo, darosi revo
liucingas. Tėvai dėl laiko stokos ne
įstengia su vaikais nuo mažens pa
kankamai bendrauti. Diskusijose vy
resnieji pareiškė, kad dabartinis 
jaunimas pasidavęs laiko įtakai, ven
gia darbo, atsakomybės. Esą tai lai- 

nyks. Kitame pašnekesyje apie skau
tų veiklą jaunimas siūlė keisti visą 
struktūrą, vadovybę pavesti jauni
mui. Vyresnieji buvo nuomonės, kad 
negalima griauti, kas buvo rūpestin
gai sukurta dešimtimis metų; jauni
mas vienas vadovauti dar negali; pa
tirtis parodžiusi, kad jaunieji, pasi
ėmę pareigas, nesugebėjo tinkamai 
atlikti. Jaunimas turis kilti palaips
niui. Didesnė skautų sąjungos refor
ma galima tik atsižvelgiant į tarp
tautinius dėsnius. Be to, ką nors 
keičiant, reikia turėti geresnį pa
kaitą. Dabartinis jaunimas neturi jo
kio naujo plano skautų sąjungai re
formuoti. P. Enskaitis 

pinasi tabako, ūkiu, o dukra Aida yra 
gailestingoji sesuo. Sukaktuvininką 
sveikino parapijos komiteto pirm. J. 
Strodomskis ir kun. J. Gutauskas. 
Sugiedota “Ilgiausių metų”, įteikta 
vertingų dovanų. — Petras Lapienis, 
kilimu užpalėnas. rugsėjo 27 d. pa
minėjo savo ūkyje, Lindacho mieste
lyje, pusės amžiaus sukakti. Abu su 
žmona Vanda gieda parapijos chore. 
Jų sūnus ir dvi dukros lanko gimna
zijas, taip pat dalyvauja jaunimo 
chore. Jau praeitose Petrinėse buvo 
susirinkęs nemažas draugų būrelis 
pasveikinti šeimininko vardinių pro
ga, o minint 50 m. sukaktį dar dau
giau svečių aplankė šią malonią šei
mą. Sparnuotą, poetišką sveikinimo 
kalbą pasakė P. Augaitis. Po jo dar 
kalbėjo choro dirigentas K. Luko
šius ir kun. J. Gutauskas. Sukaktu
vininkas gavo dovanų patogų fotelį.

Kor.

“BIRUTĖS” DRAUGOVĖS SKAU
TĖS rugsėjo 27 d. turėjo iškylą. E. 
ir A. Augustinavičiai leido naudotis 
savo laukais ir pastatais, šeštadienį 
po pietų visa draugovė žygiavo sek
dama morzės abėcėlės ženklais nu
žymėtą kelią. Vakare visos buvo pa
vargusios ir išnikusios, bet reikėjo 
pasigaminti vakarienę. Viskas buvo 
gardu, o kai panorom pačios ir duo
nos išsikepti, tai ir gana linksma bu
vo. Nakties metu penkios skautės su 
vadovėmis turėjo specialią sueigą 
mėlyniems kaklaryšiams gauti. Tai 
Birutė Norkutė, Daiva Ratavičiūtė, 
Rita Dirsytė, Elena Obelienytė. Su
grįžusias nakvynėn jaunesnės skau
tės jas pasitiko ir prisijungė nak
ties žaidimams. Sekmadienį visa 
draugovė skautiškose uniformose da
lyvavo lietuvių parapijos bažnyčioje 
pamaldose. Parapijos klebonas, mū- 

’ mėlynus kaklaryšius pasveikino 
ir visai draugovei palinkėjo gražiai 
darbuotis. skautė

L -------- --

J. A. Valstybės
ALYTAUS GIMNAZIJOS buvusių 

mokytojų ir mokinių išeivijoje su
važiavimas Įvyks 1969 m. lapkričio 
28 d. Čikagoje — Jaunimo Centre. 
Šiuo suvažiavimu norima paminėt 50 
metų nuo Alytaus gimnazijos įkūri
mo ir taip pat paaukoti $1000 Lie
tuvių Fondui gimnazijos vardu. Lap
kričio 28 <L, 7 v.v. — meno parodos 
atidarymu Čiurlionio galerijoj, o 29 
d. — Mišios, akademija, meninė da
lis ir banketas. Rengėjų komitetas 
nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti. 
Pageidaujama, kad alytiečiai pra
neštų iš anksto apie savo dalyvavimą 
ir pasiųstų po $12 (Lietuvių Fondui 
ir išlaidų padengimui) šiuo adresu: 
A.G.S.P. Komitetas •— E. Juknevi
čius, 8741 So. Albany Ave, Chicago, 
Ill 69642, USA. Telef. 424-9442.

MIRĖ DR. PRANAS V. RAUI1- 
NAITIS Los Angeles, Calif., 1969 
m. spalio 13 d. Tai buvęs teisės pro
fesorius, visuomenininkas, spaudos 
bendradarbis, idealistas, kilnus pat- 
rijotas. Buvo gimęs 1895. IX. 23 d. 
Marijampolės aps. Palaidotas spalio 
16 d. po gedulingų pamaldų Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj.

fREL. IGNAS KELMELIS mirė 
Newarke, N. J., sulaukęs 87 metų 
amžiaus. Baigęs Kapčiamiesčio pra
džios mokyklą, velionis jau 1901 m. 
atvyko i JAV. Išeivio dalią pradė
jęs anglies kasyklose, skynėsi ke
lią Į mokslą ir 1916 m. buvo įšven
tintas Į kunigus. Nuo 1922 m. buvo 
švč. Trejybės lietuvių parapijos kle
bonu Newarke, daug laiko skirdamas 
moksleivių organizacijoms, Lietuvos 
vyčiams, susivienijimo kuopoms. Sa
vo lėšomis yra išleidęs vieną “Atei
ties” ir “Aidų” numerį, G. Papini 
knygą “šv. Augustinas”. Jo mirti pa
minėjo ir “New York Times”.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdybos posėdy
je Detroite buvo nutarta padvigu
binti “Pranešėjo” 3 nr. puslapių 
skaičių iki 16. Narius biuletenis pa
sieks spalio pabaigoje ar lapkričio 
pradžioje. Naujų skyrių steigimo rei
kalas tebėra nepajudėjęs, bet Į cent
rini skyrių Įstojo keli nariai: čika- 
giečiai dr. Kazys Sruoga ir Konstan
tas Petrauskas, mons. Vincas Mince
vičius iš Italijos, klevelandietis Lion
ginas Leknickas, Vaclovas čižiūnas 
iš Patterson, N.J., ir Meldutis Lau- 
pinaitis iš Brazilijos. Į garbės na
rius, be a.a. J. Kardelio, Įtrauktas 
klevelandietis Adolfas Klimas, rašąs 
A. Kelmučio slapyvardžiu.

SAN FRANCISCO LB lituanistinė 
trijų skyrių mokykla pradėjo darbą 
Cabrillo Junior High gimnazijos pa
talpose. Vaikai jon priimami nuo 5 
metų amžiaus. Informacijų teirautis 
tel. 244-7427. Tradicinis San Francis
co LB rudens balius — lapkričio 1 
d., 7.30 v.v., gražioje San Mateo So
kol salėje. Gros geras čigonų orkest
ras. Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti. Informacijų teirautis tel. 526- 
4169.

KUN. JONAS JUODEIKA, Dem
ing, New Mexico, parapijos klebo
nas, po sunkios ir ilgos ligos mirė 
spalio 11 d. Velionis buvo gimęs 1902 
m. Grinkiškyje, kunigu Įšventintas 
Kaune 1927 m. Amerikoje jam teko 
klebonauti Canutilo, Texas, ir Dem
ing, N. Mexico. Velionies brolis dr. 
VI. Juodeika su šeima gyvena Port- 
lande. Ore.

BOSTONO KOLEGIJOS preziden
to padėjėju ryšių srityje yra paskir
tas Juozas Vilimas, nuo 1965 m. va
dovavęs J. F. Kennedy šeimų tar
nybos centrui Massachusetts valsti
joje. Dabar jam teks organizuoti ap
linkos ir urbanistikos , problemų ty
rimus, kolegijos ryšius su pramonės 
Įmonėmis, valdinėmis Įstaigomis ir 
apylinkės gyventojais, rūpintis eile 
kitų projektų.

IŠ KONGRESO BIBLIOTEKOS 
Vašingtone ryšium su biudžeto siau- 
rinimu atleisti iš tarnybos: V. Trum
pa, J. Andriušis, N. Tautvilas, H. 
Radauskas, Leonas Kačinskas.

Italija
PREL. DR. LADAS TULABA, Šv. 

Kazimiero kolegijos rektorius, lapkri
čio pradžioje išvyks į JAV aplanky
ti šios institucijos rėmėjų ir atšvęs
ti jos įsteigimo sukakties.

LIETUVIŲ SALEZIEČIU naujuo
sius namus spalio 1 d. aplankė Šv. 
Juozapo mažosios ukrainiečių semi
narijos 98 auklėtiniai. Prie jų semi
narijos, kurios vadovybę ir mokomą
jį personalą sudaro ukrainiečiai sa
leziečiai, kardinolas Slipyj yra įstei
gęs katalikiškąjį ukrainiečių univer
sitetą Romoje. Popiežius Paulius VI

PADĖKA

Pirmiausia dėkoju žmonai už tokį 
nuoširdų rūpestį, sūnui Algirdui ir 
marčiai už tokį didelį, gražų tortą su 
70 žvakių mano gimtadienio proga, 
anūkam, padėjusiem užpūsti žvakes, 
dukrai ir žentui už gražias gėles. Dė
koju kun. dr. J. Gutauskui, Delhi 
šv. Kazimiero parapijos klebonui, p. 
Strodomskiui, p. Nevedomskui už pa
sakytas gražias kalbas. Taipgi dėko
ju p. Liutkienei už kruopštų pasi
darbavimą, visiems atsilankiusiems 
ir prisidėjusiems prie tokios gražios 
dovanos: p.p. Stradomskiam, V. Stra- 
domskytei, Liutkam, Nevedomskam, 
Dambrauskam, Mikėnam, Gurkliam. 
Pargauskam, Jurėnam, žebertavi- 
čiam, Mažeikom, žilvičiam, Galdi
kam, Skodėnui, Balaišiam, Rakščiam, 
Gendrėnam, Vasiliūnienei, žiogam.

kam, Stroliam. Nuoširdžiai dėkingas 
visiem — J. Onaitis
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& LIETUVIAI PASAULYJE
neseniai ten pašventino šv. Sofijos 
ukrainiečių bažnyčią.

MONS. DR. J. AVIŽA, Vokietijos 
lietuvių sielovados direktorius, pa
prašė saleziečių vyr. rektorių atsiųs
ti du lietuvius saleziečius Į Vasario 
16 gimnaziją kapeliono ir bendrabu
čio vedėjo pareigoms. Tėvų salezie
čių vyr. taryba ir lietuviai saleziečiai 
į pagalbos šauksmą davė teigiamą at
sakymą. Gimnazijos kapelionu buvo 
paskirtas ir jau pradėjo darbą, kun. 
St. Šileika. Prasidėjus mokslo me
tams, nelengva surasti kandidatą i 
bendrabučio vedėjus, nes visi lietu
viai saleziečiai jau yra Įsipareigoję 
kitiems darbams. Tikimasi, kad ir šią 
problemą bus galima išspręsti arti
miausioje ateityje.

Prancūzija
PARYŽIAUS DIENRAŠTIS “Le 

Figaro” spalio 6 d. paskelbė Praho
je dvi paras viešėjusio savo kores
pondento Sacha Simon Įspūdžius. 
Mums, lietuviams, yra dėmesio ver
tas jo pasakojimas apie vieną inci
dentą Prahos restorane, kurin buvo 
užėjęs sovietų kapitonas alum troš
kulio numalšinti. Apie 30 čekų, ne
kęsdami sovietų, neprašytą svečią su
tiko grėsminga tyla. Kapitonui ge
riant alų, vienas jų neiškentęs su
šuko: “Tegyvuoja laisva Čekoslova
kija!” Išeidamas iš restorano kapi
tonas šyptelėjo ir pusbalsiu tarė: 
“Tegyvuoja laisva Lietuva!”

LIETUVIŲ MENO PARODĄ Pa
ryžiuje siūlo surengti praėjusią va
sarą PLB vardu Prancūzijos ir kitų 
Europos kraštų lietuvius aplankę 
jaunosios kartos atstovai kun. A. 
Saulaitis, SJ, ir A. Zaparackas. Ren
gėjų komisiją galėtų sudaryti vieti
niai lietuviai ir prancūzai. Kad būtų 
didesnis Įspūdis, galima būtu Įtrauk
ti ir latvius su estais, o taipgi skirti 
premijas už geriausius tapybos, gra
fikos ir skulptūros darbus.

Švedija
LIETUVIŲ SAVAITĖ 1970 m. ge

gužyje bus rengiama Gothenburgo 
mieste. “Europos Lietuvio” praneši
mu, šią žinią išsiuntinėtuose laiš
kuose skelbia Gothenburge gyvenan
tis Z. Kalvaitis. Savaitę organizuoja 
komitetas su atitinkamomis miesto 
organizacijomis. Dalyvaus meninin
kai, grafikai, skulptoriai, fotografai, 
muzikai, liaudies dainų ir šokių an
samblis iš okupuotos Lietuvos. Atro
do, i planus yra Įtrauktos dailės ir 
foto parodos su koncertine progra
ma. Dalyvauti kviečiami ir laisvaja
me pasaulyje gyvenantieji lietuvių 
kultūros veikėjai.

Vokietija
KUN. KONSTATINAS GULBI

NAS, kapucinas, Muensterio univer
sitete sėkmingai apgynė filosofijos 
doktorato disertaciją tema “Marija 
Pečkauskaitė — lietuvė pedagogė”.

KUN. V. ŠARKA išleido stovyklau
jančiam lietuvių jaunimui skirtą po
puliarių ir lengvai išmokstamų dai
nų dainorėlį.

ANELĖ VALAITYTĖ, Miuncheno 
lietuvaitė, dainuoja estradines dai
nas V. Vokietijos, Austrijos ir Švei
carijos miestuose rengiamuose kon
certuose. Netrukus bus išleista jos 
pirmoji plokštelė vokiečių kalba. A. 
Valaitytė mielai galėtų padaryti Įra
šus ir lietuviškai plokštelei, jeigu 
atsirastų leidėjas. Lietuvių kolonijos 
ją galėtų pasikviesti lietuviškiems 
koncertams, kai ji su vokiškais kon
certais vieši jų miestuose.

Britanija
J. VILČINSKAS, D. Britanijos Lie- 

tuvių Sąjungos pirmininkas, rugsė
jo 29 — spalio 3 d.d. dalyvavo Bri
tanijos darbiečių metinėje konferen
cijoje kaip lietuvių socialdemokratų 
partijos atstovas.

KAN. J. TUMO-VAIŽGANTO šim
tųjų gimimo metinių minėjimą rug
sėjo 20 d. Bradforde surengėVyčio 
klubo valdyba savo salėje. Paskaitą 
apie garbųjį sukaktuvininką skaitė 
kun. A. Putcė. Programą Vaižganto 
ir savo kūriniais papildė E. Navic
kienė.

Australija
SIDNĖJAUS LIETUVIŲ GYDY

TOJU susirinkime savo kelionės 
įspūdžius papasakojo dr. L. Petraus
kas, dalyvavęs pasaulio lietuvių gy
dytojų suvažiavime Toronte ir lan
kęsis Lietuvoje.

O. TRUCHANAS yra pagarsėjęs 
alpinistas Tasmanijoje. Jo vardu yra 
pavadinta viena vietovė šios salos 
pietvakariuose. Dabar jis vėl bando 
Įveikti lig šiol nė vienam alpinistui 
pergalės nesuteikusi kalną.

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ ARTĖJA
Reikšmingai gausus lietuvių būrys pirmų kartą is

torijoj susirinks Romoje 1970 metų vasarą dalyvauti 

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS PAŠVENTINIME

2701 W. 68th St., Chicago, III. 60629, USA

Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų 
dalyvauti šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų. asmenų vardai liks atei- 
specialiose knygose Vatikano ir lietuvių archyvuose 

Neatidėliodami siųskite savo auką šiuo adresu:

LITHUANIAN MARTYRS1 CHAPEL,
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Vilniaus miesto istorija
Praėjusiais metais Lietuvoje 

išleistas stambus istorinis vei
kalas “Vilniaus miesto istorija”, 
394 psl., gausiai iliustruotas is
torinėmis nuotraukomis, kietais 
viršeliais, apima laikotarpį nuo 
seniausių laikų iki Spalio revo 
liucijos. Išleido “Mintis” 1968 
m. Vilniuje. Redagavo: J. Jurgi
nis, V. Merkys, A. Tautavičius, 
dail. V. Kalinauskas. Pratarmė
je sakoma, kad apsiribojama pi
lietine miesto istorija.

Pradžioje duodamas platus 
nagrinėjimas Vilniaus miestą 
liečiančių šaltinių, aptariami ar
cheologiniai duomenys, pirmo
sios rašytinės žinios apie Vilnių, 
Gediminas — Vilniaus įkūrėjas, 
miesto augimas, kultūra ir bui
tis, švietimas, architektūra ir 
daugybė nagrinėjimų įvairiais 
miestą liečiančiais požiūriais.

Veikale duodama daug naujos 
ir tikrai vertingos medžiagos 
apie mūsų mieląją sostinę Vil
nių. Kaip filme prabėga ištisi 
amžiai su daugybe smulkių de
talių iš gyvenimo: Vilniaus iš
kilimas, smukimas, žydėjimo lai
kai ir okupantų teroras, apiplė
šimai ir gaisrai, okupacijos ir 
laisvės dienos.

Toks veikalas yra pirmas lie
tuvių kalba ir turbūt pirmas toks 
platus žvilgsnis, mestas nuo Vil
niaus pradžios ligi šio laikotar
pio. Pagirtinas autorių pasišven
timas sutelkiant apie Vilnių pla
čius sąrašus istorinių veikalų, 
plačių nagrinėjimų ir sukau
piant tokią gausią medžiagą 
miesto istorijos pažinimui. Šia 
prasme autoriai atliko didelį ir 
ateičiai reikšmingą darbą. Tai 
veikalas, kurį miela paimti į ran
kas ir jame, kaip veidrodyje, 
pamatai Vilnių amžių eigoje su 
jo didingais mūrais, su nepri
tekliais, turtais, kultūra, menu, 
mokslu, bibliotekomis, magistra
tais, su plėšimais, nuteriojimais 
ir baisiu skurdu po gaisrų. Čia 
randame, kas Vilnius amžiais 
buvo ne tik Lietuvai, bet ir visai 
rytinei Europai, neišskiriant nė 
plačių Rusijos sričių.

Kaip nevienas tos rūšies vei
kalas, išleistas Lietuvoje, taip 
ir šitas turi dabartinio okupan
to antspaudą. Duodami įvairių 
priešų, alinusių Vilnių vaizdai, 
bet nutylimas pats didžiausias 
Vilniaus apiplėšimas, koks iš vi
so buvo Vilniaus miesto istori
joje. Tą Vilniaus apiplėšimą 
įvykdė ne kas kitas, o rusai 1655 
metais. Pirmą kartą įsiverpu
sios į Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės sostinę, rusų ordos 
siautė mieste baisiau nei hunai. 
Rusai nužudė apie 25.000 žmo
nių, išplėšė ne tik auksą, sidab
rą, brangenybes, bet ir išlupi
nėjo net grindis, išsivežė į Mask
vą stalus, marmuro kolonas, pa
auksuotas kupolas, varpus, nu
draskė vaiį nuo stogų, išdegino 
ar išsivežė archyvus, metraščius,

dokumentus, mokslo įstaigų 
įrengimus. Po to miestas buvo 
padegtas ir po 17 dienų gaisro 
turtingiausias ir gražiausias ano 
meto rytinės Europos miestas 
liko griuvėsių krūva. Rusiškasis 
barbaras pasiekė savo — sunai
kino Vilnių, kad pagrobtais tur
tais pasistatytų Maskvą. To pa
ties apiplėšimo susilaukė ir visa 
Lietuva, kuri šimtmečius rusiš
kas gentis gynė ir dengė nuo to
torių.

Suprantama, veikalo autoriai 
šią tiesą turėjo nutylėti ir rusiš
kus okupantus pavaizduoti švie
siomis spalvomis. Tai iš tikrųjų 
veikale ir yra padaryta. Šalia to, 
veikalo pabaigoje duoti platūs 
skyriai apie pirmuosius marksis
tus Vilniuje, apie komunistinės 
propagandos kelius per Vilnių 
(Lenino laikraštėliai) ir panašūs 
nusibodę, koktūs aprašymai, ku
rie turiningą Vilniaus istoriją 
pabaigoje subanalina ir padaro 
nusibodusiu pasakojimu, ne
reikšmingu Vilniaus miesto is

torijai. Autoriai pažymėjo, kad 
ribosis tik pilietine Vilniaus is
torija, bet pabaigoje perėjo į 
politinę nežymios grupelės — 
daugiausia svetimtaučių — veik
los aprašymą, tolimą ir niekaip 
nepriklijuojamą prie Vilniaus 
istorijos. Tie keli skyriai veika
lo pabaigoje ir aprašymai apie 
marksistus tinka prie bendros 
Vilniaus miesto istorijos kaip 
šuniui penkta koja — nei ja ga
li naudotis, nei ji iš viso tinka, 
o tik maišosi ir kokčiai gadina 
visą istorinį pastatą. Nevykusiai 
priklijuota ir antroji antraštė 
“Nuo seniausių laikų ligi Spalio 
revoliucijos”, tarsi ta Spalio re
voliucija yra kažkoks taškas, 
nuo kurio istorija jau bus nebe 
istorija. Reikia tikėtis, kad Vil
nius, pergyvenęs tiek šimtme
čių, pergyvens ir “spalines” re
voliucijas, kurios pavirs dulkė
mis ir vėjai nuneš jas į praeitį, 
kaip jau nunešė daugelį panašių 
svetimųjų primestų “papuošalų” 
Vilniaus istorijai. (b)

LIETUVIO VEIKALAS APIE RAKETAS
Pirmuosius savo žingsnius 

ant mėnulio žmogus žengė šimt
mečius trukusių fantastinių kū 
rinių ir rimtų mokslinių studi
jų dėka. Žymią vietą tokių 
mokslinių studijų srityje užima 
ir vienas lietuvis, gyvenęs prieš 
300 metų. Tai Kazimieras Simo- 
navičius (Casimirus Siemeno- 
wicz), gimęs apie 1600 m. neto
li Raseinių. Jis mirė po 1651 m. 
Iš keleto užsilikusių dokumen
tų žinoma, jog studijavo Vil
niaus universitete ir gavo “ma
gister” diplomą. Vėliau, tarnau
damas kariuomenėje, labai susi
domėjo artilerija. Būdamas ne
paprastų gabumų, ėmė gilinti 
savo turėtąsias matematikos, fi
zikos, chemijos, architektūros ži
nias. Tarp kitko, išmoko paišy
bos, graviūros ir metalų lieji
mo. Tada Vladislovas IV, Lietu
vos didysis kunigaikštis bei Len
kijos ir Švedijos karalius, išsiun
tė Simonavičių tobulintis į Olan
diją. 1647 m. karalius jį vėl at
sikvietė ir jam patikėjo visos sa
vo kariuomenės sumodernini- 
mą, paskirdamas artilerijos vir
šininku, o vėliau — proprefek- 
tu. 1649 m. Simonavičius grįžo į 
Olandiją, kur užbaigė rašyti sa
vo mokslinį darbą “Ars Magna 
Artilleriae” ir 1650 m. išspaus
dino Jono Janssono spaustuvė
je, Amsterdame. Knygoje jis 
atidžiai analizavo visas iki šiol 
žinomas artilerijos rūšis. Vieną 
tomą jis paskyrė vien raketoms, 
kur pateikė detalius brėžinius 
bei aprašymus savo sukonstruk- 
tuotų raketų bei raketinių ba
terijų, kurių tarpe yra net sep
tynių raketų baterija ir trijų 
stadijų raketa su stabilizato
riais. Spėjama, kad ši knyga 
įkvėpė vokiečių “V-2” raketos iš
radėjus. Knyga tuojau sudomi

no visų kraštų to laiko balisti
kos žinovus ir 1651 m. buvo iš
leista prancūzų kalba, 1676 m.— 
vokiečių, vėliau — ispanų, da
nų, olandų, o 1729 m. — anglų. 
Įdomu, kad ji Rusijoje buvo iš
leista 1937 m., o 1963 m. Var
šuvoje lenkų kalba. Garsusis 
mokslininkas A. Sterfeld savo 
knygoje “Įžanga į kosmonauti
ką”, išleistoje Paryžiuje 1919 
m., pagrindinai nagrinėdamas K. 
Simonavičiaus knygą, priskiria 
jam pirmaeilę vietą raketų sri
tyje. Knygos originalas dabar 
yra centrinėj Mokslų Akademi
jos bibliotekoj Vilniuje. Kiti du 
žinomi pirmosios laidos eg
zemplioriai yra už Lietuvos ri
bų: vienas Prancūzijos karo aka
demijos bibliotekoje Fontaine
bleau, o kitas — pas. prof. St. 
Dirmantą Čikagoje. K. Simona* 
vičius dar parašė ir kitą veika
lą, bet dėl savo staigios mirties 
nebespėjo išspausdinti, o rank
raščiai po 1794 m. karo buvo ru
sų pagrobti ir nežinia kur din
go. E.

Atsiųsta paminėti
Ateitis nr. 5, gegužė. Lietuvių 

katalikiškojo jaunimo žurnalas, lei
džiamas Moksleivių Ateitininkų Są
jungos. Administratorius — Juozas 
Polikaitis, 7235 So. Sacramento Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Eglutė, rugsėjis. Nekaltai Pr. Ma
rijos seselių leidžiamas ir redaguo
jamas laikraštėlis vaikams. Adresas: 
Immaculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260, USA.

Moteris nr. 4 (70), liepa-rugpjū
tis. Lietuvių moterų žurnalas, lei
džiamas Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos, 1011 College St., 
Toronto 4, Ont. Canada.

K. Simonavičiaus veikalo apie raketas viršelis. Veikalas 
pavadintas "Artis Magnae Artilleriae, pars prima", išleis
tas 1650 m.

Mokslo ir kūrybos simpoziumas
Organizacinė komisija prime

na, kad š.m. lapkričio 26-30 
dienomis Čikagoje rengiamas 
mokslo darbuotojų suvažiavi
mas. Dalyvauti kviečiami lietu
viai m o k s 1 i n i n k 'ai, augštąjį 
mokslą baigusieji prof esijona- 
lai, Lietuvos mokslo įstaigų bu
vusieji dėstytojai, studentai ir 
plačioji visuomenė. Posėdžiai 
vyks Čikagos Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont, ir Chicago 
Midway House, 5400 So. Cicero 
Ave. Programa buvo paskelbta 
“TŽ” 41 nr.

>:mpoziumo rengėjai prašo vi
sus akademikus atsiliepti, pažy
mint: 1. pavardę, vardą, 2 už
imamą vietą, 3. darbovietę bei 
jos adresą, 4. namų adresą, 5. 
gimimo datą, 6. išsimokslinimą 
(universitetas/- kolegija, institu
tas ir pan.), 7. gimimo datą, 
laipsnį, pagrindinę šaką, 8. da-

Los Angeles L. B. jaunimo an
samblio dvidešimtmetis. Sukakčiai 
skirtas gausiai iliustruotas leidinys. 
Los Angeles, 1969 m. birželis. Paruo
šė redakcinė komisija. Viršelis — Ra- 
sutės Arbaitės.

lyvavimą rengiamame simpoziu
me ir bankete. Šias žinias siųs
ti: K. Barzdukas, 6959 So. Tal- 
man Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Tel. 312-778-1368.

Matematikų, fizikų ir chemi
kų posėdžio organizatoriai pra
neša, kad jų posėdis įvyks lap
kričio 29, šeštadienį, 9.30-11.30 
v.r., Midway House patalpose. 
Tos srities specialistai prašomi 
atsiųsti savo profesinių bei 
mokslinių darbų trumpus apra
šus simpoziumo vadovams; ma
tematikai — prof. dr. Arūnui 
Liulevičiui, 7430 So. Maple
wood, Chicago, Ill. 60629, USA; 
fizikai — prof. dr. Rimui Vaiš- 
niui, 470 Prospect Appr. 75, 
New Haven, Conn. 06511, USA; 
chemikai — dr. Adolfui Damu- 
šiui, 8050 Hartwell, Detroit, 
Mich. 48228, USA. Atliekan
tiems mokslinio ar pritaikomo
jo tyrimo darbą bus sudaryta 
kelių minučių proga žodžiu bei 
skaidrėmis pasidalinti informa
cijai su posėdžio dalyviais. Tai 
nebus pilna prasme moksliniai 
pranešimai, bet tik supažindini
mas su savo darbais.

Lietuva 700 metu
v

(Tęsinys iš praėjusio nr.) PR. PAULIUKONIS
Ginčijami klausimai

Lietuvos istorija yra visos lie
tuvių tautos savastis, todėl vie
nas kuris istorikas, būdamas ki
taip įsitikinęs, negu kiti vienu 
ar kitu klausimu, neprivalėtų 
pasisavinti monopolinės teisės 
aiškinti taip lietuvių tautos fak
tus, kaip jam patinka, nepaisant 
kitų nuomonių. Ilgą laiką Lie
tuvos praeiti tyrinėjo rusai, vo
kiečiai ir lenkai, kurie lietuvių 
tautos praeities įvykius dažnai 
aiškino taip, kaip jiems diktavo 
jų patriotinis jausmas. Patys lie
tuviai savo praeitį dėl nepalan
kių politinių ir kultūrinių sąly
gų' moksliškai tirti ėmėsi tik 
prieš pusšimtį metų. Nors šioje 
srityje per tą laiką buvo daug 
padaryta, bet daug kur dar ne
pajėgta atsikratyti kitataučių 
mums nepalankios interpretaci
jos. Tad leidžiant informacinį 
leidinį, kur nėra vietos dėstyti 
nuomonių skirtumams ir prie
šingų pusių argumentams, ar ne
geriau būtų ginčijamus klausi
mus visai palikti.

Lietuvos valstiečių ir baudžia
vos įsigalėjimo klausimu yra pa
rašyta visa eilė studijų, jų tarpe 
dvi stambesnės ir pačių lietuvių: 
Z. Ivinskio disertacija vokiškai 
apie valstiečių kilmę nuo seniau
sių laikų iki XVI a. pradžios ir 
okupuotoje Lietuvoje J. Jurgi
nio — baudžiavos įsigalėjimas 
Lietuvoje. Jiedu yra vienos nuo
monės, kad pradžioje dauguma 
Lietuvos valstiečių buvo laisvi, 
žemę valdė nuosavybės ir pavel
dėjimo teisėmis. Tiesa, nuosavy
bė buvo aprėžta, bet ir bajoru 
valdomos žemės nuosavybės tei
sės buvo taip pat aprėžtos. Tik
rasis žemės savininkas buvo 
valstybės valdovas, XIII-XIV a. 
Lietuvoje žemės ūkis dar nebu
vo gerai išvystytas, bajoru ir 
ponu dvarai buvo dar maži ir 
nereikalavo didelio skaičiaus 
darbininkų, kuriuos sudarė ver
gai. tarnai ir baudžiauninkai. 
Dauguma valstiečių buvo laisvi,

jie turėjo atlikti valdovui tam 
tikras pareigas (statyti pilis, til
tus), mokėti duoklę. Tai buvo 
piliečių pareigos valstybei na
tūraliomis, nes tuo metu pats 
valstybės ūkis buvo dar natū
ralaus pobūdžio.

Iš Vytauto Didžiojo ginčo su 
ordinu dėl žemaičių matyti, kad 
dauguma Žemaitijos valstiečių 
buvo laisvi. Ir tik Vytautas D. 
pradėjo valstiečius dovanoti po
nams bei bajorams. Žemaičiams 
tokia Vytauto reforma nepatiko 
ir jie 1418 m. sukilo. Todėl ne
galima sutikti su J. Jakšto tvir
tinimu, kad nuo pat pradžios 
Lietuvoje dauguma buvo bau
džiauninkai ir pririšti prie dva
rų (45), reiškia buvo nelaisvi. 
Bet ir valdovo dovanoti ponams 
valstiečiai ne iš karto tapo bau
džiauninkais. Jie dar ėjo tam 
tikras pareigas valstybei ir pri
klausė valdovo teismui. Tik 1447 
m. privilegija dovanotus vals
tiečius pavertė baudžiauninkais. 
Tad ir čia J. Jakšto tvirtinimas, 
kad baudžiava žymiai anksčiau 
ir Lietuvos valstybės dvaruose 
buvusi (68), reikalingas tam tik
ros korektūros. Valstybės dva
ruose galutinai baudžiava įvesta 
XVI a. viduryje su valakų re
forma.

Kaip anksčiau buvo minėta, 
baltai rytuose siekė Tūlą, Dėsna, 
pietryčiuose — Pripetę. Tik šeš
tame šimtmetyje rusai užėmė 
rytines sritis, bet dauguma lie
tuvių ten paliko ir tik per ilgą 
laiką jie surusėjo. Tad ar tikslu 
rašyti, kad Mindaugas rytuose 
prijungė rusų žemes, rusų mies
tas Naugardukas tapo svarbiu 
Lietuvos valstybėje, kaikurių 
istorikų manymu, jis buvęs Lie
tuvos sostine (47). Reikėtų ma
nyti, kad ir po septynių šimtų 
metų tos sritys buvo dar lietu
viškos, juo labiau Naugardukas 
nebūtų galėjęs būti Lietuvos 
sostine, jei jis būtų buvęs gry
nai rusiškas miestas. Vokiečiai

sūkuriuose
įkūrė Klaipėdą ir ją valdė 700 
metų, bet mes jį laikome Lietu
vos miestu, nes buvo įkurtas lie
tuvių apgyventoje žemėje. Ir 
Klaipėdos krašto ūkininkai po 
700 metų išliko lietuviais, nežiū
rint vokiečių nutautinimo poli
tikos. Tad rusų valdomi lietuviai 
galėjo žymiai ilgiau išlikti lie
tuviais. Gal nereiktų taip lengva 
ranka lietuvių apgyventas žemes 
dalyti rusams.

Karaliaus Mindaugo atsimeti
mas nuo krikšto yra labai gin
čytinas. Dauguma lietuvių isto
rikų, rašiusių studijas apie ka
ralių Mindaugą, laikosi nuomo
nės, kad jis neatkrito nuo krikš
čionybės, tad ir J. Jakštui ne
derėtų be rezervų tvirtinti, kad 
Mindaugas paklausęs Treniotos 
patarimo ir atsimetęs nuo krikš
to (48).

1387 m. Vilniuje lietuviai bu
vo krikštijami šalčiausiu Lietu
vos žiemos metu — vasario mėn. 
pradžioje, kai visi ežerai ir upės 
yra užšalę storu ledu, todėl ar 
tikslu laikyti už gryną pinigą 
kryžiuočių ir kaikurių tyrinėtojų 
skelbiamą versiją, kad žmonės 
masėmis buvo suvaryti i Nerį 
krikštytis (59)? Z. Ivinskis yra 
griežtai atmetęs šią versiją, kaip 
neturinčią rimto pagrindo. Lie
tuviai buvo krikštijami pagal 
Vakarų liturgiją, o ne Rytų.

Nė viename krašte, priėmus 
krikštą, vienu metu visi gyvento
jai netapo krikščionimis. Tas 
pats atsitiko ir Lietuvoje, juo 
labiau, kad dauguma pirmųjų 
misijonierių buvo lenkai ir ne
sistengė išmokti lietuvių kalbos. 
Bet ar reikia pabrėžti, kad tur
tinga Bažnyčios hierarchija ne
pajėgė išnaikinti pagonybės, ku
ri laikėsi keletą amžių (60)? 
Ir tuoj pat pareiškiama priešin
ga nuomonė, kad kryžiuočių or
dinui nebesisekė vykdyti senojo 
plano krikštyti Lietuvą, kur 
krikščionybė jau žydėjo (62).

Ten minima, kad Algirdas, ta
pęs didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu, tuoj pat buvo pavadin

tas karaliumi. Tas titulas kar
tais buvo duodamas ir Kęstučiui 
(55). Nuoseklumas reikalauja 
pažymėti, kad Gediminas taip 
pat tituluojamas Lietuvos ir 
daugelio rusų žemių karaliumi.

Lietuvos santykiai su Lenki
ja J. Jakšto nušviesti kiek kito
kioje šviesoje, negu iki šiol bu
vo įprasta. Lietuvos valstybės 
laikotarpis po Horodlės aktų su
darymo 1413 m. iki Kazimiero 
laikų pavadintas “Tarp nepri
klausomybės ir unijos” (64-66). 
Tokia antraštė gal būtų tikusi 
tik trumpam Žygimanto Kęstu- 
taičio valdymo laikotarpiui. Dar 
labiau neaišku, kodėl J. Jakš
tas mano, kad tik mirtis nelei
dusi Vytautui realizuoti savo di
džiojo troškimo (great ambition) 
padaryti Lietuvą karalija (66), 
apie lenkų intrigas nė žodeliu 
neužsimenama. Tai yra didelis 
nusikaltimas istorinei tiesai. 
Taip pat pašykštėta Vytautui 
pridėti Didžiojo vardą, kuris 
lietuvių istorinėje literatūroje 
nuo 1930 Vytauto Didžiojo 
metų yra priimtas. Tenka labai 
abejoti tvirtinimu, kad Švento
sios mūšis (1435 m.) nulėmęs 
Lietuvos Lenkijos uniją, truku
sią iki abiejų valstybių nepri
klausomybės netekimo (66). Juk 
po Žygimanto Kęstutaičio mir
ties iki Liublino seimo Lietuva 
tvarkėsi visai nepriklausomai, 
tik lenkai buvo įsikibę Lietu
vos ir jos valdovus rinkdavosi 
Lenkijos karaliais. Net ir po 
1569 m. Liublino nutarimo, kurį 
Lietuvos atstovai buvo privers
ti pasirašyti, Lietuva išliko ne
priklausoma valstybė. Jei Lie
tuvos bajorija nebūtų vergiškai 
pasidavusi lenkiškai kultūrai, 
tai ir to susitarimo pasekmės gal 
nebūtų buvusios tokios tragiš
kos. Tvirtinama, kad XIX a. pra
džioje Vilniaus universitetas, 
vadovaujamas Adomo Čartoris
kio, buvo vienas žymiausių Eu
ropos mokslo įstaigų (112), bet 
kad ta mokslo įstaiga daug prisi
dėjo prie Lietuvos lenkinimo, 
tai nė žodžio. J. Jakšto pasirink
tas naujas lietuvių ir lenkų san
tykių aiškinimas patarnauja iki 
šiol varytai ir dar tebevaromai 
lenkų propagandai, bet ar atitin
ka tikrai istorinei tiesai ir lietu

vių interesams, tai didelis klau
simas.

Negalima sutikti su J. Jakš
to tvirtinimu, kad reformacija 
davė pradžią Lietuvoje lietuviš
kai literatūrai (77) ir XVI a. pra
džioje Karaliaučiaus universite
tas turėjęs svarbios reikšmės 
Lietuvos kultūrinei pažangai 
(educational progress —- 86). Ir 
pats J. Jakštas pripažįsta, kad 
prieš M. Mažvydo katekizmą jau 
buvo atspausdintos lietuviškai 
išverstos evangelijos, lekcijos ir 
giesmės (86). Tuo būdu autorius 
prieštarauja pats sau.

Keletas žodžių dėl pačios lie
tuviškos literatūros plitimo Lie
tuvoje. Liuterio mokslas plito 
Lietuvos miestiečių, kurie buvo 
vokiečiai, tarpe. Kad vokiečiai 
skaitė vokišką literatūrą, tai 
daugiau, negu aišku. Kalvino 
mokslas, kuris J. Jakšto nuomo
ne, buvęs bemaž tautine lietu
vių religija (85), ėjo iš Lenkijos 
ir lenkiškos, ne lietuviškos, kul
tūros pavidalu. Tad spėliojimas, 
kad Karaliaučiuje spausdinamos 
pirmosios lietuviškos religinės 
knygos plito Mažojoje ir Didžio
joj (Lesser and Greater) Lietu
voje (86). neatitinka tikrovės. 
1539 m. Vilniuje protestantiškos 
mokyklos steigėjas Abraomas 
Kulvietis ir jo draugai mokyto
jai Stasys Rapolionis, M. Maž
vydas, Zablockis buvo studijavę 
Krokuvos ir Vakarų Europos 
universitetuose, o ne Karaliau
čiuje. Tik po trejų metų Vil
niaus mokyklą uždarius, jie visi 
pabėgo į Karaliaučių ir pasižy
mėjo, kaip geri mokslininkai. 
1541 m. Karaliaučiuje įsteigtos 
akademijos vedėju pakviestas 
A. Kulvietis. Tad kokiu būdu 
Karaliaučiaus universitetas ga
lėjo turėti reikšmės Lietuvos 
kultūros pažangai? Ir pats pa
sakymas “šešioliktojo avižiaus 
pradžioje” nėra teisingas, nes 
Karaliaučiaus universitetas 
įsteigtas 1544 m.. XV a. vidu
ryje, o ne pradžioje. Kalvino 
mokslą buvo pasisavinę gerokai 
aplenkėję bajorai bei didikai ir 
prievarta jį bruko jau paverg
tiems baudžiauninkams. Tad 
kaip Kalvino mokslą galima va
dinti tautine lietuvių religija?

(Bus daugiau)

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
spalio 11 d. buvo pagerbti,du lau- 
retai — Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premiją gavęs kan. M. Vaitkus 
ir JAV LB švietimo tarybos kon
kursą laimėjusi D. Brazytė - Bindo- 
kienė. Laureatų vardu žodį tarė kan.
M. Vaitkus, augščiau už pinigą iš
keldamas žmogaus širdį ir meilę, ra
gindamas skaityti lietuvių kūrinius. 
Koncertinę programos dalį atliko ly
rinis sopranas V. Kojelienė, padaina
vusi A. Kačanausko, J. Žilevičiaus, 
S. Gailevičiaus, K. V. Banaičio, J. 
Gruodžio, G. Pergolesi, A. Catalini 
ir E. Laumenskienės dainų. Solistei 
akompanavo kompoz. D. Lapinskas. 
D. Bindokienė skaitė ištrauką iš pre
mijuotos apysakos “Mieste nesau
gu”, kan. M. Vaitkus — pluoštą at-' 
siminimų apie atsisveikinimą su Kau
nu 1944 m. vasarą. Premijas įteikė 
JAV LB švietimo tarybos pirm. J. 
Kavaliūnas ir JAV LB Lietuvių Fon
do pirm. dr. A. Razma.

VAIKŲ LITERATŪROS POPIE
TĖ, kurios pelnas buvo skiriamas 
vaikų laikraštėliui “Eglutė”, spalio 
12 d. Čikagos Jaunimo Centre buvo 
pradėta Pupučio (A. Viktorą) pasi
kalbėjimu su red. sesele Ona Mika- 
laite. J. Minelgos spaudai paruošto 
rinkinio “Už Martyno Papartyno” ei
lėraščius deklamavo dramos akt. Z. 
Kevalaitytė ir D. Petkūnaitė. N. Jan- 
kutė-Užubalienė skaitė apsakymėlį 
“Užsispyręs cukriukas” iš savo nau
jos knygos “Kaip Algiukas vėjo jieš- 
kojo”. Aldonos Valeišaitės išraiškos 
šokio studijos mokinės G. Aleksaitė, 
D. Bruškytė, D. Brusokaitė, S. Že
maitytė, L. ir M. Rimavičiūtės atli
ko vėjo jieškančio Algiuko insceni
zaciją. Aloyzas Baronas skaitė iš
trauką iš savo eiliuotos knygos vai
kams “Diena prie ežero”, akt. A. Bi
kinis — jo kūrinį “Jonuko Sekmi
nės”. Aktorė ir rašytoja Birutė Pū- 
kelevičiūtė deklamavo eilėmis sukur
tą savo pasakojimą “Paršiukas-kriuk- 
siukas”. B. Pūkelevičiūtės tekstais 
dvi muz. Fausto Strolios dainas “Jū
ron krisdavo žvaigždelė” ir “Pava
sario naktį” jauniesiems literatūri
nės popietės dalyviams padainavo 
sol. Dalia Kučėnienė, pianinu palydi
ma F. Strolios. Programai vadovavo 
akt. Z. Kevalaitytė-Visockienė.

DAIL. ALEKSANDRA VITKAUS- 
KAITĖ-MERKER, dėstanti skulptū
rą ir tapybą Teneck ir Fort Lee vidu
rinėse mokyklose, spalio 4-30 d.d. 
Trentone, New Jersey valstijos vals
tybiniame muzėjuje vykstančioje pa
rodoje yra išstačiusi tris geležies 
ir cemento skulptūras — “Jautį”, 
“Pelikaną” ir “Saulėgrąžas”.

SOL. ARNOLDAS VOKETAITIS, 
bosas-baritonas, dalyvavo tarptauti
niame operos festivalyje, kuris buvo 
surengtas Meksikos sostinėje, Bellas 
Artės operos teatro rūmuose. Spalio 
7, 14 ir 21 d.d. jis atliko Banquo 
vaidmenį G. Verdi “Macbethe”, Sa
muelio — to paties kompozitoriaus 
“Likimo galioje”.

SOL. DALIOS KUČĖNIENĖS, ko
loratūrinio soprano, rečitalį Čikagos 
Jaunimo Centre surengė L.D.K. Bi
rutės Draugija. Pianinu palydima 
kompoz. D. Lapinsko, solistė koncertą 
pradėjo F. Schuberto, C. Debussy 
dainomis, G. Haendelio operos “Ata- 
lanta” arija, VI. Jakubėno “Gėlėmis 
iš šieno”, J. Tallat-Kelpšos “Rūpino
si motinėlė” ir G. Donizetti “Lucia 
di Lammermoor” operos išprotėjimo^ 
scena. Antrojoje koncerto dalyje 
skambėjo D. Lapinsko dainos iŠ ciklo 
“Mergaitės dalia”, ispanų kompozi
torių Luna, Turiną, Rodrigo, Falla 
kūriniai ir virš programos išpildyta 
V. A. Mocarto operos “Užburtoji 
fleita” arija. Koncerto dalyvių tarpe 
buvo svečių iš Klevelando, Detroito 
ir net Toronto.

DAIL. M. ŽUKAUSKIENĖ, su pen
kiais kūriniais dalyvavusi X meti
nėje dailės parodoje Highland Lakes,
N. J., laimėjo tris premijas: dvi pir
mosios jai buvo paskirtos už alie
jaus darbą “Miesto gatvė” ir pastelę 
“Gėlės”, garbės raštas — už paste
lę “Kiemas”.

KAN. J. TUMO-VAIŽGANTO šim- 
tojo gimtadienio minėjimą Čikagos 
Jaunimo Centre gruodžio 27 d. ruo
šiasi surengti Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas, talkinamas lietuvių 
visuomenės..

PROF. DR. ANTANAS MACEINA, 
Stasio Šalkauskio premijos laurea
tas, “Krikščionis gyvenime” leidinių 
serijai rašo veikalą “Didieji dabar
ties klausimai”. Eckhart-Verlag lei
dykla V. Berlyne netrukus išleis jo 
studiją “Sowjetische Ethik und Chri- 
stentum”.

S A AR LANDO UNIVERSITETE 
Saarbrueckene, V. Vokietijoje, pra
ėjusiais mokslo metais penkiems vo
kiečiams studentams lietuvių kalbą 
dėstė indoeuropeistas prof. P. Strunk, 
naudodamasis JAV išleistu vadovėliu 
“Introduction to Modem Lithua
nian” bei jo priedais.

MUZ. P. ARMONO vadovaujamas 
“Dainavos” ansamblis Čikagoje repe
tuoja kompoz. Broniaus Budriūno ir 
rašytojo Anatolijaus Kairio naują 
operetę, ruošiasi religiniam koncer
tui, kuris įvyks sekantį pavasarį.

DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO 
darbų paroda rengiama Windsoro 
University Centre patalpose š.m. spa
lio 27 d. Ji truks iki lapkričio 21 d. 
Parodą suruošti pakvietė universi
teto vadovybės žmonės. Jos įrengi
mo darbuose jam talkina vietos lie
tuviai.

I JI; VEIKLOJE
OKUPUOTO J LIETUVOJ
VARGONŲ MUZIKOS koncertų se

zoną Estijos sostinės Talino salėje 
“Estonija” pradėjo vilnietis vargoni
ninkas B. Vasiliauskas, M. K. Čiur
lionio konkurso laureatas, J. S. Ba
cho, K. Slavickio, G. Kuprevičiaus 
ir kitų kompozitorių kūriniais. Lap
kričio mėn. jis vyks gastrolių į Už
kaukazės respublikas.

H. PERELŠTEINO vadovaujamas 
berniukų choras “Ąžuoliukas”, grį
žęs iš sėkmingų gastrolių Lenkijoje, 
surengė koncertą paveikslų galerija 
paverstoje Vilniaus katedroje. Po se
naisiais katedros skliautais skambėjo 
J. S. Bacho “Magnificato”, Orlando 
di Lasso “Madrigalas”, ištrauka iš 
E. Balsio naujosios oratorijos “Ne
lieskite mėlyno gaublio” bei kiti 
gastrolių repertuaro kūriniai. Chorui 
talkino M. K. Čiurlionio vargoninin
kų konkurso laureatė Giedrė Lukš- 
taitė, dirigavo jaunieji dirigentai — 
G. Vaišnoraitė; P. Gilys ir V. Lo
pas.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO akademinis choras “Jaunys
tė”, vadovaujamas Roberto Varno, 
surengė lietuviškos muzikos vakarą 
Liublianos filharmonijos salėje, Ju
goslavijoje. Programoje buvo S. Šim
kaus, E. Balsio, A. Račiūno harmo
nizuotos liaudies dainos, J. Naujalio, 
J. Indros, L. Povilaičio ir kitų lie
tuvių kompozitorių kūriniai. Koncer
tą transliavo Liublianos radijas.

KAS ANTRI METAI RENGIAMOJ 
tarptautinėj mokslų akademijų ir 
universitetų mokslinių leidinių pa
rodoj Bologna mieste, Italijoje, auk
so medaliu buvo atžymėta E. Lauce
vičiaus studija “Popierius Lietuvoje 
XV—XVIII a.”, kurią yra išleidusi 
Lietuvos Mokslų Akademijos centri
nė biblioteka. Leidinį redagavo atsak. 
red. V. Merkys, J. Galvydis, A. Ivaš
kevičius, apipavidalino dail. V. Ka
linauskas.

KAUNO MUZIKINIAME TEAT
RE S. Domarko diriguotame Ch. 
Gounod operos “Faustas” spektak
lyje debiutavo eilė jaunųjų daini
ninkų, sukūrusių beveik visus pa
grindinius vaidmenis. Jaunąjį Faus
tą dainavo E. Gutauskas, senąjį 
Faustą — A. žurumskas, Mefisto
felį — J. Malikonis, Mortą — G. 
Jasiūnaitė, Zibelį — J. Ušinskaitė, 
Valentiną — V. Čepkus.

ARŪNAS ŽEBRIŪNAS, filmų re- 
žisorius, didžiausią dėmesį skiriantis 
vaikų pasauliui, pagal rašytojo I. Ja
kovlevo scenarijų kuria filmą “Gra
žuolė”. Pagrindiniam vaidmeniui jis 
pasirinko kaunietę ŠIII klasės mokinę 
Ingą Mickytę, dalyvavusią jo filme 
televizijai “Mirtis ir vyšnios medis”. 
Naujajame filme taipgi vaidina vil
niečiai moksleiviai T. Ragalevičius, 
A. Samukas, septynerių metų amžiaus
A. Kokštaitė. Suaugusiųjų vaidmenys 
patikėti lietuviams aktoriams V. Blė
džiui, L. Žadeikytei, G. Girdvainiui 
ir gudui S. Martinsonui.

JONAS MIKĖNAS, Valstybinio 
dailės instituto Kauno skyriaus do
centas, ruošiasi jubilėjinei 70 metų 
amžiaus parodai. Jo velionis brolis 
Juozas tapo vienu žymiausių lietuvių 
skulptorių, sesuo Akvilė — meno is
torike. Busimąjį keramiką Joną il
gus metus viliojo aviacija. Jam teko 
būti neprikląusomos Lietuvos karo 
lakūnu, kol pagaliau 1940 m. baigė 
dailės institutą ir pasirinko kerami
ko specialybę. Daugiau kaip šimtas 
J. Mikėno darbų šiandien puošia vi- ■ 
suomeninius pastatus ir muzėjus. Ar
čiausiai širdies jam yra buitinė ke
ramika — dekoratyvinės vazos, lėkš
tės, taurės, kavos servizai, stalinės 
ir naktinės lempos. Sukaktuvininkas 
1960 m. išleido monografiją “Liud
vikas Strolis”, 1967 m. — “Kerami
kos technologiją”. Gyvenimui yra pa
ruošęs gausų būrį keramikų, jų tarpe
B. Zygmantaitę, E. Tulevičiūtę, M. 
Vrubliauską ir L. Vazalinskienę, ku
rių kūryboje jaučiama didelė moky
tojo įtaka.

KRAŠTOTYRININKŲ ARCHEO- 
LOGINĖ EKSPEDICIJA, vadovauja
ma Telšių kraštotyros muzėjaus di
rektoriaus V. Valatkos, antrą vasa
rą iš eilės atkasinėjo X-XIII š. kapi
nes Plungės rajono Gintališkės gy
venvietėje. Lietuvos muzėjus papil
dys apie 2.000 ekspedicijos dalyvių 
radinių — durklų, jietgalių, peilių, 
skeltuvų, žeberklų, diržų, žiedų, apy
rankių, sagių, žalvario dirbinių, V. 
Europos to laikotarpio monetų ir vie
nas midui gerti ragas.

POETAS E. MIEŽELAITIS' at
šventė amžiaus penkiasdešimtmetį, 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto vadovas prof, 
dr. K. Korsakas — šešiasdešimtmetį. 
Be vietinių sveikinimų ir linkėjimų, 
jiedu buvo atžymėti Maskvos augš- 
čiausiojo sovieto prezidiumo paskir
tais “Darbo raudonosios vėliavos” 
ordinais.

ISTORIKŲ DUOMENIMIS, Vil
niaus universiteto Sarbievijaus kie
mo teatras kadaise buvo žinomas vi
suose Europos akademiniuose cent
ruose. Šiai tradicijai atgaivinti per
nai buvo suvaidinti trys Vydūno dra
mos “Pasaulio gaisras” spektakliai, 
šiemetinis sezonas buvo pradėtas 
Juozo Pociaus režisuota studentų 
inauguracija, ketvirtuoju “Pasaulio 
gaisro” spektakliu. Po to buvo pa
teikta A. Liobytės misterijas “Kuršo 
bėglys” premjera. Vaidinimai vyko 
kiekviena vakarą visą savaitę.

V. Kst.
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2320 Bloor St. W. Tel RO 2-8255
SWANSEA, Mayfied g-vė, visai ar
ti Bloor, 6 gražūs kambariai, atski
ras gerų plytų namas su garažu ir 
įvažiavimu, 2 virtuvės, 2 prausyk
los, išbaigtas rūsys. Lieka viena 
skola. Prašoma kaina $37.000.

WRIGHT AVE., $7.900 įmokėti, at
skiras, mūrinis, švarus 6 kambarių 
namas, 2 virtuvės, nepereinami 
kambariai; viena skola; arti susi
siekimo.

BABY POINT, $24.900 pilna kaina, 
6 kambariu namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu; pilnai išbaigtas 
rūsys, gražus kiemas; arti krautu
vės ir mokykla.

JANE — ANNETTE, $5.000 įmo
kėti, tik 2-jų metų senumo, atski
ras mūrinis 6 didelių kambarių na
mas su garažu ir privačiu įvažia
vimu; pilnai įrengtas rūsys. Retas 
pirkinys.

KIPLING — DAISY, naujas dvi- 
butis po 5 kambarius. Kiekvienas 
butas turi balkoną. Lieka viena sko

la. Privatus įvažiavimas. Vieną bu
tą tuojau galima užimti. Arti krau
tuvės ir susisiekimas.

RONCESVALLES, gražus restora
nas su 50 sėdimų vietų. Gera apy
varta neilgos valandos. Galima nuo
moti ir butą ten pat. Savininkai iš
vyksta iš Toronto ir nori greit par
duoti.

BLOOR — JANE, $25.000 įmokėti, 
6 butų pastatas su 4 garažais ir 
vieta mašinoms. Privatus įvažiavi
mas. Viena ilgalaikė skola. Arti po
žeminio traukinio ir kitų patogu
mu. Geros nuomos. Retai pasitaiko 
tokioj geroj vietoj.

RUNNYMEDE — BLOOR, $12.000 
įmokėti, atskiras mūrinis namas. 8 
kambariai per du augštus, garažas 
ir privatus įvažiavimas; vandeniu- 
alyva šildomas, 2 prausyklos, mo
derni virtuvė, kilimai, pilnai įreng
tas rūsys. Viena skola balansui. Ge
riausias namas šioje gatvėje.

Skubiai reikalingi namai 
pardavimui

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: MOKA:

®> S PORTAS

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
Sešt. 9-12
Sekm. 9.30-1

už term, indėlius 3 metams_______ 8%
už term, indėlius 2 metams________7% %
už term, indėlius 1 metams________6% %
už depozitus-čekių s-tas_____________5% %
už šėrus numatoma______________6%

1M A :
už asmenines paskolas____________9%
už nekiln. turto paskolas___________ 8% %

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

SPORTAS LIETUVOJE
Modestas Paulauskas žaidė krep

šinį Sov. Sąjungos rinktinėje, kuri 
laimėjo Europos krepšinio meisterys- 
tę. Tai trečias meisterystės laimė
jimas M. Paulauskui, kuris yra ko
mandos kapitonas ir baigminiuose 
peržaidimuose buvo geriausias meti
kas — iškovojo 38 taškus.

Marytė Batutytė žaidė Sov. Sąjun
gos mergaičių tinklinio rinktinėje, 
kuri laimėjo Europos meisterystę.

Viktoras Kairys pakviestas į Sov. 
Sąjungos džiudo rinktinę. Spalio mėn. 
jis išvyksta į Meksiką dalyvauti pa
saulio pirmenybėse.

Sov. Sąjungos lengvosios atletikos 
jaunių pirmenybėse Lietuvos koman
da savo grupėje laimėjo I vietą. 
Jaunių meisteriais tapo R.- Aukštuo
lis 200 m. 21,3 sek. (rekordas), B. 
Bagdonavičiūtė rututlio stūmime 15,- 
97 m. (rekordas), J. Dabrila — jie- 
tis 72,50 m. ir A. Vitkevičius — ru
tulys 16,85 m.

Tarptautiniame moterų krepšinio 
turnyre Bulgarijoj I vietą laimėjo 
Vilniaus Kibirkšties krepšininkės.

Moksleivių pirmenybėse L. Bake- 
lytė pagerino mergaičių (15-16 m.) 
rutulio stūmimo rekordą. Ji nustūmė 
rutulį 14,65 m. Senas rekordas pri
klausė jai pačiai ir buvo 14,50 m.

Vilnietis Vytautas Papas pasiekė 
du naujus rekordus 3 ir 5 km ėjime 
per 13:58,0 sek. ir 23:28,0 sek. Ant
rasis taip pat yra ir Sov. Sąjungos 
rekordas berniukams (15-16 m.).

SPORTAS VISUR
Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė X 

kartą tapo Europos krepšinio meiste
riu. Baigminiuose peržaidimuose ru
sai įveikė Čekoslovakiją 83:69 ir 
baigmėje Jugoslaviją 81:72. Trečia 
vieta atiteko čekams nugalėjusiems 
lenkus 77:75. Jugoslavai, prieš pa
tekdami į baigmę nugalėjo lenkus 76: 
74. Tolimesnes vietas laimėjo se
kančios valstybės: 5. Ispanija, 6. Ita
lija, 7. Bulgarija, 8. Vengrija, 9. Ru
munija, 10. Graikija, 11. Izraelis, 12. 
Švedija.

Rusas A. Bondarčuk pasiekė naują 
pasaulio rekordą kūjo metime — 
244-10% pėdų. Senąjį rekordą jis 
pagerino tik 4 coliais.

Pasaulio futbolo atrankinėse rung
tynėse Rumunija netikėtai įveikė 
Portugaliją 1:0.

Hamiltono B. Lukošius Toronte 
įvykusiame lauko bėgime laimėjo I

Jei “EGLUTĘ” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.1

vietą. Savaitę prieš tai jis buvo lai
mėjęs kitą bėgimą. Jam tik 15 metų 
amžiaus.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 

salėje vyksta trečiadieniais: 5-7 v. 
jauniesiems krepšininkams; 6,30-8 v. 
vyr. mergaitėms; 8-10 v. vyr. berniu
kams. Norintieji pradėti žaisti kvie
čiami atsilankyti į treniruotę. Dar 
trūksta žaidėjų šioms komandoms: 
berniukų iki 12 m. grupėje ir mer
gaičių iki 14 m. grupėje.

V. ir F. Nešukaitytės gerai pasi
rodė stalo teniso pirmenybėse Nia
gara Falls, Ont. Violeta laimėjo pir
mas vietas vieneto ir mišraus dveje
to varžybose. Moterų dvejeto varžy
bose abi Nešukaitytės artimoje kovo
je pralaimėjo J. Marinko ir J. Tom
kins porai 16:21; 18:21; 21:10; 21:14; 
18:21. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo valdyba spalio 10 d. p.p. 

Danaičių< namuose suruošė Tėvui 
Pauliui atsisveikinimą. Dalyvavo 50 
asmenų. Kalbėjo: par. tarybos pirm, 
dr. J. Sungaila, Baltiečių Sporto Fe
deracijos pirm. p. Zentinš, Vyčio 
klubo pirm. A. Supronas, naujasis 
Aušros klubo globėjas Tėvas Augus
tinas ir Al. Kuolas. Tėvas Paulius 
savo žodyje padėkojo visiems už 
bendravimą. Jis išvyko į Brooklyną 
spalio 14 d.

Tinklinio treniruotės Mimico High 
School patalpose — kiekvieną ket
virtadienį 7 v.v. Norintieji pradėti 
šią sporto šaką prašomi skambinti 
p. Jurcevičiui LE 4-9312.

Aušros klubo valdybos posėdis — 
spalio 23, ketvirtadienį, 7 v.v., para
pijos posėdžių kambaryje. Valdybos 
nariai ir sekcijų vadovai prašomi da
lyvauti.

Bathurst College League pirmosios 
krepšinio rungtynės įvyko sekmadie
nį parapijos salėje tarp Aušros jau
nių ir ukrainiečių jaunių Tridents. 
Aušriečiai nugalėjo Tridents 74:48. 
Taškus iškovojo: Rautinš — 21, Fa- 
ryniarz — 19, Kaknevičius — 15, 
Norkus — 12, Misevičius — 7.

Krepšinio treniruotės vyr. berniu
kų — pirmadienį ir ketvirtadienį, 
mergaičių — antradienį; stalo teniso 
— trečiadienį 7 v.

Sekmadienį, spalio 26 d., 12.45 v. 
p.p. par. salėj įvyks krepšinio rung
tynės tarp Aušros ir Vyčio jaunių. 
Tuoj po šių rungtynių žais estų ir 
latvių vyrai. Visi kviečiami pažiūrė
ti šių rungtynių.

Nuoširdi padėka Vyčio klubui už 
gražią auką.

REAL ESTATE LTD;
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
MIMICO — PRIMROSE AVE., mūrinis, atskiras dviejų butų po vieną 
miegamąjį, vandeniu-alyva šildomas, du ekstra kambariai rūsyje, trys 
prausyklos. Dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokėti $10- 
12.000; prašo $36.500.
BLOOR — RUNNYMEDE, gražus namas, 7 dideli kambariai per du 
augštus, moderni virtuvė, alyva-vandeniu šildomas. Didelis ir gražus 
kiemas, garažas ir platus šoninis įvažiavimas. Arti mokyklos ir susi
siekimo. Įmokėti apie $15.000; atvira skola iš 8%%.
RONCESVALLES — QUEEN ST., gero mūro, 9 kambariai, trys moder
nios virtuvės, dvi prausyklos, vandeniu-alyva šildomas, didelis kiemas. 
Arti susisiekimo ir krautuvių. Gera nuoma. Įmokėti $10-12.000; viena 
atvira skola išmokėjimui.
HIGH PARK — BLOOR, naujos statybos, gražių plytų, 8 kambariai 
per du augštus, 2 modernios virtuvės, įrengtas rūsys, 2 prausyklos. 
Garažas ir šoninis įvažiavimas. Įmokėti $16.000.
HIGH PARK BLVD. — INDIAN RD. šeši butai su baldais; pajamų — 
$9.500 į metus. Visą laiką išnuomotas; prašo $64.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Kas
geriausia

stiklelyje?
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
BABY POINT — JANE, $35.900 — prašoma kaina; gražus vienaaugš- 
tis 7 kambariai, geram rajone, vandeniu apšildomas, 2 prausyklos, 
prijungtas garažas, didelis sklypą su vaismedžiais; 7% % mortgičius. 
INDIAN RD. $36.900, dvibutis (duplex), 12 kambarių per 2 augštu, 
labai geras pirkinys šiame rajone; I-me augšte 3 miegamieji, II — 
du butai po 3 kambarius; nauja vandens apšildymo sistema; reika
lingas geras įmokėjimas.
MIMICO, $10.000 įmokėti, gražus vienaaugštis, 5 kambariai, pilnai už
baigtas rūsys, vandeniu apšildomas; privatus įvažiavimas, garažas; 
8% mortgičius.
CONSTANCE GATVĖ, $20.000 įmokėti, atskiras, gražus dvibutis (du
plex) 8 kambariai per 2 augštu, labai geram stovyje, vandeniu apšildo^ 
mas, platus įvažiavimai, 2 garažai; viena atvira skola; pirmą sykį 
parduodamas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

BLOOR — ROYAL YORK, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys. Prašo $28,000.
KIPLING — RATHBURN, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, vienaaugš
tis (bungalow), mod. virtuvė, užbaigtas rūsys, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašo $32.900.
EGLINTON — KEELE, $12,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų apt., 
2 butai po 5 kambarius ir vienas 3 kambarių. Prašo $48,000.
BLOOR — BATHURST, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, 4 virtuvės, pirmame augšte 4 kambariai, garažas; metinės paja
mos — $5,500. Liks viena atvira skola 10 metų. Prašo $35,000.
PRIE 27 IR 26 KELIO, 60 akru dirbamos žemės su trobesiais; prašo 
$18,000.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-210*

ACADIAN
PUIKŪS KANADOS GĖRALAI

ROMAS — Acadian 
“SEVEN SEAS” — baltas 
šviesus, tamsus 
KANADIŠKA DEGTINĖ — 
Acadian “SIGNATURE”

DŽINAS — Acadian 
“DE LUXE”

VODKA — Acadian 
“DE LUXE”

Acadian visuomet pirmoje vietoje 
žinantiems gėrę skonį

(taip pat pirmoji Ontario L.C.B.O.krautuvių sąrašuose)

(^) ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

Praėjęs savaitgalis buvo lyg savo
tiška Toronto ateitininkų šventė. Į 
globėjų suvažiavimą buvo atvykę glo
bėjai iš Racine, Wise., Rocesterio, 
Detroito, Hamiltono ir, žinoma, visi 
Toronto globėjai. Taip pat lankėsi 
SAS pirm. A. Razgaitis. Globėjai da
vė savo kuopų pranešimus, diskuta
vo ir išklausė, anot vienos jaunos 
globėjos, “fantastišką” P. Žumbakio 
paskaitą. Suvažiavimas prasidėjo šeš
tadienį ir truko iki sekmadienio po
pietės.

Sekmadienį įvyko visų jaun. būre
lių ir vyr. moksleivių susirinkimai. 
Vakare taip pat buvo studentų su
sirinkimas. Šalia visų rimtų progra
mų, tėvų komiteto ruoštas Havajų 
vakaras buvo lyg smagus atsigaivini
mas. Atsilankė labai daug jaunimo, 
kurie kartu su tėvais ir kitais vyres
niaisiais šoko tuos pačius šokius ir 
kartu linksminosi. Mūsų šių mokslo 
metų šūkis “Esame viena šeima” bu
vo tikrai pajustas šį savaitgalį.

Jaunesnės mergaitės ruošia “Hal
loween party” L.V. Namuose. Mer
gaitės, kurios nebuvo sekmadienio 
susirinkime, kreipiasi į savo globė
jas.

Visi, kurie platina loterijos bilie
tus, prašomi atsiskaityti per sekantį 
susirinkimą, kuris įvyks lapkričio 1 
d. Reikia paskubėti išparduoti.

Vyr. moksleiviai, kurie turi ką pa
rašę arba rašo kuopos laikraštėliui 
'‘Pirmyn Jaunime”, yra prašomi per
duoti savo rašinėlius Ritai Kolyčiū- 
tei iki lapkričio 1 d.

Skautų veiklą
• šį šeštadienį, spalio 26 d., 1 v. 

p.p. — visų jūrų skautų vienetų 
bendra sueiga ev. liuteronų par. sa
lėje (Bloor — Indian Rd.).

• Jūrų budžių įgulos vadu išrink
tas ps. P. Būtėnas.

• Lapkričio 8 d. — metinis baza- 
ras. Fantai renkami kiekvieną sek
madienį skautų būkle ir šv. Jono Kr. 
parapijos salėje po Mišių. Tėvų ko
mitetas prašo visus ką nors bazanii 
paaukoti.

• Čikagoje mirė “Šatrijos” tun
to tuntininkės s. L. Gvildienės tėve
lis, Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas ir laisvės kovų dalyvis P. Genys. 
Užjausdami sesę Liudą ir jos šeimą, 
vėl esame verčiami žiūrėti į retėjan
čias mūsų veteranų gretas, kurių 
papildymas priklauso nuo mūsų pa
čių. Jungtis į organizacijas yra vie
nas iš pačių svarbiausiųjų uždavinių 
mūsų jaunimui. Į visus skautų-čiii 
vienetus dar priimami nauji kandida
tai.

• Mindaugo dr-vės pirmoji suei
ga įvyko spalio 20 d. skautų būkle. 
Atlikta skautų registracija; sudary
tos skiltys ir painformuota apie veik
lą. Sekanti sueiga — lapkričio 3 d., 
7 v.v., skautų būkle.

• Spalio 19 d. jaunesniųjų šokė
jų, norinčių mokytis tautinių šokių, 
pasirodė skautų būkle nemaža gru
pė, ypač mergaičių. Grupės vado
vas ps. J. Karasiejus pirmąją re-. 
peticiją šaukia šį sekmadienį po 11 
vai. Mišių.

• Spalio 19 d. žiemos veiklą pra
dėjo Dariaus-Girėno oro skautų dr- 
vė, ‘ susirinkusi sueigon skautų būk
le. Dalyvavo ir gausus būrys tėvų. 
Draugininkas ps. P. Regina prane
šė apie praėjusio sezono sueigas ir 
apie ateities planus. Dr-vės sueigos 
bus kas antrą trečiadienį skautų būk
le, vieną kartą skilčių, kitą kartą — 
visos dr-vės. Sekanti dr-vės sueiga 
-— spalio 29 d., 7.30 v.v. Skautai 
dalyvauja uniformuoti. Išrinktas nau
jas tėvų komitetas: O. Asevičienė, V. 
Gaputienė, L. Lorencas ir A. Ka
minskas. Į draugovę įstojo A. Staus
kas, V. Asevičius ir A. Valickis.

• Romuvos stovyklavietės paruo
šimas žiemai atliktas praėjusį savait
galį. Iš Hamiltono dalyvavo D. Stu- 
kas, A. Paukštys, A. Tumaitis ir P. 
Breichmanas; iš Toronto — J. Bal
taduonis, A. Vasiliauskas, K. Bičiū
nas, V. Sendžikas ir K. Batūra. Ro
muvos komitetas taria nuoširdų ačiū 
talkininkams.

• Lapkričio 9 d. — Romuvos val
dybos posėdis. Norintieji įstoti na
riais į stovyklavietės korporaciją pa
reiškimus paduoda prieš valdybos po
sėdį. Pareiškimų blankų galima gau
ti pas dr. J. Yčą ar I. Meiklejohn.

C. S.

KANADOS ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psl. 
retoriais finansų ministerijoje 
ir valstybės sekretoriate. H. 
Gray yra pirmasis žydų kilmės 
federacinio kabineto ministeris. 
Jis talkins finansų ministeriui 
E. J. Bensonui paskolos bend
rovių reikaluose, o R. Stanbury 
rūpinsis valstybės sekretoriato 
imigracijos departamento prob
lemomis. Tuo būdu premjeras 
P. E. Trudeau turės didžiausią 
Kanados istorijoje 30 ministerių 
kabinetą.

Arundel miestelyje prie Mont
realio mirė gen. Kasimir Sosn- 
kowski, 84 metų. Velionis prieš
karinėje Lenkijoje buvo artimas 
J. Pilsudskio draugas, 1921 m. 
pasirašęs Lenkijos vardu kari
nės pagalbos sutartį su Prancū
zija. Jo dėka 1925 m. Tautu Są
junga priėmė nutarimą, drau
džiantį naudoti dujas ir bakteri
jas karuose. Gen K. Sosnkowski 
II D. karo metais buvo vyriau
siu vadu lenku kariuomenės da
liniu, kovojusių Vakarų sąjun
gininku pusėje. Kanadon jis at
vyko 1944 m., atžymėtas Britų 
imperijos riterio titulu.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W.

532-4404
BLOOR ST. WEST, apie $6,000 įmokėti, puikus. Kalifornijos sti
liaus vienaaugštis, didžiulis salionas su atviru židiniu, graži mo
derni virtuvė, radiatorių-grindų šildymas; platus sklypas su me
džiais bei įvairiais krūmais; garažas su privačiu įvažiavimu, kur 
galima pastatyti apie 10 automobilių; prašoma kaina tik $30,900. 
RUNNYMEDE - BLOOR rajone, gal $12.000 įmokėti, 7 kambarių 
kvadratinio plano atskiras namas, vandeniu-alyva šildomas, ga
ražas su maždaug 10 pėdų privačiu įvažiavimu, kelios minutės 
pėsčiam iki požeminio traukinio stoties bei apsipirkimo; labai 
rami gatvelė.
BERESFORD - BLOOR, apie $8,000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas, garažas su šoniniu įvažiavimu, viena atvira skola, visai 
netoli Bloor gatvės.
ROYAL YORK - BLOOR, apie $10,000 įmokėti, gražus 7 kambarių 
vienaaugštis, dvi prausyklos, gražus didžiulis kiemas; garažas su 
privačiu įvažiavimu; viena skola; prašoma kaina $35,900.
HIGH PARK - RONCESVALLES, apie $12,000 įmokėti, dvibutis, 
vandens-alyvos šildymas, garažai su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola.
HIGH PARK - BLOOR, tributis, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, atskiras, 
maždaug 10 metų senumo, vandeniu šildomas; 3 garažai
ROYAL YORK - RICHVIEW, apie $15,000 įmokėti, vos 3-jų metų 
senumo, 8 kambarių vienaaugštis “Back Split”; dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, gražiai užbaigtas rūsys; arti susisiekimo 
bei apsipirkimo; labai skubus pardavimas.
BRULE CRES., gražus 7 kambarių atskiras namas, ultra moderni 
virtuvė, 3 prausyklos, puikiai užbaigtas pramogų kambarys rūsyje; 
garažas su privačiu įvažiavimu; netoli Jane - Bloor.
5 BUTAI, $8,000 įmokėti; $6,000 metinių pajamų, visą laiką išnuo
mota; prašoma kaina tik $39,900; nebloga investacija.

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
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5!6% už depositus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep.
13/ą% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ 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 vaL 30 min. 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. MORAIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ 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, motelią 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS AL V. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS 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 
Prieš Keele požeminio stotį.

Yorkdale Shopping Centre 787-1733
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Užjūrio pašto siuntos 
Terminai ir tarifai

i Lietuva

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,

T«L 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalies Avė., 

TeL 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties jnaisto siuntiniai, 
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai, transistoriniai radijo aparatai, 
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
tuvai ir automobilis.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti* 

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Turime naujus iliustruotus kata
logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 
kainos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Paprastu paštu Oro paštu
Laiškai lapkričio 14 gruodžio 11

Siuntiniai spaKo 24 gruodžio 5

Laiškai
.12 et. pirmoji uncija
.07 et. kiekviena sekanti uncija .15 et. kiekviena pusė uncijos

Sveikinimo kortelės 
neužklijuotuose vokuose

.06 et. pirmosios 2 uncijos 

.03 et. kiekvienos 2 sekančios unc. .15 et. kiekviena uncija

Pajieškojimai
Prieš ketverius metus Baltimorėje 

mirė Martynas Andrius Garijonis, 
Amerikoje žinomas kaip Martin And
rews Garionis, kilęs iš Cepukų kai
mo, j JAV atvykęs 1910 m. Velionis 
paliko šiek tiek turto, kuris turėtų 
tekti jo įpėdiniams. Įpėdiniai arba 
apie juos žinantieji malonėkite rašy
ti: Consulate General of Lithuania, 
41 West 82 Street, New York, N.Y. 
10024, USA.

Juozo Tamošiūno, gyvenusio (Kiti- 
mat, B.C.?) Klimato, B.C., (paskuti
nis adresas: Nechako Center, Postal 
Station Box 862, Klimato, B.C.) įieš
ko sesuo. Turintieji žinių apie gyvą 
ar mirusį Juozą Tamošiūną prašomi 
pranešti: Mrs. Eleonora Tamošiūnai- 
tė-Zacharkevichs, 5 McArdel Avenue, 
Albany, N.Y., USA.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audimus.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do ifepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo tos! nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

LONDON, ONT.
ŠOKIŲ VAKARAS, rengiamas šešt. 

mokyklos tėvų komiteto, įvyks spa
lio 25, šeštadienį, 8 v.v., parapijos 
salėje.

BENDRUOMENĖS SUSIRINKI
MAS — spalio 26, sekmadienį, 12.15 
v.p.p., parapijos salėje. Darbotvarkė
je: pranešimas iš krašto tarybos su
važiavimo, Lietuvių Dienos klausi
mas, metiniai pranešimai, apyl. val
dybos ir revizijos komisijos rinkimai, 
klausimai, sumanymai. Apyl. valdy
ba kviečia visus lietuvius metiniame 
susirinkime dalyvauti.

STAIGA MIRĖ A. PAPLAUSKAS, 
Londone vairuodamas automobilį. 
Pastarasis be kontrolės įvažiavo, į 
medį, nesunkiai sužeisdamas porą 
praeivių. Važiavo jis vienas. Velio
nis gimė 1911 m. ir daugiausia gy
veno Viekšniuose, Mažeikių apskrity. 
Buvo baigęs policijos mokyklą, dir
bo policijos žinyboje Žemaitijoje ir 
Vilniuje. 1944 m. pasitraukė į Va
karus ir gyveno Oldenburgo ir Dil- 
lingeno stovyklose. Kanadon atvyko 
1948 m., o Londonan 1949 m. Lai
dotuvių apeigas atliko kun B. Pace- 
vičius ir kun. dr. J. Gutauskas; gie
dojo solistai Paulioniai. Palaidotas 
Šv. Petro kapinėse.

Statybos tempai
Amerikietis ginčijasi su ru

su, kieno statybos tempas dides
nis.

— Pas mus viskas statoma la
bai greitai, — pabrėžė amerikie
tis. — Amerikoje vieną namo 
galą dar stato, o kitame jau gy
vena.

— Pas mus dar greičiau, — 
atkirto rusas. — Rusijoj vieną 
namo galą stato, o kitą jau re
montuoja . . .

Pilietis ir pardavėja
Ateina-pilietis pirkti lėktuvo 

bilieto. Pardavėja klausia:
— Kiek jūs sveriate?
P. PRANCKIENĖ po operacijos 

gydosi Viktorijos ligoninėje.
TAURO KREPŠINIO vyrų koman

da laimėjo visas rungtynes, žaistas 
1969 m. žiemą ir pavasarį, o taip 
pat ir dvejas žaistas šį rudenį prieš 
stiprias Fanshawe College ir Ted 
Dilts komandas. Prieš jas laimėta 
pirmą sykį iš viso — anksčiau tek
davo tenkintis pralaimėjimais. Ted 
Dilts komanda sudaryta iš fizinio 
auklėjimo mokytojų ir yra beveik 
kasmetinis Industrinės Lygos nuga
lėtojas. D. E.

Pilietis atsako klausdamas:
— Be drabužių ar su drabu

žiais?
Pardavėja atsako:
— Priklauso nuo to, kaip no

rite keliauti — su ar be . . .
Parinko Pr. AE.

Demokratėjimas ir 
vulgarėjimas

(Atkelta iš 3 psL)

pratimas. Oficialiais duomeni
mis, Kanadoje 5% žmonių turi 
didesnes pajamas, negu visi li
kusieji 95%. Šitos skaitlinės pa
našios JAV ir daugumoje kitų 
pasaulio kraštų. Visai-supranta
ma, kad šitokios lygybės demo
kratija negali pripažinti ir dėlto 
siūlo geresnę. Nė kiek nemažes
nis nesusipratimas yra kalbėti 
apie nūdienį gerovės kilimą, kai 
du trečdaliai pasaulio badauja, 
o likusiame trečdalyje, šalia per
tekliaus, dar tiek daug vargo ir 
skurdo. Gyvenimo patirtis rodo, 
kad šitos socialinės problemos 
negali būti išsprendžiamos para
momis, pašalpomis, labdarybė- 
mis ar kitokiomis pasigailėjimo 
priemonėmis. Socialinių proble
mų išsprendimas gali būti pa
siekiamas efektingomis sociali
nio ir ekonominio gyvenimo re
formomis. Demokratija pajėgia 
sumažinti socialines problemas 
visuotiniu socialiniu aprūpini
mu, kuris nėra našta dirbančiai 
visuomenės daliai.

(Bus daugiau)

231-2661;231-6226

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

3828 Bloor St. West, Islington 
(PRIE SIX POINTS PLAZA)

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekom visus statybos darbus ir remontus

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

vienus metuspusę metų

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

JIB vartojo 16 savaičių
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite-JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Pardaodamoa 

lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilga praktika.
1000 College St.z • LE. 1-3074 • sav. p. uzbau.

343

t Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis

Vaizdas geresnis

Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai

ir aparatas patvaresnis.
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

'v

NAUJAS SKYRIUS: 
295 RONCESVALLES Are., Tel. 536-1373

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

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

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

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

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
Roncesvalies Avė., Toronto

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į 

Bloor Autorite Garage gJSKMR

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

UŽSAKYKITE TIK PER 
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088

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

1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing), f 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) Į ĮĮ ■ I 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti * — “
teL RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (rugsėjo

1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

BALTIC MOVERS 
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

TėL WA 1-3226 arba WA 4-1661

NO PRODUCTION

SHORTCUT

NO PRINTED CIRCUIT

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1796 Bloor St. W. (prie Keele)

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS
A. LIŪDZIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.

421 Roncesvalies Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš
Howard Park Ave.

Telefonai: 5374708
namų 279-7980

Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus treciadie-* 
mus ir sekmadienius. Antradieniais

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTES

Prieš pirkdami juoda-baltą arba spalvotą 
televiziją ar Hi-Fi gerai 

pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!
Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE 

Sav. A. ČIŽIKAS 

672 Lansdowne LE 1-6165

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 • 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(Į rytus nuo Duffcrin SL)

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIONA& 

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

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

OKULISTAS
S, BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalies Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 640 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po

Vėlesniu ar kitu taiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

LLUNSKY,R.O.

M. LU NSK Y, O.D., M-S.C. 

470 College St Toronto

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY Ml priėmimo skambinti telefonu

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
BALDAI IR KT.

Vežamas tartas pilnai apdraustas 
Skambinti teL LE 4 -1403 

30 Dewson St, Toronto, Ont

. TeL 921- 3324
Darbo valandos 946 vj>-4 v.v,

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont. 
Savininkas V,

• teikia patarimus planuojantiems keliones
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•I TORONTO'
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Sį sekmadienį — Kristaus K* — Mirus a.a. Boris Romanoff, šei-

raliaus šventė. mos narius giliai užjaučiame. Velio-
— Iš parapijos bažnyčios palai- nis palaidotas spalio 21 d.

doti a.a. Josefina Nemajūnienė ir — šį šeštadienį, 8 v. aukojamos 
a.a. Povilas Buračas. Abiejų šeimom* Mišios už a.a. V. šventoraitį, užpr.

p. Šventoraitienės; šį sekmad., 11.15 
v. — už a.a. J. Grinskį, užpr. velio- 
nies vaikų.

— Išsiųsti Vėlinių Mišių novenos 
laiškai. Novenos Mišios — kasdien

nuoširdi užuojauta.
— šią savaitę lankomasi: St. Cla- 

rens, Emerson, Russell, Lansdowne 
ir Havelock.

— Į Kanados liet, katalikų suva
žiavimą, įvykstantį Toronte lapkr. 1 
d., iš par. tarybos ir kat. organiza
cijų siunčiami atstovai.

— Gyvojo Rožinio narių susirin
kimas — šį sekmadienį po 10 vai. 
pamaldų.

— Suaugusiųjų ir jaunimo chorai 
įsijungė į sekmadienio Mišių giedo
jimą. Ruošiamos naujos giesmės.

— Vaikams tikybos pamokos — 
sekmadieniais po 10 vai. pamaldų 
muzikos studijoje.

— šį sekmadienį surenkami voke
liai solidarumo įnašų Liet. Bendruo
menei.

Vėlinių proga pamaldos bus 
sekmadienį, lapkričio 2 d., 3 v. 
p.p. kankinių koplyčioje lietu
vių kapinėse. Laisvės paminklo 
užbaigimo darbams aukojo po 
$100: P. Barauskas, dr. O. Pū- 
dymaitis; $50: K. Z. Lembertas; 
$25: M. Krikščiūnienė, M. Jurkš- 
tienė, J. Zenkevičius.

Mons. dr. J. Bičiūnas, gyve
nąs Romoje, lankėsi Toronte, 
Otavoje ir Hamiltone. Toronte 
gyvena jo brolis, kuris verčiasi 
precizinių instrumentų importu. 
Mons. Bičiūnas, šalia savo pa
reigų italų sielovadoje ir šv. 
Petro bazilikoje, tyrinėja Lietu
vos praeitį pagal Vatikano ar
chyvų dokumentus ir yra para
šęs studijų.

Mirusieji. Praėjusį savaitgalį 
Toronto Šv. Jono liet, kapinėse 
palaidoti: a.a. J. Nemajūnienė, 
72 m., ankstyvesnės imigracijos 
lietuvė, išauginusi dvi dukteris. 
Jos vyras tose pat kapinėse pa
laidotas prieš keletą metų. A.a. 
Povilas Buračas, 69 m.,* kilęs 
nuo šaulėnų. Velionis žuvo au
tomobilių susidūrime prie Oša- 
vos, kur buvo vietoje užmuštas, 
o jo duktė Regina sužeista. Jis 
ilgesnį laiką gyveno Toronte, 
kur per keletą metų mokytojavo 
šeštadieninėje mokykloje. Pali
ko žmoną, sūnų ir dvi dukteris. 
A.a. Borisas Romanoff, 59 m., 
gyvenęs ilgesių laiką Brazilijoje 
ir vedęs lietuvaitę Kutkaitę. 
Velionis rastas negyvas lovoje, 
matyt, buvo ištiktas širdies smū
gio.

Kanados Liet Gydytojų Drau
gija paskyrė: $100 K. Lietuvių 
Fondui, $100 Toronto Maironio* 
šeštad. mokyklos bibliotekai įsi
gyti, $75 lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumui Čikagoje, 
virš $400 Vasario 16 gimnazijai.

J. Matulionis, sirgęs ištisą sa
vaitę, sveiksta savo namuose. 
Australijos lietuvių spaudoje 
klaidingai paskelbta* kad buvęs 
VLIKo ir PLB pirm. Matulionis 
rengiasi atvykti Australijon. 
Matyt, sumaišyta su dr. B. Ma
tulioniu.

E. Jurkevičienė, Baltiečių Mo
terų Tarybos garbės pirminin
kė, 'dalyvavo Estijos konsulo J. 
Markaus laidotuvėse ir palaiko 
ryšius su velionies žmona.

Ateitininkų “Havajų vakaras” 
praėjo jaukioje nuotaikoje. Pri
sikėlimo auditoriją užpildė jau
nimas, tėvai ir rėmėjai. Sveiki
nimo žodį tarė tėvų komiteto 
pirm. Z. Gudauskas, 'programai 
pranešinėti pakvietęs savo “se
ną pažįstamą” Eug. Girdauską. 
Ją atliko balerina R. Kryžanaus- 
kaitė, dainininkių ansamblis ir 
šokėjai, pateikę “Sadutės” p- 
rodiją.

E. ir V. Kuliai iš Springhurst 
vasarvietės praneša, kad “TŽ” 
41 nr. korespondencijoj iš Stay- 
nerio yra įsibrovęs netikslumas. 
Jų krautuvė tebeveikia ir kad 
jie patys niekur nesiruošia iš
važiuoti.

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros 
bei praktiškos medicinos kursą B. 
NAUJALIS vėl reguliariai priima 
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, 
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos 
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

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

per visą lapkričio mėn., 8 v.r.
— Specialus mirusių prisiminimas 

su Mišiomis ir pamokslu — sekma
dienį, lapkričio 2 d., 7 -v.v. Pati Vė
linių diena, nukelta į pirmadienį, lap
kričio 3 d. Mišios bus tik rytą, pra
dedant 7 v.; paskutinės Mišios —
9 v.

— Chorų repeticijos: trečiad., 7 
v.v. — studentų; ketvirtad., 7.30 v. 
v. — suaugusių; penktad., 6.30 v.v. 
— vaikų. Be šių repeticijų, ryšium 
su artėjančiu visų chorų pasirody
mu, nuo šio sekmadienio tuoj po Su
mos muz. studijoje daromos bend
ros suaugusių ir studentų chorų re
peticijos.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — kas sekmadienį 
po 10 v. Mišių LV Namuose. Šiokia
dieniais jokių pamokų nebus. Visų 
skyrių vaikai renkasi sekmadieniais. 
Religijos pamokos gimnazistams pra
dedamos šį sekmadienį po 10 v. Mi
šių. Pirmoji pamoka bus bendra mu
zikos studijoje. Visiems valdines gim
nazijas lankantiems šios pamokos 
privalomos.

— Lituanistinis seminaras — penk
tadienį, 7 v.v., parapijos namuose.

— Kt. savaitę lankomos šeimos: 
mieste — 6-je pašto zonoje, užmies
ty — Rexdale.

— Šį sekmadienį bažnyčioje rink
liavos metu surenkami Bendruome
nės solidarumo įnašai. Prašome nau
doti specialius vokelius; šie, kartu 
su įnašais, bus perduoti apylinkės 
v-bai.

— Par. biblioteka pradėjo regulia
riai veikti naujose patalpose — pa
rapijos namuose. Įėjimas — pro du
ris, kurios veda į skautų būklą. Bib
lioteka atidaryta sekmadieniais po
10 v. Mišių iki 1 v.p.p. Bibliotekos 
vedėja — S. Miniotienė. Šiuo metu 
bibliotekoje, kuri visą laiką papil
doma, yra beveik 3,000 knygų. Kvie
čiame ja visus, ypač jaunimą, pasi
naudoti.

— Visai eilei parapijiečių yra pa
siųsti laiškai, kuriuose prašoma duos- 
niau remti parapiją. Daugelis dar nė
ra prisidėję prie parapijos skolų iš
lyginimo bei jos išlaikymo. Pabrė
žiama, kad parapijos išlaikymas — 
visų jos narių pareiga.

— Pr. sekmadienį per 10 v. Mišias, 
kurios skiriamos jaunimui, kalbėjo 
moksleivis Alinis Kuolas studentų ir 
jaunimo riaušių klausimu.

— Kun. Br. Jurkso 25 m. kunigys
tės jubilėjų numatoma paminėti lap
kričio mėnesį.

— Kanados liet, katalikų suvažia
vimas — lapkr. 1 ir 2 d.d. šioje pa
rapijoje. Laukiama svečių iš visos Ka
nados ir JAV, jų tarpe vysk. V. Briz- 
gio ir prof. kun. S. Ylos.

— Sveikiname jaunavedžius Matti 
Grants ir Jūratę T. čepukaitę.

Inz. Stasys Šalkauskas, prieš 
9 metus išvykęs dirbti į JAV, 
susilaukė pensininko amžiaus ir 
su ponia vėl apsigyveno Toron
te. Jis dirbo vyr. inž. Machlett 
b-vėje, specializavosi elektronų 
optikoje ir šviesai jautrių elekt
roninių vamzdelių srityje. Tu
rėjo geras darbo sąlygas ir gerą 
pasisekimą. JAV gyveno Stam- 
forde, kur yra negausi lietuvių 
kolonija.

Serga: A. Statulevičius Šv. Juo
zapo, p. Seškuvienė — Queens
way ligoninėj.

Ofsetinė spaustuvė “Time 
Press Litho Ltd.”, kurios savi
ninkai yra J. Danaitis, č. Sen
kevičius ir kt.z yra persikėlusi į 
naują vietą — 12 Queen Eliza
beth Blvd., Toronto 18. Tel. 252- 
4659.

REIKALINGAS VIENAS ASMUO 
ar šeima jaučių prieaugliui ūkyje 
prižiūrėti. Automatiniai įrengimai, 
darbo labai maža. Geras gyvenamas 
namas su visais patogumais. Dėl 
tolimesnių informacijų ir sąlygų 
skambinti betkuriuo laiku tel. 481- 
0912.

IŠNUOMOJAMAS pirmame augšte 
be baldų su atskira prausykla 2 
kambarių ir virtuvės butas vyres
nio amžiaus porai. Be to, jieškomas 
nuomos surinkimui asmuo už nuo
latinį atlyginimą. Tel. 5364758.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS Ir 
virtuvė su baldais II augšte arti Pri
sikėlimo bažnyčios. Skambinti tel. 
233-7757.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. Tel. 5354724.

NIUJORKO METROPOLITAN OPEROS SOLISTĖS

$1.50

Visi Toronto ir apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti šioje dainos šventėje.

KLB Toronto apylinkės valdyba

įėjimas —
$3 suaugusiems, vaikams ir moksleiviams
Bilietai gaunami sekmadieniais parapijų kioskuose, 
kitomis dienomis — J. Margio vaistinėje. Vietos 
nenumeruotos.

Pajamos — Laisvės paminklo statybai lietuvių kapinėse

Šį sekmadienį, spalio 26 d., 4 v.p.p., 
Brockton High School auditorijoje 

(kampas Bloor ir Brock) 

rengiamas

SS MONTREAL

šį sekmadienį, Kristaus Ka
raliaus šventėje, rengiamas sol. 
L. šukytės koncertas, kurio pel
nas skiriamas Laisvės paminklo 
užbaigimo darbams.

“Varpo” choras po vasaros 
atostogų vėl pradeda darbą. Re
peticijos vyksta Lietuvių Na
muose: antradieniais — mote
rims, ketvirtadieniais — vy
rams 7.30 v.v. Choras yra užsi
registravęs dalyvauti dainų šven
tėje Čikagoje. Taipgi pakviestas 
atlikti programą Vasario 16 mi
nėjime. šiems pasirodymams 
chorą ruošia sol. V. Verikaitis. 
Kviečiame visus buvusius cho
ristus dalyvauti repeticijose, 
taip pat ir naujus, kurie mėgs
ta lietuvišką dainą, ypač lau
kiame jaunimo. Valdyba

Atsukama laikrodžio rodyklė 
vieną valandą atgal šio šeštadie
nio — sekmadienio, spalio 26 d., 
2 v. ryto. Patariama tai padaryti 
šeštadienio vakarą.

Medžiotojų ir žūklautojų klu
bo “Tauras” visuotinis narių su
sirinkimas — spalio 26 d. Trini
ty Recration Centre (Crawford 
St.) 1.30 v.p.p. Visi nariai pri
valo dalyvauti. Stirnų medžiok
lės klubo ūkyje registracija bai
giasi šią savaitę Registruotis pas 
p. Adomavičių tel. 531 - 3170. 
Briedžių medžioklėje J. Juodi
kis ir A. Adomavičius nušovė 
po didelį briedį. Ilgametis klu
bo valdybos narys Aleksas And
riulis guli šv. Mykolo ligoni
nėje, 405 c kambaryje. Klubo 
valdyba ir nariai linki jam kuo 
greičiausiai pasveikti ir vėl įsi
jungti į klubo veiklą. Valdyba

Skautų bazaras — Prisikėli
mo par.* salėje lapkričio 8 d., 
12.30 v. Maloniai prašome skau
tų tėvus ir rėmėjus paaukoti 
fantų. Fantai renkami: Prisikė
limo* par. skautų būkle po 10 
ir 11.15 v. Mišių; Šv. Jono Kr. 
par. salėje; šeštadieniais iš ry
to — pas p. Imbrasienę, 336 
Clendenan Avė. (arti šeštadieni
nės mokyklos).

Skautų tėvų komitetas
Kanados Lietuvių Bendruo

menės krašto tarybos metinis 
suvažiavimas įvyko spalio 18 d. 
Prisikėlimo par. salėje. Jį glo
bojo Toronto apyl. valdyba. Da
lyvavo visų apylinkių atstovai, 
išskyrus vakarų Kanadą, ir rink
tieji tarybos nariai. Išklausyti 
krašto valdybos pareigūnų ir 
apylinkių pranešimai, aptartas 
naujos kr. tarybos rinkimų pro
jektas. Suvažiavimo aprašymą 
atspausdinsim sekančiame “TŽ” 
nr.

Juozas šilinskas su dukrele 
Anele atvyko iš Lietuvos, Mari
jampolės miesto, per JAV-bes 
į Kanadą pas savo dukrą ir 
žentą A. Krakauskus, kurie jau 
keli metai turi viešbutį Wind
sor© mieste. Svečiai ketina ap
sigyventi pas žentą, nors vizą 
yra gavę gyventi JAV-se.
PARDUODAMI nauji, pasiūti tauti 
niai drabužiai. TeL 762-9301.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalies Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

KVIEČIAME SAVO NARIUS IR DRAUGUS 
ATSILANKYTI į SLA

RUDENS VAKARĄ
ŠV. JONO PARAPIJOS SALĖJE

Pilnas bufetas • Šokių muzika • Įėjimas — $1.50

SLA 236 kuopa

Pranešame, kad po trumpos ligos š.m. spalio 16 d. 
Humber Memorial ligoninėje mirė mūsų mylima močiutė

J. NEMAJŪNIENĖ
Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo 

maldose —
Nuliūdę — Aldona ir Jurgis Ramoška 

bei šeima

Mielai motinai
ONAI V A L I C K I E N E I

mirus, choro narį STASį VALICKį, jo šeimą bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Lietuvių "Varpo" Choras

PETRUI GENIUI
mirus Čikagoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame LIU
DAI GVILDIENEI, jos šeimai bei artimiesiems —

Kęstutis, Antanas ir Petronėlė
Poškai

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS

GRĮŽTAMA Į STANDARTINĮ LAIKĄ
SPALIO 26, SEKMADIENI, 1969

Remiantis miesto tarybos nutarimu, buvo paskelbta gyven
tojams laikytis dienos šviesos taupymo laiko nuo balandžio 
27 d. iki 1969 spalio 26 d. Dabar prašome piliečius atsukti 
laikrodžių rodykles vieną valandą atgal

sekmadienį, spalio 26, 
2 valandę ryto

WILLIAM DENNISON, 
burmistras

Kanados lietuvių katalikų su
važiavimą lapkričio 1-2 dieno
mis šaukia organizacinis komi
tetas, kurin įeina: pirm. J. Ma
tulionis, vicepirmininkai — dr. 
J. Sungaila, mons. J. Tadaraus- 
kas, sekr. V. Sonda, nariai: 
kun. P. Ažubalis, kun. P. Ba
rius, OFM, kun. Pr. Gaida, dr. 
O. Gustainienė, dr. A. Lukienė. 
Suvažiavime bus išrinktas pa
stovus centras iš kelių ar kelio
likos asmenų. Jo paskirtis — 
rūpintis religine, sielovadine ir 
organizacine veikla dabartinio 
atsinaujinimo dvasioje, šiuo me
tu vyksta paruošiamieji darbai 
parapijose ir organizacijose.

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

NAUJI SAVININKAI

V. Ir V. IVANAUSKAI

Šv. Kazimiero par. žinios
— Penktadienio vakare, spalio 24 

d., prasideda metinis parapijos ba
zaras, kuris truks šeštadienį ir sek
madienį. Visi parapijiečiai maloniai 
kviečiami atsilankyti ir atsivesti sa
vo draugus. Tuo būdu paremsite sa
vo parapiją, kuri šiemet ypač rei
kalinga paramos. Klebonas prašo 
kiek galint greičiau grąžinti išpla
tintų bilietų šakneles — knygutes.

— Bažnyčios pamatų remonto dar
bas jau įpusėjęs ir už savaitės bus 
galutinai baigtas. Tikimės, jog dau
giau salėje vanduo nepasirodys.

—Įprasta kiekvieno mėnesio pir
mąjį sekmadienį į vokelius įdėti tru
putį didesnę auką, skirtą bažnyčios 
skolų mokėjimui. Būkime duosnūs.

—Šią savaitę klebonas lanko Nau
jajame Rosemounte nuo 44 iki Viau 
g. gyvenančius parapijiečius.

— Susituokė Aušrelė Masevičiū- 
tė su Stuart Southgate.

— Pakrikštyta Kosto ir Janinos 
Mickų dukrelė Danutės ir Onutės 
vardais. Krikšto tėvais buvo Vincas 
Markauskas ir Anelė Keršienė.

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $146.64. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Moksleiviai ateitininkai Kris

taus Karaliaus šventės proga rengia 
minėjimą N. P. Marijos seserų patal
pose. Visi kviečiami dalyvauti. Pro
gramą atliks jaunimas.

— Visų šventųjų šventė, pagal Ka
nados vyskupų potvarkį, yra sek
madienį, lapkričio 2 d. Vėlinės, ka
dangi jos šiais metais sutaptų su 
sekmadieniu, nukeliamos į pirmadie
nį. Pirmadienį, lapkričio 3 d., 7.30 
vai. vakaro bus gedulingos pamal
dos. Vėlinių vakare laikomos Mišios 
sudėtine intencija. Norintieji prane
ša savo intencijas parapijos kuni
gams.

— Aušros Vartų parapijos choro 
pirmosio dainų plokštelės “krikšty- 

, nos” bus lapkričio 1 d. su įdomia 
choro programa.

— šv. Onos Dr-ja ruošia grybų 
vakarienę lapkričio 8 d., 7 v. Bus ir 
kaukių balius. Geriausios kaukės bus 
premijuojamos.

— Pakrikštytas Viktoro-Antano ir 
Ritos Baršauskaitės Lukošių sūnelis; 
taip pat — Algio ir Irenos Dikaity- 
tės Aneliūnų dukrelė.

— Spalio 12 d. mirė Jonas Sinius, 
kilęs iš Švenčionių srities. Palaido
tas spalio 15 d. Cote dės Neiges ka
pinėse. Visiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

— Mirė Agathe Muller, Petro Ra- 
žano uošvė. Palaidota spalio 21 d. 
Mirė Ona Plečkaitienė. Palaidota 
spalio 20 d. Iberville.

— Spalio 18 d. įvyko Montrealio 
šeštad. mokyklos dvidešimtmečio pa
minėjimas.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $152.31.

“Krivūlė” išleido naują ilgo 
grojimo plokštelę — solisto 
Vaclovo Daunoro dainų ir arijų 
plokštelę.

Numatytos lietuvių muzikos 
valandos spalio 25 d.* per pran
cūzišką radijo tinklą Radijo-Ca- 
nada nebus. Sutartu laiku pasi
žadėjusieji tautiečiai negalėjo 
ateiti į radijo studiją, o vėliau 
programos iniciatorius Alain 
Stanke turėjo išvykti Europon. 
Gaila, kad ta puiki proga nebu
vo išnaudota. Sekanti proga at
eis nebent už vienerių metų. 
Programoje paskelbta, kad spa
lio 18 d. buvo rumunų muzikos 
valanda.

A. Povilainis “NL” 33 nr. pa
rašė neva vertinimą leidinio 
“Lithuanian in Canada”. Sako
si perskaitęs tą 360 psl. knygą, 
kuri esanti “bergždžia” (kitame 
“NL” nr.). Pasišaipo iš redakto
rių ir bendradarbių, “nesusigau- 
džiusių” Kanados gyvenime ir 
pridėjusių virtinę “absurdiškų 
smulkmenų”, iš “lietuviškos” 
anglų kalbos ir t.t. Knygoj at
vaizduoti lietuviai esą tikroviš
ki; matyti jų “kultūrinis bažnyt- 
kaimiškumaš”, “intelektualinis 
naivumas”. Prirašyta tame ver
tinime ir daugiau tokių “perlų”, 
kurie nieko bendro su recenzi
ja neturi. Tai tik įprastinis pasi
šaipymas iš kitų darbo. Dar kar
tą pavartęs perskaitytą knygą, 
pastebėjau, kad A. Povilainis 
nemokėjo net knygos puslapių 
suskaityti. Iš tikrųjų gi ju yra 
370 + XIX = 389*^ Tai, žino
ma, smulkmena, bet ji rodo au
toriaus tendenciją menkinti dar
bą. Tai patvirtina ir pastaba, 
esą recenzentui tektų parašyti 
tolygaus storumo knygą! Girdi, 
ten tiek daug “nesusigaudymų”, - 
trūkumų. Galimas dalykas, kad 
yra trūkumų. Pvz. pasigendama 
sociologinio Kanados lietuvių vi
suomenės pjūvio. Bet tai reikė
tų deramai pastebėti. Perdėtas 
A. Povilainio pūtimasis ir kitų . 
klaidinimas yra ne kas kita, kaip 
“mandrapypkio” maniera. Kur 
buvo jis tada su savo receptais, 
kai buvo jieškomas asmuo kny
gai apie Kanados lietuvius para
šyti? Užuot ruošęsis kelių šimtų 
puslapių recenzijai, geriau para
šytų knygą ir parodytų savo “iš
mintį”. Šaipytis gali kiekvienas, 
bet kai reikia dirbti, išminčiai 
dingsta, lieka tik darbininkai. 
Gaila, bet A. Povilainio vertini
mas leidinio yra gerokai žemes
nio lygio nei pats leidinys. Jo 
nesusigaudymas nepalyginti di
desnis, negu leidinio autorių.

A. Mikolainis
KLB krašto tarybos suvažia

vime Toronte dalyvavo šie Mont
realio lietuvių atstovai: J. Ado
maitis, P. Klėzas, dr. P. Luko
ševičius.

Ontario vyriausybė 1970 m. 
pradžioje visiems gydytojams iš
siuntinės tūkstančio vaistų sąra
šą, kuriame bus pažymėta kai
na ir vaisto veiksmingumas, pa
tikrintas specialistų laboratori
jose. Kas pusmetį 'sąrašas bus 
papildomas. Jo tikslas yra reko
menduoti gydytojams veiksmin
giausius vaistus už žemiausią 
kainą, kad išrašomi receptai su
darytų mažiau išlaidų pacien
tams. Tuo būdu perbrangūs ir 
mažiau veiksmingi vaistai bus 
išstumti iš rinkos. Vaistų ga
myklos turės didinti kokybę ir 
mažinti kainas.

Pašto tarnautojai ir laiškane
šiai ruošiasi naujam streikui, 
kuris gali prasidėti prieš Ka
lėdas, kai paštas būna perkrau
tas darbu. 1968 m. pavėluotai 
po streiko pasirašyta sutartis 
jau yra pasibaigusi. Tada pašti
ninkams atlyginimas buvo padi
dintas 25 centais į valandą: raš
tininkas — iki $3.14, laiškane
šiams — iki $3. Unijos dabar 
žada reikalauti 35 valandų dar
bo savaitės, ilgesnių atostogų ir 
doleriu didesnio valandinio at
lyginimo. Kaikuriose vietovėse 
jau sudaromi streiko komitetai.

Mūsų kredito unijos nariui
At A JONUI S I N I U I 

mirus, jo žmonai MARIJAI, dukterims REGINAI, MA
RIJAI ir sūnui ROMUI bei jų šeimoms nuoširdžią užuo
jautą reiškia —

Montrealio Lietuviu Kredito Unijos 
"Lito" valdyba

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981 
Namų telefonas AM 1-0537.

NEBRANGUS ORKESTRAS (trijų 
asmenų) šeimyniniams parengi- 
mams ir keturių asmenų įvairiems 
parengimams.

TeL 767-7084, A. Zaremba.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A. Čeponį*

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727 3120

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120
NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš 9 %

Nekito, turto iš_________9 %
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000. ‘
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
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 šėru sumos. ,

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v.. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ikk 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais Ir penktad. nuo 7 Qd 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius. ' .
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