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Jubilėjiniai projektai
Lietuvos nepriklausomybės sukakties 50-tieji jubilėjiniai me

tai artėja. Viso lietuviškojo pasaulio mastu jie iš tikrųjų jau 
pradėti Vašingtone įvykusia politine vadovybių konferencija, kuri 
paskelbė šiuos metus Laisvės Kovos Metais, priėmė manifestą ir 
padarė eilę kitų svarbių nutarimų. Kitas įžanginis jubilėjinių 
metų aktas yra trečiasis kultūros kongresas, kuris lapkričio 23-26 
d. įvyksta Čikagoje. Bet ne apie tuos įvykius šiuo kartu norime 
kalbėti. Norime sustoti ties pagrindinėmis mūsų bendruomeninės
veiklos ląstelėmis.

Apylinkės savo pasiruošimuose neskuba. Pagrindinė priežas
tis yra bene ta aplinkybė, kad- šiuo metu daugelyje apylinkių 
vyksta naujų valdybų rinkimai. Kad dalykai perdaug nenusitęstų, 
rinkimus reiktų paskubinti, o gal net pagalvoti apie esamos val
dybos palikimą dar vienai kadencijai, nes kol visi rinkimų for
malumai praeis, tai pasiruošimai didesniems darbams apylinkėje 
gali būti ir pavėluoti.

Iš to, kas jau konkrečiai pradėta ne tik planuoti, bet ir vyk
dyti, girdime Kanadoje tuo tarpu tik iš dviejų apylinkių — To
ronto ir St. Catharines-Wellando. Jose užsimota jubilėjinius metus 
atžymėti tinkamų paminklų pastatymu. Taigi, paminklų, kaip ju
bilėjinių metų projektų, tema ir svarstytina pirmoje eileje.

Spaudoje ir krašto tarybos suvažiavime paminklų tema buvo 
paliesta iš dviejų pusių: ar apsimoka į paminklus didesnes sumas 
sudėti ir ar apsimoka dviejose apylinkėse jubilėjinius paminklus 
statyti? Paminklų apsimokėjimo tema yra jautri ir individuali. 
Niekas iš diskutuojančių neginčija reikalo visame mūsų tautinia
me ugdyme atsiremti į praeitį, nes praeitis yra vienas iš tų fak
torių, kuriais galime pagrįstai didžiuotis. Nuomonės skiriasi tik 
dėl metodo: ar reikalingas konkretus tos mūsų praeities simbo
lis, ar gal geriau būtų vietoje paminklų paskirti daugiau lėšų 
pastiprinti institucijoms, kurios jau ir dabar dirba tautinio auk
lėjimo darbą. Kaip ir paprastai, tiesa turbūt yra viduryje. Kana
doje turime dvidešimt bendruomenės apylinkių, ir tai trys iš jų 
galvoja apie paminklus. Ir taip jos galvoja dėlto, kad tų apylinkių 
ribose susidaro sąlygos paminklams statyti. Turint tai galvoje* 
reiktų pritarti minimų dviejų paminklų statymui, o likusios 
septyniolika apylinkių galėtų savo lėšas ir pastangas koncent
ruoti į kitus projektus.

Taip pat keliama mintis: jeigu jau-imtis paminklų statymo, 
tai gal pakaktų vieno kaip jubilėjinio projekto visai Kanadai? Gal 
ir taip, bet šiuo atveju ir vėl tenka turėti galvoje vietos sąlygas. 
Galūne, žinoma, tą ar kitą paminklą pavadinti visos Kanados lietu
vių projektu, bet iš esmės jis visvien, stovėdamas tik vienos apy
linkės ribose, pagrindinai tos apylinkės lietuvių reikalams ir tar
naus. O tos vietinės sąlygos Toronte ir Niagaros pusiasalyje skir
tingos. Torontas nėra europietiško masto paminklų miestas, kaip 
Vašingtonas ar Montrealis. Visame Toronte tėra tik du rimtesnės 
reikšmės paminklai, ir abu skirti žuvusiems kare veteranams pa
gerbti. Jau nekartą įvairios mūsų ir Įritu tautų organizacijos krei
pėsi į miesto vadovus, prašydamos vietos paminklams, bet joms 
buvo pasiūlyta antraeilės ar trečiaeilės vietos miesto pakraščiuose. 
Mažai kas iš lietuvių ar'įtakingesnių kitataučių tuose pakraščio 
parkeliuose lankosi. Ten daugiausia renkasi neturtingi, neseniai 
atvykę imigrantai, kuriems kitos tautos paminklas nedaug ką tesa
kytų. Ir taip susumuojant išeina, kad Toronte reprezentacinės vie
tos mūsų paminklui negalima gauti. Tokia vieta yra Niagaros 
parke. Taigi, reprezentacinio paminklo, bylojančio kitataučiams 
apie Lietuvą, statymas Niagaroje yra tikrai girtinas, jei bus gauta 
tinkama vieta.

Bet Torontas turi kitą vietą, neskirtą reprezentacijai prieš 
kitataučius, bet brangią lietuvio širdžiai. Tai lietuviškosios kapi
nės, vienos iš trijų tos rūšies kapinių visoje šiaurės Amerikoje ir 
vienintelės Kanadoje. Kapinėse pastatytas paminklas kalbėtų 
mums ir mūsų vaikams. Tokiu paminklu mes jubilėjaus proga 
pagerbtumėm tuos tūkstančius didvyrių, kurie šimtmečių eigoje 
mirė, kad lietuvių tauta gyventų: karius, savanorius, partizanus, 
tremtinius ir aplamai mirusius kovotojus už tautinius reika
lus. Tiesa, praeitis gali kalbėti į mus daugeliu būdų, gali kalbėti 
per knygas, paveikslus, dainas, šokius ir kitokiais keliais, bet ir 
paminklas nėra paskutinėje vietoje. Paminklas stovi arčiausiai 
ribos tarp šiapus ir anapus. Susikaupti ties balsu iš anapus yra 
taip pat didelė tautinio auklėjimo priemonė ir geras jubilėjinių 
metų projektas atitinkamas sąlygas turinčiai apylinkei. A. R.

KANADOS ĮVYKIAI

Nuotr. V. Maco, graviūra Legg BrothersLietuviški gintaro karoliai ir audiniai Kanadoje

Akmenys, ambasada, protestai

ATSISTATYDINS L. B. PEARSONAS?

Lapkričio 7-ji Kanados sosti
nėje diplomatų buvo paminėta 
kaviaru ir “vodka”, o antibolše- 
vikinių kovotojų —- plačiai nu
skambėjusia demonstracija. Pa
staroji įvyko prie sovietų amba
sados kaip tik tuo metu, kai dip-' 
lomatai rinkosi į Spalio revoliu
cijos balių. Apie 350 demons
trantų, suvažiavusių iš įvairių 
vietovių (organizatoriai mini 
700), atvykusius sovietų svečius, 
“pasveikino” priekaištais, pri
menančiais kruvinas revoliuci
jos žudynes. Nebuvo padaryta 
išimtis nė Kanados vyriausybės 
ministeriams, atvykusioms į so
vietų ambasadą (dalyvavo* P. 
Martin, R. Winters, P. E. Tru
deau, W. Gordon, gen. J. V. Al
lard, Mcllraith, Laing).

Prireikė policijos
Demonstracija pradžioje vyko 

ramiai ir tvarkingai, bet paskui 
smarkesnieji pradėjo mėtyti am
basados kieman antikomunisti
nes brošiūras, dažų bonkas ir 
net akmenis ar plytgalius. Pa
starieji pataikė i langus ir juos 
išdaužė. Tuo pat metu buvo su
deginta sovietinė vėliava. Iki tol 
ramiai budėjusi Otavos miesto 
policija Įsikišo ir suėmė penketą 
asmenų.* Sovietų ambasadoriui 
Špedko, žinoma,* tai buvo skau
dus momentas, ir jis pareiškė 
nepasitenkinimą Kanados užsie
nio reik, ministeriui P. Martin. 
Pastarasis vėliau, jau po inci
dento, pareiškė, kad vyriausybė 
apie demonstraciją buvo perspė
ta ir prašė Otavos policiją budė
ti. Policija gi nepakankamai 
griežtai tvarkiusi demonstraciją. 
Policijos viršininkas pasiteisino 
pareiškimu, esą miesto nuostatai 
neleidžia policijai imtis griežtes
nių priemonių. Demonstracijų 
uždrausti policija neturinti tei
sės.

Kas rengė?
Bolševikinės revoliucijas pen

kiasdešimtmečio proga demons
traciją organizavo grupė R. Eu
ropos ateivių, vadovaujant J. 
Hladun, ukrainiečiui iš Toron
to. Minimos šios organizacijos: 
Ukrainos Išlaisvinimo Lyga, Uk
rainos Laisvinimo Sąjunga, 
Vengrijos Laisvės Kovotojai, 
Kanados Estų Taryba, latvių ka
riai veteranai, slovakų ir kroatų 
organizacijos. Lietuvių organiza
cijos neminimos, bet paskirų da
lyvių, atrodo, buvo — juos mini 
torontiškis “Star”. Prie demons
trantų prisidėjo ir studentų bū
rys iš įvairių vietovių. Buvo 
daug plakatų su įvairiais šūkiais. 
Vienas jų labai ryškus ir pate
kęs į spaudą: “Freedom for Lat
via”. Ypač daug demonstraptų 

si, kad ji dėlto nesanti kalti, nes buvo iš Toronto. Išvakarėse de-

lenkti kongreso valiai, jeigu jie 
būtų priimti dviejų trečdalių 
balsų dauguma. Finansų min. M*. 
Sharp pareiškė, kad tokiu atveju 
Kanada turės įvesti suvaržymus 
JAV gaminių importui.

Iš Prancūzijos grižo federaci
nio parlamento narys Gilles Gre
goire, Kvebeko separatistų va
das, kuris ten bandė surinkti 
$100.000. Ši suma turėjo apmo
kėti planuojamas televizijos pro
gramas, raginančias Kvebeką 
atsiskirti nuo Kanados. Sociali
nio kredito atstovas R. Thomp- 
sonas buvusį kreditistą G. Gre
goire apkaltino priesaikos Kana
dai ir karalienei sulaužymu. 
Pastarasis pareiškė planuojąs 
pasitraukti iš federacinės politi
kos ir visas savo jėgas skirti 
Kvebeko nepriklausomybei.

Kanados šimtmečio medaliais 
“už nuopelnus Kanadai” buvo

Pasaulio įvykiai
SPALIO REVOLIUCIJOS PENKIASDEŠIMTMETĮ SOVIETŲ 

SĄJUNGA ATŽYMĖJO paradu Maskvos Raudonojoje aikštėje, kur 
šį kartą buvo parodytos penkios naujos raketos. Kariuomenės pa
rade dalyvavo revoliucijos dienų uniformomis aprengti kavaleris
tai, jūrininkai ir kariai, ginkluoti senaisiais ginklais. Pagrindinę 
kalbą pasakė krašto apsaugos ministeris maršalas A. Grečko, pa
smerkdamas JAV „kriminalinį karą“ Vietname ir Izraelio „agre
siją“ Artimuosiuose Rytuose. Iš visų kompartijų tik Kinija ir Al
banija nebuvo atsiuntusios oficialios delegacijos. Kiniečių kompar
tijos dienraštis, kariuomenės oficiozas ir kompartijos ideologinis 
žurnalas paskelbė bendrą rašinį, sveikinantį Spalio revoliucijos su
kaktį, bet kartu puolantį sovietų kompartijos vadus už Lenino re
voliucijos išdavimą. Pasak ki-e-------------- ;-------------------------
niečių, dabartinių dienų Lėni- noukville uoste J. Kennedienė 
nas yra Maotsetungas, o pašau- savo vyro vardu pavadino vie-nas yra Maotsetungas, o pašau- savo vyro vardu pavadino vie
linės revoliucijos centras iš ną pagrindinių gatvių. Iškilmė- 
Maskvos jau yra persikėlęs į * je dalyvavo ir princas N. Siha- 
Pekingą. Revoliucijos sukakties nouk, kuris vėliau pareiškė, kad, 
proga pranešimą spaudai pada- ” ................... .
rė Niujorko ligoninėje gulįs 86 
m. amžiaus Aleksandras Kerens- 
kis, kurio demokratinę vyriausy
bę nušlavė bolševikų revoliuci
ja. A. Kerenskis pripažino, kad 
Sovietų Sąjunga jau yra žengu
si žingsnį laisvės kryptimi, bet 
dar užtruks daug metų, kol rusų 
tauta galės pradėti kvėpuoti ne
varžoma baimės jausmo. Jis tiki, 
kad laisvė ateis į Rusiją ir į jos 
okupuotus kraštus.

Amerikiečiai sėkmingai išban
dė galingiausią pasaulyje “Sa
turno V” raketą, kurią buvo su
planavęs raketų tėvas dr. Wern- 
her von Braun, Hitleriui paga
minęs “V-l” ir “V-2” raketas. 
Naujoji raketa į 11.234 mylių 
augštį iškėlė 285.000 svarų siun
tą ir sėkmingai nuleido žemėn 
3 astronautam pritaikytą “Apo
lono” erdvėlaivį. Savo jėga “Sa
turnas V” pralenkia sovietines 
raketas. Jis be vargo amerikie
čius astronautus galės nugaben
ti į mėnulį ir grąžinti juos že
mėn. Mokslininkų nuomone, 
“Saturnas V” erdvių tyrimams 
tarnaus bent 30 metų, t.y. per 
tą laiką nebus jokio reikalo ga
minti už jį stipresnes raketas. 
Gerai pavykęs bandymas vėl ke
lia viltį, kad amerikiečiai savo 
astronautus galės išlaipinti mė
nulyje 1969 m., kaip kad buvo 
žadėjęs prez. J. F. Kennedy. Be
veik tuo pačiu laiku amerikiečių 
mokslininkai nuleido mėnuliu 
nuotraukų perdavimo instru
mentais aprūpintą įtaisą “Sur
veyor VI”. Jo-tikslas — surasti 
astronautų nusileidimui tinkamą 
vietą.

Karališko sutikimo Kambodi- 
joje susilaukė J. Kennedienė, 
velionies prezidento našlė. Ją ir 
jos palydovus sutiko princas N. 
Sihanouk, kurio vyriausybė pa
laiko artimus ryšius su komu
nistine Kinija. Diplomatiniai 
santykiai tarp Kambodijos ir 
JAV buvo nutraukti prieš porą 
metų dėl pasienio incidentų P. 
Vietname. Amerikiečiai kaltina 
Kambodiją, kad ji savo terito- 
rijon Įsileidžia komunistų parti
zanus, o kambodiečiai amerikie
čiams prikiša nuolatinius sienos 
pažeidimus. Siamo įlankos pa
krantėje naujai įrengtame Siha-

J. Kennedienė jį prašė JAV vy
riausybės vardu padėti išlais
vinti į komunistų nelaisvę pa
tekusius amerikiečių civilinius 
pareigūnus.

Spygliuotomis vielomis aptver
tame Hanoverio operos teatre 
įvyko Adolfo von Thaddeno va
dovaujamos naujųjų nacių — 
NPD partijos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 1.500 atstovų iš 
visos V. Vokietijos. Spygliuotų 
vielų užtvara juos saugojo nuo 
gausių priešų, demonstruojan
čių prie teatro rūmų. Vokietijos 
teismas spaudai yra leidęs šios 
partijos narius vadinti naujai
siais naciais, nors jie skelbiasi 
nieko bendro neturi su nacizmu.

Policija Miunchene suėmė du 
Izraelio piliečius, kurie buvo įsi
veržę į buvusio Gestapo vado 
Heinricho Muellėrio žmonos bū
tą. Vėliau nacių karinius nusi
kaltėlius sekanti valdžios Įstai
ga pranešė, jog buvo gauta in
formacija, liudijanti, kad H. 
Muelleris tebėra gyvas. Infor
maciją parūpino nacių gaudyto
jo S. Wiesenthalio agentai. Gau
toji žinia buvo perduota centri
nei prokuratūrai V. Berlyne. Po 
M: Bormanno stambiausiu kari
niu nusikaltėliu ir žydų žudiku 
yra laikomas H. Muelleris.

Londono laikraštis “The Sun
day Telegraph” paskelbė sen
sacingą žinia, kad sovietų ka
riuomenės daliniai yra treniruo
jami Prancūzijoje kartu su pran
cūzų kariais. Laikraščio teigi
mu, tai yra daroma karinės pro
gramos apsikeitimo rėmuose. 
Paryžius ir Maskva netgi turi 
bendrus kariuomenės štabų po
sėdžius. Panašius ryšius, pasak 
laikraščio, Sovietų Sąjunga ban
dė užmegzsti ir su Kanada, pa- 
kviesdama i Spalio revoliucijos 
iškilmes Kanados generalinio 
štabo viršininką gen. V. Allard, 
bet Otava šio pakvietimo nepri
ėmė, kai paaiškėjo, kad* iš visų 
Š. Atlanto Sąjungos kraštų toks 
išskirtinis dėmesys buvo paro
dytas tik vienai Kanadai. Fede
racinės vyriausybės sluogsniai 
Otavoje patvirtino faktą, kad 
kad kvietimas tikrai buvo gau
tas. Susidaro įspūdis, jog “The 
Sunday Telegraph” red. G. 
Brook-Shepherd rašinyje esama 
tiesos.

spauda pranešė apie galimus 
įvykius prie sovietų ambasados.

Platūs atgarsiai
Demonstracijos rengėjai šį 

kartą triumfavo: sulaukė nepa
prastai plataus atgarsio. Apie ją 
rašė didžioji spauda pirmuose 
puslapiuose, rodė televizija, 
skelbė radijas per kelias dienas. 
Reikalas pateko? net į parlamen
tą ir pasklido didžiųjų sostinių 
spaudoje. Gal ta demonstracija 
būtų praėjusi nepastebėta, kaip 
ir kitais metais, bet tie du plyt
galiai į ambasados langus ir so
vietinės vėliąyos ^ sudeginimas 
padarė sensaciją,’ nurungusią vi
sas kitas.

Dienraščiai savo vedamuosiuo
se demonstracijos išsišokimus 
pasmerkė. Toronto “Star” lap
kričio 8 d. laidoje rašė: “Tie 
žmonės turi pagrindą smerkti 
Sovietų Sąjungą už jų tėvynių 
užėmimą bei sukomunistinimą* 
bet jie savo veiksmais pasirodė 
esą menki Kanados piliečiai. Šia
me krašte jie turi pilną teisę 
smerkti Kanados vyriausybę už 
jos politiką, siekiančią išlaikyti 
ir pagerinti savo santykius su 
Maskva. Bet jie neturi teisės fi
ziškai keršyti sovietų valstybei 
ir jos atstovams”. Žymiai griež
čiau pasisakė “The Globe a. 
Mail”. Jis demonstrantus pa
vadino “ignorant, hysterical 
mob”. Esą ambasadorius I. F. 
špedko teisingai pavadino tą de
monstraciją “hooliganism and 
outrage”. Kanados vyriausybė 
privalanti pasirūpinti geresne 
tvarka, kad apsaugotų diploma
tus nuo panašių įvykių. Ji turinti 
atsiprašyti sovietus, sumokėti 
nuostolius ir paskelbti perspėji
mą “minios organizatoriams”.

“Sovietų neatsiprašysiu!”
Demonstracijas organizavęs 

torontietis John Hladun pareiš
kė spaudai, kad jis sutinka atsi
prašyti užsienio reikalų ministe- 
rį P. Martin už jį ištikusius ne
malonumus, bet kartu pabrėžia: 
“Sovietų neatsiprašysiu”. Dėl 
šių demonstracijų visa kaltė ten
kanti sovietų ambasadai ir jos 
nariams, kurie kasmet šaipyda
vosi, kad demonstruoti susiren
ka labai menkas antikomunistų 
skaičius. Dėl to jiems ir buvusi 
padaryta staigmena Spalio revo
liucijos sukakties proga, šį kar
tą jo grupę sudarė 267 asmenys, 
kurie nemetė kiaušinių, nemė
gino ambasados pastato aptašky
ti dažais ir nedaužė langų. J. 
Hladun nuomone, už šiuos veiks
mus atsakomybė tenkanti vieti
niams studentams, kurie labai 
pasipiktino, kai Otavoje paskli
do gandai, kad priėmime kavia- 
rą valgys, sovietinę vodką ir ar
mėnišką konjaką gers pusė Ka- 
n3<los federacinio ministeriu ka- - • v
hineto nariu Paklaustas ar iš mis ir filmais. Tai, sakytumėm, iššaukti nepageidaujamą ato- ba pristatymo brošiūrą. Paga- 
. .----- »------------------------ viskas “tvarkoj”: politika yra veikį. liau laikraštininkai, jeigu tik

politika, sovietai ir jų draugai Tuo atžvilgiu sovietų išskai- nori, moka ir patys išsiklausti, 
turi laisvę propaguoti, kas jiems čiavimai buvo teisingi. Mūsų ko reikia. O tačiau iš šeiminio-

ronto dienraščio “The Teleg
ram” korespondentas Maskvoje 
Aaron R. Einfrank. Esą šis inci
dentas gali pabloginti santykius 
tarp Otavos ir Maskvos. Kana
diečiams, įpratusiems prie visiš
kos laisvės, jis atrodo labai men
ku dalyku, bet į jį kitaip žiūri S. 
Sąjungos piliečiai, kur visos vie
šos demonstracijos būna organi
zuojamos vyriausybės pareigū
nų. Jų neįmanoma įtikinti, kad 
demonstracijas Otavoje suorga
nizavo grupė prieš Kremlių nu
siteikusių kanadiečių ir kad Ka
nados valdžia su ja neturėjo nie
ko bendro. Ilgus metus trukusi 
izoliacija, teroras krašto viduje 
kiekvieną sovietinį žmogų išmo
kė nepasitikėti oficialiais* paaiš
kinimais, į viską žiūrėti pro įta
rimo šešėlį. Pranešimą iš Mask
vos A. R. Einfrank baigia šiais 
žodžiais: “Negerai, kad kirvius 
galandančios grupės Kanadoje 
pradeda naudoti tokią pat takti
ką, dėl kurios kadaise buvo kriti
kuojama Sovietų Sąjunga. De
monstracijos Maskvoje dabar 
jau yra tapusios labai švelniais 
įvykiais — civilizacija čia pada
rė pažangą”.

Galimas dalykas, Maskva pa
reikalaus oficialaus Kanados vy
riausybės atsiprašymo bei už
tikrinimo, kad ateityje tokie da
lykai nepasikartotų. Be to, ji 
gali atsilyginti Kanadai dar di
desne demonstracija Maskvoje 
ir išdaužyti ne porą, o visus Ka
nados ambasados langus... Tai 
vis triukšmas, kuris neigiamu
mais atkreipia pasaulio dėmesį 
į sovietų pavergtus kraštus. Kai 
išnyks ta vergija, išnyks ir de
monstracijos. Taigi, labiau 
smerktina yra tautų okupacija 
nei ambasados poros langų iš- 
daužymas. Ms.

Spaudoje vėl prasidėjo spėlio
jimai apie premjero L. B. Pear- 
sono pasitraukimą iš liberalų 
vado pareigų. Pagrindą jiems 
davė finansų min. M. Sharp pra
sitardamas jaunųjų liberalų su
važiavime Calgaryje, kad L. B. 
Pearsonas nenumato vadovauti 
liberalams sekančių rinkimų me
tu. M. Sharp, darydamas šį pra
nešimą, nežinojo, kad salėh yra 
įleisti laikraštininkai. Ministerių 
kabineto posėdyje premjeras L. 
B. Pearsonas pasmerkė gandų 
skleidimą, nes, jo nuomone, jie 
demoralizuoja liberalų partiją. 
Jis taipgi sustabdė į Albertos li
beralų suvažiavimą pasiruošu
sius vykti keturis ministerių ka
bineto narius, kurie pretenduo
ja į liberalų partijos vadus — 
užsienio reik. min. P. Martin, su
sisiekimo min. P. Hellyer, finan
sų min. M. Sharp ir gen. regis- _____ r____________
tratorių P. Turner. Nepaslaptis, atžymėti du didieji Kvebeko se- 
kad L. B. Pearsonas galvoja pa- paratistai — Gilles Gregoire ir 
sitraukti, bet jam spaudimą da- buvęs liberalas Rene Levesque, 
ro Kvebeko liberalai, norėdami Medalius siuntinėjanti valstybės 
jį ir toliau matyti vado parei- sekretorė Judy LaMarsh teisina- 
gose. si, kad ji dėlto nesanti kalti, nes

Federaciniam parlamentui bu- jai 1
vo pristatyta rezoliucija muitų visiems federacinio ir provinci-
sumažinimo klausimu, kurią dik- niu parlamentų nariams. G. Gre-
tuoja tarptautinė J. F. Kenne- goire yra federacinio, o R. Le- vyriausybės metines išlaidas bus dos. J. Hladun atsakė, teigiamai, poetika, sovietai ir ju draugai Tuo atžvilgiu sovietų išskai. nori, moka ir patys iSsiktausti,
džio vardo sutartis. Nors šią vesque Kvebeko provincinio stengiamasi sumažinti iki $10,3 Ankstesnių demonstracijų dėka ton laisvę propaguoti, kas jiems čiavimai buvo teisingi. Mūsi| ko reikia. O tačiau iš šeuninm-
minti buvo iškėlęs tragiškai žu- parlamento nariai. Jiems šutei- bilijono, šių priemonių tikslas buvusios pagerintos gyvenimo patinka. Deja, ton politikon bu- tautiečių Švedijoje yra labai kų puses svečiams buvo tiesiog
vęs JAV prezidentas, kongresas kiama teisė medalius gražinti, yra sumažinti infliacijos pavo- sąlygos koncentracinėse stovyk- vo\|yelta kultūra — Lietuvos maža, o ir tie patys pakankamai pasakyta, kad iš didhosiosspau-

Okupuotos Lietuvos muzikai Švedijoj

buvę Įsakyta Įteikti medalius monstracijos rengėjai buyo su
tems federacinio ir provinci- ruošę spaudos konferenciją, ir

žemė — geras dalykas, van
duo — geras dalykas, bet su
maišius išeina purvas... Tas 

" vaizdus palyginimas, kurį mėg
davo kartoti šviesaus atminimo 
vyskupas P. Būčys, MIC, neju
čiomis prisiminė mąstant apie 
tą neužtarnautą nesėkmę, kuri 
ištiko neseniai Švedijoje viešė
jusius Įžymiuosius Vilniaus me
nininkus.

Tą purvą, kuris atsiranda su
maišius du skirtingos prigimties 
dalykus — politiką ir kultūrą, 
šį kartą vienodai maišė ir sovie
tai, ir švedai.

Lapkričio pradžioje švedijos- 
SSSR draugystės draugija ry
šium su Spalio revoliucijos 50- 
mečiu suruošė “kultūros savai
tę” su atitinkamomis paskaito- ti

Specialus pranešimas iš Stocholmo 
džinskai, R. Kulikauskas ir E. 
Paulauskas. Tai neabejotinai 
augšto meninio lygio kamerinės 
muzikos vienetas, išsikovojęs 
tarptautinį pripažinimą eilėje 
konkursų (Maskvoje, Budapeš
te, Lieže).

Sovietų išskaičiavimai buvo 
aiškūs. Jiems būtinai reikėjo ką 
nors turėti iš Baltijos “respub
likų”. Latviai ir estai meninin
kai jau nekartą buvo siunčiami 
švedijon, tačiau dėlto būdavo ir kad sovietų ambasada Stockhol- 
daug vargo sovietams. Ypač me visiškai nepasirūpino laiku 
juos sunervino šią vasarą estų pareklamuoti Lietuvos meninin- 
vyrų choras, kurio pasirodymas kus. Tai visiškai tiesa, kiek tai 
Stockholme buvo entuziastingai liečia patį pirmąjį koncertą. Bet 
sutiktas estų išeivių, demonst- juk iš viso buvo surengti pen- 
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syti susirinko vos 30 asmenų. 
Nežymiai didesnio klausytojų 
skaičiaus jie sulaukė ir Stock- 
holme. Kiek dėkingesnė pasiro
dė provincinio Vesteros miesto 
auditorija. Didžioji spauda vi
siškai nutylėjo lietuvių meni
ninkų pasirodymą.

Koncertų rengėjai — vyriau
sybinei socialdemokratų parti
ja artima ABF (Darbininkų 
švietimo Draugija) — teisinosi,

ratyviai giedojusių tautinį him- ki koncertai! Patys kvarteto da
ną. Todėl šį kartą buvo parink- lyviai turėjo su savimi atsive- 

pavojaus žę skoningai paruoštą anglų kal-

dabar mėgina sumažinti jos jeigu toks federacinės vyriausy- ju. M. Sharp nepateikė smulkes- lose Ukrainoje. Šia žinia praė- menininkai. apatiškti, kad iš jų būtų gali- dos jie nesulauks dėmesio. Tai
veiksmingumą eile projektuoja- bės padarytas atžymėjimas atro- niu duomenų, bet ekspertai yra jusiais metais atvežęs f Vatika- Į minėtos savaitės programą ma tikėtis ko^ų nors nemalo- rodo, jog šuo kitur pakastas, 
mų įstatymų, kurie varžys kaiku- dytu nepriimtinas. '* ............................. ‘ ...............
rių gaminių įvežimą į Ameriką. Finansų min. M. Sharp prane- pajamų mokesčiui bus pridėtas pas.
Prez. L. B. Johnsonas tuos nau- šė federaciniame parlamente, 10% priedas tai sumai, kurią * ..
juosius įstatymus žada vetuoti, kad čio mėnesio pabaigoje bus dabar Otavai moka kiekvienas Z<KUS ,s *lasKV0s
bet jis gali būti priverstas nusi- padidinti pajamų mokesčiai, o kanadietis.

linkę manyti, kad federaciniam na ukrainiečių katalikų vysku- buvo Įterptas pasižymėjęs Lie; numų. Bet išėjo ta
ivių meni- 
sunku su.

Vilniaus valstybinės konserva-
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* Kardinolas P. E. Leger at- pritaikymą praktikoje, jeigu ne- 

sisakė nuo Montrealio arkivys- sueis į sąjungą su katalikais dar- 
kupo vietos ir pareiškė norą bininkais ir neprisidės prie jų 
vykti j misijų kraštus dirb- religinio įsitikinimo išlaikymo?” 
ti raupsuotųjų kolonijose. Jo at- Iš to pareiškimo matyti, kad 
sisakymą popiežius Paulius VI komunistų tikslas ir gerų san- 
priėmė. Kardinolas P. E. Leger ' ’ ’ - - A x-
yra Šv. Siulpicijaus kongrega
cijos narys, buvęs nhsijonierium 
Japonijoj, kanadiečių kolegijos 
rektorium Romoje, dėstęs teolo
giją seminarijose. Pastaraisiais 
metais jis pasižymėjo kaip vie
nas vadovaujančių asmenų Vati
kano santaryboje ir vyskupų si
node Romoje, šiuo metu jis yra 
63 m. amžiaus. Montrealio arki
vyskupija, kuriai jis gana ilgai 
vadovavo, yra didelė, turi sun
kių problemų ir pareikalauja 
daug energijos.

Apie savo pasitraukimo prie
žastis kardinolas P. E. Leger 
spaudos atstovams pareiškė: 
“Mes turime eiti toliau nei žo
džiai ir paviršutiniški mostai.... 
Atėjo laikas žodžiams tapti kū
nu... Vyskupų sinode (Romo
je spalio mėn.) diskusijų metu 
apie tikėjimą ir bedievybę aš 
pajutau sąžinės krizę. Staiga su
pratau, kad Viešpats laukia iš 
manęs darbų, ne tik žodžių. Per 
17 metų būdamas jūsų tarpe 
kalbėjau gana daug — pasakiau 
beveik 5000 kalbų įvairiose vie
tose bei įvairiomis progomis... 
Pasiekiau amžių, kuriame gali 
įsigauti tam tikra kūno ir sie
los sklerozė, jeigu neveiksiu. 
Juk labai lengva patekti pato
gių įpročių nelaisvėn buvus val
džioje tiek daug metų... Grei
čiausia išvyksiu į Vidurio Afri-

kraštą, nes pirmiausia turiu su
sitarti su vietos vyskupu.” Ten 
jis numato įsteigti raupsuotųjų 
koloniją, kurios išlaikymui ti
kisi gauti finansinės paramos iš 
kanadiečiu.

Mesdamas žvilgsnį į dabar
ties religinę būklę, kardinolas 
Lėger pastebėjo, kad tarp tur
tingos vakariečių visuomenės ir 
tarp badaujančių primityviųjų 
kraštų masių yra didelis skir
tumas: pirmieji labai sunkiai 
atveria savo širdis Dievui.

* Ar komunistai turi būti be
dieviai? šis klausimas ypač 
svarstomas Austrijoj. Vietiniai 
socialistai reiškia nuomonę, kad 
komunistai nebūtinai turi būti 
bedieviai. Austrijos komunistų 
laikraštis “Volksstimme” kriti
kuoja sovietinio autoriaus Mčed- 
lovo knygą “Moderniosios kata
likybės evoliucija”. Mčedlovas 
buvo “Literaturnaja Gazeta” ko
respondentu Romoje Vatikano 
santarybos metu. Pasak jo, skel
biamasis Katalikų Bendrijos at
sinaujinimas esąs ne kas kita 
kaip “nauja giesmė”, siekianti 
sustiprinti pozicijas ideologijos, 
kuri esanti priešinga “liaudžiai”. 
Dėlto minėtąjį atsinaujinimą 
reikią “demaskuoti”. Laikraštis 
“Volksstimme” nesutinka su ta 
nuomone ir pastebi, kad Mčed- 
lovo knyga nesiskiria nuo kitų 
propagandinių sovietų leidinių. 
Pasak komunistinio “Volksstim
me”, naujoji krikščionybės link
mė esanti nuoširdi, dėlto ir ko
munistams esą reikėtų į ją pa
turėti su nuoširdumu. “Juk 
kaip gi kitaip socializmas gali 
padaryti pažangą Prancūzijoj, 
Italijoj, jau nekalbant apie jo

tykių atveju tebėra pajungti ti
kinčiuosius savo imperialisti
niams tikslams.

* Komunistų veikėjas Joseph 
Hindel, austras, paklaustas sa
vaitraščio “Die Furche” apie 
komunizmo bedieviškumą, pa
reiškė, kad jo nuomone bedie
vybė marksizmui nėra esminis 
dalykas. Anot jo: “Kai marksiz
mas aptariamas kaip mokslas 
apie visuomenę (mano nuomone, 
tai teisingas aptarimas) ir ją 
tvarkančius dėsnius, matyti, kad 
bedievybė marksistinėje teori
joje turi tik antraeilę reikšmę, 
apribotą gyvenamu laiku, ir ne
priklauso marksizmo esmei.” 
Ateistinė pažiūra, kuri skelbia 
neatšaukiamas tiesas apie reli
giją, esanti nesuderinama su dia
lektine marksizmo metodika. 
Pastaroji galinti kalbėti tiktai 
apie socialinę religijos reikšmę 
tam tikrame istorijos laikotar
pyje. Todėl negalima esą vie
nodai tvirtinti apie visas religi
jas. Marksizmo posakis “religija 
— liaudies opiumas” taikomas 
feodalizmo — kapitalizmo lai
kotarpiui, kuriame vyravusi 
krikščionybė.

* Ar yra Dievas? Į šį klausi
mą minėtasis austrų komunistas 
J. Hindel atsakė, kad marksis
tui neįmanoma duoti bendro at
sakymo. Galimas tik esminis at
sakymas. “Kaip medicina arba 
matematika, taip ir visuomenės 
mokslas negali atsakyti į meta
fizinius (religinius) klausimus. 
Taigi, neateistinis marksizmas 
yra visai galimas.”

* Vienybė taip religijos ir 
marksizmo yra negalima — pa
reiškė J. Hindel. Pasak jo, ti
kinčiųjų marksistų pastangos su
daryti šintezę-vienybę tarp Die
vo karalystės ir marksizmo yra 
priešingos pastarojo “moksli
niam charakteriui”. Dievo kara
lystės vizija bei tikslai esą skir
tingi nuo marksistinių planų. 
Kad tai skirtingi dalykai, J. Hin
del teisus, tik jis pertempia 
“mokslinį” marksizmo charak
terį. Jis su Dievo karalyste ne
suderinamas ne dėl savo abejo
tinos vertės “mokslinio charak
terio”, bet dėl savo priešingumo.

* Komunistų nepakantą tikin
tiesiems smerkia minėtasis 
marksizmo teoretikas J. Hindel. 
Anot jo, tokių marksistų veikla 
“pasitarnauja tik kapitalistų re
akcijai. Net modernieji komu
nistai, kurie pergyveno stalinis- 
tinį išsigimimą, šiandieną pripa
žįsta, kad socialistinės visuo
menės išugdymas neįmanomas 
laisvėje, jeigu tikinčiųjų darbi
ninkų ir ūkininkų klasė nepri
ima socializmo. Tie, kurie atima 
tikintiesiems religinę laisvę, ne
išvengiamai atsistoja ant slidaus 
diktatūros bei terorizmo kelio.”

* Italijos kardinolas M. Pel
legrino pasakė pamokslą Oksfor
do anglikonų katedroje, kur bu
vo susirinkę 600 teologų penk
tajai tarptautinei konferencijai.

* Madride, Ispanijoj, susirin
kę _70 kataliku ir .protestantų 
teologų pasisakė už visišką reli
ginę laisvę.
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ma, iš tos Karthumo komeren. k®
mas buvo “dėdžių" Jungtinėse “jį? Jordanas.reagavo į Izraelio pa-

Tautose nutrauktas. P’asiųsta sulaikius alyvos tiekimą,.teko at- 
cicoVvti min nactnviii dideliu na- skelbtą Jeruzalės miesto įjun-

Atsakydamas į tai Jordanas 
Iš Maskvos didelės paguodos per savo radijo stotį smarkiai 

arabai nesulaukė. Net ir griež- ragino arabus boikotuoti žydų 
čiausia laikęsi prieš žydus Egip- okupaciją. Kitų priemonių netil
tas ir Sirija mato, kad nėra kelio rėdami, jie siūlė uždaryti sena- 

P Izraelio vyriausybė paskelbė .. ,_ ._ _ ,_______ __ _ i____.__ _. _. _
nutarimą, kad senojo Jeruzalės 
miesto dalis įjungiama Izraelio 
valstybėm Pasipylė protestai, 
tačiau žydai nenusigando.

Pirmiausia pasitrauk
Buvęs ilgametis Izraelio min. 

pirm. David Ben Gurion, bir
želio 26 d. atsiradęs Romoje, 
“neoficialiai” pasakė žydų sąly
gas, kuriomis būtų pasirašyta 
tarp abiejų susivaidijusių pusių 
taika, bet priešingoji pusė ir 
šiandien tebesilaiko nuomonės, 
kad pirma Izraelis privaląs at
sitraukti iš visų užimtų sričių 
Sirijoje, Jordane ir Egipte.

Kaip toj gramofono plokšte
lėj, kartojasi Kosygino pasaky
tos nepaprastoje JT sesijoje są
lygos. Lygiai įkyriai kartoja Ha
nojaus Hočiminas, kad jie tik 
tuomet eis į taikos derybas, kai 
Amerika atitrauks savo karinius 
dalinius iš Vietnamo... Kita, 
tiesa, plokštelė, bet turinys toks 
pat — Maskvos suredaguotas.

Ben Gurionas aname pasikal
bėjime su italų žurnalistu pasa
kė, kad Gazos pajūrio juosta tu
ri pasilikt Palestinos dalimi, nes 
ji Egiptui niekad nepriklausė; 
tegalinti būti kalba apie Sina
jaus pusiasalį bei Sueso kanalo 
vakarinę sritį. Be to, jis sampro
tavo, kad Jordano upės vakari
niame krante galėtų būt suda
ryta arabų autonominė sritis, po
litiškai ir ekonomiškai tampriai 
susieta su Izraeliu.

Arabiška vienybė
Šitie, kad ir neoficialūs, bal

sai buvo girdimi ir Egipte, ir 
Jordane bei Sirijoje, tačiau tie 
kraštai tebesilaiko savo pirmykš
čio nusistatymo: nesikalbėt su 
Izraeliu., kol jis neatitrauks sa
vo karinių dalinių iš užimtų sri
čių. Tuo pat metu arabai ruo
šėsi Karthumo (Sudane) konfe
rencijai, kur turėjo vieningai su
sitarti - neparduoti alyvos tiems 
kraštams, kurie, kaip Amerika 
ir Britanija, palaikę Izraelį ko
voje su arabų pasauliu. Kaip ži-

sacija. Po susišaudymo JT ko-• • • 4 ‘ 4-  • _, • _•
iriemonių netu- 

uždaryti sena-

mokyklas, krautuves, nutraukti 
suisisiekimo priemones... Rei
kia pažymėti, kad ir įjungtoje 
Jeruzalės dalyje žydai arabų 
rinktos savivaldybės įstaigų ne
pakeitė, bet boikoto ir čia ne
nusigando. Jei arabai nori, kad 
jų vaikai liktų be mokyklos jų 
pačių nenaudai, tebūnie. Susi
siekimui Izraelis turi savų prie
monių daug daugiau už miesto 
valdybos, o uždarydami savo 
krautuves, nuostolį padarys sau. 
Be to, ne visos krautuvės yra 
arabų rankose; yra ir žydų krau
tuvių, o naujų prekių pristaty

vą parduoti, ir paskubomis nu
trauktus diplomatinius santy
kius su Amerika atnaujinti, nes 
gyvenimas pats stato savo sąly
gas.

Alkani pabėgėliai
Kalbėdamasis su “L’Espres- 

so” žurnalo korespondentu, Ben 
Gurionas jau tuomet buvo pa
lietęs arabų karo pabėgėlių 
klausimą, kuris šiuo metu yra 
rimtesnis už Izraelio užimtas 
žemės sritis, nes tai liečia pus
antro milijono gyvų žmonių! Ga
zos siauroje juostoje, iš kurios 
šį_ kartą nedaug tepasitraukė į mas žydų krautuvėms galvosū

kio nesudaro.
Po kelių ar keliolikos dienų, 

pamatę, kad iš tokio boikoto nie
kas neišeinąs arabai vėl pradė
jo atidarinėti savo krautuves, 
mokyklas, žodžiu, patys sugrįžo į 
senąją tvarką.

Užėmę svetimas sritis, žydai 
niekur neardė ir negriovė ras
tos tvarkos: šalia vietinės admi
nistracijos pastatė savo guber
natorius, kurie į vidaus reika
lus nesikiša, kaip vienas jų išsi
reiškęs: mes su arabais tvarko
mos ne durtuvų pagalba, bet jų 
laisvu bendradarbiavimu.

Taikos nematyti
Nuo pat savo valstybės įkūri

mo Izraelis matė, kad arabai ge
ruoju nesutiks pripažinti žydams 
teisės Palestinoje kurtis, todėl 
jie visame pasaulyje telkė rei
kalingas lėšas savai kariuome
nei apginkluoti. Jei 1956 m. dar 
nebuvo pasiruošę ilgesniam ka
rui laimėti, tai 1967 m. pirmo

mis birželio dienomis jie ir pa
tys nesitikėjo taip greit su savo 
trimis kaimynais susidoroti.

Čia, kaip paprastai, visokie 
“dėdės” iš JT reikalavo, kad žy
dai pasitrauktų iš užimtų arabų 
sričių, tačiau iš to niekas neiš
ėjo. Karo paliaubas, tiesa, greit 
įpiršo, bet toli gražu ne taiką. 
Pastarosios ženklų dar nema
tyti.

JUOZUI DANISEVIČIUI staiga mirus, Velionies bro
liui JURGIUI, sesutei MARYTEI NORGELIENEI ir jų 
šeimoms bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

Egiptą, JT beveik pusmilijonį 
žmonių maitino, išleisdamos kas
met virš 40 milijonų dolerių. 
Pasitraukus kiton Jordano upės 
pusėn arabų niekas nelaukė, 
niekas jų pastoge neaprūpino, o 
žiemos metas neleis pasilikt pa
lapinėse. Pravalgę paskutinius 
išsineštus skatikus, jie nei dar
bų, nei duonos tenai negali su
sirast. Taip susilaukta rudeninės 
JT posėdžių sesijos, kur arabų 
ir žydų reikalai pastatyti pirmon 
darbotvarkės eilėn.

Raudonajam Kryžiui tarpinin
kaujant, Izraelis sutiko dalą bėg
lių iš Jordano upės vakarinės 
dalies įsileisti, nes kitaip pasi
elgti negalėjo. Per kelias dienas 
užsiregistravusių grįžti skaičius 
pasiekė šimtą tūkstančių, o tiek 
įsileist Izraelis nemano, nes su 
turimais arabais Gazos juostoje 
susidarytų jau virš pusmilijonio 
žmonių. Taigi, įsileist arabus 
žydai sutiko, tik nepasakė kiek 
jų įsileis, todėl jau dabar iš ki
tų, norinčių grįžti, pareiškimų 
nebepriima. Be to, jie sudarė to

kias “patikrinimų” taisykles, 
kad formaliai daugelis negali 
pro jas pralįsti. Žydai nori ži
noti ką įsileidžia, kol nepakanta 
prieš juos arabų pasaulyje nė 
kiek nemažėja, o susikirtimai 
ginklais tebesikartoja.

Nepavykęs boikotas
Savo eilinėje laidoje žurnalas

O. ir St. Dačkai
L. ir M. Malinauskai

S. ir J. Martinaičiai
E. Kvederienė

JUOZUI DANISEVIČIUI mirus, jo seserį MARIJĄ 
NORGELIENĘ su šeima ir brolį JURGĮ DANISEVIČIŲ 
su šeima, jų gimines ir artimuosius giliai užjaučia
me —

A. T. Kojelaičiai

JUOZUI DANISEVIČIUI staiga mirus, gilią užuojau
tą reiškiame jo artimiesiems giminėms ir drau
gams —

Juozas Laugalys Antanas Martišius

Mylimam TĖVUI Lietuvoje mirus, sūnus BRONIŲ,

PETRĄ, JUOZĄ, JUSTINĄ, SIGITĄ RAŠKAUSKUS ir

dukrą MAGDUTĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia-

me ir kartu liūdime —

Pranas ir Leokadija Noručiai Kazys Žebrauskas

Rašytojas propagandisto kailyje
“TŽ” skyriuje “Pavergtoje tė

vynėje” jau buvo cituota kele
tas ištraukų iš pavergtos Lietu
vos rašytojo Alfonso Bieliausko 
Įspūdžių, kuriuos jis susidarė 
Montrealio pasaulinėje parodo
je ir Toronte. Jam, kaip “švy
turio” žurnalo vyr. redaktoriui, 
Kanadoje teko viešėti Maskvos 
atsiųstos oficialios delegacijos 
gretose, kai sovietų paviljone 
buvo švenčiama vadinamoji “Ta
rybų Lietuvos” diena ir kai ten 
vyko pirmieji lietuvių meninin
kų koncertai. Keturių dalių įspū
džių pluoštą “Aš mačiau Kana
da” A. Bieliauskas paskelbė 
“Švyturio” 15, 16, 17 ir 18 nr. 
nr., paįvairindamas juos pačių 
išvykos dalyvių darytomis nuo
traukomis.

Pirmos trys dalis, skirtos Ka: - JAV ir Kanados lietuvius komu- 
nadai, Montrealio parodos aplin- rūstus, A. Bieliauskas jau aiškiu 
kai bei jos paviljonams, pasižy- propagandisto stiliumi vaizduoja 
mėjo neblogu autoriaus pastabu
mu, nuoširdumu ir Av Laurin- 
čiuką gerokai pralenkusiu 
žvilgsnio pločiu. Iš jų skaityto
jai Lietuvoje, nepatekę į išrink
tųjų tarpą ir neturėję progos 
lankytis Montrealyje, galėjo su
sidaryti visiškai neblogą ir pa-

Štai laiptais kopia amžinai jaunas 
ir žvalus Rojus Mizara su savo žmo
na Ievute; kiek kartu jau mudu ma
tomės? Nemažai; ir Vilniuje, ir Niu
jorke; o štai susitikome Monrealy; 
kaip čia, žmogau, neapkabinsi ir 
nepakštelsi į skruostą? O štai ir 
Ventos, ir Petrikas, ir Lazauskai, 
ir Karosienė — visi iš Jungtinių 
Valstijų, štai Mildred Stenslerienė, 
nenuilstanti Niujorko lietuvių choro 
“Aidas” vadovė, štai... Argi suskai
čiuosi visus draugus ir pažįstamus, 
sugužėjusius į Montrealį? Visi jie 
čia su mumis; dalijasi įspūdžiais iš 
Parodos ir prisiminimais iš lankymo
si Lietuvoje, čia pat ir mūsų kana* 
diškieji bičiuliai Ylos, Kilikevičiai, 
Vosylienė, Lesevičius, Vilkelis ir 
daug kitų...

Išvardinęs parodoje sutiktus

sovietiniame paviljone įvykusią 
spaudos konferenciją, kuri, jo 
nuomone, buvusi labai sėkmin
ga:

Nieko čia nepadėjo nei vietiniame 
emigrantų laikrašty pūsta antitary
binė propaganda, nei bandymai duoti 
provokacinius klausimus toje pačio- 

lyginti nesužalotą parodos vaiz- je spaudos konferencijoje; beje, ir 
dą. Tiesa, buvo pora nežymių 
nukrypimų į propagandą, bet 
dėl jų, atrodo, kaltinti reikėtų 
nevisiškai tiksliai A. Bieliauską 
informavusius vietinius lietuvius 
komunistus.

Stebėtis verčia staiga pasikei
tęs A. Bieliausko tonas ketvir
toje dalyje, kuri tautiečiams 
Lietuvoje pristato Kanados lie
tuvius — tėvus ir vaikus, čia 
nuoširdumą aiškiai nustelbia 
partiečio aroganciją, rašytoją 
pakeičia erzlus propagandistas. 
Rašytoją junti tik pradinėse ei
lutėse:

Lietuva... Šventa protėvių žemė, 
kuriai mes visi lenkiamės ir kuriai 
visi tarnaujame, be kurios neįsivaiz
duojame savo būties; žalias, dailus 
pievos lopinėlis prie Nemuno vin
gio; pamėlęs miško ruožas už ežero; 
kalvos, lygumos, piliakalniai, per ru
gius nusidriekęs kelias; Ir putota 
Baltijos banga, ridenanti per smėlį 
gintaro gabaliuką... Ir tėvas, pari
męs ant dalgio, ir sena motulė, su 
pieno kibiru grįžtanti iš rasotų ga-

tuos klausimus kėlė vieni ir tie patys 
to reakcinio emigrantų laikraštuko 
darbuotojai, lyg pirmos klasės gim
nazistai visą laiką iššovę į viršų du 
drebančius pirštus; manau, kad duo
nos kąsnis ir jiems neatsieina taip 
jau pigiai. (“O ką darysi, — aiškino 
vienas tokių man vėliau, — gyven
ti reikia. Nieko kito mes dirbti ne
mokam, o valgyti mėgstam — ir net 
tris kartus, per dieną...”) Tarp kit
ko, nė vienas klausimas neliko be 
atsakymo.. ”

Apšilęs ir įsidrąsinęs spaudos 
konferencijoje, A. Bieliauskas 
paliečia ir himno incidentą:

Tiesa, teko šen, ten skaitinėti, kad 
lietuvių dienos koncerto pagrindinis 
akordas, esą, buvęs senasis Lietuvos 
himnas, kurį, girdi, “užgiedojo gausi 
žiūrovų minia”; ta “gausioji minia” 
susidėjo iš keletas gergždančių, per
senusių, dar prieš karą perslgiedo- 
jusių Kauno “Metropoly” balsų, į ku
riuos niekas neatkreipė rimto dėme
sio; “p«S/mus į salę neleidžia girtų”, 
ištarė kažkur! mūsų šokėja, nepratu
si prie tokios koncerto pabaigos...

logika nedaug tenukentėtų.
Sovietų Sąjungos generalinio 

komisaro surengtame priėmime 
lietuvių dienos proga A. Bie
liauskas filosofuoja:

Publika čia, kaip ir per visus kitus 
mūsų susitikimus, buvo marga kaip 
genys, o gal dar margesnė; čia ga
lėjai sutikti ir pažangių pažiūrų mū
sų bičiuli, ir tautininką, ir kunigą, ir 
socialdemokratą (esama ir tokių; vie
nas jų, čiupinėdamas ženkliuką su 
Tarybų Lietuvos vėliavos spalvomis, 
gan ilgokai aiškino, esą, “dėl vė
liavos spalvų mes lengvai susitarsi
me, gal net paliksime jūsiškes, o kas 
dėl kūjo ir piautuvo..šis neblo
gu kostiumu vilkįs žmogutis atrodė 
lyg kokia antikvarinė būtybė, išvilkta 
iš naftalino; pagaliau mūsuose ir to 
naftalino kvapo per dvidešimt septy
nerius tarybinio gyvenimo metus ne
beliko ...

Į šį A. Bieliausko skundą rei
kėtų atkreipti dėmesį lietu
viams, kurie siunčia siuntinius į 
Lietuvą, nes juk naftalinas yra 
visų kandžių, jų tarpe ir raudo
nųjų, atkeliavusių iš Maskvos, 
didžiausias priešas.

Susitikimuose su lietuviškuo
ju jaunimu A. Bieliauskui la
biausiai atmintin įstrigo ateiti
ninkai ir skautai:

... štai Monrealy grupė jaunų JAV 
lietuvių — ateitininkų ir skautų to
kiam pasikalbėjimui pasirinko laiką 
po 12 valandos nakties; tokiu maž
daug laiku jie atėjo prie mūsų de
legacijos rezidencijos ir -įlipo per 
langą į mūsų merginų — ansamblie
čių kambarį; jų laimė, kad ansamb
liečiai vaikinai jau miegojo ir ne
girdėjo šios naktinių svečių progra
mos; galėjo įvykti mažytis lietuviškas 
nesusipratimas, po kurio nekvies
tiems svečiams tektų keliauti namo 
tuo pat keliu, kuriuo atvyko — lito 
tą patį langą, tik jau pagreitintais 
tempais...

Po tokios sensacingos pra
džios, skaitytojui primenančios 
lietuviškojo kaimo bernų pokš
tus, A. Bieliauskas ima ir su-

ANDRIUI RAŠKAUSKUI Lietuvoje mirus, jo sūnums 
— BRONIUI, PETRUI, JUOZUI, SIGITUI, JUSTINUI, 
dukrai MAGDALENAI ir jų šeimoms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

O. A. Kanapkai G. A. Stankai

žydėjimas, ir gandras ant stogo...
A. Bieliausko perėjimui iš ra

šytojo i propagandistus, matyt, 
turėjo įtakos susitikimai ir po. 
kalbiai su “pažangiaisiais” lietu
viais:

Bieliausko, himną sugiedojo gir
ti lietuviai. Tokiu atveju drąsiai

Atsimenu, viena mergina, skautų 
veikėja, iš karto gana energingai 
bandžiusi remti mane prie sienos, vė
liau Įsiklausė ir Į pašnekovo dėsto
mas minti; užsimezgė visiškai norma
lus dialogas; pokalbio pabaigoje ji, 
vos neišsižiojusi, jau klausėsi pasa
kojimo apie šiandieninę Lietuvą...

Toronto lietuvių jaunimui A. 
Bieliauskas skiria šias eilutes:

... ypač gražu Įspūdi mums pa
liko korektiškas susitikimas su lie
tuvių inteligentų jaunimu Toronte; 
Su mumis kalbėjo pagarbiai; tiesa, 
vienam kitam teko priminti, kad tik 
šitaip su mumis, žmonėmis iš Tary
bų Lietuvos, ir tegalima kalbėti...

Užsimena jis ir apie Toronto 
mokyklą, kurioje jauna lietuvai
tė čeponkutė, esą, stengiasi, kad 
lietuviukai pramoktų lietuviškai 
skaityti ir rašyti, bet nutyli vi
sus kitus už ją senesnius moky
tojus. Susidaro įspūdis, jog ji 
yra vienintelė tos mokyklos mo
kytoja.

Rašinyje dažnai kartojama 
mintis, kad jaunimui yra pabo
dusi “vaduotojų spauda”, ora
toriai ir jų antikomunistinės kal
bos, kad lietuvybę išlaikyti pa
dėtų užmegzti ryšiai su gimtuo
ju kraštu. A. Bieliauskas netgi 
teigia, jog kaikurie vaikai jam 
sakėsi nesą kalti už savo tėvų 
klaidas ir prašė neskelbti jų pa
vardžių, nes, girdi, “mūsų se
niai visai pasius”. Mūsiškę spau
dą jis paniekinamai vadina 
“laikraštukais”, vardu tesumi- 
nėdamas tik vieną “Nepriklau
somą Lietuvą” ir tą pačią su
maišydamas su “Laisvąja Lietu
va”. Iš šitokio rašinio, deja, tau-

21 METU
AMŽIAUS?

Sulaukę 21 metų am
žiaus nebesate den
giami tėvų ligoninės 
apdraudos. Jūs turite 
tapti individualiais 
apdraudos nariais per 

- 30 dienų. Prašymo 
blankų gausite banke, 
ligoninėje arba ap
draudos komisijoj.

KEIČIATE DARBĄ?
K a d neprarastumėt 
apdraudos, sekite in
strukcijas, s u r ašytas 
ligoninės a p d raudos 
pažymėjime "Certifi
cate of Payment-Form 
104", kurį jums turi 
išduoti darbdavys iš
einant iš darbo.

NAUJAI VEDĘ?
žlugdo incidento įtampą sausu tiečiai Lietuvoje galės susidary- 
pareiškimu, kad įsiveržėliai bu- ti tik labai netikslų ir gerokai 
vo ne tik skautai ir ateitininkai, 
bet ir su jais kartu per langą 
įlipusios skautės su ateitinin
kėms. Vizito tikslas — politinės 
diskusijos, kuriose ansamblietės 
per kiaurą naktelę įstengusios 
atsispirti kapitalistinei propa
gandai. Sekantį vakarą svečiai 
vėl atsilankė, o tada pokalbyje 
buvo leista dalyvauti ir pačiam

iškreiptą vaizda apie Kanados 
lietuvius. A. Bieliauskas, kaip 
rašytojas, nors ir vartodamas 
skandalingai blogą skyrybą, ku
rios pagrindinis ženklas yra kab
liataškis, visdėlto tautiečius Lie
tuvoje būtų galėjęs geriau su
pažindinti su lietuviais Kanado
je. bet jis kažkodėl pasirinko ar 
galbūt buvo priverstas pasirinkti

Dabar jau teks mokėti 
šeiminę ligoninės ap
draudę, kuri apimty 
vyrą ir žmoną. Ne
delsdami praneškite 
savo "grupę"; jeigu 
mokate apdraudos 
mokesti tiesiogiai, 
praneškite komisijai.
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Pasikalbėjimas su Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo 
pirmininku dr. S. Čepu penkmečio sukakties proga

Popiežius Paulius VI ir mons. J. V. Bulaitis vienos audiencijos proga

EUROPOJE PO PENKERiy METįĮ
Londono lietuvių parapija • Augsburgo kapinės ir miestas

K. BARONAS

Iš Londono miesto centro pa
siekti lietuvių parapijos bažny
čią — nelengvas darbas. Mėgi
nau keliauti autobusais, tačiau,

dono dalies gatvę (The Ovai, 
Hackney Rd., London E. 2.), 
nusprendžiau važiuoti taksi, ka
dangi kelias buyo klaidus, o lai
ko tik pusvalandis. Galvojau, 
kad, kaip Toronte ar Hamilto
ne, rasiu pilną bažnyčią tikin
čiųjų. Norėjau nepavėluoti ir 
gauti vietą atsisėsti. Deja, at
vykęs į bažnyčią, radau tik apie 
50-60 lietuvių. Tik vėliau išsi
aiškinau, kodėl taip menkai ji 
yra lankoma. Mat, bažnyčia pa
statyta senoje miesto dalyje, 
kur prieš pirmąjį pasaulini karą 
daugiausia kūrėsi lietuviai. Ta
da ji visuomet buvo pilna tikin- 
čiųjjų. Dabar lietuviai gyvena 
Londono priemiesčiuose, įsigijo 
neblogus namus ir... užmiršo 
savo parapiją; sekmadieniais Mi
šioms eina į artimiausią bažny
čią. Gaila, kad ji liko užmiršta. 
Ji vargingai atrodo iš lauko ir 
vidaus. Neturėtų jos užmiršti ir 
Kanados lietuviai, imigravę iš 
Anglijos. Savo kukliomis auko
mis turėtų paremti ją. Mačiau, 
kaip parapijos komiteto nariai 
po Mišių skaitė surinktas aukas. 
Daugių daugiausia ten galėjo bū
ti 10-12 svarų Bet parapijos kle
bonas kun. J. Budzeika nesi
skundė. Kaip tikras Londono ti- 

“ kinčiųjų vadas, jis tik patraukė 
pečiais ir trumpai atsakė: kaip 
nors išsilaikysim, ištversim. O 
kai jam padaviau “Tėviškės ži
burius”, apsidžiaugė ir pareiš
kė: “Puikiausias laikraštis, pa
žįstu jį, tik neturiu pinigų pre
numeratai.” Kartu jis prašė per
duoti nuoširdžiausius linkėjimus 
visai redakcijai ir visiems buv. 
Anglijos lietuviams, šiandien gy
venantiems Kanadoj. (Lietuvių 
parapijos adresas: Rev. J. Bud
zeika, 21 The Oval, Hackney 
Rd., London E. 2. England).

* * *
Atrodo, kad labai pesimistiš

kai aprašiau religinį Londono 
lietuvių gyvenimą. Ne, ne. Jei
gu bažnyčią rems tokie stulpai, 
kaip Petras Bulaitis, St. Kaspe- 
ras, V. Zdanavičius, J. Černius 
ir kt., ji dar ilgai stovės britų

Prie Londono, Britanijoj, lietu
vių bažnyčios. Iš kairės: parapi
jos komiteto pirm. St. Kaspėnas, 
klebonas kun. J. Budzeika ir V. 
Zdanavičius

Nuotr. K. Barono 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinie
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžiM registruota natūralaus jsylymo lietuviška klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai h* fiziniai ranką masažai, spindulinės Ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
8. Naujalis, Ps.DJLM.NJt.

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

sostinėje. Ypač Petras Bulaitis, 
atvykęs į Britaniją prieš pir
mąjį karą ir sukūręs lietuvišką 
šeimą su Škotijos lietuvaite, 
daug pasidarbavo parapijos gy
venime. Užauginęs 11 vaikų ir 
sulaukęs net 24 vaikaičių,' jis 
Londono lietuvių bažnyčios ne
užmiršta ir visuomet jai padeda. 
Ir vaikai užauginti katalikiškoj 
dvasioj: viena dukra — vienuo
lė, o sūnus mons. Jonas-Vy- 
tautas Bulaitis yra Vatikano tar
nyboj. šiuo metu dirba P. Ko
rėjoj.

❖ ❖ ❖

Visų šventųjų dieną Augs
burge matau, kaip nuo pat ryto 
miesto gyventojai skuba i kapi
nes pagerbti mirusiųjų. Vaini
kais, gėlėmis, eglaičių šakomis 
puošiami kapai, deginamos žva
kutės. Kapinės pilnos žmonių. 
Ir kaip mistiškai jos atrodo va
kare, kai tūkstančiai žvakučių 
apšviečia amžinojo. poilsio vie
tą. Tas vakaras man primena 

/ Vilnių ir Rasų kapines, nežiū
rint vokiškų užrašų ant antka
pių ir girdimos vokiškos kalbos. 

’ Tačiau aplinka verčia žmogų gi
liau pagalvoti, prisiminti prie 
savo motinos kapo tėvą, brolius 
ir seseris Vilniuj, Kaune ir Si
bire, kur jų kapų jau nieks ne
gali aplankyti. Augsburgo lie
tuviai turėjo gražų paprotį lan
kyti čia mirusius mūsų tautie
čius. Bet šiandien ir jie yra pla
čiai išsiblaškę, tad lanko tik pa
vieniai, nors jau daugelio kapai 
yra panaikinti.

O kaip atrodo Vokietija po 
penkerių nebuvimo metų? Daug 
pasikeitimų nėra. Kaip ir visuo
met — judrus Miunchenas, ku
riame pradėti požeminio trau
kinio tunelio darbai, gyvas ir 
platus kultūrinis gyvenimas, 
svetimšaliai darbininkai, pilnos 
kavinės ir restoranai žmonių. 
Ypač sekmadieniais ištisos šei
mos eina pietauti i valgyklas ir 
sumoka už pietus po 7-8 DM nuo 
asmens. Apsirengimas žymiai 
skiriasi. Tiesa, nedaug matyti 
moterų su “mini” sijonais ar 
suknelėm (priešingai Londonui), 
tačiau pats sukirpimas ir me
džiaga yra menkesnės kokybės. 
Ypač tokiam Augsburge, kuris 
irilygsta Hamiltonui, krautuvių 
angai nėra tokie puošnūs. Gir- 
limas nuolatinis tramvajų bil- 
lesys, švabiški tautiniai drabn
iai daro jį tikrai provincijos

Ontario provincijos vyriausy- 
>ė Naujų Metų išvakarėse, sek- 
nadienį, sutiko duoti leidimus 
ilkoholiniams gėrimams parda- 
rinėti iki 1 vai. ryto N. Metų 
lieną, jeigu bus ne tik geriama, 
>et ir valgoma. Leidimai bus 
luodami sales turinčioms orga- 
lizacijoms, kaip pvz. Royal Ca- 
tadian Legion bei kitiems socia- 
iniams klubams. Juos galės gau- 

.i ir sales nuomojančios grupės. 
Lig šiol ši privilegija buvo tei
kiama tik žydams ir jų pobū
viams. Visiems bus statomas 
bendras reikalavimas — N. Me
tų sutikime kartu su alkoholiu 
turės būti užsakomas ir maistas.

Prieš 5 metus Prisikėlimo kredi- 
o kooperatyvas pradėjo darbą. Per 
uos 5 metus daug atsiekta. Kapita- 
as pasiekė ir perviršijo $2,5 mil. 
’enkmečio proga valdybos pirm. dr. 
>. Čepas sutiko pasidalinti savo pa
irtum su “Tž” skaitytojais.

— Steigiant antrąjį kredito 
kooperatyvą Toronte buvo įvai
kių nuomonių dėl jo reikalingu- 
no. Kokia Jūsų nuomonė tuo 
Jausimu po 5 metų?

— Šiandien niekas jau ne- 
ibejoja dėl antrojo kredito koo- 
leratyvo reikalingumo Toronte. 
<et ir tie, kurie buvo priešingi 
o steigimui, šiandien jau spė- 
o įsitikinti, kad antrasis kredi- 
o kooperatyvas atnešė daug 
raudos visai lietuviškai Toron- 
o visuomenei. Juk niekur ki- 
ur šiandien nerasite tokių ge- 
ų taupymo ir skolinimosi są- 
ygų, kaip Toronto lietuviškuose 
kooperatyvuose. Mano apskaičia
vimu, Toronto lietuviai tampa 
:as metai 25,000 dolerių turtin- 
fesni, gaudami didesnės palū
kanas už indėlius bei mokėdami 
mažesnes už asmenines ir ne
kilnojamojo turto paskolas.

— Kokios, Jūsų nuomone, bu
vo priežastys, paskatinusios tokį 
spartų-kredito kooperatyvo au-

— Turbūt didžiausia priežas
tis — pačių narių nepaprastas 
entuziazmas bei pasitikėjimas 
naujuoju kooperatyvu. Tokio 
greito augimo neparodė nei vie
nas kitas kredito kooperatyvas 
Kanados istorijoje. Per 22 mė
nesius pasiekėm $1.000.000 ka
pitalą, kuris buvo suneštas dau
giausia iš kanadiškų taupymo

— Ar, Jūsų nuomone, dar yra 
lietuvių, nepasitikinčių lietuviš
komis finansinėmis institucijo
mis ir nesinaudojančių jų patar
navimais?

— Nepasitikinčių daug gal ir 
nėra, bet besinaudojančių lietu
viškų kredito kooperatyvų pa
tarnavimais skaičius galėtų būti 
žymiai didesnis. Abiem Toron
to lietuviškiem kredito koopera
tyvam turbūt priklauso nedau
giau kaip 40% visų mūsų tautie
čių, o iš jų tik apie pusė nau
dojasi visais patarnavimais. Da
lis laiko tik minimalines sumas, 
kad galėtų oficialiai būti nariais. 
Kiti laiko tik nejudomas santau
pas mūsų kooperatyvuose, o są
skaitas eilinėm išlaidom padeng
ti laiko bankuose, manydami, 
kad tokios judomos sumos lietu
viškiems kredito kooperatyvams 
neduoda jokios naudos. Tai ne
tiesa. Tokios judomos sumos 
mums yra labai naudingos, nes 
jos duoda mums apyvartos dar
bo kapitalą, kurį mums nuolat 
reikia laikyti mūsų centriniame 
banke padengti narių išrašo
miems čekiams.

— Per praėjusius metus net 
kelios finansinės organizacijos 
subankrotavo, dažnai nusinešda
mos indėlininkų santaupas. Kaip 
su saugumu kredito kooperaty
ve?

— Narių santaupos mūsų koo
peratyve yra stipriai apsaugo
tos. Pirmiausia, mūsų kapitalas 
yra investuotas saugiai ir nesi- 
leidžiama į jokias spekuliacines 
investacijas. Dauguma investaci- 
jų yra hipotekinėse ir asmeni
nėse paskolose, kurios yra sau
gios. Jeigu kada atsirastų kokia 
neišjieškoma paskola, tai tam 
yra garantijų fondas, į kurį kas
met, pagal Valdžios reikalavi
mus, atidedame 20% mūsų pel
no ir kuris kasmet auga. Iki šiol 
dar mums nereikėjo jokios pa
skolos nurašyti iš garantijų fon- 
do. Jeigu kada nors tektų koo
peratyvui likviduotis ar užsida
ryti, tai mes priklausome taip

KAM ATSTOVAUJA DIRŽINSKAITĖ?
Jungtinių Tautų sesijoje da

lyvaujanti Sov. Sąjungos dele
gacija savo sudėtyje turi ir oku
puotos Lietuvos “užsienio reika
lų ministerę”, kuri trečiojo ko
miteto posėdyje bandė kalbėti 
ne tik Sov. Sąjungos, bet ir Lie
tuvos vardu, pareikšdama, kad 
ji atstovauja ir sovietinei Lietu
vos respublikai. Prieš tokį jos 
pareiškimą protestavo min. St. 
Lozoraitis, Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija, o JAV-ių atstovė 
pačiame Jungtinių Tautų posė
dyje pareiškė, kad L. Diržins- 
kaitė-Piliušenko gali kalbėti tik 
kaip Sov. Sąjungos delegacijos 
narė. Latvių kun. Trepša, gyve
nąs JAV-se, f 
lu į JAV ambasadorių Goldber- 
gą, kuris per sekretorių P. L. 
Peet pranešė, jog JAV-ės Dir- 
žinskaitę laiko tiktai Sov. Sąjun
gos atstove ir pareiškė “Dėkoja
me už Jūsų domėjimąsi šiuo 
klausimu ir kartu užtikriname, 
kad mes ir toliau tęsiame Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos prie
vartinio įjungimo nepripažinimo . . 
politiką ne tik Jungtinėse Tau- primestos marijonetinės vyria 
tose, bet ir kitur.” sybės okupuotoje Lietuvoje.”

kun. Trepša, gyve- pneš iški 
kreipėsi tuo reika- cių nep . .

‘ ‘ ------ moterų teises, primenamas mo- mas tiesiogineje Bendruomenės
terų ir vaikų išvežimas Sibiran organų priklausomybėje, yra

sidariusio kooperatyvo nariams

šiol joks kredito kooperatyvo na
rys nėra praradęs nei vieno cen
to. Be to, visi kredito koopera
tyvai yra prižiūrimi ir smarkiai 
kontroliuojami valdžios organų, mus priversti ateityje truputį

— Kasmet Jūsų vadovauja
mas kooperatyvas skirdavo ne
mažas sumas įvairiom lietuviš
kom organizacijom. Ar numato
te tą tęsti ir ateityje?

— Kredito kooperatyvų pa
grindinis tikslas yra patamavi. 
mas savo nariams, todėl metų 
gale, skirstant pelną, pirmoje 
eilėje turi būti išmokami geri 
dividendai šėrininkams. Po to, 
jeigu kas dar lieka, galima pa
skirti aukas bei dovanas įvai
riom organizacijom, dirbančiom 
lietuvišką darbą. Per praėjusius 
4 metus (penktų metų pelną 
skirstysime tik ateinančiame 
metiniame susirinkime) mūsų 
kooperatyvas tokių aukų išdali
no $8,700. Tai graži suma, ku
ri grįžo atgal lietuviškiems rei
kalams paremti. To nebūtume 
gavę iš kitokių nelietuviškų fi
nansinių įstaigų. Reikia tikėtis, 
kad ir ateityje galėsime bent da
lį pelno skirti šiems tikslams.
- — Kredito kooperatyvai duo
da nariams nemokamą gyvybės 
draudą. Ar daug draudos išmo
kėta per 5 metus mirusių šei
moms?

— Kaip daugumas kitų, taip 
ir mūsų kredito kooperatyvas 
duoda savo nariams nieko ne
kainuojančią gyvybės draudą 
santaupų dydžiui, bet nedaugiau 
kaip $2,000 ir kartu draudžia 
visas asmenines paskolas iki 
$5,000 mirties ar visiško inva
lidumo atveju. Premijas drau
dos įstaigoms moka kredito koo
peratyvas iš einamųjų pajamų. 
Nariui mirus, draudos įstaiga 
išmoka artimiesiems priklausan
čią sumą pagal santaupų dydį 
arba apmoka mirusiojo likusią 
asmeninę paskolą. Per penkis 
metus mūsų kooperatyvo na
riams tokių draudų jau išmokėta 
$24,000. Tai dar vienas iš ypa
tingų patarnavimų, teikiamų sa
vo nariams.

— Kiek šiuo metu yra jūsų 
kredito kooperatyve narių ir 
koks kapitalas?

— Turbūt dar šiais metais 
įrašysime 2000-tąjį narį. Per 5 
metus kaikurios sąskaitos buvo 
uždarytos dėl įvairiausių prie
žasčių, taip kad šiuo metu turi
me apie 1800 narių. Kapitalas 
šių metu rugsėjo 30 diena buvo 
$2,650,261.

— Šiuo metu nuošimčiai Ka
nadoje už nekilnojamo turto pa
skolas net valdinėse įstaigose, 
kaip NHA, pakelti iki 814. Ko
dėl Prisikėlimo kredito koope
ratyvas nekelia nuošimčių ir te
besilaiko 6 ¥2?

— Kitos finansinės įstaigos, 
pasinaudodamos dabartine Ka
nados finansine padėtimi, šiuo 
metu stengiasi investuoti pini
gus dažniausiai į uždaras hipo- 
tekines paskolas (mortgičius) 
augštais nuošimčiais. Jų tikslas
— užsitikrinti dideles pajamas 
bei pelną eilei ateinančių me
tų. Kredito kooperatyvai siekia

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

205 Jūratė Tanner
206 A. Raskevičius

Papildė įnašus:
122 J. Vaičeliūnas
13 A. Kantvydas
15 P. Lelis

Aukojo: V. Gudriūnas $25,

$100
$100

iki $300
$600
$600

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos memorandume, pasi
rašytame Vincės Leskaitienės, 
pasisakoma prieš Diržinskaitės 
pareiškimą: “Kaip sovietinės de
legacijos narė, aš taip pat atsto
vauju vienai iš penkiolikos su
vereninių respublikų — Lietu
vos Sovietinei Socialistinei Res
publikai, kuri yra viena jau
niausių Sovietų Sąjungos res
publikų.” Memorandume pri
menama, kad Lietuva nėra su
vereni, bet Sov. Sąjungos kari
ne jėga okupuotas kraštas. Be 
to, memorandume pasisakoma 
~rieš iškraipymą faktu, liečian- 

ir t.t Memorandumas, adresuo
tas socialinio, humanitarinio ir 
kultūrinio Jungtinių Tautų ko
miteto pirmininkei Mara Radic, 
baigiamas žodžiais: “Protestuo
jame prieš ponios Piliušenko 
pretenzijas atstovauti Lietuvai, 
nes ji yra tiktai agentė sovietų 

pirmoj vietoj ne pelno. Jų tiks
las — patarnauti savo nariams, 
kad gautų paskolas mažiausiu 
procentu. Kol padarome pakan
kamai pelno dividendams už Še
rus išmokėti, tol nėra reikalo 
kelti nuošimčius už hipotekines 
bei asmenines paskolas. Tačiau 
finansinė padėtis gali kartais ir 

pakelti nuošimčius už šias pa
skolas, bet jie niekad nebus to
kie augšti kaip kitų finansinių 
įstaigų.

— Kokios yra sąlygos asmeni
nėm paskolom gauti ir ar daug 
prašymų atmetama?

— Mažos asmeninės paskolos, 
paprastai iki $200.00, yra duo
damos tik su vienu skolintojo 
parašu. Turį gerą kreditingumą 
ir pastovų darbą gali gauti net 
iki $1000.00 asmeninę paskolą 
tik vien savo parašu. Didesnėm 
paskolom reikia kokių nors ga
rantijų — žirantų arba užstato 
nekilnojamu turtu. Nepatenkin
tų prašymų asmeninėm pasko
lom nuošimtis labai mažas, taip 
kad praktiškai beveik visiem as
meninės paskolos prieinamos.

— Ar daug lietuvių naudoja
si asmeninėmis paskolomis?

— Neperdaugiausia. Asmeni
nės paskolos lietuvių tarpe nela
bai populiarios. Mūsų tautiečiai 
dažnai perka gaminius išsimokė
tinai, krautuvėse mokėdami ga
na augštus nuošimčius (12-24%), 
kai tuo tarpu lengvai galėtų pa
sinaudoti paskola iš savo kredi
to kooperatyvo tik už 7% ir dar 
priedu gautų nemokamą draudą 
paskolos dydžiui.

— Kodėl šiuo metu pas jus 
negalima gauti hipotekinių pa
skolų (mortgičių)?

— Jeigu nuo mūsų vienų pri
klausytų, tai dar ir šiuo metu 
mes duotume hipotekines pasko
las saviems nariams tuo pačiu 
nuošimčiu. Tačiau mus kontro
liuoja valdžios organai ir jų po
tvarkiu mes negalime į'hipote
kines paskolas investuoti dau
giau kaip 50% mūsų viso kapi
talo. šiuo metu esame tą ribą 
kiek peržengę, ir todėl kol kas' 
turime hipotekines paskolas su
laikyti.

— Kiekvienais metais Jūsų 
vadovaujamas kredito koopera
tyvas turėdavo gana nemažą pel
ną. Imant tokius žemus nuošim
čius už paskolas ir mokant gana 
augštus nuošimčius už indėlius, 
kaip įmanoma pelną padaryti?

— Paslaptis labai paprasta. 
Reikia nuolat stebėti kapitalo 
investavimą, nes tik investuotas 
kapitalas duoda pajamas, ir ma
žinti administracines išlaidas, 
kad liktų daugiau pelno. Admi
nistracines išlaidas mums pa
vyksta sumažinti įjungiant vi
sus valdomuosius organus į vie
nokį ar kitokį administracinį 
darbą, tuo padedant sumažinti 
samdomų tarnautojų skaičių.

— Kokie ateities planai?
— Pagrindiniai tikslai ateity

je turėtų likti tie patys kaip ir 
per praėjusius 5 metus: patar
nauti savo nariams, suteikiant 
geriausias taupymo bei skolini
mosi sąlygas, raginti visus To
ronto lietuvius jungtis į lietu
viškus kooperatyvus.

Korespondentas

K. Pakalniškis $30. J. Tanner- 
Ciplijauskaitė yra žinoma skau
tų veikėja Montrealyje. A. Ras- 
kevičius, J. Vaičeliūnas ir V. 
Gudriūnas yra sudburiečiai. Vi
siems aukotojams Fondas nuo
širdžiai dėkoja.

Šiaurės Ontario Fondo įga
liotinis J. Skardis veikia ener
gingai. Spalio mėn jis lankėsi 
Sudburyje ir ten pajudino Fon
do reikalus. Dalis įnašų jau 
gauta. Lapkr. 11 d. (kun. A. Sa
bo pagerbimo proga) jis vėl buvo 
Sudburyje. Su Fort William 
įgaliotine dr. E. Jasevičiūte nu
mato sušaukti lietuvių susirin
kimą Fondui paremti/

Trejus metus užtrukusios pa
stangos įregistruoti Fondą val
džios įstaigose sėkmingai pasi
baigė. Po to, kai KLB krašto ta
ryba spalio 15 davė pritarimą 
dėl Fondo pavadinimo, neužilgo 
adv. Kelly pranešė mums raštu, 
kad K. L. Fondas vardu “Lithu
anian-Canadian Foundation” yra 
federacinės valdžios įstaigų in
korporuotas ir “Letters Patent” 
(čarteris) neužilgo bus atsiųstas. 
K. L. Fondas, kad ir nebūda- 

tampriai surištas su Lietuvių 
Bendruomene ir jo pagrindinis 
tikslas yra materialiai remti 
Bendruomenės pastangas lietu
viškam darbe.

Lietuvių Fondo nariai pakar- 
totinai prašomi atsiųsti savo fo
tografijas 2”x2V4” adresu 325 
Seaton St. Toronto 2, Ont

P. Letts, reikalų vedėjas

Nueikite šį vakarų į rūsį 
ir atsineškite Paari Sherry 
vyno bonka

Jei ir neturite rūsio — nesvarbu, šį vyną galite laikyti 
ir virtuvės spintoje. Paari Sherries yra pigus ir tinka 
laikyti betkur. Paari yra trijų rūšių:

Paari Pale Dry — sodrus, riešutingo, aromatiško skonio, 
o Paari Golden Medium yra vienas geriausių pasaulyje 
vynų apetitui sužadinti. Bet jeigu norite išlaikyti stilių 
ir gyvą nuotaiką po valgio, pamėginkite švelnų, 
gaivinantį Paari Oloroso Cream. Tačiau visi Paari 

Sherries vynai yra skanūs gerti betkada — vieni, 
prie užkandžių arba naujausiu stiliumi — su ledo 
gabalėliais (on the rocks).

Kadangi šie vynai yra nuostabiai pigūs, galite dažnai 
juos vartoti. Kodėl nepamėginti dar šį vakarą?

Paari Wines

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

JAV IR KANADOS III-JO KUL
TŪROS KONGRESO programa jau 
sudaryta. Ji kelia daug kalbų, pa
drąsinimų, kritikos. Vieni į šį kon
gresą žvelgia viltingai, kaip į rimtą 
lietuvių kultūrinį įvykį, o kiti žiūri 
kiek skeptiškai ir primena ankstes
niųjų dviejų kongresų rezultatus. 
Bijomasi, kad ir šis kongresas ne
liktų tik tautiečių pasižmonėjimu, o 
kongreso rezoliucijos nepadidintų ir 
šiaip jau gražių sumanymų, bet ne
įvykdytų. Bus nemaža sekcijų, ku- 

xrios turės po 2-3 kalbėtojus. Čia su
minėsime tik vieną, kitą informaci
ją. Bus seminaras Kultūros Fondo 
reikalu, kurio referentu pakviestas 
St. Barzdukas, o koreferentais — 
kun. K. Trimakas, SJ, ir K. Drunga. 
Literatūros sekcijoje pagrindiniu 
pranešėju bus dr. R. Šilbajoris; dar 
kalbės: K. Bradūnas, A. Lansbergis 
ir dr. B. Vaškelis. Moderatoriumi bus 
C. Grincevičius. Spaudos sekcijoje 
pagrindinį pranešimą darys kun. P. 
Garšva, MIC., o jo mintis papildys 
A. Pužauskas, A. Kučys, M. Valiu
kėnas. Moderatoriumi bus Vyt. Kas- 
niūnas. A. Kairys kalbės teatro klau
simais, o sekcijos moderatoriumi bus 
Alg. Dikinis. • • • ■

GARSUSIS PASILINKSMINIMŲ 
— RIVERVIEW PARKAS, kuriame 
įdomumų rasdavo ne tik jaunieji, 
bet ir vyresniojo amžiaus žmonės, 
baigė savo gyvavimo dienas, ši 1904 
m. įsteigta didžiulė pasilinksminimų 
vieta, gerai pažįstama ir lietuviams, 
buvo parduota ir jos pastatai nu- 
griauti, čia išaugs pramonės bei pre
kybos bendrovės. Prieš 10 ir daugiau 
metų čia lietuviai rengdavo didžią
sias savo gegužines, o kiek anksčiau 
buvo ir lietuvių sporto varžybų. Sa
vo metines pramogas čia ruošdavo 
“Margučio” radijo programa ir to 
paties vardo žurnalas, šios pramogos 
būdavo vienos didžiausiųjų vasaros 
parengimų Čikagos lietuvių tarpe. 
Lietuviškose gegužinėse būdavo irgi 
keistų programų. Vienoje jų teko 
matyti mūsų žymųjį muziką AL Ku
čiūnų diriguojant orkestrui, pagal 
kurio muziką šoko... šunes. Taigi, 
visokių atsiminimų Riverview parkas 
sukelia, šiems atsiminimams bent da
limi sužymėti “Chicago Sun-Times” 
priedas “Midwest” paskyrė visą savo 
lapkričio 5 d. laidą, čia įdėta ir vie
na lietuvius vaizduojanti nuotrauka, 
kurioje matomas gen. konsulas P. 
Daužvardis su trimis tautiniais dra
bužiais pasipuošusiomis lietuvaitėmis. 
Taip pat įdėtas gen. konsulo atsi- 
Hepimas apie lietuvių parengimus 

tame parke. Vienoje vietoje rašoma, 
kad lietuviai po 1940 m. savo pobū
vius rengdavo ryšium su JAV Lie
tuvos nepriklausomybės pripažinimo 
sukaktimi., Kalbėtojai ta proga pa
reikšdavo pasmerkimą Rusijai dėl 
Lietuvos pavergimo. Taip aiškinama 
tame rašinyje. Taip pat minima, 
jog parke turėdavo savo parengimus 
vokiečiai, lenkai, airiai ir kt. Lietu
vių parengimai sutraukdavę 5,000 
žmonių.
...

DR. G. BYLA-BYLAITIS lapkri
čio 3 d. Baleto studijos salėje de
monstravo vienos valandos filmą, ku
rį jis-pagamino praėjusią vasarą va
žinėdamas okupuotoje Lietuvoje 
drauge su krepšininkų grupe. Pra
nešimus padarė išvykos palydovai ir 
parodė skaidrių. Minėtasis filmas 
anksčiau buvo rodytas “Santaros- 
Šviesos” narių susirinkime, šį kartą 
buvo apie 200 žiūrovų. Prieš filmo 
rodymą kalbėjo “Lituanus” redakto
rius dr. T. Remeikis. Apie sportinę 
išvykos pusę pranešė treneris R. Dir
voms....

UŽDARYTA STASIO ORENTO 
įsteigta “69” meno galerija ir joje 
veikusi meno studija, kuri buvo ta
pusi Marquette Parko lietuvių kul
tūrine įstaiga — joje dažnokai vyk
davo meno parodos. Galerijos savi
ninkai čia bandė savo nepelningą 
biznį paįvairinti brangių kailių, ra
dijo aparatų ir kitų gaminių parda
vinėjimu, bet vis tiek galerijos pa
talpų išlaikymas davė nuostolius. To
dėl apie 2 metus gyvavusi įstaiga 
buvo priversta baigti savo gyvavi
mo dienas. Galerijoje du semestrus 
veikė ir meno mokykla, kurioje dės
tė dailininkai — V. Petravičius, P. 
Kaupas, E. Marčiulionienė, sesuo 
Mercedes ir kt Galerijoje buvo su
rengtos studijos mokinių dvi parodos 
kurios įrodė, jog studijoje yra visai 
neblogu meno pajėgų. Dabar dalis 
šių mokinių perėjo mokytis į dail. 
V. Petravičiaus vedamą studiją.• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. DaiL Z. 
Kolbos neseniai įsigytas namas bu
vo gerokai apgriautas: į jį visu smar
kumu įvažiavo automobiliu jaunas 
vyrukas. Automobilis padarė daug 
nuostolių, bet pats vairuotojas išli
ko nesužeistas. — Pilna Jaunimo 
Centro salė žmonių susirinko į Žy
mantą šeimos koncertą spalio 29 dL, 
kuriame programą atliko 8 vaikai — 
nuo 3 Iki 17 m. amžiaus ir ją mo
tina Žymantienė, čia vaikai dainavo, 

(Nukelta į 7-tą
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no Jaunimo Centro salėje
jų, kepenų, o šie produktai visuo- lapkričio 18, šeštadienį, 7 vak vakaro J. A. Valstybės

rudens lapu balius
liais atžymėjo eilę lietuvių meninin-

* Laimės staliukai

ir pyragaičiai

BIL1ETAI
DR-JOS HAMILTONO SKYR. IR MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

VALDYBA

nuopelnus vystant tarybinį meną, už 
aktyvų dalyvavimą komunistiškai 
auklėjant darbo žmones ir už ilga-

$2.00, STUDENTAMS — $1.00 * RENGIA — K. L. K. MOTERŲ

* Geras orkestras

★ Nemokama kava

i

* Loterija

* Bufetas

jungos valdybos pirm. Joną Kuzmins- 
kį; Darbo raudonosios vėliavos ordi
nu — poetą Antaną Jonyną, Vil
niaus filharmonijos styginio kvarte
to artistą Eugenijų Paulauską, kom
poz. Stasį Vainiūną; “Garbės ženklo” 
ordinu — “Lietuvos” ansamblio me
no vadovą Vladą Bartusevičių, kultū
ros “ministerijos” inspektorių Ema- 
nuelį Cirinskį, grafiką Stasį Krasaus
ką, Vilniaus jaunimo teatro vyr. rež.

harmonijos kamerinio orkestro me
no vadovą Saulių Sondeckį; medaliu 
“Ui darbo šaunumą” — skulptorių 
Robertą Antinį, vietinės komparti
jos ck mokslo ir kultūros skyriaus 
instruktorių Edvardą Bardauską, 
Klaipėdos dramos teatro aktorę Lai
mą Kerniūtę-Kanclerienę; medaliu 
“Ui pasižymėjimą darbe” — Vilniaus 
rusų dramos teatro aktorių Borisą 
Krasilnikovą, rašytoją Marijoną Mau- 
ruką-Krasauską ir Šiaulių dramos 
teatro aktorių Leoną Zmirską.

G. JOKŪBONIO LENINAS '
Kremliaus sode buvo atidengtas 

sovietų skulptoriaus V. Pinčiuko ir 
architekto S. Speranskio paminklas 
Leninui, konkurse laimėjęs pirmą 
vietą. Skulptoriaus G. Jokūbonio ir 
architekto V. Čekanausko “pasivaikš
čioti išėjęs Leninas” turėjo nusilenk
ti “sėdinčiam Leninui”. Lietuvio su
kurtas Leninas iš Kremliaus sodo tu
rėjo keliauti į vadinamąją Lenino 
užkardą Maskvos pakraštyje, kur jį 
G. Jokūbonis užkeldino ant V. Če
kanausko nušlifuoto granitinio pje
destalo. “Tiesos” puslapiuose G. Jo
kūbonis, talentingas Pirčiupio “Mo
tinos” kūrėjas, žemai lenkdamasis 
partijai, aiškinasi: “Esu laimingas, 
kad mano darbui teko tokia didelė 
garbė ir kad paminklas pastatytas 
ten, kur lankėsi Leninas. Tai mano 
pirmas darbas, susijęs su mums vi
siems brangiausio žmogaus paveikslu. 
Lenino tema — sunki, sudėtinga, 
atsakinga. Atrodo, kad per šiuos 
dvejus metus nė valandėlei nebuvau 
persiskyręs su paveikslu...” O vis- 
dėlto jo Leninas, pradėjęs pasivaikš
čiojimą Kremliaus sode, sustoti te
galėjo Maskvos pakraštyje. Ar nebū
tų buvę geriau per tą laiką sukurti 
paminklą lietuviška tema? Lenino 
statulai pagaminti užtenka rusų pa
čioje Maskvoje.

MĖSOS YRA, BET...
Zarasų rajono kooperatyvų sąjun

gos valdybos pirm. D. Tregeris at
siuntė laišką “Tiesos” redakcijai, ku
ris pradedamas prekybininkų skun
du: “Kada beužsukčiau į mėsos par
duotuves, prekystalio darbuotojus 
randu nepatenkintus. Jų priekaištai 
seniai žinomi. Parduotuvėse dažnai 
stinga šviežios mėsos arba jos būna 
labai mažas pasirinkimas. Dažniausiai 
pirkėjui siūlome tik lašininės kon
dicijos kiaulieną, kurios pareikalavi
mas nedidelis. Labai mažai gauname 
jautienos, bekonienos, o veršiena, 
aviena iš viso neprekiaujame”. To-

WELLAND, Ont
ŠEIMOS ŠVENTĖ. 1967. 10. 2. įvy

ko mūsų žymių visuomenininkų E. 
ir Pr. Bersėnų sūnaus inž. V. Ber- 
sėno, ką tik vedusio, žmonos prista
tymas wellandieciams. Dalyvavo daug 
augštų svečių, jo mokslo draugų ir 
giminių iš Toronto, Hamiltono, 
Grinsby, Londono ir kitų vietovių. 
Pasakyta kalbų, iš kurių ypač pažy
mėtina Juozo Bersėno iš Londono. 
Padėkos žodžiu atsakė inž. V. Ber- 
sėnas ir jo žmona, busimoji daktarė. 
Pastaroji yra ne lietuvių kilmės, 
bet jau kalba lietuviškai. Ji priminė, 
kad ateityje su mumis kalbėsianti 
lietuviškai. Štai ką meilė daro!

KLUBO SUKAKTIS. 1967. 10. 14 
Wellando medžiotojų ir meškerioto
jų klubas “Lithuanica” Crowland 
viešbučio salėje šventė 15 m. gyva
vimo sukaktį. Dalyvių — pilnutėlė 
salė, kuri buvo papuošta tautiniais 
motyvais ir medžioklės bei meškerio
jimo trofėjomis. Minėjimas pradėtas 
malda ir Tautos himnu. Parodytas 
filmas iš Europos ir klubo medžio
jimo bei meškeriojimo. Iškilmes fil
mavo J. Sinkus. Buvo pagerbtas klu
bo Įsteigėjas Br. Simonaitis, tik vie
nas Kanadoje likęs, ir jo bendra

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos: 
Pirm. 9JO—5 v.p.p. 
Antr. 9 JO—5 v.p.p. 
Treč. 9 JO—5 v. p.p. 
Ketv. 9 JO—5 v.p.p. 
Penki. 9 JO—8 v.p.p. 

St Catharines agentūra: 75 Rolls Ave, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

DENGfŲ
V. GERULSKIS ROOFING
VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

ST—7 (PHILIPS R37 — 2 COL)

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.

Darbo valandos 9—6, penktadieniais

Kreiptis pas AL Pilypaitj, krautuvės vedėję

kalai su mėsos gaminiais. Šią vasarą 
kaimo parduotuvėse nepardarinėjo- 
me rūkytos dešros, šoninės, kumpio. 
Nepakankamai ir labai mažo asorti
mento šių produktų turėjome ir ra
jono centre...” (“Tiesa” nr. 224). 
Kaltę D. Tregeris suverčia Utenoje 
Įsteigtai skerdyklai, kuri superka Za
rasų rajono gyvulius, bet pirmiau
sia mėsa stengiasi aprūpinti savo ra
jono parduotuves. D. Tregeris kons
tatuoja: “Visa tai atrodo juokingai: 
kolūkiai savo automašinomis į Uteną 
gabena gyvulius, o mes Į ten 55 ki
lometrus kasdien važiuojame mėsos. 
Nebūtų pikta, jeigu ten būtų mėsos 
kombinatas! Juk skersti gyvulius, 
kaip skerdžia uteniškiai, moka ir za
rasiečiai. Ir patalpos tebėra, kuriose 
prieš kietą metų buvo Įrengta sker
dyklą. Prisimenu, tuomet ir gyvulių 
turėjome kur kas mažiau, o su mėsa 
tokių nesklandumų nebuvo. Zarasie
čiai nemažą dalį skerdienos siųsdavo 
net į Vilnių. O dabar dalį mėsos 
mums tiekia Vilniaus šaldytuvas. Tas 
pats ir čia: gyvulius vežame į Vil
nių, o iš ten gauname sušaldytą mė
są. Be to, ir šaldytuvas mūsų paraiš- 
kų nepatenkina. Ypač blogai aprū
pina rūkytos mėsos gaminiais...”

nauja Mokykla
Panevėžyje pradėjo darbą ketur

metė vaikų dailės mokykla, kurioje 
80 mažųjų panevėžiečių, be bendrojo 
lavinimo pamokų, bus supažindina
mi su piešimo, tapybos, kompozicijos, 
skulptūros ir dailės istorijos pagrin
dais. Naujasis mokslo židinys yra 
trečioji speciali vaikų mokykla Pa
nevėžyje.

SPALIS IR AUTOMOBILIS
Spalio revoliucijos už saldainius 

saldesniame propagandos fone gaiviu 
humoru suskamba “Šluotos” 18 nr. 
paskelbtos V. Kalvaičio satyros, 
svarstančios automobilio įsigijimo 
problemas. Turėdamas galvoje Sovie
tų Sąjungoj bei jos okupuotoj Lie
tuvoj pasakiškai augštas automobi
lių kainas ir ilgą eilę užsisakiusių
jų sąraše, jis kandžiai šypteli:

“Per pusę skaldė degtukus, 
Iš gilių virė kavą, 
Plutelėm šerdavo vaikus 
Ir pats kone badavo...
Sutaupė. Bet laukta diena 
Su nelaukta sutapo.
__ Kieman įslinko mašina, 
Jis — pro vartus į kapą.”
Tiems, kurie nori išvengti pana

šaus likimo, V. Kalvaitis pataria ra
šyti laišką dėdei į Čikagą:

“Mums nieko nereikia, 
mes turime viską:

Net suomiški baldai
salonuose tviska, 

jaunas dantistas,
ji dirba prekyboj — 

keturiom
už buities įsikibom. 

nieko nereikia,
mes nieko neprašom. 

kad nereikia
ir laišką šį rašom: 

Dėduli mieliausias —
mes bijom patyčių! — 

Nesiųsk tu mums nieko,
išskyrus “Moskvičių”.

Visom

Mums

Todėl,

minčiai a.a. A. Pranaitis ir A. Nai-. 
dus JAV-se. Kartu pagerbti klubo 
krikšto tėvai Jonas ir Sofija Rad
vilai. S. Radvilienė klubui kiekvieno 
penkmečio proga pasiunčia tortą. 
Krikšto tėvų krikštynų akte įrašyti 
žodžiai: “Meilės ir tarpusavio sugy
venimo — tesėsi* iki šios dienos.” 
Pagerbti klubo garbės nariai p. Sin- 
kai, Radvilai ir K. Jordan. Sveiki
nimus tos dienos proga atsiuntė A. 
ir S. Viskontai. Kalbas pasakė bu
vę klubo pirmininkai, prekybininkai 
ir moterų vardu ponia Babin iš Ha
miltono. Parašyta ir sudainuota trio 
ir duetas pačių narių “aktualiais” 
medžiojimo ir meškeriojimo klausi
mais. Ypač gražiai praėjo moterų 
duetas, į kurį įsijungė visi dalyviai. 
Tai nuopelnas menininkų ir jų va
dovo Br. Simonaičio. Parengimui 
sėkmingai vadovavo valdyba.

DVIDEŠIMT METŲ. Kilo mintis 
Wellande ruošti 20 m. lietuvių įsikū
rimo sukaktį. Dalis gyvenusių Wel
lande yra išsiskirsčiusi po įvairias 
Kanados vietoves, bet 20 m. sukak
ties proga juos visus tikimasi matyti 
Wellande. Paruošiamieji darbai pra
dėti. J.

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

@ HAMILTON
BENDRUOMENĖS VALDYBOS tulienė — moterų. Repeticijos vyksta 

rengti šokiai praėjo labai linksmoje sekmadieniais po 11 vai. Mišių ir 
nuotaikoje. Pirmą kartą Hamiltono 
kolonijos veikime toks didelis skai
čius valdžios atstovų buvo susirin
kęs. Turėjom federacinio parlamen
to atstovą, miesto burmistrą, du 
kontrolierius ir pusę tuzino miesto 
tarybos atstovų. Nuoširdžiai dėkoja
me mons. J. Tadarauskui už $50 pa
ramą. Visiems, prisidėjusiems darbu 
ar šokių metu talkinusiems, nuošir
dus ačiū. Didžiausia padėka tiems, 
kurie suprato reikalą atvykti į šį 
reprezentacinį parengimą ir nekrei
pė dėmesio į augštą įėjimo kainą. 
Dėkojame katalikėms moterims su 
pirmininke p. Rakštiene, tvarkiu
sioms virtuvę; reprezentacinio sta
lo paruošėjai D. Prunskutei ir jos 
pagalbininkams, ėjusiams pareigas: 
p.p. Romikaičiui, Lukoševičiui, Gu- 
dinskui, Stukui, Tumaičiui, Martin- 
kbtei, Juozapavičienei ir visiems pri
sidėjusiems prie šio parengimo. Dė
kojame G. Krištolaitienei už dovano
jimą dviejų staliukų ir jų paruo
šimą.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS bus 
rengiamas Jaunimo Centre. Kadangi 
išvakarės bus sekmadienį, atrodo, 
kad reikės ruošti uždarą pobūvį ir 
bilietus vakarienei bei gėrimams iš
parduoti iš anksto.

Bendruomenės valdyba
TAUTOS FONDO rengiamam gruo

džio 2 priešadventimam subatvaka- 
riui vertingus loterijai fantus paau
kojo J. Norkus, VI. čėsna, Ant. Kauš
pėdas, J. Kriaučiūnas ir G. Skrip- 
kienė. Valdyba yra sužavėta tokiu 
dideliu kaikurių žmonių duosnumu.

PARAPIJOS CHORAS, naujai per
sitvarkęs vėl pradėjo, kaip ir anks
čiau, giedojimą bažnyčioje ir repe
ticijas. Br. Grajauskas yra dabarti
nis choro vyrų seniūnas, o Aid. Ma-

penktadieniais 7.30 v.v. par. salėje. 
Choro vadovas A. Paulionis nori cho
rą dar padidinti ir kviečia visus su 
balsais ateiti į vieną iš tų repeticijų.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus komitetas yra persitvarkęs 
ir nuo Š.m. rugsėjo 16 d. veikia Šios 
sudėtįęs: Z. Pulianauskas, pirm., dr. 
V. Kvedaras, vicepirm., N. Gutaus- 
kienė, sekr., J. Romikaitis, ižd., St. 
Dalius, Vasario 16 gintnaz. šalpos 
reikalų vedėjas, F. Rimkus, paren
gimų vadovas, Z. Vainauskienė, pro- 
tok. sekr., V. Pauliukienė ir E. Ky
bartienė — narės siuntinių reika
lams. Ta proga prašoma apylinkės 
liet, visuomenės paramos lėšomis ar 
apranga geresnei mūsų vargstančių 
tautiečių šalpai užtikrinti, šiuo me
tu vyksta metinė lėšų rinkliava, to
dėl prašoma visų 
Kiek kas galime,

nuoširdžios aukos.
duokime visi.
š. F. Informacija

PADĖKA
Visiems bičiuliams ir giminėms už 

suruoštą mums tokį gražų 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties pami- 
nėjimą-vaišes nuoširdžiai dėkojame: 
p.p. Antanaičiams, N. Antanaitytei, 
Agurkiams, Bukšaičiams Toronte, 
Bartuliams Delhi, čižikams Toronte, 
Januškevičiams, Enskaičiams, Juo
džiui Prestone, Giriūnui, Paulioniams 
St. Catharines, Pusdešriams, Perkaus- 
kams, A. B. Rudokams Tillsonburge, 
J. M. Rudokams Delhi, Savickams, 
Senkams Toronte, Stabingiams, Sa
dauskienei, J. Vaitkui Toronte, Vait- 
kams, R. Vaitkutei, A. Vaitkutei, 
Zurliams, buvusiai Aušros Vartų 
parapijos choro valdybai už 40 ro
žių puokštę, pirmininkui šiuliui, 
Vindašienei, G. Kažemėkienei, Dran- 
sutavičiui; už solo dainą — A. Pau- 
lioniui, už gražiai pravestą vaišių

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON

PHILIPS

PHILIPS^ 
uu» th. tiara to baild dra best

color tv 
as it should be

Norite pirkti spalvotą televizijos aparatą? 

Kreipkitės pas mus. 5 dieną išmėginimo 

laikas. Pamatysit, kad PHILIPS automa
tinis spalvotas televizijos priimtuvas yra 

pats geriausias.

'Šio modelio reg. kaina $995.00

Dabar galite išmainyti savo seną 

priimtuvą.

Skirtumas tik $795.00

25" SPALVOTA TELEVIZIJA

MODELIS T2206

Pilnai transistorinis priimtuvas AM-FM 

STEREO RADIJAS. 4 greičių aumotatinls 

plokštelių keitėjas.
. - y

4 dvigubi garsiakalbiai.

Daug vietos sudėti plokštelėms.
Augštis 24H"
Plotis 18"
Ilgis 54"

Mod. R37 STEREO REG, $459.00

Dabar $399.00

i

i
-

t
5

M

programą — P. Savickui ir J. Ja
nuškevičiui; visoms ponioms už gra
žiai papuoštą stalą ir gardžius val
gius; už vertingą dovaną ir linkė
jimus. ;

Visiems giliai dėkingi —
Stasė ir Antanas šukaičiai

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont?
Telefonas 529 - 4911

SUDBURY, ONT.
ŠEŠTADIENINE MOKYKLA, LB 

Sudburio apylinkės valdybos pastan
gomis, nors ir pavėluotai, 
veikti nuo lapkričio 18 d. 
jaus: vedėja G. Lumbienė, 
jai — N. Paulaitienė, kun.

pradėjo 
Mokyto- 
mokyt o- 
Ant Sa

bas. Mokykla pradėjo veikti LB val
dybos nario Juozo Staškaus pastango
mis. Jis pats sutiko ir mokytojauti. 
Tad, tarp kitų mokytojų, jis yra vie
nas iš pagrindinių; J. Žiūkas ir A. 
Zlatkus — padėjėjai. Pernai nors mo
kinių buvo 14, bet labai sklandžiai 
ėjo darbas ir mokiniai padarė gerą 
pažangą lituanistikoje. Tikimės, kad 
šiemet mokiniai taip pat darys gražią 
pažangą ir padidės jų skaičius.

MYKOLAS PRANCKŪNAS, akty
vus Bendruomenės ir žuvininkų bei 
medžiotojų klubo narys, šauniai at
šventė savo 50 metų amžiaus sukak
tį savo artimųjų draugų tarpe. Svei
kinimo žodį tarė kun. Ant. Sabas ir 
žuvininkų vardu — P. Venskevičius. 
Buvo sugiedota “Ilgiausių metų” 
sukaktuvininkui ir jo žmonai Ago
tai.

KUN. A. SABAS savo 60 m. su
kakties proga lapkričio 19 d. išvyks
ta ilgesnių atostogų į pietus; grįš 
gruodžio 10 d. Krsp.

168 Locke St. S.
JA 2-5028

pusavį erzelį ir tuo pasitarnauja so
vietinei politikai, siekiančiai skaldyti 

PREL. P. VIRMAUSKIS, sulaukęs bei kiršinti išeivius.
83 m. amžiaus, lapkričio 3 d. mirė LIETUVIŲ FONDO metinio guva- 

J? davimas šaukiamas lapkričio 26 d. 
Čikagoje. Jame bus aptarti fondo plė
timo ir administravimo kiaušiniai. 
Fondo narių skaičiui išaugus iki 
1.650, o kapitalui artėjant prie $400.- 
000, iš gauto pelno šiemet buvo pa
skirta $20.000 lietuviškiesiems reika
lams.

LIETUVOS KARO INVALIDAS P. 
Pleskevičius, parašęs ir išleisdinęs 
knygą “Mes nešėme laisvę”, gyve
na 56 Thomas St., Rochester, N.Y. 
14605, USA. Atsiuntusieji $1.00 ga
lės gauti leidinį ir tuo parems auto
rių, reikalingą pagalbos.

Argentina
JUOZAS SIŲSIS iš Buenos Aires 

atsiuntė platų pranešimą apie Ar
gentinos Lietuvių Centro 41 metų

itės vlsč., Telšių apskr. Į JAV atvy
ko 1900 m., kunigu buvo įšventintas 
1916 m. birželio 2 d. Klebonaudamas 
Šv. Pranciškaus par. Lawrence, 
Mass., pastatė bažnyčią ir nupirko 
Palangos parką. 1929 m. paskirtas 
šv. Petro par., klebonu Bostone; čia 
įsteigė lietuvišką mokyklą ir sulau
kė žilos senatvės dienų. Velionies 
laidotuvėse dalyvavo vysk. V. Briz- 
gys, daug kunigų ir gausus būrys 
pasauliečių.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FE
DERACIJOS pirm. Vincė Jonuškai- 
tė-Leskaitienė lankėsi šios amerikie
čių moterų organizacijos centrinėje 
būstinėje Vašingtone ir turėjo pa
sikalbėjimą su pirm. E. D. Pearce. 
Jai ir organizacijos bibliotekai V. 
Jonuškaitė-Leskaitienė įteikė knygą’ veiklos sukaktį. Minėjimas buvo pra

dėtas Spalio 1 d. pamaldomis V. 
Lugano Santo Cristo bažnyčioje. Mi
šias už mirusius narius atnašavo ir 
gražų pamokslą pasakė kun. R. Bal
nis, MIC. Po pamaldų įvyko “asado” 
— bendri pietūs ALC patalpose. 
Koncertinė minėjimo programa bu
vo surengta spalio 7 d. AL Centre, 
žodį tarė ALC vicepirm. L. Lem- 
beris ir sekr. O. Janužis. Buvo per
skaityti Buenos Aires veikiančių or
ganizacijų sveikinimai sukakties pro
ga. Keletą šokių pašoko mažieji lie
tuviukai — “Papartynas”, vadovau
jamas R- Rukšėnaitės. L. Lemberio 
paruoštas naujosios kartos jaunuolių 
ansamblis mažųjų pastangas papildė 
“Malūnu”, “žiogeliu” ir kitais šo
kiais. Dainos menui atstovavo solis
tės — M. Zavickienė ir Z. Valadkai- 
tė, palydimos pianistės N. Zavickai- 
tės. Po to įvyko sudėtinės vaišės ir 
šokiai, grojant ALC jaunimo orkest
rui. Minėjime dalyvavo ne tik Bue
nos Aires lietuviai, bet ir svečiai iŠ 
Beriso — “Mindaugo” ir “Nemuno” 
draugijų nariai. Koncertą ir pobūvį 
filmo juoston Įamžino ALC pirm. 
Julius Mičiudas.

“Guerilla Warfare on the Amber 
Coast”. LMK Federacija šiemet mi
ni lietuviškųjų skyrių 20 m. veiklos 
sukaktį. Ta proga ruošiamas specia
lus leidinys lietuvių ir anglų kalbo
mis. Smithsonian muzėjuje organi
zuojamam tautybių skyriui V. Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė padovanojo lietu
vaitės tautinius drabužius su augš- 
taitišku nuometu ir gintaro karoliais. 
LMKF Vašingtono skyrius, vadovau
jamas pirm. B. Tautvilienės, planuo
ja surengti keletą paskaitų ir veik
los sezoną pradėti lapkričio 18 d. 
koncertu-baliumi, kurio programą iš
pildys muz. L. Stuko “Žibuoklių” 
sekstetas.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
SAMBŪRIS Bostone ruošiasi atžy
mėti 30 m. veiklos sukaktį. Nuo pat 
įsisteigimo dienos jam vadovauja 
Ona Ivaškienė. Naująją valdybą su
daro: pirm. Br. Banaitis, vicepirm. 
G. Ivaška, ižd. B. Rentelytė, iždo 
globėjai G. Čepas ir L. Jakutytė, ko- 
resp. S. Makaitytė. Sambūris turi tris 
šokėjų grupes — mažųjų, mokinių ir 
studentų. Šokti moko O. Ivaškienė, 
dainuoti — kompoz. J. Gaidelis.

KAZIMIERAS SEKMAKAS, čika- 
gietis chemijos inžinierius, yra pada
ręs eilę išradimų chemijos srityje 
ir jau gavęs 60 patentų, užregistruo
tų įvairiuose pasaulio kraštuose. Jo 
patentus pardavinėjanti De Soto Che
mical bendrovė jį pasiuntė į Euro
pą, kur jis supažindina patentų pir
kėjus su savo išradimais. Jam jau 
teko lankytis V. Vokietijoje, Olan
dijoje, Danijoje, Švedijoje, Prancū
zijoje ir Britanijoje. Inž. K. Sekma- 
kas chemijos studijas yra baigęs 1944 
m. Kauno universitete.

ŠV. KAZIMIERO PAR. SALĖJE 
Los Angeles buvęs gener. štabo pik. 
J. Rapšys skaitė paskaitą “Vokiečių 
karo aviacija antro pasaulinio karo 
metu”.

MATULAIČIO NAMUOSE Putna- 
me, Conn., jau pradėti vidaus įren
gimo darbai, kuriuos tikimasi užbaig
ti vasario mėn. Oficialus šios sene
lių prieglaudos atidarymas ir pa
šventinimas numatomas gegužės 19 
d. Seselės šaukiasi finansinės para
mos. Aukas siųsti: Immaculate Con
ception Convent, Putnam, Conn. 
06260.

LIETUVOS VYČIŲ kuopos nauja
sis pirm. E. Grenda Lawrence, Mass., 
Šv. Pranciškaus par. salėje suorga
nizavo lietuvių kalbos kursus lietu
viškai nemokantiems nariams. Kur
santų užsirašė 20. Juos Amerikoje 
vartojamu metodu moko Merrimeko 
kolegijos prof. Alfonsas Lešinskas.

ZENONAS KIAULENAS, 11 m. 
amžiaus Detroito šv. Gabrieliaus mo
kyklos mokinys, parašė laišką prez. 
L. B. Johnsonui, ragindamas jį ne
nusileisti komunistams Vietname ir 
taipgi primindamas, kad Sovietų Są
junga yra okupavusi Lietuvą. Mokyk
los vadovybė atsisakė šį jo laišką 
kartu su kitais mokinių laiškais pa
siųsti prezidentui. Jos nuomone, jis 
buvęs peraštrus. Lietuviukas laiš
ką pats išsiuntė prez L. B. Johnso
nui ir iš jo gavo ilgoką padėkos 
raštą.

“LAISVOJI LIETUVA”, LAS lei
džiamas dvisavaitinis laikraštis, už
ėmęs kraštutinę poziciją, puldinėja 
asmenis ir laikraščius bei žurnalus, 
kurie tokiu kraštutinumu nesivado
vauja. Nr 22 jis užkliudė ir ži
burius” — juose įžiūrėjo “ružavą 
foną”. Iš savų pozicijų žiūrėdama, 
“L. Lietuva” ružavumą mato ir ten, 
kur jo nėra. Jos puldinėjimai, nu
kreipti į savus tautiečius, kelia tat-

DELHI-TILLSONBURG, ONT
ŠIOS APYLINKĖS JAUNIMAS — 

mergaitės rodo gražaus norus lietu
viškoje veikloje per savo skaučių 
draugovę. Jų sueigos, išpintos lietu
viškom dainom, mįslėm ir pasakom, gustinavičių vaišiu go n pastogėn 
dar paįvairintos žaidimais, rankdar
biais ir pašnekesiais gimtąja kalba 
— tai gražiausios savaitgalių valan
dėlės. Vasarą jos visos stovyklauja 
“Romuvoj”. Stovykloje pastebėjusios 
didelį trūkumą laivelių vandens 
sportui, jos planuoja surengti šokių 
vakarėlį su sava įdomia programa ir 
iš gauto pelno tą trūkumą mėginti 
pašalinti ar jį sumažinti. Tam paren
gimui jau užprašyta ir Delhi lenkų 
salė sausio 20 dienai. Taip pat pla
nuojama ir jau po truputį rengiama
si “Kaziuko mugei” kovo 10 d. vie
tos parapijos salėj. Tiem užmojam

Venecueia
VALENCIJOS MIESTE Įvyko VLS 

Bendruomenės tarybos suvažiavimas, 
atstovais į PLB seimą Niujorke iš
rinkęs VLSB pirm. inž. Vladą Venc- 
kų ir VLIKo atstovybės Venecuelo- 
je pirm. Jurgį Bieliūną. Pranešimus 
suvažiavime padarė: Barquisimento 
apylinkės vardu J. Dirvelis, Cara
cas — dr. J. Klovaitė ir kun. A. Per- 
kumas, Maracay — H. Gavorskas, Va
lencia - J. Zavadzkas. Solidarumo mo
kesčio reikalu kalbėjo Z. Garšva, su 
VLSB 20 m. sukaktuvinio leidinio 
metmenimis supažindino jo red. J. 
Kukanauzos raštas, žodį tarė Valen
cia meno vadovas M. 
nių šokių ansamblio 
Žalnieriūnas. Centro 
H. Gavorskas padarė 
laidų apyskaitą, o garbės teismo 
pirm. M. Balutis “nusiskundė”, kad 
neteko turėti nė vienos bylos.

Zupkus, tauti- 
vardu — A. 
valdybos ižd. 
pajamų ir iš-

P. Vietnamas
ANTHONY J. VAIČKUS, 20 m. 

amžiaus karys, žuvo žvalgybos žy
gyje. Vietnamo fronte jis buvo pra
leidęs tris mėnesius. Jo tėvai gyve
na Čikagoje.

JONAS K. VIŠNIAUSKAS, ameri- 
kiečių karių grupei vadovavęs vir- 

. šilą, buvo sunkiai sužeistas komu
nistų paslėptos minos. Kariuomenės 
vadovybė telegrama pranešė Kleve- 
lande gyvenantiems tėvams, kad pa
vojus sūnaus gyvybei jau yra pra
ėjęs.

KPT. STASYS RIPSKIS atvyko į 
P. Vietnamą atlikti karinių įsiparei
gojimų. Tarnaudamas parašiutininkų 
dalinyje, trejus metus yra praleidęs 
V. Vokietijoje ir Prancūzijoje. Jis 
buvo dažnas svečias Vasario 16 gim
nazijoje, Stuttgarto ir Miuncheno lie
tuvių tarpe. Italijoje įvykusiose ka
riuomenės sporto varžybose yra lai
mėjęs keletą taurių.

Britanija
LIETUVIŲ NAMŲ išorinio remon

to darbus atliko Vladas Velička, 
Įkainojimo varžybose Įveikęs kelias 
britų firmas. Remontas kainavo ne
mažą sumą, bet dabar Londono lie
tuviai neturės pagrindo skųstis, kad 
jų centras yra apšepęs. V. Velička 
jau anksčiau yra iš pagrindų atnau
jinęs Lietuvių Sodybos namelį, ku
riame gyvena keli pensininkai.

lapkričio 5, sekmadienį, draugovės 
vadovybė, pasitelkusi E. Augustina- 
vičienę (ar atvirkščiai?), susikvietė 
visus skaučių tėvelius A. ir E. Au- 

bendrai vakarienei ir skaučių veiklos 
aptarimui. Po sočios vakarienės tė
veliai labai lengvai skaučių numaty
tiems planams pritarė ir pažadėjo 
visapusišką paramą. Ta proga reikia 
pabrėžti E. Augustinavičienės mate
rialinę ir dvasinę globą skautėms. 
Šiuo metu 60% vietos mergaičių jau 
yra skautės. Būtų gera, kad ir liku
sios prisijungtų! Naujų narių įsto
jimo palengvinimui štai draugovės

vičiūtė, adjutante D. Miceikaitė, vy
resniųjų skaučių skiltininkė D. Nor-

/
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męs na metų

Medicina neleido naudoti anestezijos
J. VENCKUS S. J.

Žmonija niekados neužmirš ir jos tarp gydytojų. Dr. Mortonas 
negali užmiršti 1846 m. spalio paskelbė to skystimo vardą. Tai 
16 dienos. Istorija dar primena, buvo šiandieną mums visiems 
kad tai buvo penktadienis, ir dar pažįstamas eteris, kuris verda 
daugiau — kad tai buvo 10 va- prie žemos temperatūros ir la- 
landa prieš pietus. Tai buvo pir- bai greitai garuoja. Eteris yra 
moji istorinė operacija, kurios žinomas nuo 1540 m. Taigi dr. 
metu nereikėjo keleto vyrų lai- Mortonas jo neišrado, bet tik 

panaudojo anestezijai. Nuo to 
laiko kaip tik ir kilo mintis nau
doti eterį ir jieškoti naujų prie
monių. Kai pasisekė eteriu už
migdyti ligonį, kilo klausimas, 
kokį vardą duoti tam reiškiniui. 
Pradžioje buvo sakoma: “opera
cija su miego dujomis”, “opera
cija su Mortono tirpiniu”, “ope
raciją su dujomis” ir pan. Pats 
Mortonas norėjo duoti vardą 

tį, durti į opią, patinusią, parau- “letheon” — nuo graikų mitolo- 
dusią, karstą vietą, nes kitaip ginės upės Lethe, kurios van- 
pūlių nepašalinsi. Buvo bando- duo ramindavo skausmą. Oliver 
ma apsvaiginti ligonį alkoholiu, Wendell Holmes, rašytojas, poe- 
opiumu ir pan., kartais net pri- tas ir gydytojas, pasiūlė dr. Mor- 

tonui 1846 m. lapkričio 21 d. pa
vadinimą visam tam procesui — 
“anastezija”, kuris buvo priim
tas ir pasiliko iki šios dienos.

VivisekcijaVivisekcija reiškia gyvulių operacijas tyrimų tikslams. Galenas (130-200 A. D.), didžiausias anatomas, žmonių anatomiją studijavo ant beždžionių, kurias atgabendavo nuo Gibraltaro kalnų. Tai vienintelė vieta Europoje, kur yra beždžionių. Ir šiandieną nėra žinoma, ar tos beždžionės visados ten gyveno, ar buvo atvežtos anatomijos tikslams. Tik belgas Vesalius, vokiškos kilmės, (1514— 1564) visur ir visokiais būdais jieškojo lavonų savo studijoms, net, sakoma, iš kapų iškasda- vęs lavonus; todėl jį vadindavo “lavonų grobiku”. Manoma, kad Bažnyčia drausdavo lavonus skrosti. Bet kodėl žydai ir arabai gydytojai, kurie nebuvo krikščionys ir nuo Bažnyčios visiškai nepriklausė, nenaudojo lavonų medicinai? Galbūt anais laikais* buvo bendra žmonijos baimė skrosti lavonus. Kažkurios valstybės, daugiausia anglosaksų labai susiaurino vivisekciją.žmonės steigia visokias Šv. Pranciškaus prieglaudas gyvuliams, ypatingai tiems, kurie klaidžioja, neturi savininko ar kurių savininkai atsisako toliau laikyti gyvuliuką pas save. Yra klaida laikyti gyvulius namuose iš pasigailėjimo, kurie jau nebereikalingi. Visų pirma daug

kyti ligonio. Jos metu ligonis ne
šaukė, neklykė ir nesiraitė kaip 
užmintas sliekas. Tos operacijos 
chirurgas buvo dr. John Collins 
Warren, o ligonis — Gilbert Ab
bot. Operacijos vieta — Massa
chusetts General Hospital Bos
tone. Ten pirmą kartą buvo pa
naudota anestezija.

Gydytojai nuo žilos senovės 
suprato, kad reikia operuoti vo- 
tenkdavo ligonį. Operacijos buvo rūšiuojamos pagal tai, kiek vyrų reikės paimti ligoniui prilaikyti. Būdavo didvyrių, kurie atsisakydavo jėgos varžtų ir laisva valia, sutelkę visas savo jėgas, kentėdavo. Taip kentėjo šv. Ignacas Lojolą, kai jo kojos sulaužytus kaulus reikėjo sudėti, o kai kreivai sugijo, teko laužyti ir dar kartą sudėti. Anestezija tada buvo nežinoma. Leonas XIII atsisakė anestezijos, nes jam atrodė, kad krikščioniškai pakeltas skausmas pagal Kristaus pavyzdį turi dvasinę vertę.

AnestezijaLotyniškai “anaesthesia” reiškia jausmų nustojimą, skausmo nejutimą; lietuviškai vadinama apmarinimu. Galima visą kūną apmarinti arba kurią nors dali. Žmonės dažnai anestezijos neskiria nuo narkozės, kuri irgi sukelia jausmų atbukimą, mieguistumą, bet tikrumoje yra skirtumas, nes narkozė yra sukeliama kitomis priemonėmis — narkotikais, kaip antai morfijus, kodeinas, heroinas, demerol, kokainas ir pan. Anestezija skiriasi taip pat nuo analgezijos — skausmo sumažinimo vaistais, kaip pvz. aspirinu.Du amerikiečiai dantistai pirmieji panaudojo anesteziją traukiant dantis. Tai Horace Wells (1844), kuris panaudojo -azoto deguonį N20. Jam nelabai pasisekė savo atradimą viešai pademonstruoti, ir todėl neiškilo. Antras buvo dr. Thomas Mortonas, kuris įtikino dr. Warren panaudoti jo anesteziją. Tai įvyko 1846 m. spalio 16 d., kai Mor- tonas pats pademonstravo naująjį atradimą. Jis atsinešė tą magišką vaistą ir prietaisą, per kurį ligonis turi įkvėpuoti to skysčio dujas. Po tokio pasisekimo atrodė, kad ateity jau visos operacijos bus daromos be skausmo. Dr. Warren turėjo amputuoti vienai moteriai koją ir pakvietė dr. Mortoną anestezijai. Prieš operaciją pasirodė gydytojų draugijos atstovas, kuris griežtai, medicinos vardu, uždraudė naudoti anesteziją, nes, girdi, negalima vartoti medikamento, kurio formulė nėra žinoma ir nėra medikų draugijos patvirtinta. Kilo nemalonios diskusi-

Nijolė Monelienė, vienintelė lie
tuvaitė Čikagoje, pasižymėjusi 
modeliavimo srityje: dalyvauja 
didžiosiose televizijos programo
se (Conway, Adele Simpson, 
Albert Culver, NBC ir kt.) ir 
šiaip Įvairiose parodose. Nese
niai ji buvo išrinkta Čikagoje 
modeliuoti originalius Warner 
Brothers statyto filmo "Came
lot" drabužius. Ji yra SAG ir 
AURA narė, išrinkta manekenų 
unijos valdybon. N. Monelienė 
modeliuos Čikagos lietuvaičių 
siūtų ir megztų drabužių parodo
je, kuri įvyks Toronto Prisikė
limo salėje gruodžio 2 d.

Lietuvos atstatymo penkiasdešimtmečio konferenci joje Vašingtone dalyvavę redaktoriai. Iš kairės 
pirmoje eilėje: J. Audėnas — "Eltos" redaktorius, L. Simutis — "Draugo", J. Kardelis — "Nepri
klausomos Lietuvos", M. Vaidyla — "Sandaros"; antroje eilėje: kun. dr. K. Bučmys, OFM,— "Dar
bininko", kun. Pr. Garšva — "Draugo", J. Sonda— "Keleivio", V. Šimkus — "Laisvosios Lietuvos", 
dr. J. Girnius — "Aidų",.St. Barzdukas — "Pasaulio Lietuvio", kun. Pr. Gaida — "T. Žiburiu"

Nuotr. V. Maželio

Muzėjus domisi lietuvių tautosakaKanados muzėjaus atstovas muz. K. Peacock antrą kartą lankėsi Toronte, kur tęsė lietuviškos tautosakos įrekordavi- mą.Nedaug teturėjau laiko suor. ganizuoti antrąjį šių metų lietuviškų dainų įrašymą Toronte, todėl apsiribojau žmonėmis, kurių telefonas iš pat pirmo karto atsakė. Visus kitus dar kartą prašau nemanyti, kad jie nebuvo reikalingi ar kad jie mažiau vertingi už kitus. Kiekvienas užsirašęs yfa vertingas ir neužmirštas. Žinokite, kad rinkėja yra viena ir nepajėgia laiks nuo laiko kiekvienam asmeniškai priminti.
Pirmutinė šių metų dainininkė buvo S. Šibiiskiene, kuri pati atvyko iš ūkio į Torontą. Ji išdainavo 11 seniausių dainų ir pažadėjo pavasariui daugiau’ Romas Žiogarys pasirūpino dainininkės atgabenimu.Sekanti dainininkė buvo Kunigunda Dobilienė, Sudarant lietuviškų papročių apžvalgą, kuri turėjo būti paruošta prisilaikant kiek galint daugiau Kanadoje ' gyvenančių lietuvių variantų, K.Dobilienės* pavaizduotas vestuves Žemaitijoje dėjau pagrindu vestuvinių papročių aprašymui. Šiandien gailiuosi, kad jos pasakojimo neįrašiau į juostelę, nes dabar esu tik vieną iš nedau- naminių gyvulių turi parazitus:, gelio žmonių, girdėjusi taip gy- pvz. šunys, katės turi daug en- doparazitų, t.y. viduriuose, ir ektoparazitų, t.y. kailiuose. Nerasi šunies ir katės, kurie neturėtų savyje kokių nors kirmėlių *ar kirmėlaičių* kurios, patekusios į žmogų sukelia ligas. Yra daug žmonių, kurie badauja, o čia be reikalo maitinami gyvuliai ir kartais labai brangiu maistu. Be to, reikia gausaus personalo higieniškai gyvulių priežiūrai. Gyvuliai gali būti* labai naudingi studijoms. Universitetų ir studijų institutuose gyvuliai labai gerai prižiūrimi, nes tik gerus gyvulius galima naudoti eksperimentam. Visuomenė gali būti pilnai užtikrinta, kad tie gyvuliai yra lygiai aseptiškai operuojami, kaip ir žmonės, ir yra naudojama tokia pati anestezija, kaip ir geriausiose žmonių ligoninėse. Vivisekcija nėra gyvulių kankinimas. Negalima ant žmonių jokios operacijos daryti ir jokio vaisto naudoti pirmiau nepatikrinus jų veikimo gyvuliuose. Su žmonėmis negalima daryti bandymų. Tai nemoralu. Gyvuliai dėl vivisekcijos daug mažiau kenčia nei gyvuliai, kurie pjaunami mėsai.Taigi, anestezija ne tik žmonių skausmus ir kentėjimus sumažina, bet ir gyvulių, kurie tarnauja medicinai. Pjaunamiems gyvuliams cheminės anestezijos negalima panaudoti, nes mėsa netiktų valgiui. Todėl naudojama mechaninė anestezija — smarkiai suduodama gyvuliui per galvą arba elektros srove (įdedant elektrodus į ausis). Tokiu būdu juos apsvaiginus, kraujas išleidžiamas peiliu.

Dr. Morton, anestezijos išra
dėjas, mirė apleistas, neturtin
gas. Tiesa, Prancūzų Akademi
ja suteikė jam aukso medalį su 
užrašu “žmonijos Geradariui. 
T. W. G. Morton”, bet Amerikos 
kongresas 1862 m. gruodžio 1 d. 
Akademijos suteiktą garbę pa
naikino. Vieną kartą neturtas 
taip spaudė, kad dr. Morton nu
ėjo į krautuvę užstatyti savo me
dalio. Virpančiomis rankomis jį 
išvyniojo, padavė krautuvės sa
vininkui ir paklausė, kiek duo
siąs. Atsakymas buvo — tiek, 
kiek auksas vertas. Pirkėjas, pa
žiūrėjęs į užrašą, paklausė, ar jis 
esąs tas garsusis dr. Morton. 
"Taip, aš esu. Aš jo nenavo- 
riau — man ji davė Parvžiaus sėm brazilietėm Jievai Kutkie- 
Mokslo Akademija”.'Pirkėjas su- nei, Onai Sakalauskienei. Ma- 
sieraudino. davė pinigų ir me- niai Nemurienei. p. Burbienei, 
dalio neėmė. E. Palivonienėi ir už Kanadoje n»L

vą žemaitiškų vestuvių atpasakojimą. Be to, K. Dobilienė išdainavo 6 senoviškas dainas.Eugenija Kemėžienė, nuo pat vaikystės girdėjusi.• dainuojančius žemaičius, šiuo metu mums išdainavo 18 dainų ir pažadėjo daugiau. Ji prisimena ne tik dainą ir jos žodžius, bet ir tikslų dainavimo būdą.Stasys Jaseliūnas, būdamas labai kuklus, toli gražu ne iš karto prisipažino, kiek daug vertingų dainų turi išlaikęs atmintyje* Paskyręs šiam reikalui ištisą darbo dieną, išdainavo 14 puikiausių dainų. Jis būtų išdainavęs ir daugiau, jei mes neturėtumėm tiek sunkumų verčiant tekstus į anglų kalbą. Vertimai, muzėjui* pageidaujant, turi būti kiek įmanoma tikslūs. Paruošimui tikslaus vertimo reikia puikiai žinoti angliškus ūkinių padargų pavadinimus, paukščių, augalų * ir grybų populiarius angliškus vardus. Nesant tos srities specialiste^ tenka daug laiko skirti pasitarimams, įvairių žodynų vartymui. Ir juo senesnė dama, juo didesnės kliūtys! Daugiau negalėdamas skirti laiko (kiek gi žmonių iš viso sutiktų dėl to iš darbo išeiti?) St. jaseliūnas. pažadėjo likusią daugybę dainų išdainuoti pavasarį.
Elena žulienė, visada besido

mėjusi tautosaka ir tautosakos 
rinkėjų darbais, mums išdaina
vo 10 dainų, kurios, tarp kitko, 
labai gerai skamba juostelėje.

Juozas Jankaitis tęsė jau pa
vasarį pradėtas užrašinėti dzū
kų dainas ir šiuo metu jo įnašas 
buvo — 15 dainų. Kadangi tą 
patį vakarą turėdami susitikti 
su skautų skudutininkais, tu
rėjome darbą nutraukti. Tenka 
pastebėti, kad tai dar nevisos jo 
žinomos dainos. Likutį išgirsime 
vėliau. Pas p. Jankaičius buvo 
padaryta ir audinių bei (trofi
nių nuotraukų.

Nepaprastai didelę staigmeną 
padarė Regina Katkienė, kuri, 
važiuodama į Braziliją, paėmė su 
savimi kelias magnetofono juos
teles. Ji grįžo atgal su juostelė
mis, vietomis net dvigubai įra
šytomis! Kiek žinau, pagal p. 
Kutkienės aprašymą, didžiausia 
padėka tenka kun. Jonui Kidy
kui iš Sao Paulo, kuris paskyrė 
daug vargo ir laiko, kad tos 
juostelės būtu užpildytos. Nuo
širdžiausiai dėkoju brangiom se-

dalio neėmė.

DANUTĖ RAUTINŠIENĖįdainuotas dainas — Monikai Jonavičiūtei. Nežiūrint mus skiriančių mylių, jūsų lietuviškos dainos skamba pas* mus Kanadoje ir taip vaizdžiai sako, kad mes visi esame to paties lizdo vaikai, dar toli gražu nepamiršę Tėvynės. Tikiuosi, kad mes gausime ir daugiau jūsų turto!
Kas naudosis?Į mano klausimą, kiek ilgai bus dirbama lietuvių tarpe, muzėjaus atstovo buvo atsakyta — kol bus užrašyta kiekviena lietuviška liaudies daina Kanadoje.Išgirdus tokį atsakymą, paklausiau, kaip bus tvarkomi archyvai ir kas jais galės naudotis. Nėra abejonės, kad naudosis pirmoje eilėje mokslininkai ir studentai. Be to, ir rinkėja turės nuolatinį leidimą naudotis pagamintomis juostelėmis. Taigi, kokia puiki proga išgelbėti tai, kas taip greitai nyksta! Mes patys vargiai bepajėgtumėm tam pakankamai lėšų sutelkti, o dabar visas darbas iš mūsų tepa- reikalaus tik dėmesio!Muzėjaus atstovas išvyko, tačiau dainų užrašymo darbas nesustojo. Mes per šią žiemą turime išsirinkti seniausias dainas, tinkamus naujesnių dainų dainininkus, kurių būtų malonu klausytis plokštelėse, ir visų svarbiausia — surinkti kiek galima daugiau žmonių sutartinėms. Aš naudojau pirmiau už- . rašymui grupę, kuri turėjo daugiausia sutartinių, ir palikau visas kitas grupes, kad geriau pa- ruoštumėm turimą medžiagą ateičiai.SutartinėsKaip ir galima buvo numatyti, senoji sutartinė, kaip tikrai lietuviškas muzikos žanras, susilaukė didžiausio dėmesio. Dar sykį kreipiuosi į visus brangius sutartinės mylėtojus, kurie iki šiol tam paaukojo laiko, prašydama dar paskirti kiek galima daugiau dėmesio tai dainai, kuri daugiausia sudomino muzikos specialistus.Skudučiai ir kanklėsKalbant apie sutartinę, tenka priminti, kad lygiagrečiai su ja eina ir skudučių muzika. Kokia laimė, kad šiam senam menui niekada neprarado meilės Stepas Kairys, kuris nuo Lietuvos nepriklausomybės laikų šį puikų liaudies instrumentą su entu-
Klevelando ^Grandinėlė" Kanadoje

Spaudos balius Hamiltone lapkri
čio 4 d. šiemet buvo tikra jaunimo 
šventė. Atvykusi klevelandiečiu tau
tinių šokiu grupė sutraukė visą vie
tos jaunimą ir senimą. Iš Londono, 
Ont, ją pamatyti buvo atvažiavę vi
sas autobusas “Baltijos” grupės šo
kėjų su savo vadovais. Matėsi daug 
iš Toronto ir artimųjų apylinkių. 
Jaunimo Centras dar niekad tiek 
ūžiančios jaunuomonės nebuvo ma
tęs. Sį sykį ateitininkai pardavė 400 
bilietų. Tai rekordinis skaičius, kurį 
bus sunku sumušti. Klevelando šo
kėjai mus, nors ir išlepinto skonio, 
tikrai sužavėjo. Beveik visą valandą 
truko 48 šokėjų marinė judesių ir 
spalvų pynė, retkarčiais įterpiant ir 
komiškus momentus. Savas taip pat 
jaunimo orkestras, ved. J. Pažemio, 
pylė kadrilių, klumpakojį ir trypti
nį. Atrodė, kad tas šokantis jauni
mas nedemonstruoja ką nors kitiems, 
bet pats linksminasi, nežiūrint per 
veidus bėgančio prakaito, žinovai 
mato prasilenkimą su Čikagos tau
tinių šokių mokyklos dėsniais įve
dime solo šokių, vaidybos ir neįpras
tų judesių, bet žiūrovams tai buvo 
kažkas naujo, nematyto. Jie savo gau
siu plojimu parodė, kad jiem tai 
patinka. Labai stiprų meninį viene
tą Klevelande yra sukūręs L. Sagys 
su savo pagalbininkais, kurių jis irgi 
nemažai sutelkė. Turi net grupės gy
dytoją dr. A Martų, kuris keUonė-

programos matyti, kad jie dar daug 

ziazmu naudojo, kur tik galėjo. Būdamas surištas su miestu, jis ilgai galvojo, kokiu būdu pasigaminti skudučius be braidžiojimo po miškus ir pagaliau nusprendė panaudoti bambuką, kurį galima ir Toronto krautuvėse nusipirkti. Bandymas labai nusisekė ir šiandieną Toronto skautai turi puikią grupę, kurią, kaip pavyzdį, pristačiau muzė- jaus atstovui. Pas Stepą Kairį atvyko vieneto vadovas Regina su skautais; T. Akelaičiu, E. Bir- giola, J. Pluču, P. Pluču, T. Regina, L. Sapliu, V. Žuliu. Jie labai sėkmingai įgrojo dvi dainas: “Buvo dūda Vilniuj” ir “Adatą”. Muzėjaus atstovas labai džiaugėsi šiais pavyzdžiais ir pareiškė viltį, kad kitais metais kiek galint daugiau užrašys tos originalios muzikos. Ačiū mieliems skautams ir ypač Stepui Kairiui, kurio dėka mes šiandieną galime pasakyti: “Dar prašome paklausyti skudučių!” Skautai šiuo metu pradeda ir kanklių grupę, kuriai taip pat vadovaus Stp. Kairys. Kaip malonu, kad šiuos instrumentus Kanados muzėjui pristatys lietuviškas jaunimas, kuris galės įsitikinti, kiek lietuviška- muzika yra įdomi ir svarbi kitataučiams.Audiniai ir drožiniaiIšklausęs sutartines, muzėjaus atstovas pasiteiravo, kokių dar netikėtumų galima sutikti lietuvių tarpe. Dėlto jis paprašė skudučių, audinių pavyzdžių ir drožinių. Buvo nufotografuoti audiniai ir tautiniai drabužiai pas p. Sekonius, kurie labai nuoširdžiai pademonstravo turimą turtą. Apsilankėme pas mūsų dailininką T. Valių. Jis turi kelis dievdirbių padarytus senus drožinius, kurie ypatingai domina Kanados muzėjų. Dar sykį prašau visus, kurie turi ar žino kur yra tokių drožinių, pranešti man tiesiogiai ar per parapijas, kad muzėjus turėtų progos tuos liaudies meno kūrinius nufotografuoti.Baigdama visiems nuoširdžiai dėkoju už talką ir dar sykį kreipiuosi į dainininkus, dainų mylėtojus ir visus muzikus: einame kartu į darbą, kad mūsų įnašas kultūros muzėjuje ir universitetuose būtų vertas tautos vardo!(Autorės adresas: 179 Keele St., Toronto 9, Ont. Tel. 762- 5786).
Spaudos baliaus proga buvo pa

gerbti XII klasę baigusieji lietuviai 
abiturientai, kuriu šiemet buvo 17. 
Jie buvo J. Pleinio kiekvienas indi
vidualiai pristatytas publikai, o 
Bendruomenės pirm. J. Krištolaitis 
apdovanojo kiekvieną V. Augustino 
iliustracijų leidiniu '‘Lithuania”. 
Danguolė Prunskutė buvo išrinkta 
spaudos baliaus karalaite. Į vakarą 
iš Montrealio atvykusiai N. Kazlaus
kaitei, kuri Montrealy Lietuvių Die
noj įgijo iškiliosios lietuvaitės titu
lą, buvo įteiktas buketas rožių.

K. Mileris

Atsiųsta paminėti
Albertas Zubras, IŠEIVIJA IR 

TAUTA 1967 m. rugsėjo 10 d. Mel
burne, Australijoj, Tautos šventės 
proga skaityta paskaita. “Tėviškės 
Aidų” atspaudas, 13 psl.

Anatolijus Kairys, CURRICULUM 
VITAE, vienaveiksmė komiška tra
gedija. Atspaudas iš 1966 m. “Trečio
sios Pradalgės”, 58 psl. minkštuose 
viršeliuose. Spaudė Nida Press, 1 
Ladbrocke Gardens, London, W. 11, 
Britain.

SU DAINA Gražinos šimukonie- 
nės surinktų 392 dainų ir dainomis 
tapusių eilėraščių tekstai. Dainorė- 
lis yra kišeninio formato, 352 psl. 
Nei kaina, nei leidėjas nepažymėti. 
Spaudė T. pranciškonų spaustuvė, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221, USA
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H KULTamEJE VEIKLOJE
FOTO ARCHYVAS lapkričio 19 d. 

Čikagos Jaunimo Centre organizuo
ja skaidrių ir pašnekesio popietę bu
vusiems Freiburgo Ecole des Arts 
et Metiers mokiniams. Pagrindinę 
paskaitą skaitys iš Niujorko atvykęs 
šios meno mokyklos steigėjas ir jos 
buvęs direktorius dail. V. K. Jony
nas. “Draugo” 259 nr. paskelbtame 
pasikalbėjime jis yra pareiškęs: “Ku
riant Freiburgo mokyklą, jai vado
vaujant ir joje dėstant, turėjau tik 
vieną troškimą ir baimę, kad be
prasmiškai prabėgusios dienos mus 
nekaltintų. Freiburgo mokyklos misi
ją turėtų vertinti kiti. Džiaugiuosi, 
kad tos mokyklos auklėtiniai savo 
menu aiškiai kalba už mokyklą ir 
save. Laimingas esu, daug darbo va
landų sudėjęs į jaunąją kartą ir ma
tydamas kokie sodrūs vaisiai bręsta 
jų rankose.” Popietė bus paįvairin
ta šios mokyklos auklėtinių darbų 
skaidrėmis.

J. PAKŠTIENĖS-NARŪNRS trys 
pasakų knygelės vaikams — “Miško 
viešnia”, “Pelkyno uogautoja”, “Ste
buklingoji dūdelė” — šiuo metu yra 
spausdinamos Kolumbijoje, kur spau
dos darbas gerokai pigesnis dėl pa
lankaus valiutos kurso.

LIETUVAIČIŲ CHORĄ Detroite 
suorganizavo muz. St. Sližys, baigęs 
Detroito Wurtlitzer vargonų studijas 
ir š.m. birželio 27 d. Detroito kon
servatorijoje gavęs vokalinės muzi
kos pedagogo diplomą. Choro bran
duolį sudaro 13-16 m. amžiaus lietu
vaitės. Jos bus mokomos lietuvių 
liaudies dainų, kompozitorių dainų 
ir religinių giesmių. Numatoma da
lyvauti tautinių švenčių minėjimuo
se ir giedoti Mišių metu šv. Antano 
parapijos bažnyčioje.

VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO mi
nėjimą spalio 29 d. Kolumbo vyčių 
salėje Woodhavene, Niujorke, suren
gė Lietuvių Moterų Klubų Federaci
jos vietinis skyrius. Pagrindinę pa
skaitą apie Putino kūrybą ir jo gy
venimą skaitė iš Vašingtono atvykęs 
poetas Jonas Aistis. Pluoštą Putino 
eilių pateikė dailiojo žodžio meist
ras akt. Henrikas Kačinskas ir Ka- 
rilė Baltrušaitytė, padeklamavusi po
rą eilėraščių. Programai vadovavo 
Eglė Žilionytė.

KOMPOZ. JERONIMO KAČINSKO 
kūrinių koncertą jo 60 m. amžiaus 
sukakties proga rengia Bostono lie
tuvių visuomenė gruodžio 10 d. 3 v. 
p.p. Jordan salėje. Bostoniečiai ra
ginami gausiu dalyvavimu pagerbti 
sukaktuvininką.

PROF. DR. VYTAUTAS J. BIE
LIAUSKAS, Xavier universiteto psi
chologijos katedros vedėjas, buvo iš
rinktas “The Ohio Psychological As
sociation” Board of Examiner na
riu. Ta proga “The Ohio Psycholo
gist” Įsidėjo jo nuotrauką ir supa
žindino , skaitytojus su lietuvio pro
fesoriaus moksline veikla.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA, 
“Laisvės žiburio” radijo kviečiama, 
1968 m. birželio 2 d. atvyks į Niu
jorką. Su simfoninio orkestro paly
da bus koncertine forma atlikta J. 
Karnavičiaus opera “Gražina”. Gast
rolėse dalyvaus pilnas operos kolek
tyvas.

JAV INFORMACIJOS AGENTŪ
ROS leidžiamas žurnalas “Problems 
of Communism” paskutiniame nume
ryje pateikia Sovietų Sąjungoje esan
čių tautybių ir jų tautiškumo ap
žvalgą. Baltiečių problemą nušviečia 
prof. dr. V. S. Vardžio straipsnis 
“The Baltic Peoples”.

OKU P UOTO J LIETUVOJ
ANSAMBLIS “LIETUVA” dvi sa

vaites viešėjo Jugoslavijoje. Per tą 
laiką buvo surengti septyni koncer
tai Belgrade ir kituose didesniuose 
miestuose. Lietuviškon programon 
buvo įtraukta rusų daina “Verpėjos” 
ir pora vietinių kūrinių — daina apie 
Dalmatijos miestą Splitą, slovėnų 
liaudies daina “Saulė”.* Didžiausio 
pasisekimo susilaukė ansambliečių 
šokis su medinėmis klumpėmis, 
“Gaidys” ir vestuvių šokis.

LIETUVIŠKŲ FILMŲ SAVAITĖ 
spalio 30 — lapkričio 5 d.d. buvo 
suorganizuota Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje ir Plovdivo mieste. Bulga
rams buvo rodomi trys naujausieji 
filmai — “Laiptai į dangų”, “Ma
žasis princas”, “Surask mane”, doku
mentinės apybraižos — “Čiurlionis”, 
“Ten, už durų” ir “Laikas eina per 
miestą”. Ta proga Bulgarijoje lan
kėsi filmų režisoriai R. Vabalas, A. 
žebriūnas, operatorius J. Gricius.

GIEDRĖS LUKŠAITĖS IR BER
NARDO VASILIAUSKO, lietuvių 
vargonininkų, koncertas įvyko P. Čai
kovskio konservatorijos salėje Mask
voje. Svečiai iš Vilniaus atliko sudė
tingus V. Liubeko, J. L. Krebso, D. 
Freskobaldžio, J. S. Bacho ir kitų 
kompozitorių kūrinius.

DOCENTAS DR. J. NAINYS, 
Kauno medicinos instituto teisminės 
medicinos katedros vedėjas, teismo 
medikų kongrese Bailės mieste, R. 
Vokietijoje, skaitė pranešimą apie 
galūnių ilgio nustatymą iš kaulo. Jis 
atstovavo Sovietų Sąjungai su Stav
ropolio medicinos instituto prof. A. 
Litvaku. Kongrese dalyvavo teismi
nės medicinos specialistai iš 19-kos 
pasaulio kraštų.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
SALĖJE įvykusiame jaunųjų meni
ninkų koncerte pianistė Estera Eli- 
naitė atliko keturis M. K. Čiurlionio 
preliudus, R. žigaičio sonatiną ir V. 
Barkausko fortepijoninį ciklą “Poe
zija”. Vilniaus filharmonijos pučia
mųjų kvintetas, kurį sudaro A. Ai
manas, J. Rimas, A. Budrys, J. Slan- 
kauskas ir A. Račkauskas, pateikė 
dvi estų kompoz. H. Otso ir tris , 
prancūzų kompoz. J. Iberto pjeses, 
pirmą kartą supažindino vilniečius 
su naujausiu kompoz. A. Klenickio 
kūriniu — kvintetu pučiamiesiems. 
Filharmonijos simfoninio orkestro 
styginis kvartetas, sudarytas iš jau
nųjų orkestro artistų — P. Kuncos, 
E. Vasiliauskaitės, G. Livšico ir V. 
Kaplūno, pasirinko 1958 m. sukur
tą Jono Nabažo styginį kvartetą, ma
tyt, norėdami pagerbti 60 m. amžiaus 
sukaktį švenčiantį kompozitorių, J. 
Gruodžio buvusį mokinį, kuris jau 
30 m. konservatorijoje dėsto muziki
nių kūrinių analizę, harmoniją ir 
polifoniją. Debiuto koncertinėje sce
noje laukia naujausias sukaktuvinin
ko kūrinys — orkestrinė siuita.

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos tenoras, lapkričio mėn. pa
baigoje Leningrado mažajame operos 
ir baleto teatre dainuos Hercogą G. 
Verdi operoje “Rigoletto” ir Lens- 
kį P. Čaikovskio operoje “Eugeni
jus Oneginas”. Grįžęs iš gastrolių 
Kanadoje, jis jau surengė koncertus , 
Minske, Maskvoje ir Leningrade. Pa
starasis buvo 106-tasis koncertas pa
lyginti dar neilgame jauno daininin
ko kelyje į meno augštumas. šim
tasis V. Noreikos koncertas įvyko 
Hamiltone, Kanadoje.

GRAFIKO EDUARDO JURĖNO 
medžio ir lino graviūrų paroda, ati
daryta “Vilniaus” kino teatro prie- 
salyje, vilniečius supažindina su ke
liasdešimt stambaus formato portre
tų. Šioje portretų galerijoje gausu 
kompartijos veikėjų, kolchozininkų, 
žvejų ir žinomų menininkų. Iš jų 
išsiskiria griežtų linijų kompaktiškas 
kompoz. J. Gruodžio portretas, me
ninė branda esanti jaučiama “Žvejo”, 
K. Požėlos, J. Uborevičiaus, dail. B. 
Uoginto ir kompoz. J. Karoso por
tretuose.

LIETUVIŠKOJO OPEROS TEAT
RO raidą atskleidžia “Minties” išleis
ta teatrologo Vytauto Mažeikos kny
ga “Opera”, apžvalgą pradedanti M. 
Petrausko “Birutės” pirmuoju, pasta
tymu, G. Verdi “Traviata” ir bai
gianti naujausiomis lietuvių kompo
zitorių operomis. Recenzentas A. 
Guobys išvardina knygoje suminėtus 
lietuviškosios operos veteranus — K. 
Petrauską, A. Sodeiką, A. Staškevi- 
čiūtę, J. Mažeiką, A. Kučingį, K. Gu
tauską, P. Zaniauskaitę, režisorius J. 
Grybauską, A. Zauką, dirigentus J. 
Tallat-Kelpšą ir M. Bukšą. Iš pateik
to sąrašo taip ir lieka neaišku, ar į 
jį yra patekę užsienin pasitraukę 
menininkai, kaip pvz. A. Kutkus, A. 
Dambrauskaitė, E. Kardelienė, I. 
Nauragis, V. Jonuškaitė ir talen
tingasis dirigentas Vyt. Marijošius. 
Išsamiausios apžvalgos yra susilaukęs 
operos teatro pokarinės veiklos lai
kotarpis. Komunistinėje spaudoje 
jau nekartą buvo skųstasi teatro me
ninio lygio sumenkėjimu, kurio vie
na pagrindinių priežasčių kaikurie 
Lietuvoje pasilikę dainininkai laiko 
pergreitą didesniu talentu nepasižy
mėjusio R. Geniušo iškilimą iš akom
paniatoriaus j operos teatro vyr. di
rigento atsakingą postą.

V. Kst.

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ 
GAUSITE UŽTAI DAU
GIAUSIA NAUDOS. JOKIŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDŲ.

JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI

Tai geriausia dovana 
Tai vertingiausia dovana

TIK JAV DOLERIŲ
PAŽYMĖJIMAI

DUOS JŪSŲ GIMINĖMS KE
TURIS KARTUS D A U GIA U 

NEI GRYNAIS RUBLIAIS. 
JŪSŲ GIMINĖS GALI TAI 

PATVIRTINTI.
TIK JAV DOLERIŲ PAŽYMĖ
JIMAI SUTEIKIA JŪSŲ GI
MINĖMS GALIM YBĘ NUSI
PIRKTI VISA, KO JIE NORI 
— MAISTO, DRABUŽIŲ IR 
DAUG KITŲ ĮVAIRIŲ DALY
KŲ — AMERIKIETIŠKŲ, VA
KARŲ EUROPOS IR VIETOS 
IŠDIRBINIŲ S P E CIALIOSE 
VNEŠPOSYLTORG D O LERIŲ 
KRAUTUVĖSE LABAI ŽEMO

MIS DOLERIŲ KAINOMIS. 
JŪSŲ GIMINĖS GALI TAI 

PATVIRTINTI.

PILNAI GARANTUOTA 
JOKIO MOKESČIO.

Neimamas joks patarnavimo 
mokestis iš sinntėjo ar gavėjo, 
nes visos išlaidos yra apmoka

mos Vnešposyltorg įstaigų.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
TNTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 U.S.A.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$L900 {mokėti, 6 kambariu, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$10.000 (mokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu (važiavimu; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7500 {mokėti, 8 kambariai per 2 
migštiMt atskiras mūrin*R namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 {mokėti, 10 kambarių atski-

B. SAI
Darbo telef. RO. 2-8255

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

Namų telef. 760-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd.

BGUNTON—DUFFEMN, $21.900, 
atskiras, plytų, 2-jų miegamųjų na
mas; {mokėjimas — $5.000, greitas 
užėmimas, $295 mokesčių.
KIPLING — ALBION RD., $25.500, 
atskiras, plytų, 6 kambarių namas; 
pirmas mortgičius $14.000 iš 6% %; 
didelis sklypas, gražus namas.
WILSON—WESTON Road, $26.900, 
atskiras, 6 kambarių, plytų viena- 
augštis — bungalow; {mokėjimas— 
$7.000, sklypas 50x230; gražus vai
sių sodas, greitas užėmimas, arti 
pne didžiųjų krautuvių ir susisie
kimo.
DUFFERIN — ROGERS ROAD., 
$14.900 pilna kaina, atskiras, priva
tus įvažiavimas,, gražus sklypas, 
mokesčiai $211.

Tel. 249-7691
WESTON ROAD, $27.900, atski
ras, plytų namas, 6 kambariai, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 50x120, 
mortgiaai iš 6%; mėnesinis mokė
jimas $119, įskaitant pagrindinę su
mą, palūkanus ir mokesčius; arti 
prie visų patogumų.
BATHURST—LAWRENCE, $24.900 
kaina, atskiras 6 kambarių plytinis 
namas,, $6.000 {mokėjimas, sklypas 
41x110, privatus įvažiavimas.
DIXON — ISLINGTON, $33.000, 
gražus namas su maudymosi basei
nu.
WENDEL — GARY DR., $28.800 
pilna kaina, 2 šeimų atskiras na
mas, $7.000 {mokėjimas, geras pir-

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

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-130 ir 450-7
Antr. 10-L30

Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 130 ir 450 - 7
Penkt. 10-150 ir 450-8
Sešt.9-12
Sekm. 950 -1

434%
51/2%

61/2%
7%

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
R E A

1072 Bloor Str. W.
HIGH PARK BLVD. — RONCES- 
VALLES, $5.000 įmokėti, mūrinis, 
atskiras, 6 kambarių, 2 virtuvės, 
vieta garažui. Galima tuoj užimti. 
BLOOR — DUNDAS, $5.000 įmokė
ti, 8 dideli kambariai, atskiras,, 2 
mod. virtuvės, naujas alyvos šildy-

QUEEN—RONCESV  ALLES, $5.000 
įmokėti, 7 kambariai per du augš
tus, mūrinis, atskiras; nauja kros
nis, 2 prausyklos. Prašo $24.500.
RUNNYMEDE—ANNETTE, $8.000 
įmokėti, 9 dideli kambariai, mūri-

REAL ESTATE LTD.
L T O R

Tel. 534-9286
nis, atskiras, kvadratinis planas, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, garažas. Par
duos už $28.000.
RONCESVALLES—HOWARD Park 
$8.000 įmokėti,, gerų plytų, atski
ras, 8 kambariai, 2 virutvės, 2 prau
syklos, dvigubas garažas.
JANE— ANNETTE, $10 — 14.000 
įmokėti, naujas namas, viskas mo
derniškai įrengta, labai graži staty
ba, 6 dideli kambariai.
BLOOR—CLENDENAN, tik $3.500 
įmokėti, 6 kambariai, rupių plytų, 
atskiras, naujai išdekoruotas; dide
lis kiemas, garažas.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

BLOOR - DURIE, mūro, atskiras, 7 didelių kambarių, 2 modernios vir
tuvės, įrengtas rūsys, garažas, gražus kiemas.
RONCESVALLES -GEOFFREY~mūro, atskiras, 3 augštų, 15 didelių 
kambarių, kiekviename augšte prausykla, garažas, $400 mėnesinės pa
jamos.
VAKARUOSE 6 butų 7 metų senumo gražus ir pelningas apartamentas. 
ISLINGTON • RODBURN, mūro, atskiras 2 butų po 6 kambarius apar
tamentas, du garažai, kiemas 200 x 150 pėdų.
JANE • ANNETTE, 5 kambarių (bungalow) vienaaugštis namas, gara
žas, privatus įvažiavimas.
ST. CLAIRE • BATHURST, 3 butų apartamentas po 3 miegamuosius. 
Galiu duoti pirmą skolą ant namo iki $10.000 iš 8% % 5 metams.

Čia paskelbti namai verti dėmesio. Viešame pardavime 
Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint p 
jodomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite 
navimą.

tgą patar-

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

<8 TORONT®*
Lietuvių skautų veikla

• Lapkričio 12 d. iškilminga Karasiejus; sveikino Kanados rajo- 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų su- no vadeiva, tėvų komiteto pirminin- 
eiga, dalyvaujant gausiam būriui se- kas ir skautininkių ramovės sėmu
sių ir brolių iš Hamiltono, pradėti nė. Laužo dalyje, kuriai vadovavo v. 
LSSąjungos auksinio jubilėjaus me- s. S. Kairys, labai gražiai pasirodė 
tai Oficialioje sueigos dalyje “Ram- jo mokomi skudutininkai, o ypatin- 
byno” tunto dvasios vadas T. Pau- go entuziazmo sukėlė šešių šatrijie- 
lius, OFM, sukalbėjo maldą, Kana- Čių pirmas pasirodymas su kanklė- 
dos rajono vadeiva s. K. Batūra pri- mis. Skautės atliko dvi daineles, 
segė garbės ženklus apdovanotiems Kanklių mecenatai ir vadovas vx S. 
vadovams ir rėmėjams — ps. A Kairys buvo apdovanoti gėlėmis, gi 
Gotceitui, ps. A Empakeriui, ps. P. muzikė D. Rautinš įteikė po asme- 
Reginai, s. E. Kazakevičiui, K. Rusi- ninę dovanėlę kiekvienai kanklinin-

Ateitininkų Žinios < HM* • Tėvižkės Žibartai • 1967. XI. IS — Nr. 46 (R29)

nui ir p. Tarvydui. Pakeltos į pa- 
skautininkes vadovės A. Biškevičie- 
nė, A Jankaitienė, V. Stukienė ir R. 
Gvildytė davė įžodį, kurį pravedė s. 
D. Keršienė. “Rambyno” tunto tunti- 
ninko pareigas perėmė ps. dr. A. 
Dailydė. Akademinė dalis pradėta 
referatu. Skaitė Z. žolpytė ir ps. J.

kei. Sueiga baigta vaišėmis ir jauni
mo pasilinksminimu.

• Tėvų komiteto ruoštas bazaras- 
vakaras praėjo su dideliu pasiseki
mu.

• Ps. P. Būtėnas paskirtas Kana
dos rajono jūrų skautų skyriaus įga
liotiniu. C. S.

Mielą talkininką p. JUOZĄ ŠARŪNĄ, 
. - ' ' -5 _ ' .

sukūrusį šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname —

Moterų Šalpos Grupė "Daina"

S TORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos jaunių, bokso pirme

nybėse pusbaigmį pasiekė 4 Lietuvos 
boksininkai.

Jesentukyje įvyko Sov. Sąjungos 
kroso bėgimai, kuriuose dalyvavo ir 
keli Lietuvos bėgikai. Geriausiai pa
sirodė T. Raponavičienė, moterų kla
sės 2000 m. bėgime laimėjusi II v. 
Jaunių klasėje B. Juška 4000 m. nuo
tolį nubėgo antruoju. I. Juozaitytė 
merginų klasėje 1000 m. nuotolį nu
bėgo trečiąja. Lietuvos bėgikai šiais 
metais pasirodė silpnokai.

Jaunių futbolo turnyras įvyko So
čyje. Lietuvos jauniai, lemiamose 
rungtynėse sužaidę Iri su Maskvos 
vienuolike, laimėjo II v.

Varšuvoje pasibaigė moderniosios 
penkiakovės rungtynės tarp Lietu
vos ir Lenkijos sportininkų. Koman
dų pirmą vietą laimėjo Lietuva. In
dividualiai pirmuoju tapo lenkas J. 
Vach, o antruoju — J. Rapalys.

Lietuvos kaimo jaunimo draugi
jos “Nemunas” sunkiaatlečiai vie
šėjo Lenkijoje ir draugiškose rung
tynėse įveikė Lenkijos kaimo jauni
mo draugijos LZS rinktinę 5:2.

Sov. Sąjungos antroji rinktinė, ku
rioje žaidžia ir Kauno Žalgirio krep
šininkas R. Venzbergas, Milane nu
galėjo vieną stipriausių Italijos ko
mandų, Al’Onesata 64:57 (23:29).

SPORTAS VISUR
Tunise vyksta tarpzoninis šachma

tų turnyras, kuriame jau sužaista 11 
ratų. Pirmauja — B. Larsen, Danija, 
7,5 taško iš 11 rungtynių; S. Gligo- 
rič, Jugoslavija, 7 taškai iš 10 ir 
V. Hort, Čekoslovakija, 7 iš 11.

Turkijoje vyksta Europos tinklinio 
pirmenybės, kuriose baigmę pasiekė 
vyrų grupėje — Sov. Sąjunga, Veng
rija, R. Vokietija, Jugoslavija, Len
kija, Rumunija, Čekoslovakija ir Ita
lija. Moterų grupėje — Sov. Sąjun
ga, Bulgarija, R Vokietija, Vengri
ja, Olandija, Lenkija, Čekoslovakija 
ir Izraelis.

V. Vokietijos diskininkė L. Wester- 
mann Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 
pasiekė naują pasaulio rekordą nu
metusi įrankį 201-11 pėdų. Senasis 
rusės T. Press rekordas buvo 195- 
10% pėdų.

R. Vokietijos plaukikai pasiekė 
naują pasaulio rekordą 400 metrų 
įvairaus plaukimo estafetėje — 
3:56,5 sek. Senasis rekordas priklau
sė amerikiečiams ir buvo pasiektas 
Tokijo olimpijadoje.

J. Jonaitis-Unitas tiksliais padavi
mais paskutinėse futbolo žaidimo 
minutėse iškovojo 13:10 pergalę 
prieš Green Bay Packers. Jo koman
da šiame sezone dar eina be pralai
mėjimų.

Futbolo aikštėse Sov. Sąjunga Eu
ropos tautų taurės varžybose įveikė 
Graikiją 1:0, Italiją — Kipro salą 5:0. 
Olimpijados atrankinėse rungtynėse

V. Vokietija įveikė Angliją 1:0, nors 
pirmas rungtynes Vokietija buvo pra
laimėjusi 2:0. Pasaulio taurės baig
minėse rungtynėse Buenos Aires Ra
cing po šiurkščių rungtynių įveikė 
Glasgovo Celtics 1:0.

VYČIO ŽINIOS
Berniukai B-C lygos rungtynėse šį 

sekmadienį susitinka su Tridents 
4.30 v. Šios lygos jaunių grupėje 
greičiausiai žais 5 komandos, iš ku
rių vytiečiai yra jauniausias viene
tas. Amžiaus riba šioje klasėje yra 
21 metai, o vytiečiai yra tik 16-17 
metų.

Mergaitės CYO lygos pirmenybėse 
šią savaitę žaidė su Aušros krepši
ninkėmis. Sekančias rungtynes vy- 
tietės žais lapkričio 28 d., 7 v. su St. 
Leos Givins mokykloje.

Treniruotės krepšininkams — Gi
vins mokykloje penktadieniais. 7 v. 
treniruojasi mergaitės, 8 v. — ber
niukai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Rungtynės. Antradienį, 7 v.v., Gi

vins mokykloje kturiolikametės žais 
su Vyčio penkiolikametėm; 7.30 v.v. 
York Memorial gimnazijos patalpo
se (Keel & Eglinton) moterys žais 
pirmąsias lygos rungtynes su G. E. 
University; ketvirtadienį, 8.30 v.v., 
mūsų salėje vyrai žais su Avon; 
penktadienį, 7 v.v., King Edward mo
kykloje vienuolikametės žais su Holy 
Name; sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
mūsų salėje vyrai žais su estų vy
rais, po jų — jauniai — estų jau
niai. Berniukams lygos rungtynės 
prasidės lapkričio 20 d.

Rungtynių rezultatai. Vyrų koman
da Metro lygoje nugalėjo Kodak 78: 
68 ir B-C lygoje latvių H. 72:57. Žai
dė: R. Burdulis 19, 2, K. Grigaitis 7, 
A. Žaliauskas 13, 2, J. Zentinš, 17, 
15, O. Kusneraitis 2, E. Starkutis 11, 
6, A. Nausėdas 11, 6, A. Stonkus 18, 
A. Buntinas 9 ir A. Šlekys 12. Jau
niai B-C lygoje be didelio vargo su
tvarkė praėjusių metų čempijonus 
Tridents 55:32. žaidė: P. Genys 10, 
G. Rautinš 11, A. Strumila 8, R. Ta- 
mulionis 11, E. Ramanauskas 2, A. 
Puzeris 9 ir V. Juzėnas 4. Moterys 
draugiškose rungtynėse laimėjo prieš 
P.S.I. 40:32, o šešiolikametės CYO 
lygoje, neatvykus Holy Name koman
dai, laimėjimą gavo be rungtynių.

Lapkričio 25 d. priešadventiniame 
Aušros baliuje tikimasi turėti svečių 
iš Detroito ir kitų vietovių. (

1968 metais organizuojamos S. 
Amerikos lietuvių krepšinio rinkti
nės išvykos apie pasaulį organizaci
nis komitetas tvirtinamas sekančios 
sudėties: Alg. Rėželis — pirm., V. 
Adamkavičius — vicepirm., Tėv. G. 
Sabataitis, SJ, virepirm., P. Petrutis 
— sekr., K. Kasakaitis, ižd., J. So- 
liūnas — informacijos vadovas; na
riai: Vyt. Grybauskas, D. Tallat Kelp
šaitė, B. žemaitis, P. žumbakis.

Vyr. moksleiviai dėl didelio skai
čiaus suskirstyti j mažesnius būre
lius. Kiekvienas būrelis turi savo 
pinnininką-eeniūną. Toks susiskirsty- 
mas Dadės globėjams ir valdybai- 
Pasidalinimo į būrelius tikslas nėra 
tik tam, kad reikalui esant būtų 
lengviau visiems telefonu apskam- 
binti, bet kad kiekvienas būrelis at
liktų ką nors ir vienas. Patartina, 
kad atskiri būreliai susitiktų ir pa
sikalbėtų įvairiais klausimais. Ge
riausias susitikimo laikas sekmadie
niais po 10 vai. Mišių. Kodėl nesu
sirinkti į ateitininkų kambarį bent 
15 minučių?

Globėjų posėdis, dalyvaujant dva
sios vadui ir tėvų komiteto pirmi
ninkui, įvyko lapkričio 9 d

Hamiltono moksleivių būrys aplan
kė torontiškius praėjusį savaitgalį. 
Šeštadienį įvyko bendras susirinki
mas, po tėvų komiteto paruošti 
užkandžiai ir vakare bendri šokiai. 
Sekmadienį visi kartu dalyvavo 10 
vai. Mišiose, kur jaunimas kartu gie
dojo, pritariant gitarom.

Vyr. moksleiviai dėkoja tėvų ko
mitetui už paruoštus užkandžius ir 
seselėms už patalpas.

Sekmadienį, lapkričio 19, pas sese
les įvyksta fantų lietus ruošiamam 
bazarui. Kadangi seselės prie ateiti
ninkų veiklos Toronte daugiausia 
prisideda ne tik darbu, bet ir pa
talpomis kas sekmadienį, tad visų pa
reiga ką nors geresnio ateinančiam 
bazarui paaukoti. Nepamirškime! Tai 
pareiga!

Ateitininkų stovykla kas vasarą 
įvyksta tėvų pranciškonų stovykla
vietėje. Atkreipkime dėmesį į sto
vyklavietės atstatymo komiteto iš
siuntinėtus laiškus. Ateinančią va
sarą juk vėl ten pat įvyks ateiti
ninkų stovykla. Sutvarkymui reikia 
lėšų.

Ateitininku būti nėra lengva, bet 
smagu. Tėvams reikia prisidėti auka, 
vaikams reikia sugaišti dalį savo
laisvalaikio. Ir vieniem ir kitiem 
reikia aukotis, bet ta auka yra ma
loni, nes tikslas kilnus. “Visa atnau
jinti Kristuje” apima labai plačius 
darbo laukus — visą gyvenimą. Dirb
kime kartu!

Gintarių susirinkimas — sekma
dienį, lapkričio 19 d., 2 v.p.p., Lietu
vių Vaikų Namuose.

“Modernios mergaitės” diskusijų bū
relis, ką tik įsisteigęs Toronte, vėl 
susirinks Šv. Jono Kr. par. mažojoj 
salėj lapkričio 17, penktadienį, 5.30 
v.v. Nuotraukoje matome keletą mer-
gaičių, svarstančių temą “Kas yra 
draugystė?” Šis .būrelis renkasi kas 
trys savaitės, leidžia savo laikraštėlį, 
diskutuoja šių dienų jaunų mergaičių 
problemas ir domisi lietuviškais rank
darbiais. Priimamos tik gimnazijos 
mokinės. Kreiptis pas kun. P. Ažuba
lį arba seselę Igne Liet. Vaikų Na
muose. '■ •

CDWNfRS

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir 

remontus

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

Kiekvieno mėnesio pinną savaitę (lapkr. 4—11) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

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

Okupuotos Lietuvos 
muzikai Švedijoj

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
gystės “kultūros savaitė” nebu
vo boikotuojama. Pats premje
ras Erlanderis dalyvavo jos už
daryme, o pavaduotojas atida
ryme, ir spauda tą įvyki atžy
mėjo. Antra, negalima sakyti, 
jog švedai būtų ypatingai susi
domėję Baltijos valstybių padė
timi. Tai vargiai menininkų boi
kotas reiškia kokį nors rezer
vuotumą “LTSR” atžvilgiu.

Vienas dalykas aiškus: šiuo at
veju atsakingieji švedų sluogs- 
niai pasirodė mažų mažiausiai 
stokoj ą vaizduotės. Nebuvo pa
daryta jokių pastangų išskirti 
su politine propaganda nieko 
bendro neturintį kultūrinės kū
rybos momentą. Pirmųjų lietu
viškojo meno pasaulio kregž
džių pasirodymas kitoje Balti
jos pusėje buvo nepastebėtas ir 
neįvertintas, jau nekalbant apie 
tai, kad neišgirsti Vilniaus sty
ginio kvarteto buvo tikras nuos
tolis kiekvienam kamerinės mu
zikos mėgėjui.

“Upsala Nya Tidning” nuola
tinis muzikinio gyvenimo ap
žvalgininkas augštai įvertino 
kvarteto meninį pajėgumą ir 
neabejotinai išreiškė bendrą vi
sų klausytojų apgailestavimą, 
kad dėl rengėjų kaltės lietu- 
viškasis kvartetas liko nepažįs
tamas švedų muzikinei visuo
menei. — A. L.

Red. pastaba. Nežiūrint visų 
aplinkybių, sunku spręsti apie 
įvykį. Vertinant pagal turimus 
duomenis, aiškiai matyti, kad 
dėl politikos brukimo kalti so
vietai. Jie susiejo koncertus su 
Spalio revoliucijos sukaktimi, 
kuri savo ruožtu primena Lie
tuvos okupaciją. Panašios lini
jos sovietai laikėsi ir Kanadoje 
— koncertus primygtinai siejo 
su propaganda, o menininkus 
lydėjo kompartijos politiniai 
sargai, kurių buvimas pabrėžė 
oolitini koncertu pobūdi bei 
jieškoiima simpatijų sovietinei 
okupacijai.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS 

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
PACIFIC AVE — BLOOR, $3.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis namas, 
dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu, ilgas sklypas, viena skola lO&ai 
metų. »I
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras na
mas, vandens alyvos šildymas, garažas su plačiu įvažiavimu.
JANE — BLOOR, $15.000 įmokėti, gražus 10 labai didelių kambarių ats
kiras namas, 3 prausyklos, puikus kambarys rūsyje su baru ir atviru ži
diniu, garažas su privačiu įvažiavimu; galima tuoj užimti.
HIGH PARK — BLOOR, $20.000 įmokėti, puikus vos keleto metų senu
mo atskiras triburis - tripleksas, 17 kambarių, virš $5.600 metinių pa
jamų, garažai su plačiu įvažiavimu. I
EGLINTON — KEELE, apie $25.000 įmokėti 6 butų apartamentas, di- . 
deli kambariai, vandens alyvos šildymas, garažai ir 100% parkinimas, 
geras nuomojimui rajonas.
INDIAN RD. — BLOOR, $15.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras namas, 
2 prausyklos, 3 virtuvės, vandens alyvos šildymas, netoli Bloor.
BLOOR — HIGH PARK, 6 butų apartamentas — šešiabutis, 4—3jų mie
gamųjų ir 2 butai 2-jų miegamųjų, garažai, keleto metų senumo, virš 
10.500 metinių pajamų, nepertoUausiai nuo požeminio traukinio, puiki 
nuomojimui vieta. I . > > i • ISi
PALIKIMAS — graži krautuvė ir 2 butai, Roncesvalles — Howard Piark 
rajone; prašoma kaina $39.000; galima siūlyti mažiau; turi būti parduo
ta.
KINGSWAY — DUNDAS, $10.000 įmokėti, visai naujas, 8 kambarių per 
du augštus atskiras namas; garažas su privačiu įvažiavimu, puikiai už
baigtas rūsys, 2 prausyklos,, graži, rami gatvelė.
VAKARUOSE — investavimui, apie $50.000 įmokėti, 3 krautuvės ir 6 
apartamentai, maždaug 7 metų senumo; virš $17.000 metinių pajamų; 
SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

PR. K E R B E RI S
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7% 
MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m a n A AJA 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAIVIA 
KREDITO KOOPERATYVE «

MOKAME n
434% už depozitus.
514% numatyta už Šerus

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

AL. GARBENS
« 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

INDIAN GROVE, $5.000 įmokėti, atviras mortgičius balansui; 6 kambariai 
per 2 augštu, 2 modemiškos virtuvės, nauja apšildymo sistema, dviem 
automobiliam vieta; prašoma kaina $24.900.
DEWSON — RUSHOLME, $24.900 pilna kaina, 8 dideli kambariai, 3 vir
tuvės, labai geram stovyje, garažas, įmokėti $8.000.
KETURBUTIS — (fourplex), $25.000 įmokėti, balansui vienas atviras 
mortgičius; gražus pastatas, gražioj vietoj, 4 garažai, pajamos $600 į 
mėnesį.

RONCESVALLES ST. KRAUTUVE $15.000 įmokėti, atskiras pastatas per 
2 augštu, krautuvė (variety gift shop) gera proga perimti verslą nemoka
mai, nuperkant pastatą 2-jų miegamųjų, butas antrame augšte, dvigubas 
garažas, vandeniu, alyva apšildomasu _____

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.

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

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

Madžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams Ir Ogiau 
B-vės atst C.’(CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

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

A. J. MORKUS
KKAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$5.000 {mokėti, St Clair - Oakwood, atskiras, mūrinis 7 kamb., dviejų 
augštų ir 2 kamb. butas rūsy, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas. 
Garažas.
$7.000 {mokėti, High Park Ave., mūrinis, 8 dideli ir šviesūs kambariai; 
naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 vonios; tik 6% % mortgičius.
$2.500 {mokėti, Bloor - Margaretta, 7 kamb. mūrinis, 2 virtuvės, naujas 
šildymas, užpakaly privažiavimas,
$19.900 visa kaina, naujas, modernus, statybininko bungalovas, atskiras, 
gerų plytų, 3 miegamieji, vienas turi du įėjimus ir vonią (tinka atskirai 
išnuomoti); didelis salionas, moderni virtuvė; 2 modernios vonios, labai 
puošniai ir gerai įrengtos, elektrinis apšildymas, garažas, didelis sklypas; 
maži mokesčiai. TDc 40 min. nuo Toronto, prie ežero. (Keswick). '

©kis (Farma)
108 akrai, miesčioniškas gyv. namas (6 miegamieji); geras tvartas — dar

žinė; išilgai farmos plentas (tinka padalinti po 10 akrų), lygi ir der
linga žemė; 3 mylios nuo liet vasarvietės (Springhurst — Wasaga), be 
mortgičių. {mokėti tik $5.000.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai- 
rioee vletooe Ir įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm «ąlygom patirsiu ■ųrtgMSkfc

Vyt. Morkls J. Kaukelis A. Bliudžius Atv. (MielJažukė) Wlstoski



karietis turistas klausia vieną

7 PSL. • Tėviškės Žiburiai •

revizijos komisija. Tai labai svar-

PAAUGLIAI SIAUTĖJA ČIKAGOS

P. BARAUSKO AGENTŪRA

231 -2661 233-3323

MAŽŲJŲ MIRTIS
Jūsų vedamasis “Mažųjų mirtis” 

- yra teisingas ir pamatuotas, bet jau-

* '"'“‘ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisėm 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6166. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

® SKAITYTOJAI PASISAKO ™Nr. 48 (929) Kerštas

APDRAŪDA
• VERSLO a 

SONALO IR DAIKTU (BONDS) • «V ATSITI-
KIMU • MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • MR- 
NESNES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METU PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

žosioms kolonijoms. Norėčiau nuro
dyti ir priešingų atsitikimų, kuriais 
galima pagrįsti, kad jau taip blogai 
nėra. Tuo nenorėčiau išaugštinti ar 
išgirti kaiką... Bet vienas dalykas 
yra aiškus, kad, jei yra daroma, ga
lima padaryti, nors butų ir maža ko
lonija. Mūsų Rodney kolonija viena 
iš mažiausių. Pastovus darbas pasie
kia savo. Su laiku gal ir mūsų kolo
nija išsibarstys, kai jaunimas išeis 
savo keliais, bet skaitau, kad tai na
tūralu, nes jis eina į pasaulį.

Pridedu vietos laikraštį anglų kal
ba. Mes perdaug nesiafišavom, bet 
žmonės, matyt, stebėjo. Atėjo laikas, 
kad prakalbėjo, parašė. Parašė nie
kieno neprašomi, šis laikraštis nėra 
visai nereikšmingas. Jo redaktorius 
L. Lashbrook redaguoja ir kitą ly- 
giagretų laikraštį West Lomėje, šie 
laikraščiai metai iš metų laimi pre
mijas kaip geriausiai redaguojami 
mažųjų vietovių laikraščiai Ontario 
provincijoj ir kaikada Kanadoj. Tai 
ir svarbu! Antras dalykas yra tas, 
kad mūsų tikslas eiti ir dirbti dau
giau tarp svetimųjų. Reiškia ir čia 
tikslas atsiektas: lankosi mūsų tarpe 
žinomi žmonės ir palankiai parašo ne 
tik apie mus, bet ir apie mūsų kraš
tą. Prie to turiu ir daugiau įrodymų, 
bet šį kartą tiek.

Nepaneigdamas Jūsų tiesaus ir pa
matuoto vedamojo “Mažųjų mirtis”, 
skaitau, kad šalia ano straipsnio rei
kia duoti ir kai ko džiuginančio ir 
tai lygiagretaus, — kas atsvertų ir 
paskatintų! V. Ignaitis

LIETUVOS NEBUVO
Veltui jieškojau Lietuvos pasauli- 

nėję parodoje Montrealyje — jos 
nebuvo, nors apie ją daug buvo

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kairiomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

kalbėta. Sov. Sąjungos paviljone pa- lapkričio 19 d., 1230 v.p.p. Windso- gas flirtuoja su tavo žmona? 
siteiravau pas vieną pareigūną, ar ro lietuvių parapijos salėje, 808 Ma- — Nusukčiau jam sprendą. 
yra lietuvių. Jis atsakė: “Ten, kam- rion Avė. Bus aptariami apylinkės i; —7 O mano kerštas būtų daug
pe, yra lietuvis iš Vilniaus.” Prieinu, veiklos reikalai, renkama valdyba ir 
kalba, atsako lietuviškai, gražus vai
kinas. “Aš iš Lietuvos, Vilniaus, pas 
mus viskas gerai, visko turime, da
bar daug geriau, Sibiran nebeveža, 
rusų mažiau atvažiuoja, turime dau
giau laisvės ir Lt”

Simpatiškas lietuvis viską parodė, 
kas buvo iš Lietuvos atvežta, atsi
prašė ir nuėjo, nes vėl būrys lie
tuvių laukė prie jo stalo. Vienas 
klaidžiojau, vaikščiojau po milijoni
nės vertės paviljoną: mašinos, laivai, 
plakatai, telvizija, filmai — viskas 
persunkta propaganda. Prieinu tapy
tojų kampelį. Kūriniai realistiniai, 
neblogai nupiešti. Ties vienu susto
ju ilgiau, štai raumeningas jaunuo
lis (“liaudies sūnus”) su šakėmis 
rankose laiko pamintą po kojomis 
paskendusį kraujuose gražiai apsi
rengusį vyrą, atseit kapitalistą. Klai
ku pasidarė. Už ką tas savas tautie
tis nudurtas ir po kojomis pamintas? 
Jis irgi žmogus. Ar jis kaltas, kad 
kitaip galvojo kaip Stalinas ar visas 
Kremlius? J. D.

Toronte, ypač rytiniame, labai gir
tuokliauja nepilnamečiai, daro me
džiaginę ir moralinę žalą ramiems 
piliečiams, nesibijodami patekti į po
licijos rankas. Policija nepakanka
mai kontroliuoja ir gaudo tuos nepil
namečius vandalus. Kanados įstaty
mų saugotojai ir visuomenės veikė
jai, kurie kalbate apie gražią Kana
dos ateitį, išdrįskite pagaliau sutram
dyti vandalus ir apvalyti visuomenę 
nuo pūliuojančių žaizdų. Susirūpin
kite jaunuomenės auklėjimu. Prie
šingu atveju, graži Kanados ateitis 
bus palaidota palaidos jaunuomenės.

B. P.

St. Catharines, Ont
LENKŲ PIJONIERIŲ PAMINK

LAS pašventintas lapkričio 4 d., da
lyvaujant gausiai miniai žmonių, 
vietinių atstovų ir federacinės vy
riausybės atstovui dr. St. Haidasz. 
Pastarasis pasakė kalbą, kurioje iš
kėlė lenkų ateivių nuopelnus Kana
dai. Jis ypač pabrėžė inž. C. Gzows- 
kio darbus. Jo vardu pavadintas ir 
parkas “Sir Casimir Gzowski Park”, 
kur pastatytas Kanados šimtmečio 
proga lenkų paminklas. S.

LIETUVIŲ VETERANŲ SĄJUN
GOS ‘‘RAMOVĖ” St. Catharines sky
riaus }v-ba rengia Lietuvos ginkluo
tų jėgų atkūrimo ir Vyčio Kryžiaus 
žymenio įsteigimo minėjimą lapkri
čio 25, šeštadienį, slovakų salėje, 
Welland ir Page gatvių kampas. Pra-

džia — 7. v. v. punktualiai. Paskaiti
ninku bus Lietuvos kariuomenės kū
rėjas savanoris, dviejų Vyčio kry
žių kavalierius Antanas Šukys. Me
ninę programą atliks Toronto mišrus 
choras, vad. kun. B. Jurkšo. Akla
macija — Stasės Zubrickienės. Šo
kiams gros puiki kapela, bus loterija, 
baras. Visus tautiečius prašome da
lyvauti Kariuomenės šventės minė
jime ir prisiminti kovojusius ir pa
aukojusius gyvybę karius už Lietu
vos laisvę. Didžiausia kariui, žuvu
siam kovos lauke, pagarba, kai jis 
tautiečių prisimenamas. Tad nelikim 
skolingi savo kariams didvyriams, 
nes jie atidavė brangiausią savo tur
tą — gyvybę už tautos ir valstybės 
laisvę. Skyriaus valdyba

1736 Dundas St. W.

7H0 Qneer St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733 Vestuvinės nuotraukos 

Meniškos vaikų nuotraukos 
Portretai ir kt.

Scv. R. Stasiufa

ką atsirado nuostabus 
vaikiukas, tavo giminaitis.

Vykite tą apgaviką šalin.
minima Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukaktis. Naujo
ji valdyba privalo turėti pilną dau
gumos pasitikėjimą. Yra ir daugiau 
reikalų apsvarstyti, kuriuos buvusi Teisme
apyl. valdyba ir visi Windsor© lie- Teisėjas kaltinamam automo- — Vengrijoj partiniai laikraš- 
tuviai iškels. P. J. bilio vairuotojui: čiai (kitokių nėra) skundžiasi,

— Per 8 dienas tamsta sužei- kad fabrikuose dykinėjama. Va
dei 4 žmones.

— Atsiprašau, pone teisėjau,
LONDON, ONT.
LIGONIAL Viktorijos ligoninėje 

gydosi Antanas Jonynas. Jau ilgesnį 
laiką šv. Marijos ligoninėje serga 
Antanas Petrauskas. Ką tik iš li
goninės grįžo po sėkmingos opera
cijos Linda Cicėnienė. Truputį anks
čiau iš ligoninės grįžo poilsiui pas 
dukrą Birutę ir sūnų Algimantą Ei
mantus Samijoj Ona Ratkevičienė. 
Linkime visiems atgauti pirmykštę 
sveikatą.

HAMILTONO ATEITININKŲ BA
LIUJE iš Londono dalyvavo 27 as
menys, beveik visi jaunimo ansamb
lio “Baltija” nariai. Dalyviai parsi
vežė gražių įspūdžių. D. E.

— Kaip tai? Aš čia turiu visas 
bylas ir aiškiai matosi, kad ke
turis.

— Taip, bet vieną ir tą patį aš 
sužeidžiaud du kartu...

Paslaptis
— Klausyk, Juozai, ar tu ga

lėtum išlaikyti paslaptį?
— Mažiausios abejonės. Kas 

per paslaptis?
— Man reikia 20 dolerių.
— Tavo paslaptis 100% ga

rantuota. Aš niekad nieko pana- 
šaus negirdėjau...________  '

niekas pas juos nestreikuoja.
— Dėl to, kad valdančioji kla- 

nepastebėtų, — atsakė darbinin-

— Dėlko jūsų darbo produk
cija tokia menka?

— Dėl to, kad valdončiaji kla
sė nedirba.

Kirpykloje
— Kodėl tamsta, kirpdamas 

man plaukus, pasakoji tokius 
baisius anekdotus?

— Todėl, kad tada atsistoja 
tamstos plaukai ir man lengviau 
kirpti. Parinko Pr. Al.

(Atkelta iš 3-čio psl.)

šoko, skambino pianinu. Tai turbūt 
muzikaliausia JAV lietuvių šeima. — 
Lietuvių Fotą Archyvas, kuriam va
dovauja kun. A. Kezys, SJ, lapkričio 
5 d. buvo surengęs antrąjį šio se
zono skaidrių rodymą ir pašnekesį 
tema “Spalvotoji fotografija”. De
monstruotos V. Valaičio, V. Augus
tino ir A. Grigaičio spalvotos nuo
traukos.

Pajieškojimai
Pajieškomas giminių Lietuvoje Ar- 

turas Kaptainis, sūnus Viktorijos 
Rimkūnaitės-Kaptainienės. Anksčiau 
gyveno Toronte. Rašyti: V. Zawads- 
kienė, 376. Horace St., Winnipeg 6, 
Manitoba.

VEDYBINIAI SKELBIMAI
PASITURINTIS VYRAS, našlys, 54 
m. amžiaus, gyvenantis Niagaros pu
siasalyje, Kanadoje, nori susirašinėti 
vedybų tikslu su moterim iki 50 me
tų amžiaus. Gali būti ir našlė. Rašy
ti “Tėviškės žiburių” administracijai 
ir pažymėti “Našliui”.

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistoriniai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y., 
11731, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reiknrenys.

NOTARAS

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

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 y.v. 
v.p.p. išskyrus tredadien. ir sekmadienius.

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1177 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas>

Telefonas LE. 24109

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1796 BLOOR ST. W. (pri* Keele,
Priėmimo vo Ian dos: 

pirmadieniais Ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1373

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

DR. V. J. MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. - 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

BALTIC MOVERS

Prieš pirkdami vartotus sutemo-

Mokome tu standartinėmis.

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b

patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

Skyrius:
894 COLLEGE ST.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika
1000 College St., • LE. 1-3074 . Sav. P. UzbaU*

A.P. GARAGE 
60 HOWARD PARK AVE 

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visos mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate-

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnai 

430 BATHURST ST.

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

D R. N. NOVOŠICK1S 

danty gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathamt) 

Tel. 534-3370
Priima Docientus iš anksto susitarus

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami J tolimesnę kelionę, patikrinti Ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i
RIaax 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Bloor Auto rite (aarcige das ir conege). Tet 5314305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • - TEL. EM 6 - 6109 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau J 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
243 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tatp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 A. B. Beresnevičius

International 
Driving School 

WALDI
Caatrinš (staiga 691 A>«atte St.,

VLSŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4-1403 

30 Dewson St, Toronto, Ont 
PLUMBING and HEATING*" 

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

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

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

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

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria ak'ų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.

JORDAN ir SCHENKER FURS 
116 Spadlna Ave. 7-sis augštas, 

teL 366-7138
Gamina kailinius, moteriškus ap
siaustus, puspalčius, minką kai

lius, apikakles, kepures.
Pilki ir juodi avies kailio apsiaus
tai, Aliaskos ruonio, bebro ir kiti 

puikūs kailiai

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-rai namas nuo Roncesvallei) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vaL vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal rositarhną,
1*82 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. S. JANUSONIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

182 Yorkview Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale 
Telefonas 221-9775

N A M V, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769*4612 
769-4131
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salėje. Pokalbį “Moderni mergaitė” 
praves seselė Igne. Kviečiame lietu
vaites gausiai dalyvauti.
.— Salės atnaujinimo darbai bai

giami. Netrukus salė bus pilnai nau
dojama parengimams ir organizaci
jų veiklai. Šiuo metu pradėti atnau- 
jinimo darbai muzikos studijos.

TORONTE
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Mišios šį šeštad., 7.30 v. 
a.a. D. Karosienę, užpr. p. Miniotai;
8.30 v. — už iOL M. Gumauskienę, 
užpr. p. Gumauskai; 9 v. — už a.a. J. 
Danisevičių, užpr. p. ščiukai iš Ha
miltono; šį sekmad., 9 v. — už a.a. 
K. Siminkevičių, užpr. p. Siminkevi- 
čiai; 10 v. — už a.a. U. Grinskienę,

— Jaunimo choras rengia naujų užpr. p. Vingeliai iš Čikagos; 11.15 
giesmių kalėdinį repertuarą. Prašome 
visus jaunuosius choristus neapleis
ti choro repeticijų sekmadieniais po 
10 vaL mokinių pamaldų.

— Parapijiečiai lankomi šiauri- - 
niuose Toronto priemiesčiuose.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
matai paminklams išliedinti šios sa
vaitės pradžioje. Nauji pamatai ne
bebus liejami iki sekančio pavasario.

— šį šeštadienį 8 v. ryte metinės 
Mišios už a. a. Ireną Pacevičiūtę.

— šį šeštad. 8.30 vx. pamaldos už

šią šiomis dienomis Lietuvoje. Ve
lionė buvo sulaukusi 104 m. am-

— ŠĮ sekmadienį 11 vai. pamaldo
se prisimenamas karininkas a.a. Ka
zimieras Zubras, neseniai miręs Či
kagoje.

Leidiniui “Lithuanians in Ca
nada” paremti į garbės prenu
meratorius įsirašė KLB St. Ca
tharines apylinkės valdyba, at
siuntusi $25. Kanados Lietuvių 
Fondas, kaip mecenatas, atsiun
tė $500 čekį. Nuoširdus ačiū.

Toronto universiteto bibliote-

dinį. Lietuvių visuomenė kvie
čiama nedelsiant užsisakyti mū
sų leidinį, kuris bus geriausia 
dovana svetimtaučiams 50 metų 
Lietuvos nepriklausomybės .pa
skelbimo proga. Aukotojų sąra
šas, kuris bus įdėtas knygoje, 
dar neuždarytas. Aukas ir pre
numeratas siųsti administraci
nės komisijos iždininko adresu: 
A. Viskontas, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont.

Vidas Augaitis, pavasarį sėk
mingai baigęs Yorko universite- 

. tą, tolimesnes teisės studijas tę
sia Osgood Hall.

Visuomenininkai M. ir J. Kar
kos spalio 28 paminėjo savo ve
dybinę 25 metų sukaktį šauniu 
pobūviu, kuriame dalyvavo gau
sus būrys šeimos bičiulių ir gi
minių. Iš Čikagos buvo atvykęs 
p. Karkienės brolis dr. Grinius 
su ponia. Sveikino: T. Ambrozi- 
jus, OFM, Prisikėlimo par., p. 
Sakus — mokslo draugų, p. Ma
tulevičienė — šalpos grupės 
“Daina” vardu. Vaišėms vadova
vo sūnus dr. Rimas Karka. Nuo
širdūs linkėjimai sukaktuvinin
kams, uoliems lietuviškos spau
dos rėmėjams ir bendradar
biams. G.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. M. Arštikai- 
tytei-Uleckienei irdr. A.Užupienei-Lu- 
kienei už rūpestingą medicininį pa
tarnavimą man viešint šiame krašte. 
Ypatinga padėka dr. T. J. Pashby už 
sėkmingą akies operaciją ir minima- 
linį mokestį. Lietuviškas ačiū —

A. Prakapienė

DIDELIS PASIRINKIMAS dovanų 
Į Lietuvą per GRĄMERCY SHIPPING 
CO (žiūr. skelbimą), 118 East 28 
Street, New York, USA. Duoda 10% 
nuolaidą užsakant automobilius, te
levizijos priimtuvus ir kt. Turi di
delį pasirinkimą žemiausiomis kai
nomis medžiagų, maisto siuntinių ir 
kt Gramercy, 744 Broad Street Ne
wark, N. J., turi ryšius su Sov. Są
jungos užsienio banko skyrium ir 
persiunčia pinigus per dvi savaites. 
Persiuntimas apdraustas ir garan
tuotas. (Sklb.)

Vartotų drabužių krautuvė 
“Opportunity Shop” praneša, 
kad turi įvairių tinkamų drabu
žių ypač šeimoms. Išpardavimas 
—■* lapkr. 25. Adresas: 539 
Mount Pleasant Road. Tel. 481- 
4384.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programoj girdimo* 
du kortu* per savaitę —“ 

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

Oakville, Ont, Kanada; 
Sekmadieni: 2 — 230 v.p.p.

Programos ved.—J. R. Simanavičių*, 
111 Roncesvalle* Ava., Tarauto 3, 
Ont. LE 4-1274. Ta* pats adreso* Ir 

"Dainos" dovanų ir plokltellų 
krautuvė*.

Citv Driving School 
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami

IVfS BATHURCT ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1381

Pirmų kartę Toronte
Lietuvių Verslo Sąjungos iškilmingas

1967 m. lapkričio 18 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro

fiS -MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— Lapkričio 19, sekmadienį, po Su
mos Šv. Elzbietos Dr-jos pusryčiai. 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

— Ligoniai ligoninėse: Royal Vic
toria — R. Skučas ir Jz. Jaseckas; 
Prince Edward — J. Zenauskas; Not
re Dame — Petronėlė Bandžiuvienė. 
Yra nemažai ligonių, sergančių na
muose.

— Klebonas lanko Bourbonniere, 
Jeanne D’Arc, Charlemagne, De la 
Salle; kun. J. Gaudzė — Rosemonte 
gatves tarp Balanger ir Rosemount 
Blvd, nuo 10 Ave iki Des Ecores.

— Iš Šv. Kazimiero bažnyčios pa
laidotas lapkričio 8 d. Jonas Stanke
vičius.

— Lapkričio 12 labai gražiai pasi
rodė mūsų naujai susiorganizavęs 
mišrus choras, vadovaujamas muz. A. 
Ambrozaičio. Dar nevisi pilnai įsi
jungė į choro repticijas; prašoma ne
delsiant prisidėti prie choro. Repti
cijos — po Sumos sekmadieniais ir 
trečiadienių vakarais 7.30 v.

— šv. Kazimiero parapijos metinis 
bazaras pasibaigė. Jam daug buvo 
ruoštasi renkant daiktus ir aukojant 
savo laiką bei darbą. Didelė padėka 
tam nedideliam dirbančiųjų būreliui. 
Pajamos bus žymiai mažesnės šiais 
metais galbūt dėl Expo. Prie bazaro 
darbų, kiti net ištisas kelias dienas, 
dirbo šie asmenys: p.p. Paznokaitie- 
nė, Girdauskienė, Paznokaitis, Gruč- 
kūnienė, O. Jasiūnienė, L. BeĮnotie- 
nė, Milienė, Baršauskienė, M. Arlaus
kaitė, Laimikienė, Petrulienė, Klei- 
zaitė, C. Brazauskaitė, Mrs. Russell, 
Bagatavičienė, Yuškienė, A. Jasiūnie
nė, J. Narkeliūnaitė, Šmitienė, Alens- 
kienė, Mališauskienė, Kleizienė, A. 
Mikelėnienė, Minelgienė, Mrs. Blac- 
kie, Savickienė, Dasienė, Gargasienė, 
Gabrusevičienė, Naujokienė, B. Pau
lauskaitė, Norienė, Makauskienė, Mr. 
Russell, Ch. Milius, L. Bohemie, W. 
Kalinauskas, Jz. Laimikis, J. Gabru- 
sevičius. Buvo ir daugiau padedan
čių. Taigi, visiems didžiausias ir nuo
širdžiausias ačiū! Bazaro pelnas bus 
paskelbtas vėliau .

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $220.22. KJ.G.

Iš okupuotos Lietuvos pas sa
vo brolį Juozą Laurynaiti, mais
to krautuvės savininką, atvyko 
kaunietė Marija Indanauskienė. 
J. Laurinaitis turi maisto krau
tuvę Frontenac 1918. Jis yra se
nosios emigracijos lietuvis. Se
suo turi leidimą viešėti pas sa
vo brolį 6 mėnesius.

Daugelis “Lito” narių vis dar 
nesiryžta naudotis “Lito” če
kiais ir savo kasdieninę apyvar
tą tebevykdo per kitus bankus. 
Didelės mūsų narių pinigų su
mos tenka kitiems bankams, ir 
tai beveik be jokių palūkanų, 
nes už tokias sąskaitas palūka
nos skaičiuojamos nuo trijų mė
nesių mažiausios sumos. “Lito” 
čekiai eina per tą pati “Clear
ing House” ir nėra blogesni už 
kitų bankų čekius. “Litas” už če
kius skaito tik po 10 et., o kiti 
bankai — po 20 et. Be to, “Li
tas” dar duoda nemokamą gyvy
bės draudimą ir moka 4.4% pa
lūkanų. 
---------- -

Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos rudens baliaus pel

nas — $616. Aktyviai prisidėjo: Šv. 
Onos Dr-ja pinigine auka ir pavienė
mis dovanomis; D. L. K. Karaliaus 
Mindaugo Šauliu Kuopa fantais ir 
produktais; skautės, atsiųsdamos ke
turias mergaites prie salės darbų. 
Rengėjų nuoširdi padėka visiems.

— Metinis seselių parengimas-ba- 
zaras — šį sekmadienį, lapkričio 19, 
A V parapijos salėje. Pradžia — 
9 v. ryto. Paremkime seselių darbus 
ir gausiai dalyvaukime.

— Šeštadieninės mokyklos rengia 
vakarą lapkričio 25 d., AV salėje. 
Pradžia 7.30 v.v. Programoje — me 
ninė dalis ir loterija, užkandžiai, šo
kiai.

— Kariuomenės šventės minėji
mas — lapkričio 26, sekmadienį: Mi
šios 11 valandą už žuvusius karius, 

4 minėjimas AV salėje.
— T. K. Pečkys lankys Vardune 

gyvenančius, T. S. Kulbis — mieste, 
T. G. Kijauskas — Bordeaux ir 
Athuntsic, N. D. G., Town of Mount 
Royal ir Cite de St. Laurent.

— Pakrikštyta V. ir J. Dikaičių 
dukra Kristinos Loretos vardais.

— Aukos bažnyčios fondui: $10 — 
J. Gražys, A. Mockus, J. Genaičiai, A. 
Ūsas, VI. Sodeika, P. Narbutas; $14 
— A. Gudas, K. Giedraitis; $15 — 
St. Morkūnas, St. Vaičekauskas; $20 
— Br. Niedvaras, K. Buzas, J. Ada- 
kauskas; $30 — B. Katinai; $40 — 
J. Paunksnis.

— Užpraeito sekmadienio rinkliava

Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St.
PROGRAMOJE: METROPOLITAN OPEROS SOLIST AS AL. BRAZIS • AKOMPANIATORIUS ST. GAI- 

PAKVIETIMAI GAUNAMI PAS PLATIN

TOJUS IR J. ŠARŪNO- J. DAMBRAUSKO SPORTO REIKMENŲ KRAUTUVĖJE, 295 RONCESVALLES 

VERSLO SĄJUNGOS VALDYBA

LEVIČIUS • BALETAS • VAIŠĖS • ŠOKIAI

v. — už a.a. U. Grinskienę, užpr. p. 
Mačiulienė su Andriumi.

— Pirmosios Komunijos pamoka
— sekmad. po 10 v. Mišių.

— Katech. pamokos I-IV sk. — 
sekmad. po 10 v. M.; V-VI sk. — ant
rad., 4.30 v.; VII-VIII sk. — ketvir
tad., 4.30 v.

— Religijos pamoka gimnazistams
— sekmad. po 10 v. Mišių muz.
studijoje; kalbės J. Gustainis tema 
“Krikščioniškoji moralė ir karas”. ___________ ___
Dėkojame sociologei R.'Matakaitei bere> mergaičių kvintetas iš Ha^

.. .. • jj, y pukats deklama
cijos. Išvakarėse, lapkričio 17, 
Latvių Namuose Federacijos 
valdyba rengia priėmimą kvies
tiniams svečiams.

Kariuomenės šventės minėji
mas — lapkričio 26 d., 4 v. p.p., 
Prisikėlimo salėje. Bus įdomi 
paskaita ir originali programa, 
kurioje aktyviai dalyvaus vieti
nis jaunimas. Rengia Toronto 
šaulių V. Pūtvio kuopa ir Toron
to apylinkės valdyba.

Rimas ir B. Geležiūnai sutiko 
būti mecenatais madų parodos' 
vakarienės, kurioje bus pagerb
tos viešnios modeliuotojos iš Či
kagos. Madų paroda įvyks Prisi
kėlimo salėje gruodžio 2 d. N. 
Pr. Marijos seserų rėmėjų val
dyba su L. Murauskiene prieša
kyje rūpinasi, kad būtų gausus 
“fantų lietus” lapkričio 19, sek
madienį, nuo 9.30 vj*. iki 4 v. 
p.p. L. Vaikų Namuose, 57 Syl
van Ave. Jei kam tas laikas ne
būtų patogus įteikti fantus, gali 
tai padaryti betkuriuo kitu lai

— Pr. sekmad., 10 v. Mišiose da
lyvavo Hamiltono ir Toronto ateit 
moksleiviai ir gražiai pagiedojo liet 
giesmes pritariant gitaroms.

— Chorų repticijos: stud, mergai
čių — trečiad., 7 v.v.; suaugusių — 
antrad. ir ketvirtad., 7.30 v.v.; vaikų 
— penktad., 6.30 v.v. ir stud berniu
kų — sekmad po Sumos.

— Kitą sav. lankoma: užmiesty — 
Bramalea, Clarkson, Long Branch, 
New Toronto ir Mimico; mieste — 
Dewson ir Hepbourne gatvės.

— Pensininkų laisvavakaris — šį 
antrad., lapkričio 14 d., 7 v.v. par. 
parodų salėje. Be įprastų pramogų, 
p. V. Judzentavičiūtės paskaita. Vi
si vyresnio amžiaus maloniai kvie
čiami atsilankyti.

— Norėdama apyl. valdybai pa
dėti surinkti solidarumo įnašus, par. 
vadovybė mielai sutiko leisti pasinau
doti' bažnyčia, šį sekmad. prieš Mi
šias bus dalijami specialūs vokeliai, 
o kt. sekmad., lapkr. 26, antros rink
liavos metu jie bus surenkami. Pa
rapijiečius ir kolonijos lietuvius ra
giname parodyti savo solidarų tau
tinį susipratimą ir paremti KLB Tau
tos apylinkės veiklą.

— Uždaras savaitgalio rekolekci
jas moterims — gruodžio 8-10 d.d. 
ir vyrams — gruodžio 15-17 d.d., ne
begalint atvykti T. G. Kijauskui, 
ves T. J. Vaišnys, S.J. Kviečiame 
jose gausiai dalyvauti ir registruotis 
pas A. Kuolienę RO 9-7051 arba L. 
Murauskienę LE 1-6498, o vyrai — 
pas V. Sondą RO 9-0671.

— Nek. Pr. M. seserų naudai ren
giamo bazaro fantų lietus— šį sek
madienį L. Vaikų Namuose. Visus 
raginame tiek daug kolonijos naudai 
dirbančias seseles aplankyti ir prie šio 
bazaro prisidėti fantais ir aukomis.

— Pakrikštytas Stasio ir Aldonos 
Podsadecki sūnus Steponas Paulius, 
Teodoro ir Birutės Stanulių sūnus 
Edvardas Viktoras, Albino ir Nijo
lės Gitų sūnus Tadas Albinas. Svei
kinimai!

Apylinkės valdybos rūpesčiu 
per sol. V. Verikaiti Toronto un
to muzikos bibliotekai buvo 
Įteiktos gaidos Jurgio Karnavi- 
čiaus operos “Gražina”. Iš bib
liotekos vedėjos J. -Lavander 
gautas gražus padėkos laiškas, 
kuriame tarp kitko sakoma: 
“Neabejotinai ir studentai, ir 
profesoriai domėsis. Džiaugia
mės turėdami tai savo bibliote
koje. Su malonumu padėsime tą 
leidinį i lentynas su dovanotojo 
kortele.”

Uždaros rekolekcijos mote
rims gruodžio 8-10 d. naujuose 
rekolekcijų namuose Port Cre
dit. Ves tėvas Vaišnys, S. J. 
Kaina $20 asmeniui, įskaitant 
$5 registracijos mokesti. Kam
bariai atskiri ir viskas I augšte. 
Registruotis iki lapkričio 26 d. 
pas A. Kuolienę RO 9-7051 ar 
L. Murauskienę LE 1-6498.

Lietuvos atstatymo 50 m. su
kakčiai paminėti sudarytas jung
tinis finansų komitetas: pirm, 
dr. J. Yčas, šekr. St. Dargis, ižd. 
VI. Kazlauskas, nariai A. Rinkū- 
nas ir St. Banelis.

REIKALINGAS

PI ANIST AS-TĖ
ŠOKIŲ MOKYKLAI

$3.00 UŽ VALANDĄ.

Kreiptis: RITA SAWARD,

196 Park Home Avė.

Willowdale, Ont

Latvijos nepriklausomybes 49- 
oji sukaktis Toronte minima šį 
šeštadienį, lapkričio 18 d., 8 v.v., 
Eatono auditorijoj (Yonge-Colle- 
ge). Pagrindinis kalbėtojas — 
Latvijos Laisvės Komiteto pirm. 
Vilis Hazners iš Niujorko. Me
ninėje programos dalyje: sol. P. 
Geistauts, pianistė V. Leinve-

džio 2.
Bilietus į madų parodą galima 

gauti: pas L. Murauskienę, 234 
Barton St., tel. 531-6498; pas B. 
Pabedinskienę Prisikėlimo par. 
raštinėje ir pas J. Kaknevičie- 
nę “T. Žiburiuose”.

Rėmėjų būrelio valdyba
Prof. A. Ramūno veikalas “Iš 

sutemų į aušrą” jau atspausdin
tas. Tai* gana didelės apimties 
leidinys, susidedąs iš penkių da
lių ir turįs 454 psl. Gražiai išleis
tas, ant gero popieriaus ir leng
vas skaityti. Jame autorius yra 
sukaupęs savo mintis Įvairiais 
klausimais. Lakia, vietomis poeti
ne, kalba jis svarsto lietuvio, 
Lietuvos, Europos ir pasaulio li
kimą, atsiremdamas į praeiti ir 
atskleisdamas ateities viziją. 
Veikalas išleistas autoriaus rū-' 
pėsčiu, spausdintas “T. žiburių” 
spaustuvėje. Netrukus jis pa
sieks ir platintąjus. Gaunamas 
“Žiburių” spaustuvėje, 941 Dun
das St. W., Toronto 3, Ont.

Apylinkės valdybos 
pranešimas

Visuomeninė veikla yra ne
įmanoma be lėšų. Pagrindinis jų 
šaltinis — lietuviškojo solidaru
mo Įnašai, kurie laukiami iškiek- 
vieno dirbančio tautiečio. Meti
nis įnašas — tik $2. Suma ne
didelė, bet sunkiai surenkama. 
Besirengiant Lietuvos penkias
dešimtmečio sukakčiai, būtina 
surinkti daugiau lėšų nei kitais 
metais. Apylinkės valdyba, ga
vusi lietuvių parapijų klebonų 
sutikimą, kviečia tautiečius past 
naudoti specialiais vokeliais, ku
rie bus išdalinti bažnyčiose sek
madienį, lapkričio 19, ir surink, 
ti sekantį sekmadienį, lapkričio 
26. Tuo būdu bus surinkti soli
darumo įnašai už 1967 metus. 
Jei kas atsilikęs, prašoma atitin
kamai padidinti savo įnašus.

Negalintieji ar nenorintieji 
pasinaudoti minėtu įnašų rinki
mo būdu, maloniai kviečiami 
siųsti savo įnašus arba asmeniš
kai įteikti apylinkės iždininkui 
Br. Sapliui 1558 Davenport Rd., 
Toronto 4, Ont Valdyba tikisi, 
kad tautiečiai supras šį svarbų 
reikalą ir visi atliks lietuviško 
solidarumo pareigą jiems priei
namiausiu būdu. Vaddyba

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Derami nauji mlnkltl baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 81. 
Namų telefoną* AM 1-05 37.

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
__ _ _ _ MEAT

335 Roncesvalle* Avė, Toronto. TeL LE 5-1258
Savininkai — E. Pankris ir A. Matulaitis

TORONTO ŠAULIŲ VL. POTVIO KUOPOS TRADICINIS

rengiamas lapkričio 25 d., 7 y.y., Šy. Jono Kr. parapijos salėje. 
Linksma muzika, šokiai, loterija, nemokami užkandžiai su 

kava, turtingas bufetas.
įėjimas $2.

Valdyba

VYTAUTĄ KRIKŠČIŪNĄ ir jo šeimą, mirus jo myli

mai MOTINAI, nuoširdžiai užjaučiame —

K. L. K. Kultūros Draugija "Žiburiai" ir

"Tėviškės Žiburių" kolektyvas

Baltijos kraštų reikalu parašė 
laiškus didiesiems Toronto 
dienraščiams estų centrinės ta
rybos narė Aino Soots. “Staro” 
lapkr. 7 d. laidoje sako: “Daug 
buvo rašyta “Stare” apie kom
partijos valdžią Rusijoj per 50 
metų. Bet ar kanadiečiai skaity
toj ai suvokia, ką turi iškentėti 
Baltijos kraštų žmonės, kai yra 
verčiami dalyvauti tokiose iškil
mėse? Tik pabandykite Įsivaiz
duoti pažeminimą, kuri tie žmo
nės jaučia žygiuodami gatvėmis 
su savo priešo vėliavomis ir dai
nuodami savo užkariautojams, 
kurie save vaidina, “išlaisvinto
jais”... Vengrijos pavyzdys rodo, 
kad dar neatėjo laikas, jog bal- 
tiečiai galėtų tikėtis laisvojo pa
saulio pagalbos. Jie turi supraš
yti, kad dar reikia priklausyti nuo sukakties proga Įdėjo sovietų apmo- 
dabartiniu valdovu malonės”.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 
AUKOJO

$20: inž. A. Ketvirtis; $10: P. 
Žulys, J. Strodomskis; $10 rėmė
jo prenumeratas atsiuntė: A. 
Obcarskis, A. Sudeikis, A. Vis- 
kontas, J. Margo, J. Juodis, V. 
Petruškevičienė, S. Bakaitis, V. 
Povylius, J. Baliūnas, D. Sla
vinskas, VI. Šukys, L. Stosiūnas; 
$9: B. Vaškelis; $ 5: SLA 278 
kuopa (St. Catharines); $4:, K. 
Milaševičius, M. Pauliukonienė; 
$3: J. Leiberis, St. Beržinis, J. 
Girevičius, V. Stanislovaitis; 
$2.50: B. Kačiulienė; $2: B. Žu- 
lytė, Pr. Žaliauskas, Ig. Girdzevi- 
čius, V. Gavelis; $1: E. Mačiulai- 
tis, Pr. Baltuonis, P. Vilens, V. 
Tamošiūnas, Pr. Adomavičius, 
St. Ramanauskas, I. Kandrotie- 
nė, J. Jakelaitis, P' Linkevičius, 
B. Gasperaitis. Nuoširdus ačiū 
visiems.

A. Prakapienė, paviešėjusi 
pas sūnus Kanadoje ir JAV-se iš
tisą pusmetį, šį šeštadienį lėktu
vu grįžta Lietuvon.

Živilė Slekytė studijuoja Lon
done, Britanijoj. Spalio 31 d. di
džiausioje Londono salėje Royal 
Albert Hall buvo surengtas pa
gerbimas žuvusių kovoje su ko
munizmu. Dalyvavo apie 8000 
anglų. Lordas Oswaldas pasakė 
atidarymo kalbą. Kiekvienos 
tautybės atstovai tarė žodį ir pa
dėjo vainikus žuvusiųjų garbei. 
Lietuvių vardu kalbėjo kun. A. 
Geryba, o Ž. Slekytė, lydima ki
tų dviejų lietuvaičių, perskaitė 
Sibiro lietuvaičių maldą. Daly
vavo Įvairių tikybų dvasininkai. 
Iškilmės buvo filmuojamos tele
vizijai.

DIENRAŠTIS “THE GLOBE A. 
MAIL” buvo vienintelis Toronto laik
raštis, kuris bolševikit revoliucijos

ketą straipsni per visą puslapi. Dalis 
skaitytojų reagavo. Vienas toks laiš
kas atspausdintas lapkr. 14 d. laido
je. Jame sakoma: “Esu ištikima 
“The G. a. M.” skaitytoja... Niekad 
jis manęs taip neapvylė, kaip savo 
lapkričio 7 laida, kurioje Įdėtas ne
švankus 9-tas puslapis. Nors pažymė
ta, kad tai skelbiminis pranešimas iš 
Sov. Sąjungos žinių agentūros, tačiau 
už davimą vietos klaidinančiam pra
nešimui “Sov. Sąjunga šiandieną” 
“The Globe a. Mail” turėtų savo skai
tytojus atsiprašyti. Juk nekaltas ka
nadietis skaitytojas paskaitė ir gal 
patikėjo, nes buvo spausdinta “The 
Globe a. Mail”, kad Sov. Sąjungo
je iš tikrųjų yra minėtos laisvės — 
kalbos, spaudos, susirinkimų. Kokia 
nesąmonė! Vienintelė laisvė ten duo
dama tiktai balsuoti už komunistus 
ir paklusti kompartijai. Štai antras 
sakinys: “Visos Sąjungos respublikos 
yra pilnai suvereninės, neišskiriant 
teisės atsiskirti nuo Sąjungos”. Tik

atsitiko su ta teise, kai satelitinis 
kraštas, esąs dargi privilegijuotoje 
padėtyje, bandė ja pasinaudoti”. Laiš
ką pasirašė estė Aino Soots.

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

MOKA UŽ:
DEPOZITUS________ 4.4%
NUMATYTA UŽ ŠĖRUS 5¥«% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA Už:
NEKILN. TURTO PASKOLAS__8%
ASMENINES PASKOLAS 9%
Įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
abiejų rūšių paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosomount Blvd., tel. 722-3545. Dieną mio 1 iki

7nuo

— Labai dėkojame J. Petroniui už 
didelę dovaną — 147 “fluorescent” 
lempas.

Pr. Baltuonis, pasižymėjęs 
medžio šaknų skulptūra ir va
saros metu turėjęs savo kūrinių 
parodą, yra vėl kviečiamas su
rengti parodą Place Ville Ma
rie. Apie buvusią parodą auto
rius gavo gerų atsiliepimų.

Jau virš dviejų milijonų. Spa
lio gale “Litas” pasiekė $2,096,- 
591. Taigi, nuo pradžios metų 
paaugo $278,000. Narių skaičius 
padidėjo nuo 1,232 iki 1,328. 
Paskolos pakilo nuo $1,647,880 
iki $1,923,967. Šerų kapitalas 
paaugo nuo $1,234,433 iki 1,- 
403,550, o depozitai nuo $543,- 
443 tik iki $591,470. Šių metų 
pelnas $63,306.

“Lito” depozitų sąskaitose ga
lėtų laikyti pinigus ir visi tie 
nariai, kurie šėrų sąskaitose jau 
turi po $2,000, kadangi “Litas” 
moka už depozitų sąskaitas tiek

labai garsinamas specialias tau
pomąsias'sąskaitas (4.5%), ku
rios neduoda nei teisės rašyti če
kių, nei turėti gyvybės draudi
mą. Pr.R.

Sov. Sąjungos paviljone dirbę 
lietuviai grižo pavergton Lietu
von. Išleistuves surengė jiems 
raudonieji veikėjai. _

Jau laikas pratęsti “TŽ” pre
numeratą sekantiems metams. 
Visa eilė montrealiečių tai jau 
padarė. Pastaruoju metu pasiun
tė prenumeratą: U. Teresevičie- 
nė, R. Tetmejeris, M. Miliuvie
nė ir kt.

KUR APSIDRAUSTI?

ŽINOMA KUR GERIAU!

KUR GERIAU? - PLATI SĄVOKĄ

GERIAUSIA

YRA APSIDRAUSTI PAS

SAVARANKIŠKĄ APDRAUDOS

AGENTĄ

KUR NELAIMĖS ATVEJU

YRA PILNAS PATARNAVIMAS.

TEIRAUKITĖS

ADAMONIS INSURANCE

AGENCY INC

TELEFONAS: 722-3S45

GREITAS IR TIKSLUS
PATARNAVIMAS




