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Išvykom iš Lietuvos žemės karo bei teroro siausme, bet Lietu- ' 
vos nepaliko®. — atsivežėm ją savo širdyse bei mintyse j laisvuo
sius Vakarus. Išsklidome vienoje ir kitoje Atlanto pusėje, bet 

< Lietuvos neišdraskėm — palikom ją savo sielos gelmėse. Ir taip 
toji dvasinė Lietuva, kad ir be savos žemės, ėmė reikštis išblaškytų 
vaikų poezija, romanais, muzika, daile, skulptūra, architektūra... 
mokslu ir religija. Per visą šį laikotarpį toji Lietuva prabilo vaka
riečių laisvės pasaulyje įvairiais kūrybiniais darbais. Lietuvis kū
rėjas, nešiojąs savo širdies gelmėse gimtosios tėvynės įkvėpimą, pa
žėrė nauju vertybių, kurios yra neabejotinas aidas atsineštinio pa
saulio. Taa tarytum audros pagautos srovės lašai, giminingi savo 
bendrajai tėkmei. Savo gajumo dėka jie nenustojo pirminio 
skaidrumo ir savo gimtinu. linksta į bendrąją tėkmę, apreiškiančių 
Lietuvos kūrybinę galią bei dvasinę gyvybę. Deja, nežiūrint to Im
tinio polinkio, individualūs Lietuvos lašai — mūsų išeivijos kūrėjai 
sunkiai bepasiekia bendrąją tėkmę, tą kultūrinę mūsų tautos apy
taką. šiame sunkume ir glūdi mūsų kūrėjų išnykimo bei sunykimo 
pavojus.

* * *
Normalus žmogus pavojaus akivaizdoje sujunda gintis. Tai na

tūrali reakcija, kuri daugeliu atvejų apsaugo žmogų nuo įvairių ne
laimių ir net pražūties. Išeivijos lietuviai savo gyvybinius pavojus 
mato, nors nevisi. Dėlto akylesnieji šaukliai ne tik perspėja, bet ir 
apsaugą telkia įvairiose srityse, štai kad ir kultūrinėje plotmėje. 
Rengiamas jau trečias iš eilės lietuviškosios kultūros kongresas. 
Daug kas iš kongresų laukia praktinės, apčiuopiamos naudos, ir tai 
tokios, kuri teiktų mūsų kultūriniam gyvenimui betarpišką apsau
gą nuo tykojančių pavojų. Tai pagrįstas noras, tačiau neužmirština 
ir tai, kad kultūriniai kongresai turi ir kitą paskirtį, būtent, ren
kamąją bei telkiamąją. Kai rengėjams pavyksta sutelkti lietuvius 
kūrėjus bei kultūrininkus, sulekia tie išblaškyti individualūs lašai 
bendron tėkmėn, kuriai savo prigimtimi priklauso. Toks kongresas 
yra tos jungiančios tėkmės atgaivinimas, jos apytakos sustiprinimas 
ir paskirų lašų paskatinimas kūrybiniams užsimojimams. Tai dva
sinės, gelmių Lietuvos prabilimas sutelktiniu žygiu, kuris, tiesa, 
neapsups jokio Pentagono, tačiau galės atgaivinti tarpusavį ryšį ir 
pažadins visų dėmesį realiems pavojams.

★ ★ ★ •
Taigi, kultūros kongresas naudingas jau vien savo sutelktiniu 

žvilgsniu į .tikrovę, savo renkamąja bei paskatinamąja galia. O iš su
telktinio žvilgsnio ir bendrosios tėkmės pajautimo gali gimti ir 
konkretūs darbai. Individuali kūryba, žinoma, riedės tais pačiais 
bėgiais, kaip ir iki kongreso, bet bendroje tėkmėje gali atsirasti ir 
nauja iniciatyva, telkianti visus lietuvius kūrėjus. Juk per šimtme
čio ketvirtį, ar daugiau, išeivijos kultūrininkai yra sukūrę nema
žus lobius. Iki šiol dar niekas jų nėra sutelkęs į vieną platų leidinį 
svetimomis kalbomis ir pristatęs laisvajam pasauliui. Pavyzdžiui, 
galėtų būti gana svarus leidinys apie viso laisvojopasaulio lietuvių 
dailę. Turime paskirų dailininkų monografijų (Paulius Augius. Da
gys), bet nėra veikalo, atskleidžiančio mūsų kūrėjų bendrąją lietu
višką tėkmę. Taip pat galėtų būti sudaryta ir poezijos bei prozos 
antologija kitataučiams... Tai tik užuominos, kurios kyla kultūros 
kongreso proga, žinome, kad panašia linkme eina J. Kapočius, 
planuojąs leisti Lietuvių Enciklopediją angliškai, Stp. Zobarskas, 
bet tai tik gera pradžia? Mūsų kultūrinio gyvenimo teikėjai daug 
pasitarnautų dvasinei ir fizinei Lietuvai, jeigu sugebėtų išvesti mū
sų kūrybą į platųjį pasaulį. Pr. G.

Lapkričio 18 d. savaitgalyje latviai paminėjo 49-ąsias Latvijos metines. Skambėjo himno žodžiai: 
“Dieve, laimink Latviją, mūs tėvynę brangiąją. Laimink Latviją, ak laimink ją. Kur latvių dukros 
žydi, kur dainos sūnus lydi, duok laimės džiaugsmą didį mūs Latvijoj“.

SOVIETŲ PROTESTO NOTA KANADAI
Pavertųjų tautų demonstra

cijos Otavoje ir Montrealyje, 
kurių metu buvo sudeginta so
vietinė vėliava ir išdaužyti keli 
sovietų ambasados langai, labai 
nepatiko Kremliui. Pastarasis 
atsiuntė oficialią protesto notą 
Kanados vyriausybei. Joje sako
ma, kad demonstracijos buvo 
rengtos su Kanados valdžios pa
reigūnų pagalba. Sovietų atsto
vybė nekartą atkreipusi Kana
dos vyriausybės dėmesį į ren
giamas “provokacijas”, bet ji 
nesiėmusi atitinkamų priemo
nių joms sukliudyti. “Sovietų 
vyriausybė reikalauja... griež
tai nubausti rengėjus bei daly
vius tos antisovietinės provoka
cijos ir pilnai atlyginti padary
tus medžiaginius nuostolius so
vietinei atstovybei.” Pasak 
Kremliaus rašto, demonstracijų 
rengėjams padėjo ne tik spauda^ 
bet ir Kanados radijas bei tele
vizija, skelbdami iš anksto ren
giamus chuliganizmo veiksmus 
prieš sovietinę ambasadą. Kana
dos vyriausybė nieko nedariusi

apsaugoti ambasadai. Nors poli- 

instrukcijų tvarkyti demonstran
tams, tačiau Kanados vyriausy
bei tenka visa atsakomybė už

buvo išdaužyti, sienos išteptos ir 
bandyta padegti pastatą” — sa
ko Kremliaus nota. Visa tai buvę 
organizuota profesijonalų gru
pės antibolševikinio tautų blo
ko organizacijos pirmininko uk- 

.rainiečio J. Stetsko, gyv. Miun
chene. Be to, demonstracijos bu-

tisovietinės grupės žmonių, ku
rie bendradarbiavo su naciais II 
D. karo metu ir dabar gyvena 
Kanadoje. Kanados užsienio

nai pareiškė, kad vyriausybė 
perdavusi policijai sovietų am
basados prašymą dėl apsaugos, 
kad sutinka atlyginti, nuostolius, 
bet negali uždrausti savo pilie
čiams demonstruoti. Taipgi ir 
Kanados policijai duoti atitinka
mai apriboti įgaliojimai.

KULTŪROS KONGRESAS ČIKAGOJE
Pagaliau paaiškėjo, kad kultū

ros kongresas jau yra galuti
nai paruoštas, programa sudary- 
ryta ir paskelbta. Jis prasidės 
lapkričio 23 d., 6 v.v., meno kū
rinių parodos atidarymu Čiurlio
nio galerijoje ir 7 v. v. spaudos 
parodos atidarymu Jaunimo 
Centre. Lapkričio 24, penktadie
nį, 12 v. — jaunimo klausimai, 
1 v.p.p. — muzikos problemos, 
4 v.p.p. — kultūrinių darbų fi
nansavimas,' 7.30 v.v." — litera
tūros vakaras. Lapkričio 25, šeš
tadienį, 10 v.r. atidarymas ir pa
grindinė dr. J. Girniaus paskai
ta “Mūsų kultūrinės sėkmės ir 
nesėkmės”; 12 v. — jaunimo

KANADOS ĮVYKIAI

auklėjimas išeivijoj, 1 v.p.p. — 
teatras vakar ir šiandien; spau
da ir visuomenė; 1.30 v.p.p. — 
sporto problemos; 3.15 v.p.p. — 
kultūros fondas; rašytojai ir 
skaitytojai; lietuvių dailė; 4.30 
v.p.p. — religija ir kūrybinė 
laisvė; 8.30 v.v. — pobūvis. Vi
sa tai vyks Jaunimo Centro pa
talpose. Opera “Maras” ir kan
tata “Karalius Mindaugas” — 
šeštadienį, 8 v.v., Marijos augšt. 
Mokykloj. Lapkričio 26, sekma
dienį — 9 v.r. pamaldos, 10 v.r. 
— sekcijų pranešimai; 12.30 v. 
p.p. uždaromasis posėdis su dr J. 
Jakšto paskaita “Lietuvių išeivi
ja šimtmečio apžvalgoje.”

KANADOS GINKLAI AMERIKAI
Hanojaus radijas paskelbė Š. 

Vietnamo užsienio reikalų mi- 
nisterio kalbą, reikalaujančią, 
kad Kanada sustabdytų ginklų 
pardavimą JAV-bėms, "nes jie 
yra naudojami vietnamiečiams 
žudyti. Esą Kanada, būdama 
tarptautinės kontrolės nariu 
Vietname, sulaužiusi savo įsipa
reigojimus. Kanados užsienio 
reikalų nūn. P. Martin atmetė 
šiuos kaltinimus. Nuo 1945 m. 
Kanada keičiasi ginklais su JA 
V, kasmet įsiveždama jų už $300 
milijonų. Amerikiečiams par
duodami ginklai neturi nieko 
bendro su Vietnamo karu. Kur 
ir kada jie panaudojami — pa
čių amerikiečių reikalas. P. 
Martin nuomone", jeigu Kanadai 
daromi priekaištai, nereikėtų už
miršti Sovietų Sąjungos ir Len
kijos, nes jos taip pat tiekia 
ginklus Vietnamo karui, nors 
Lenkija yra antrasis tarptauti
nės kontrolės komisijos narys. 
Šią komisiją, kaip žinome, su
daro Indija, Kanada ir Lenki
ja. Toronto “The Telegram” 
dienraščio duomenimis, spalio 
mėn. amerikiečių kariuomenės 
vadovybė užsakė Kanadoje mu- 
nicijos už $243.000.000. Užsaky
mo nepriėmus, jį gautų V. Vo
kietija ar kuri kita valstybė. 
Ketvirtadalis bilijono dolerių 
yra pakankamai didelė ir svar
bi suma Kanados įmonėms ir ap

lamai krašto ekonomijai.
Federaciniame parlamente bu

vo prisaikdintas naujasis opozi
cijos vadas Robertas Stanfieldas. 
Pasikalbėjime su CBC televizi
jos tinklo atstovu jis pareiškė, 
kad jo vadovaujami progresy
vieji konservatoriai stengsis pa
keisti liberalų vyriausybę, nes 
toks yra kiekvienos opozicijos 
tikslas, šis siekis betgi nebū
siąs vykdomas aklai, neatsižvel
giant į visos Kanados gerovę. Jo 
partija rems tas liberalų refor
mas, kurios yra būtinos ir reika
lingos Kanadai. Liberalams ge
rokai pakenkė L. B. Pearsono 
nepasitraukimas, P. Martino į 
kairę nukreipta užsienio politi
ka, finansų min. M. Sharp pa
didinami pajamų mokesčiai. Lig 
šiol kanadiečių posūkį į konser
vatorius stabdydavo buvusio jų 
vado J. Diefenbakerio nepopu
liarumas.

Ontario vyriausybė 1969 m. 
sausio 1 d. panaikins 1.500 mo
kyklų tarybų, palikdama tik 100 
visuose valsčiuose. Reformos 
tikslas — sukoncentruoti mo
kyklų išlaikymo reikalus, šiuo 
metu' Ontario provincija turi 
1.654 mokyklų tarybas, kurių 
882 rūpinasi pradinėmis mokyk
lomis, 216 — gimnazijomis ir 
526 — religinių grupių atskiro
mis mokyklomis.

(Nukelta j 6-tą psl,

laisvės žygis Švedijos sostinėje
SPECIALUS PRANEŠIMAS "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS" IŠ STOCKHOLMO

Dabar jau ir Stockholmas bus 
turėjęs savo “laisvės žygį”. Tai 
įvyko lapkričio 6. Nors tai buvo 
paprasta darbo diena, smarkiai 
lijo ir labai nedaug vilčių pra
laužti įprastinį abejingumo ir ty
los mūrą, žygio rengėjų pastan
gos pasirodė labai sėkmingos. 
Apie 2.000 žygininkų su lieps
nojančiais deglais ir "šūkiais už 
pavergtųjų laisvę perėjo Stock- 
holmo gatvėmis ir savo rimtimi 
patraukė net didžiosios krašto 
spaudos fotografų bei reporte
rių dėmesį.

Penkiolika vėliavų
Eisenos priekyje buvo neša

mos 15-kos valstybių vėliavos, 
kurių priekyje buvo" baltiškoji 
trijulė. Ir plakatų srautą vedė 
užrašas “Laisvė Baltikai”. Jau 
iš to buvo galima spręsti, kas 
buvo pagrindiniai šito žygio 
įkvėpėjai. Iš tikrųjų žygį orga
nizavo vad. “Birželio komite
tas”, kuriam vadovauja Švedi
jos baltiečių komiteto pirm, 
prof. B. Nermanas. Savo metu 
tas pats komitetas labai sėkmin
gai pravedė Chruščiovo “sutiki
mą”, o dabar pasirūpino tinka
mai atžymėti sovietų komunisti
nės diktatūros 50-mėtį. Tuo tiks
lu buvo glaudžiai bendradarbiau
jama su keliasdešimt visuomeni
nių grupių, padedant švedų kon
servatorių jaunimu, įvairiomis 
egzilų organizacijomis ir bai
giant vietos izraelitų bendruo
mene.

Laisvės žygis Stockholm© gat
vėmis pasibaigė masiniu susirin
kimu Rotušės “mėlynoje salė
je”. Ir čia, kaip rašė “Svenska 
Dagbladet”, iš visų pusių buvo 
girdėti estų, latvių ir lietuvių 
kalbos. Baltiečių svorį demonst
racijoje pabrėžė ir kitas didy
sis Stockholm© dienraštis “Da- 
gens Nyheter”, kuris rašė, kad 
pagrindiniai kalbėtojai — opozi
cinių partijų vadai — “diploma
tiškai” stengėsi nepaminėti Bal- 
tikos žodžio, bet vistiek susilau
kė audringų plojimų.

Opozicijos vadai
Buvęs liberalu partijos vadas 

prof. B. Ohlin kalbėo apie tau
tų apsisprendimo laisvę. Turi 
būti surastos ir sudarytos gali
mybės — sakė jis — Europos 
tautu laisvės klausimui išspręs
ti taikiomis priemonėmis. Jam 
atrodė, kad viena tokia galimybė 
būtų, išsprendus Europos saugu
mo klausimą, augant susiprati-

mui tarp Rytų ir Vakarų Euro
pos.

Konservatorių partijos vadas 
Y. Holmberg savo ruožtu kalbė
jo apie nuolatinį demokratijos 
ir diktatūros konfliktą. Jis kri
tikavo švedus, kad jie smarkiai 
protestuoja prieš senąsias demo
kratijas su JAV priekyje, bet 
vengia demonstruoti prieš ne
laisvę ir smurtą komunistų val
domuose kraštuose. Jeigu kas 
nori pamatyti, kaip atrodo dik
tatūra, tai nereikia žvalgytis to
li kur nors po Graikiją, bet už
tenka nuvažiuoti kiton Baltijos 
jūros pusėn. Tie Holmbergo žo
džiai rado atgarsį spaudoje.

Vakarai kalti
Iš kitų kalbėtojų atskirai rei

kia paminėti žinomą rusų rašy
toją Valerijų Tarsį, kinis" nese
niai dramatiškomis aplinkybė
mis atsidūrė užsienyje, šiuo me
tu, kaip Graikijos pilietis, gyve
na Šveicarijoje ir buvo specia
liai pakviestas į Stockholmą. Jo 
žodžiais, Spalio revoliucijos su
kaktis yrą baisus priminimas, 
kad šiandien viso pasaulio mas
tu vykstanti žūtbūtinė kova už 
žmonių sielas — kova tarp blo
gio ir gėrio, žmonija pavojuje 
netekti brangiausios Dievo do
vanos — laisvės. Toliau savo tei
giniuose Tarsis pabrėžė, kad ko
munizmas įžengė savo žlugimo 
tarpsnin. žmonės nebesą tokie, 
kaip Stalino diktatūros laikais. 
Vis daugiau laisvę mylinčių žmo
nių ima priešintis prispaudė
jams. Tai parodo studentų ir 
jaunimo sąjūdžiai Rusijoje ir ki
tuose kraštuose. Kiekvienam 
blaiviai galvojančiam šiandien 
esą aišku, kad komunizmas ne
gali virsti demokratija evoliuci
jos keliu.

Labai tiesiais žodžiais Tarsis 
kritikavo Vakarų galybes už jų 
“nelaimingą politiką” II-jo pa
saulinio karo metu ir tuoj po 
to. Tuo pačiu būdu kaip Hitle
ris jos sukliudė generolui Vlaso- 
vui sukurti rusų išlaisvinimo ar
miją, padėjo komunistams suim- rašė kelias" dienas ir" latvio" mir
ti ir likviduoti tūkstančius poli- tis mirgėjo stambiausiomis ant- 
tinių priešininkų užsienyje, savo raštėmis, iki šiol nieko aiškaus 
pasyvumu netiesiogiai parėmė nepaskelbta. Tos pačios spaudos 
Berlyno darbininkų, Vengrijos pranešimais, Kušnerio žuvimas 
sukilimų sutriuškinimą. Jeigu sukėlė didelį nerimą Švedijos 
ne tokia Vakaru politika — sa- baltiečių tarpe. Norrkoepingo 
kė jis —, sovietinis režimas bū- latviai savo tautiečio atminimą 
tų seniai nuverstas. Šiuo metu pagerbė, padėdami vainiką toje 
revoliucinės jėgos komunistinia. vietoje, kur jis buvo numestas 
me bloke susilaikančios nuo at- ant bėgių. — A. L.

viro sukilimo, nes nesančios tik
ros ar dabartiniai Vakarų val
dovai neis gelbėti komunistų ... 
švedų spauda Tarsio mintis tik 
trumpai atpasakojo.

Lenino draugas
Stockholm© demonstracijoje 

dalyvavo ir 81, metų amžiaus 
švedų revoliucimų idėjų sklei
dėjas, buvęs Lenino bičiulis, ra
šytojas ir publicistas Ture Ner- 
man. “Aš neatėjau protestuoti 
prieš Lenino revoliuciją — pa
reiškė jis “Sv. D,” koresponden
tui —, bet prieš tai, kad socia
linė revoliucija buvo panaudota 
imperialistinei valstybei sukur
ti. Savo atsiminimuose jis ir 
šiandien save laiko “senu Leni
no revoliucinio idealo draugu”, 
nors prisipažįsta tik vėliau su
pratęs, jog teisingas buvo Rozos 
Liuksemburgaitės priekaištas 
Leninui už paleidimą steigiamo
jo seimo ir davimą pradžios dik
tatūrai, kokios Marksas niekuo
met neskelbęs.

Stockholm© “birželinis komi
tetas” specialiu manifestu pa
skelbė lapkričio 7-ją sovietinės 
diktatūros aukų prisiminimo 
diena.

Nužudytas latvis
Lapkričio 8 naktį Norrkoepin- 

go mieste, Švedijoje, ant gele
žinkelio bėgių rastas jaunas lat
vių pabėgėlis" Vladislavs Kušne- 
ris. Su gyvybės ženklais nuga
bentas į ligoninę mirė. Švedų ______________ f________
policija oficialiai paskelbė, jog kalba turi aiškų vokišką akcen
tai buvusi savižudybė, tačiau ap- ‘
linkybės tiriamos toliau. Lavoną 
apžiūrėjusi gydytojų komisija 
prileido, jog auka prieš tai ap
svaiginta ir po to numesta nuo 
viadukto. Kaikurie žuvusiojo lat
vio draugai, jį matę porą valan
dų anksčiau, griežtai atmeta sa
vižudybės teoriją. Kušneris buvo 
28 m. amžiaus jūrininkas, pabė
gęs iš sovietų laivo 1965 m. Tą 
dieną, kai jis žuvo, iš Norrkoe- 
pingo išplaukė sovietinis laivas 
“Kohand” Klaipėdos kryptimi. 
Nors švedų spauda apie tą įvykį I

Pasaulio įvykiai
BRITANIJA NUVERTINO SAVO VALIUTĄ, O JĄ PASEKĖ 

11 KITŲ VALSTYBIŲ: Airija, Danija, Izraelis, Malezija, Bermuda, 
Hong Kongas, Gvijana, Malta, Ispanija, Fuji, Bahamas. Ligšiolinė 
britų svaro vertė buvo. 2.80 amerikietiškų dolerių, $3.00 — Kana
dos. Dabar $2.40 JAV už svarą, $2.57 — Kanados. Tai ženklas Bri
tanijos ekonominių sunkumų. Jiems nugalėti britai paprašė pasko
los iš tarptautinių bankų net" 3 milijonų dolerių sumai. Bendrosios 
Rinkos kraštai jau sutiko prisidėti prie 1.4 milijono dolerių pa
skolos, kurios Britanija prašo iš International Monetary Fund. Visa 
■tai palietė daugelio kraštų ūkinį gyvenimą. Kanados finansų nūn. 
M. Sharp pareiškė, kad Britanijos valiutos nuvertinimas neturės 
tiesioginės įtakos krašto ūkiui ir Kanados doleris nebūsiąs nu
vertintas. Tokius pareiškimus^-----------------------------------------
pasklebė ir kitų valstybių vy- vęs Gestapo viršininkas. Jį su- 
riausybės. Visdėlto Kanada pa- imti pareikalavo V. Vokietijos 
skolų palūkanas pakėlė iki 6%, teisingumo ministerija.

Vašingtone viešėjo Japonijos 
premjeras Eisaku Šato. Šios 
viešnagės tikslas buvo bandymas 
atgauti pokario metais amerikie
čių nusavintas kaikurias Japoni
jos salas. Tokijo aerodrome 
premjerą išlydėjo studentai de
monstrantai, reikalavę Okinavos 
salos, kurioje amerikiečiai yra 
įsirengę didžiulę karinę bazę. 
Vašingtone paskelbtame bend
rame prez. L. B. Johnsono ir 
premjero E. Sako pranešime J. 
A. V-bės pasižadėjo grąžinti Ja
ponijai Bonin salų grupę. Jų tar
pe yra garsioji Iwo Jima, kurią 
II D. karo metais po ilgų ir ar
šių kautynių užėmė amerikiečių 
marinai. Bonin grupę sudaro 30 
salų, turinčių 40 kv. mylių bend
rą plotą. Manoma, kad šios sa
los Japonijai bus grąžintos vie-

o JAV i— nuo 4 iki 4,5% (fede
ral discount rate). Britanijos 
bankas pakėlė palūkanas nuo 
6,5% iki 8%.

Amerikiečių mokslininkai bai
gia gaminti spektro bombą 
priešraketinei “Sentinel” siste
mai. Naujoji atominė bomba 
sprogimo metu paskleis šviesos 
greičiu skriejančius X spindu
lius, kurie, susidūrę su priešo 
raketa, augšt'os temperatūros dė
ka ištirpdys jos atominį užtai
są, padarydami jį nekenksmin
gu. Naujasis ginklas vadinamas 
spektro bomba, nes jis turi pil
ną X spindulių spektrą, prade
dant žemos ir "baigiant augštos 
energijos spinduliais. Bandymai 
daromi požeminiuose urvuose 
Nevadoje. Mokslininkai tiki, kad 
jiems spektro bomba pavyks pa
daryti megafono stiprumo. Me- nerių metų laikotarpyje. Ryu- 
gatonas — milijonas tonų dina
mito. Prie Maskvos ir Leningra
do statomi priešraketiniai gink
lai rodo, kad sovietai taip pat ga
li turėti spektro bombą. Erdvė
se jų vykdyti stiprūs atominiai 
sprogimai galėjo būti spektro 
bombos bandymai. Amerikiečių 
pastangas gerokai lėtina tarp 
Maskvos ir Vašingtono pasirašy
ta sutartis, draudžianti atomi
nius bandymus erdvėse.

Pasaulio spaudoje plačiai nu
skambėjo Francis William Keith 
suėmimas Panamoje. Jis buvo 
palaikytas paskutinėmis karo 
dienomis dingusiu Gestapo vir
šininku Heinrichu Muelleriu. 
Nuotraukose esama nemažo pa
našumo. Suimtasis pareiškė, kad 
jis yra JAV pilietis, gimęs Mis
souri valstijoje. Kaikurie laik
raštininkai skelbė, kad jo anglų

kyus salų grupė būsianti grą
žinta vėliau. Naujoji sutartis 
amerikiečiams leidžia šiose sa
lose pasilaikyti karines bazes.

V. Vokietijos naujųjų nacių 
— NPD partijos suvažiavimas 
Hanoveryje vadu išsirinko Adol
fą von Thaddeną, kuris iš par
tijos yra išmetęs už save nuo
saikesnį varžovą F. Thieleną. 
Korespondentų nuomone, A. 
von Thaddeno frazės gerokai 
priminė jauną Hitlerį. Jis net 
gi žadėjo sujungti į vieną vals
tybę visas vokiškas "žemes. Tom 
vokiškom žemėm naujųjų nacių 
vadas laiko ne tik rytinę" ir va
karinę Vokietiją, bet ir terito
riją į rytus nuo Oderio-Neisės 
linijos, pietinį Tirolį ir netgi 
Austriją.

Š. Vietnamo kompartijos laik
raštis “Nhan Dan” atmetė pręz. 
L. B. Johnsono pasiūlymą pra
dėti taikos derybas neutralaus 
krašto laive neutralioje jūro
je. šią mintį L. B. Johnsonas 
iškėlė lėktuvnešio “Enterprise” 
įgulai pasakytoje kalboje. Viet
namo kare abi kovojančios pu- 

spaudomis. Kadangi "į Panamą sės sutarė 24 valandų paliau- 
jis atvažiavo jau 1942 m., su- bas Kalėdų ir N. Metų dieną, 
imtasis negali būti užsimaska- (Nukelta į 8-tą psl.)

tą. Vėliau betgi paaiškėjo, kad 
F. W. Keith kalba amerikietiš
ka anglų kalba be jokio akcen
to. Panamos imigracijos parei
gūnai archyvuose rado imigra
cijos dokumentus su pirštų nuo-
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Su šiuo numeriu pradedame naują skyrių “Klauskite — pa- 
tarsim — padėsim”. Kviečiame “Tž” skaitytojus siųsti raštu laik
raščio adresu įvairius turimus klausimus, liečiančius pensijas, dar
bą, imigraciją, draudą ir Lt. Tie klausimai bus perduodami specia
liai “The Telegram” dienraščio tarnybai “Action Line”, kuri į juos 
atsakys ir, kiek galima, padės. Pirmąją skyriaus laidą žiūr. 2 psl.
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dojimą liturgijoj. Steigėjas ir★ Trapistų vienuolynas Oka, 

30 mylių nuo Montrealio, nebe
turi ramybės dėl atrasto urani- 
jaus jų žemėje, kur dabar vyksta 
kasimo darbai. Vienuolynas bu
vo įsteigtas 1881 m. šiuo metu 
gyvena 80 vienuolių tėvų ir ant
ra tiek broliukų.

★ Marija Fortunate Viti, vie
nuolė benediktinė, mirusi 1922 
m., š. m. spalio 8 d. buvo pa
skelbta palaimintąja.

★ Austrijoje, Vienos vyskupi
joje, tikintieji gavo kardinolo 
Franz Koenigo laišką, kuriame 
atsiklausiama jų nuomonės apie 
Bendrijos paskirtį moderniame 
pasaulyje. Atsakymai bus sukla
sifikuoti ir paskelbti.

★ Sielos buvimo įrodymai bu
vo svarstomi Arizonoje, Phoenix 
miesto teisme 13 savaičių truku
sioje byloje. J. Kidd savo testa
mente paskyrė $230.000 dolerių 
tam, kuris įrodys sielos buvimą* 
Teisėjas R. Myers baigė bylą, 
paskirdamas tuos pinigus šv. 
Juozapo ligoninei, kur yra neu
rologijos institutas.

★ Krikščionių rašytojų tarp
tautinis kongresas pasibaigė spa
lio 1 d. Venecijoj, Italijoj. Po
piežius Paulius VI pasveikino 
dalyvius raštu.

★ Popiežių Pijaus XII ir Jono 
XXIII kanonizacijos bylos pra
dėtos. Vyriausiu teisėju paskir
tas kardinolas L. Traglia.

★ Įsisteigė Niujorke organiza
cija “One Voice”, kurią sudaro 
vien pasauliečiai. Jų tikslas iš
laikyti lotynišką ir gregorini gie-

Hildebrand, filosofijos profeso
rius Fordhamo universitete. 
Centras bus Paryžiuje.

* Amerikos katalikų vyskupai

katalikų ir YMCA vadovų. Pagal 
jas, sprendžiamasis žodis turi 
būti vietos vyskupo; bendravi
mui vadovauja katalikų jaunimo 
organizacija, ne pašiūri nariai.

★ Generolas Marijus Benedic
ts italas, pasižymėjęs antrajame 
pasauliniame kare, pasiryžo tap
ti kunigu — įstojo į benedikti
nų vienuolyną, baigė studijas ir 
Savomis vyskupas Parodi įšven
tino. Dabar jis vadinasi Tėvu 
Morkumi.

★ Brazilijoj, stokojant kunigų, 
kaikurias parapijas administruo
ja seselės vienuolės. Amerikos 
vyskupai paskyrė $20.000 pasto
racinei Brazilijos programai.

★ Prezidentas L. Johnsonas 
pagyrė katalikiškas mokyklas, 
sveikindamas raštu katalikiško
jo auklėjimo savaitę lapkričio 5 
—11 dienomis. “Baigusieji kata
likiškas mokyklas, rašo prezi
dentas, liudija puikų jūsų mo
kyklų darbą. Jūsų auklėjimo įs
taigos yra didelis Įnašas Į didžią
ją Amerikos tradiciją".'

★ Katalikiška spauda Jugosla
vijoj sustiprėjo — tvirtina kar
dinolas Seper, Zagrebo arkivys
kupas. Leidžiamas laikraštis 
“Krikščionis" suaugusiems, “Te
ologinė Apžvalga” dvasiški j ai ir 
laikraštėlis vaikams. B. M.

ONTARIO
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ATEITIES KONFEDERACIJOS 
KONFERENCIJA

1967-tieji metai yra šimtosios mūsų\ 
Federacijos metinės.

Per tą laikotarpį Kanados 
federacija, kaip ir kitos pasaulio 
federacinės sistemos, nuolat keitėsi 
sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Aplamai galime tvirtinti, kad 
Kanadoje sėkmingai prisitaikėm 
naujom sąlygom, išsprendėm 
kylančias problemas ir Įvedėm 
pakeitimus ten, kur jie buvo 
reikalingi. Visdėlto per pastarąjį 
dešimtmetį ėmė vis labiau aiškėti, 
jog yra būtinas peržiūrėjimas visos 
federacinės struktūros, jeigu norima, 
kad Kanada išliktą kaip kraštas, 
patenkinąs daugumos piliečių 
troškimus.

Dėl tos priežasties mes Ontario 
sostinėje šaukiame konferenciją, 
kuri pirmoje eilėje svarstys 
platesnius konfederacijos tikslus, 
diskutuos bei pasikeis įvairių 
Kanados žmonių nuomonėmis 
nesiryždama formuluoti specifinių 
pasiūlymų ar pakeitimų, kurie 
būtų svarstytini sekančiose 
konferencijose.

Kraštas šiuo metu yra reikalingas 
atvirų diskusijų dėl tų pagrindinių 
principų, kuriais turėtų būti 
remiamas antrasis Konfederacijos 
šimtmetis.

Ontario vyriausybės iniciatyva ši 
konferencija įvyks Toronte 
lapkričio 27—30 dienomis.

Joje dalyvaus dešimties provincinių

vyriausybės stebėtojai.

MnHHttirofMato

Italijoje po II-jo pasaulinio 
karo buvo apie 5.000 lietuvių 
tremtinių. 1948 m. prasidėjus 
emigracijai, beveik visi emigra
vo i kitus pasaulio kontinentus, 
o dauguma — i JAV-bes. Dabar
tiniu metu Italijoje-yra apie 180 
lietuvių, kurių dalis norėjo tęs
ti pradėtus mokslus arba jau 
yra atvykę iš’ kitų Europos kraš
tų ir JAV-bių studijų reikalais.

Šv. Kazimiero kolegija
Lietuviai tuoj po šio karo 

įsteigė savus mokslo židinius. 
Žymiausias jų yra šv. Kazimiero 
kolegija Romoje. Ji iš tikrųjų 
yra kunigų seminarija, paruo
šianti jaunuolius, kurie, tapę ku
nigais, darbuojasi su lietuviais 
Įvairiuose pasaulio kraštuose. Ši 
seminarija pradėjo veikti Romo
je 1945 m. ir buvo apie metus 
laiko prisiglaudusi P. Amerikos 
seminarijos patalpose. 1946 m. 
Įsigijo savus didžiulius namus 
Via Casalmonferrato 20. Juos 
nupirko a.ta. kun. A. Briška — 
amerikietis. Vėliau buvo įsigy
tas ir mažas ūkelis, apie 30 km. 
už Romos prie Tivolio, iš kur 
dabar pristatomas maistas semi
narijai. Finansinę pagalbą sutei
kė tada arkiv. J. Skvireckas.

Ši lietuviškoji mokslo įstaiga 
yra jau pasuošusi 109 kunigus, 
kurie darbuojasi JAV-se, Kana
doje, Australijoje ir kitur. Da
lis jų gilino studijas žymiuose 
Romos universitetuose, įsigyda
mi licenciato ar ir daktaro laips
nius. Kaikurie jų, kaip kun. dr. 
A. Bačkis ir kun. dr J. Bulaitis, 
savo studijas dar tęsė Academia 
Ecclesiastica — Vatikano diplo
matinėje mokykloje. Jie abu da
bar yra monsinjorai: A. Bačkis 
šiuo metu darbuojasi Kostarikos 
nunciatūroje, o J. Bulaitis — P. 
Korėjos nunciatūroje. Kiek man 
žinoma, jie yra pirmieji lietuviai 
Vatikano diplomatinėje tarnybo
je.

Malonu konstatuoti, jog lietu
vių kunigų seminarija Romoje 
turi visas teises ir privilegijas, 
kaip ir didžiųjų tautų panašios 
mokslo įstaigos, ir vadinasi po
piežiškąja, t.y. esanti tiesioginė
je šv. Sosto žinioje bei globoje. 
Taip pat džiugu konstatuoti, kad 
ši seminarija yra grynai lietu
viška — išlaiko savo kalbą bei 
kitas tautines savybes. Nuosta
bu, kad lietuvių tauta, kuri jau 
daugiau kaip 700 metų katali
kiška, anksčiau neturėjo tokios 
kunigams auklėti Įstaigos Ro
moje. Gal dėlto Lietuvos bažny
tinė hierarchija neturėjo užtek
tinai įtakos aukštesnėse Katali
kų Bažnyčios sferose. Tuo tar
pu lenkai jau 100 metų su vir
šum turi tokią mokslo Įstaigą 
Romoje. Jie todėl ir Vatikane

Svetlana daug ką slepia
Peter Worthington, dvejus James Billington, Princeton mo naikinęs žmones 1934 ir 

metus buvęs torontiškio dien- universiteto profesorius, dėstąs 1947 m., stengdamasis “mira- 
raščio “The Telegram" r 
teriu Maskvoje ir to krašto

kiti jo

dos Stalino dukters Svetlanos žudytojas, vėl galėsiąs būti re- 
atsiminimų knygai, parašė re- habilituotas. Berija tikrai buvęs 
cenziją. Pastarosios mintis mė- blogas, bet kas jį palaikė ir jo 
ginsiu čia perduoti.

Aštuonetui mėnesių praslin
kus po Svetlanos pabėgimo į 
Vakarus, pasirodė jos atsimini
mų knyga “Dvidešimt laiškų 
draugui”. Deja, tie atsiminimai 
esą klaidina skaitytojus. Tenai 
nesą to, kas buvo skelbta prieš 
knygai pasirodant. Reklama ge
rokai dalyką išpūtė.

Trūkumai
Kiekvienas, kas bent kiek pa-

lių ir sovietinį mintijimą, esą 
pasakys, jog knygoj jis nenu
šviestas, neaprašytas. Savo dar
bu Svetlana nepagelbėjusi pa
sauliui, bet priešingai — jį su
klaidinusi. Apie Kremliaus vi
daus gyvenimą ji pasako labai 
mažai, o apie savo tėvą dar ma
žiau, daug mažiau, kiek ji ga
lėtų ir privalėtų pasakyti. Dau
geliu atvejų jos “Dvidešimt laiš
kų draugui” yra beveik Stalino 
apologija, bandymas jį apginti 
prieš “piktąjį pasaulį”, kuris 
“užpuolęs” jį. Matyti, kad kny
ga buvo rašyta Sovietų Sąjun
goj spausdinimo reikalu. Iš tik
rųjų tie atsiminimai rašyti Mask
voje 1963 m. Todėl nenuostabu, 
kad Maskva pasiuntusi savo pa
tikimą žurnalistą-agęntą Victor 
Louis į Vakarų pasaulį, kad pa- 
starasisparduotų leidykloms ant
rą tų atsiminimų egzempliorių, 
kuris* pasirodytų knygų rinkoje 
prieš bolševikinės revoliucijos 
sukaktį ir prieš knygos origina
lo išėjimą iš spaudos.

Berija — “atpirkimo ožys”
Svetlana pripažįsta, kad Stali

nas turėjo defektų charaktery
je, tačiau didžiąją *dalį visų ne
gerovių priskiria Laurentijui 
Berijai? kuris tuo laiku buvo 
slaptosios policijos viršininkas 
ir kuri sušaudė Stalino Įpėdi
niai. Pasak knygos, nuo Berijos 
priklausė visos žmogžudystės,' 
visi kalinimai ir visos blogybės 
ano meto Sovietų Sąjungoj. Jo 
Įtakoj buvęs ir Stalinas.

minti" Ukrainą.
Kaganovičius buvęs Chruščio

vo nušalintas, bet nenustojo 
Kremliaus malonės. Svetlaną ga
lėjusi plačiau apie jį parašai, 
bet to nepadarė. Taip pat ji nie
ko nerašiusi apie kitus saugumo 
policijos viršininkus: Henrik Ja- 
godą, Nikolaj Ježov. Berija juk 
perėmęs pareigas iš Ježovo.

368-
6813
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torius Stalinas?
Svetlanos pateikta dingimų ir 

nužudymų apyskaita ano meto 
Sovietų Sąjungoj tikrai yra bai
si. Net Svetlanos buvęs mylima
sis, žydų kilmės filmų gaminto
jas Aleksiejus Kepler buvęs ap
kaltintas kaip britų šnipas ir pa
siųstas 10-čiai metų kalėjimam 
Dėl šito įvykio Svetlana pasmer
kianti Kremlių, bet paviršutiniš
ku būdu, tarytum į tai jos tėvas 
Stalinas lyg ir nebūtų įveltas.

Svetlana mini, kaip Berija 
baisiai ir žiauriai atrodė net 
Stalino mirties metu. Esą jo vei
das buvo ambicingai perkreiptas 
ir žiaurus, rodąs galybę. Didžio
ji dalis to pabaisos darbų dabar 
gulanti ant jos tėvo Stalino var
do, kai tuo tarpu buvę kalti jie 
abu.

Svetlana rašanti, jos motina 
Nadiežda, kuri nusižudė 1932 
m., taip pat labai nekęsdavusi 
Berijos, tačiau jis viešpatavęs 
savam poste iki Stalino mirties. 
Stalinas netikėdavęs, kad jis, 
kaip gruzinas, būtų ką nors ne
gero padaręs. Jo akyse “nebuvo 
faktų", kalbančių prieš jį. Čia 
P. Worthington* klausia: “Ar 
Stalinas buvo kada nors reika
lingas “faktų" likviduojant sa
vo priešą ar netgi buvusį drau
gą?”:

Kvietimas suprasti
Recenzijos autoriaus many

mu, Svetlana toje knygoje pa
sirodo kaip duktė, pabrėžianti 
Stalino gailestingumą Kremliaus 
tarnams, negalėjusio pakelti vai
ko verksmo ir pan. P. Worth
ington priduria: “Reikėtų pažy
mėti, kad ir Hitleris mylėjo vai
kus.”

Svetlana esanti kalta už pra
leidimus. Ji nepamininti sutvė
rimo, kuris vadinosi Lazar Ka- 
ganovič. 
kolektyvino ūkius, ] 
kad tai kainavo milijonus žmo- ką nors parašyti daugiau, 
nių gyvybių. Jis be pasigailėji- Pr. Alš.

taip prakeikti Berijos darbus ir 
visiškai nutylėti prieš jį buvu
sių žudikų tame poste darbus?

Svetlana taip pat labai trum
pą užuominą teduodanti ir apie, 
gen. Poskrebiševą, Stalino “ge
neralinį reikalų vedėją”, kuris 
išsiuntęs iš šio pasaulio nežmo
niškai didelį skaičių nekaltų 
žmonių.

Tėvo duktė
Ką, girdi, būtų galima pasa

kyti apie pačią Svetlaną?
Žinoma, Stalinas — ne jos 

kaltė. Ji negalėjo negimti, o gi
musi negalinti būti kaltinama 
už tėvo veiksmus. Tačiau ji 
esanti tėvo duktė ir, galimas 
daiktas, kaiką paveldėjusi iš 
tėvo.

Prileisti, kad Svetlana turė 
jusi sunkų gyvenimą, būtų tikra 
nesąmonė. Kremliuje ji buvo 
lepinama, adoruojama ir laiko
ma savotiška brangenybe. Net 
ir po tėvo mirties ji gyveno pra
bangoje. Užuot pasmerkusi savo 
knygoje sovietinę sistemą, Svet
lana pareiškia neturinti teisės 
to daryti, nes tai esąs ateities 
ir istorijos reikalas ... “Ar tai 
jos rimtas išsisukinėjimas?" — 
klausia recenzijos autorius. “Ir 
kas gi pagaliau galėtų būti ge
resnėj pozicijoj “teisti” Krem
liaus ir jos tėvo darbus?” Jeigu 
ji nepasiruošusi to daryti, tad 
kodėl gi pabėgo iš ten ir kodėl 
savo vaikus paliko tokiam netik
rume?

Svetlanos pabėgimas esąs di
džiausia, apkaltinimas ir smūgis 
sovietiniam komunizmui, ypač 
jo 50 m. viešpatavimo sukakties 
proga. Nors Svetlana gaunanti 
milijonus dolerių už savo atsimi
nimus, bet tikroji padėtis,- kas 
Kremliuje ir visoj Sov. S-goj vy- 

Jis, Stalino pavestas, ko ir tebevyksta, dar turėtų bū- 
nežiūrint, ti aprašyta. Svetlana dar turės V v J • -I •_

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

šešis mėnesius dirbau valgykloje kaip padavėja. Kai nustojau dirbti, 
paprašiau atlyginimo už atostogas. Savininkas sakė, kad užmokės, bet pinigų 
negavau. Prieš šešias savaites skambinau į Darbo Departamentą. Pažadėjo 
pinigus išreikalauti, bet iki šiol nieko dar negavau. — J. B aite, Torontas.

Darbo Departamentas pinigus iš valgyklos išreikalavo ir jie bus Jums 
pasiųsti. Vyriausybė reikalauja, kad darbdaviai atsilikusius darbininkų atly
ginimus, pvz. už atostogas, mokėtų Darbo Departamentui, kuris išrašo če
kius tik du kartu per mėnesį. Mes skambinome Jūsų reikalu Darbo De
partamentui. Jūs gausite $12.09 čekį lapkričio pabaigoje. — Jei turima ko
kių nors nesklandumų dėl minimalinio atlyginimo už darbą arba atostogas, 
reikia nedelsti ir tuojau veikti. Tokiem skundam yra tik šeši mėnesiai laiko. 
Po šešių mėnesių ir teismas nieko negali padaryti.

Pereitą gegužės mėnesį nupirkau baldus rytinio Toronto baldų krautu
vėje. Kai baldus atvežė, trūko vienos kėdės $20 vertės. Skambinau krautuvei; 
ji visada pažadėdavo, bet iki šios dienos dar neatvežė. — B. V-ienė, Torontas.

Mes skambinome tai krautuvei, ir Jūsų kėdė buvo išsiųsta tą pačią dieną.
Iš Čikagos “Conservation Studies” užsisakiau keletą knygų ir užmokė

jau $13.95. Jie man atsiuntė kiekvienos knygos po du egzempliorių. Aš 
grąžinau nereikalingas knygas ir laiške paaiškinau, kad man nereikia dviejų 
tokių pat knygų. Po kiek laiko gavau jų pranešimą sumokėti $13.95. Tada 
pasiunčiau banko pažymėjimą, kad pinigus sumokėjau, tačiau jų reikalavi
mai nesustojo. Jų laiškai man įkyrėjo. Atrodo, kad ta bendrovė visai nekrei
pia dėmesio į mano paaiškinimus. — A. B-ienė, Torontas.

Jūs už knygas sumokėjote. Kažkaip Jūsų pavardė buvo įtraukta į bend
rovės sąrašus du kartus, kaip du skirtingi asmenys. Mes skambinome į Či-' 
kagą ir jie tuojau klaidą atrado. Bendrovė atsiprašo už visus nemalonumus 
ir pažada, kad daugiau tokių klaidų nepasikartos.

Savo namų išorės pagražinimui pasamdžiau rangovą, kuris turėjo nuva
lyti mūrinę sieną ir kaikur nudažyti. Kai darbas buvo baigtas, namo išorė 
atrodė tokia pat, kaip anksčiau. Nudažyti buvo tik du maži kvadratukai. Už 
darbą iš anksto buvau sumokėjusi $200. Rangovui skambinau devynis kar
tus, bet niekada jo negalėjau rasti. — H. K-ienė, Torontas.

Jums reikėjo paskambinti Metro Leidimų Komisijai, kuri duoda tos 
rūšies rangovams leidimus. Mes Jūsų skundą pranešėme Leidimų Komisijai, 
kuri atrado tą rangovą. Jis Jūsų namo išorę pakartotinai nuvalė ir, kur rei
kiant, padažė taip, kad Jūs dabar būsite patenkinta jo darbu.

šių metų pradžioje mano dukra pirko vartotą automobilį. Po 3 mėnesių, 
važiuojant vieškeliu, motoro dangtis atsidarė, padarydamas $150 nuostolio 
visam automobiliui. Grįžtant į Torontą, motoro dangtis vėl atšoko ir apsi
vyniojo apie priekinį automobilio langą. Mes norėjome, kad automobilio par
davėjas tai nemokamai sutaisytų, bet jis atsisakė ir patarė kreiptis į draudos 
bendrovę. Girdėjome, kad to modelio automobiliai buvo atšaukiami į fab
riką dėl motoro dangčio sutvarkymo. — L. M-ienė, Torontas.

Skambinome į Vartotojų Apsaugos Biurą, kuris tuojau reikalą sutvarkė. 
Pardavėjas pataisys Jūsų automobilį nemokamai.

Lietuvių įstaigos Romoje
turėjo daugiau įtakos, bažnyti
nius interesus nukreipdavo sa
vo naudai, o lietuviai pasilikda
vo nuošalyje. Nuostabu, kad 
šiuo metu, kai lietuvių tauta yra 
sovietų pavergta, lietuviai trem
tyje galėjo Įsteigti tokią Svarbią 
įstaigą. Didžiausi nuopelnai pri
klauso prel. L. Tulabai, kuris 
nuo pat Įstaigos įsikūrimo yra 
jos rektorius. Jis yra ne tik rek
torius, bet ir įkūrėjas.'Man teko 
jau 1946 m. su juo diskutuoti 
šiuos projektus. Jis daug kartų 
keliavo po JAV-es, sugebėjo su
rasti žymius geradarius ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių tarpe.

Svečių namai
Šv. Kazimiero kolegija pasi

darė didele atrakcija lietuvių 
tautai, čia pradėjo atvykti nė 
tik kunigai, bet ir pasauliečiai 
dažniausiai religiniais ar moksli
niais tikslais. Jie džiaugėsi gau
dami ne tik kambarį, bet ir glo
bą bei visokeriopą pagalbą. Tuo 
būdu pirmieji kolegijos rūmai 
pasidarė permaži priimti sve
čiams, be to, buvo nepatogu juos 
bendrai apgyvendinti su klieri- 
kais-studentais. Prel. L. Tulabos 
sumanumo dėka 1959 m. buvo 
Įsigyti tik per gatvę esantys ki
ti panašūs rūmai su 25 kamba
riais ir kitais Įrengimais: val
gykla, sale, virtuve ir t.t. Mat, 
čia vietos įstaigų buvo planuo
jama įsteigti mergaitėms patai
sos namus. Tai būtų nesuderi, 
narna su šalia esančia kunigų 
seminarija. Tam išvengti, prel* 
L. Tulabos sugebėjimo dėka, Šv. 
Sostas pasiūlė tuos namus nu
pirkti kolegijai ir tam tikslui su
teikė net laikinę paskolą be jo
kių nuošimčių. Taip pat prel. L. 
Tulabai pasisekė gauti kun. A. 
Briškos paliktą pinigų sumą, 
skirtą Jeruzalėj (šv. žemėj) pa
statyti lietuviams užeigos na
mus. Be to, jis gavo iš a.ta. kun. 
J. Jasevičiaus palikimo atitin
kamą sumą, testamentu paskir
tą kolegijai. Tokiu būdu prel. L. 
Tulaba galėjo greitu laiku grą
žinti Vatikanui jo suteiktą pa
skolą.

šios, nors ir didelės svečiams 
skirtos patalpos, pasidarė irgi 
per mažos, nes svečių skaičius 
kas metai augo ir dažnai pri
trūkdavo laisvų kambarių. Ka
dangi prie šio namo kieme bu
vo dar užtektinai vietos, tai prel. 
L. Tulabos sumanymu ir šv. 
Sosto leidimu, buvo šiais me
tais pastatytas naujas, žymiai di
desnis 5 augštu svečiams namas 
su 38 kambariais svečiams ir 
dar keliais kambariais administ
racijos reikalams. Kiekvienas

PREL. DR. J. KONČIUS

šių kambarių turi visus patogu
mus. Tokiu būdu abu svečių na
mai turi iš viso 63 kambarius, 
talpinančius apie 90 asmenų, šio 
naujo' svečių namo pašventini
mas Įvyko spalio 17 d. Pašven
tinimo apeigas atliko kardino
las Antonio Samore. Iškilmėse 
dalyvavo vysk. V. Brizgys, rek
torius prel. L. Tulaba, prel. P. 
Juras, prel. J. Balkūnas, prel. 
J. Končius, kolegijos personalas, 
klierikai, lietuvių delegacijos, 
atvykusios į tarptautinį pasau
liečių apaštalavimo ir katalikių 
moterų kongresą bei lietuviai* 
gyvenantieji Romoje. Kard. A. 
Samore pareiškė savo džiaugs
mą, kad prel. L. Tulabai pasi
sekė įvykdyti šiuos planus, ir 
ypač užgyrė lietuvių duosnumą..

Mums, iš Amerikos atvyku
sioms (vysk. V .Brizgiui, prela
tams P. Jurui, J. Balkūnui, J. 
Končiui, kun. St. Bartkui), kard. 
A. Samore savo rezidencijoje 
Vatikane suruošė priėmimą. 
Jame dalyvavo prel. L. Tulaba 
ir mons. V. Mincevičius — as
meninis kard. Samore sekreto
rius. Kard. A. Samore išvedžio
jo mus po savo kambarius ir 
parodė suvenyrus, gautus iš lie
tuvių: rankų darbo audinius, 
gintarus, mepiškai išdrožinėtus 
kryželius ir didelės meninės ver
tės kardinolišką kryžių, kulį jis 
nuolat nešioja ant savo krūtinės 
ir kurį gavo iš Lietuvos. Šio jo 
kryžiaus viršuje yra meniškas 
Vilniaus Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas, šonuose pa
puoštas gintarais ir kitais lietu
viškais ornamentais, šia proga

Votikono valstybės sekretorių 
kardinolas A. Čicognani pokol 
byje su prel. dr. J. B. Končiumi

jis pabrėžė, jog “lietuvių tauta 
yra man arti širdies ir džiugu 
man ši kryžių nešioti.” Po šio 
jo pareiškimo pastebėjau: “Ir 
mums yra labai džiugu, jog Jūs, 
Eminencija, Įvertinate kenčian
čios lietuvių tautos pasiaukoji
mą ir kilnius darbus, bet visdėl- 
to mums būtų dar didesnio 
džiaugsmo, jeigu lietuvių tautai 
šv. Tėvas paskirtų nors vieną 
lietuvį kardinolą, nes manau, 
kad lietuvių tauta per 700 ka
talikiškojo gyvenimo metų yra 
tos garbės užsipelniusi.”

Prieš ši pobūvį turėjau virš 
pusę valandos trukusią audien
ciją pas kard. A. Samore, kurios 
metu svarstėme, kiek ir kaip Šv. 
Sostas galėtų palengvinti ken
čiančios lietuvių tautos naštą 
moraliniu ir religniu atžvilgiu.

Turėjau laimės pasimatyti ir 
su Vatikano valstybės sekreto
riumi kard. A. G. Čicognani, su 
kuriuo mane riša asmeninė pa
žintis jau daugiau kaip 30 metų, 
kai jis dar buvo per 25 metus 
apaštališkuoju delegatu JAV. 
Man teko dažnai lankytis pas jį 
Įvairiais lietuvių šalpos reika
lais. Tad ir ši kartą, būdamas 
Romoje, keletą kartų lankiausi 
pas ji ir galėjau pasikalbėti lie
tuvių tautą liečiančiais religi
niais reikalais.

Lietuvos atstovybė, veikusi 
prieš karą, tebėra akredituotų 
valstybių prie šv. Sosto skaičiu
je. Atstovu yra min. St. Girdvai
nis, jo sekretoriumi — St. Lozo
raitis, jr. Įstaiga yra Įsikūrusi 
išnuomotose patalpose ir mūsų 
sąlygose jos veikla yra ribota.

Lietuvių sekcija prie 
Vatikano radijo
ši Įstaiga veikia jau virš 20 

metų. Joje darbuojasi vietos ku
nigai, paruošdami kiekvieną die
ną laidą lietuvių kalba (sekma
dienį dvi). Dalį finansinės pagal
bos teikia pats Vatikanas, kitą 
dalį — Amerikos Lietuvių Ka
talikų šalpos Draugija. Radijo 
programos yra daugiausia reli
ginio turinio ir pasaulio lietu
viai uoliai jų klausosi.

Romoje yra ir valstybinis Ita
lijos radijas, duodąs taip pat 
kasdien lietuviškas laidas, ku
rioms vadovauja lietuviai pasau
liečiai. Finansinę pagalbą jiems 
teikia italai ir Amerikos Lietu
viu Fondas. Todėl Italijos lietu
viai dvasiškiai ir pasauliečiai 
sveikintini, kad sugeba taip gra
žiai išvystyti savo veikla radijo 
bangomis, šis informacijos bū
das lietuviu tautai turi didelės 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Šių m-etų rugsėjo 23 dieną Waterburyje mirė mūsų mylimas
. vyras, tėvelis ir brolis

A t A JONAS DUMČIUS,
eidamas 79 savo gyvenimo metus. Reiškiame nuoširdžią padėką 
Waterburio Šv. Juozapo parapijos kunigams už Rožinio atkalbė
jimą, atlaikytas iškilmingas šv. Mišias ir palydėjimą į Lietuvių 
Tautines Kapines. Dėkojame prelatui dr. J. Tadarauskui Hamil
tone už atlaikytas egzekvijas ir šv. Mišias; visoms organizacijoms, 
draugams bei pažįstamiems už užprašytas šv. Mišias, paaukotas 
gėles ir užuojautas, pareikštas spaudoje, raštu ar žodžiu.

Nuoširdi mūsų padėka Waterburio lietuviams, nešusiems 
karstą, taip gausiai užprašiusiems šv. Mišias, lankiusiems laido
tuvių namuose ir palydėjusiems į kapus. Mums sunkioje valan
doje Jūsų parodytas nuoširdumas liks neišdildomai mūsų min
tyse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus ir seserys su šeimomis

BRONIUI, PETRUI, JUOZUI, JUSTINUI, SIGITUI 

RAŠKAUSKAMS, jų seseriai bei jų šeimoms, jų myli

mam Tėveliui ANDRIUI Lietuvoje mirus, gilią užuo

jautą reiškiu ir kartu liūdžiu —

Julius Narušis

Kas norėtų įsigyti gražių ir vertingų ODOS IŠDIRBINIŲ, 

LIETUVOS VYČIŲ su gražiai papuoštais ornamentais 

(įrėminti, dydis 16x12 incų), VESTUVINIŲ ALBUMŲ, 

MOTERIŠKŲ RANKINUKŲ ir PINIGINIŲ, prašau kreip- 

- tis: J. Budnikas, 34 Gladstone Ave., Hamilton, Ont.

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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Spaudos baliaus metu Hamiltone įteikia dovanas gimnazijas bai
gusiems mokiniams Kanados Lietuvių Bendruomenės Hamiltono 
apylinkės pirm. J. Krištolaitis; dešinėje — J. Pleinys, ateitininkų 
sendraugių pirm., pristato abiturientus publikai

Nuotr. A. Juraičio
i

Jaunimo kamuojantis klausimas

KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJOS
• Su jubilėjinių metų mani

festo paskelbimu pradedame in
tensyviai ruoštis 1968 metų įvy
kiams. Kaip manifeste skelbia
ma, ateinantieji metai yra pava
dinami Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais. Tai yra vedamoji min
tis visiems tų metų minėjimams 
ir iškilesniems parengimams. 
KLB krašto valdyba ruošiasi dar 
kartų persvarstyti jubilėjinių 
metų programą viso krašto mas
tu. Apylinkės, kurios yra numa- 
čiusios projektų, turinčių plates
nės reikšmės, prašomos apie tai 
nedelsiant painformuoti krašto 
valdybą.

• Lietuvos Laisvės Metų ak
cijai finansuoti veiksnių susita
rimu yra įsteigtas Centrinis Lie
tuvos Laisvės Atstatymo 50 Me
tų Jungtinis Finansų Komitetas 
su būstine Niujorke? Visi veiks
niai, išskyrus ALTą, sutiko savo 
tų metų pajamas sudėti į bend
rą iždą, iš kurio savo dalį gau
tų Tautos Fondas, VLIKas ir 
Bendruomenė. Tomis lėšomis 
kiekvienas veiksnys vykdytų 
bendru planu sutartus uždavi
nius. Centrinis komitetas turės 
savo padalinius visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose. Iniciatyvos 
tuos padalinius organizuoti ima

POLITINIAI SPRENDIMAI GATVĖSE
Šimtai tūkstančių komunistų 

ir jų simpatikų Europoje ir Azi
joje stipriai remia pacifistus 
JAV-se. Japonijoje 200.000 žmo
nių 367 miestuose dalyvavo de
monstracijose prieš JAV karą 
Vietname, ypač smerkdami Pen
tagoną, kuri stengėsi išniekinti 
ir amerikiniai pacifistai ir kai
rieji š.m. spalio 21 d. Ameriki
niams pacifistams nepasisekė: 
laukė 70.000-100.000 demonst
rantų, o susilaukė vos apie 30.- 
000. Tokijo mieste demonstravo 
apie 60.000 darbininkų unijų 
narių. Europoje demonstracijos 
vyko Paryžiuje, Londone, Ber
lyne, Maskvoje, Stockholme, Os
lo, Amsterdame, Miunchene, 
Dubline ir, žinoma, komunisti
nių kraštų sostinėse. Bene di
džiausia demonstracija Įvyko Pa
ryžiuje, kur Respublikos aikš
tėje prie prancūzų komunistų 
prisidėjo ir Paryžiuje gyveną 
kaikurie amerikiečiai ir šiauri
niai vietnamiečiai, šimtai poli
cininkų saugojo JAV ambasadą 
Paryžiuje, kai demonstrantai 
skleidė antiamerikinius ir anti
karinius šūkius.

Silpniausios demonstracijos 
buvo Londone. Berlyne de
monstrantai mėtė dūmines bom
bas ant American House (ameri
kiečių kultūros centras Vakarų 
Berlyne). Hamburge, Frankfur
te, Stuttgarte ir kituose V. Vo
kietijos miestuose demonstraci
jose dalyvavo po kelis šimtus 

"Gintarėlių baliaus" metu Toronto visuomenei buvo pristatytos jau
nosios lietuvaitės, besireiškiančios lietuviškoje veikloje. Iš kairės: 
L. Gustoinytė, D. Dilkutė, J. Simonaitytė, A. Danaitytė, R. Urbo
naitė, J. Urbonaitė, R. Puniškaitė (trūksta R. Baltaduonytės)

Nuotr. S. Dabkaus

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinine ir pooperacinis gydymas

VleninteK valdžios registruota natūralaus jsHymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
». Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt. ■

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

si L. Bendruomenės kraštų val
dybos. Tuo remdamasi, KLB 
krašto valdyba susitarė su Tau
tos Fondo atstovybe Kanadoje ir 
sudarė Lietuvos Laisvės Atsta
tymo 50 Metų Jungtinį Komite
tą Kanadoje šios sudėties: pirm, 
dr. J. Yčas (KLB krašto tary
bos), sekr. St. Dargis (KLB kraš
to valdybos atstovas), ižd. VI. 
Kazlauskas (Tautos Fondo), na
riai — A. Rinkūnas (KLB kraš
to valdybos pirm.) ir St. Bane- 
lis (Tautos Fondo įgaliotinis Ka
nadoje). Apylinkių valdybos ir 
Tautos Fondo įgaliotiniai netru
kus gaus tuo reikalu papildomų 
instrukcijų. Reikalui esant, mi
nėtasis komitetas gali būti pra- 
plėstas-papildytas.

• Baigdami 1967 finansinius 
metus, prašome apylinkių val
dybas atsiųsti (jei tai dar nepa
daryta) krašto valdybai priklau
santi solidarumo Įnašo procentą.

• Lapkričio 24, 25, 26 dieno
mis Čikagoje vyksta antras dide
lis Laisvės Kovos Metų pradžios 
Įvykis — trečiasis kultūros kon
gresas. Kviečiame tautiečius, pa
gal galimybes, tame kongrese 
dalyvauti.

KLB krašto valdyba

žmonių. Pirmą kartą istorijoje 
amerikiečiai studentai Hong 
Konge surengė demonstraciją 
prie JAV generalinio konsulato.

JAV-se kitos grupės pradėjo 
rengti patrijotines demonstraci
jas kovojantiems Vietname sa
vo kariams pagerbti ir proko
munistinėms demonstracijoms 
JAV sostinėje pasmerkti. Šimtai 
tūkstančių žmonių dalyvavo va
dinamoj “Operation Gratitude”. 
Vieni žygiavo, kiti rašė atitin
kamus plakatus, treti dalyvavo 
orkestruose. Dalis manifestantų 
reiškė savo dalyvavimą de
monstracijose važiuodami iš pas
kos su uždegtomis automobilių 
šviesomis. Kiti savo simpatijas 
demonstracijoms reiškė negesin
dami šviesų savo butuose per 
visą naktį iš šeštadienio i sek
madienį.

Didžiausios demonstracijos 
reiškiant padėką kariaujantiems 
prieš komunistinę agresiją ka
riuomenės daliniams Vietname 
vyko Niujorke ir Niuvarke. Da
lyvavo per 100.000 žmonių, o 
šimtai tūkstančių kitų mojavo 
vėliavėlėmis iš savo butų pro 
langus. Tose manifestacijose 
reiškėsi veteranai, visuomeninių 
organizacijų, savitarpio apdrau- 
dos nariai, darbo unijos mokyk
linis jaunimas ir įvairių klubų 
nariai. Demonstracijos baigėsi? 
kaip paprastai patrijotiškomis 
prakalbomis. J. Gs.

Jaunimas, diskutuodamas sa
vo tautines problemas, susidu
ria su klausimais, į kuriuos ne
randa aiškaus atsakymo. Tokio
se diskusijose dažnai teko man 
dalyvauti. Dėlto ir mano nuo
monė, kurią ketinu čia pareikš- 

VIDA TAMULAITYTĖ

gas ir žurnalus, bet nekovojame 
su leidyklomis ir šių knygų bei 
straipsnių autoriais. Nenorime, 
kad jaunuoliai lankytu nepado
rius kinus, bet neprotestuojame 

moue, Kūną seimu čia pareikš- nepadorių filmų ganunto- 
ti, yra susidariusi iš praktines Koliojame tuos kurie jau 

palūžo naujosios “moralės” 
klystkeliuose, bet labai mažai, o 
dažnai net ir negudriai kriti
kuojame šios moralės skleidėjus 
ir t.t. Vadinasi, mes nekovoja
me su blogio versme, taip ne
gailestingai ardančią vidinę jau
no žmogaus harmoniją, o puo
lame tik jaunimą. Tai didelė 
spraga mūsų lęgikoje, kurioje 
nustoja sėkmės net ir pačios 
geriausios mūsų pastangos.

Bendravimas lietuviškoje 
aplinkoje
Jaunimo tautinė sąmonė grei

čiausiai blėsta, kai jis paten
ka į svetimųjų tarpą, o ilgiausiai 
išlieka sava, kai jis būna su sa
vaisiais. Taigi, buvimas savųjų 
tarpe yra pats didysis lietuvy
bės išlaikymo faktorius. Deja, 
mūsų rūpestis šiuo atžvil
giu tremties gyvenime niekados 
nebuvo perdidelis.

Be jaunimo centrų, be stovyk
laviečių ir kitų telkimosi vietų, 
mokykla yra vienas tų centrų, 
kur mažasis atžalynas 'daugiau
sia gali pabuvoti kartu, šią ga
limybę reiktų panaudoti, savos 
lietuviškos aplinkos ir tautinės 
buities kūrimui mokykloje, gal
būt net atsisakant kaikurių pro
graminių žinių perteikimo'. Juk 
ne smulkmeniškas žinojimas 
Lietuvos sienų, upių, ežerų ir 
kitokių geografinių vietovių'bei 
istorinių datų padaro mokinį są
moningu lietuviu, o bendravimas 
lietuviškoj aplinkoj ir jos per
gyvenimas. Tik reikia, kad toks 
bendravimas mokiniui netaptų 
slogučiu, o gyvu ir suinteresuo
tu uždaviniu.

Tiesa, yra būtinas lietuvių 
•kalbos mokėjimas, nes be jos 
būtų sunkiai Įmanomas ir savos 
aplinkos kūrimas. Visdėlto ne
žinojimas kur parašyti nosinę 
ir kur padėti kablelį dar nėra 
pats didysis kalbos nemokėjimo 
ženklas. Mano supratimu, mūsų 
sąlygose kalbą gerai moka tas, 
kuris laisvai ja naudojasi, per- 
prasdamas jos dvasią, jos išraiš
kos subtilumą ir žodžio prasmę. 
Kodėl mūsų jaunimas net ir sa
vo tarpe veikiau kalbasi angliš
kai, o ne lietuviškai? Gi todėl, 
kad jiems kaip tik ir trūksta ši
to perpratimo, o ypač lietuviš
kų žodžių, štai kodėl šeštadieni
nėje mokykloje yra daug svar
biau skaitymas, pokalbis ir ra
šymas, o ne visokių geležinių tai
syklių mokymasis. O pagaliau ir 
taisyklės ateis kartu su išmoktu 
naujuoju žodžiu.

Vadovėliai, pokalbiai, 
rašiniai
Deja, vadovėliai, naudojami 

mūsų lietuviškose mokyklose, 
dažniausiai yra nepatrauklūs, 
nes jie yra patirtinio pobūdžio. 
Pvz. straipsniai apie telefoną, pi
nigus, laikrodį ir t.t. vaikui ne
įdomūs, nes jis jau susipažinęs 
ir tai patyręs kitais keliais. Kas 
tad žavi skaitantį lietuviuką? Jį - 
žavi herojinė lektūra, kur tviska 
gyvybė, kur žaibiškas veiksmas, 
kur laimėjimas, kur realizuojasi 
jo svajonės...

Dar efektingesnis kalbos mo
kymosi būdas yra pokalbis kla
sėje. Pokalbio metu mokiniui 
suteikiama proga panaudoti nau-' 
jai išmoktus žodžius, lavintis lie
tuviškai mąstyti, kurti vaizdus 
bei sąvokas ir visa tai sklandžiai 
išreikšti. Pokalbio temos galė
tų būti ne tik lietuviškos, bet ir 
iš gyvenamojo krašto, miesto, 
mokyklos ir pan. aplinkos. Rei
kalui esant, mokytojas mokiniui 
padeda susirasti trūkstamus žo
džius ir paaiškina gramatines 
taisykles.

Lygiagrečiai su pokalbiu ir 
skaitymu turėtų eiti ir pratybos 

- raštu. Rašymas, be kalbinio mo
tyvo, savyje dar slepia ir kūry
binį aspektą. O tai yra be galo 
svarbu, nes dažnai jaunimo laik
raštėliuose

patirties, o ne iš teorinių stu
dijų.

Neaiškumai tautybės 
sampratoje
Bene labiausiai kamuojantis 

klausimas, ypač priaugančio jau
nimo tarpe, glūdi tautybės są
vokos neaiškume. Kas gi yra 
tauta? Atsakymai į šį klausimą 
yra gerokai migloti. Vieni sa
ko, kad tautą sudaro: kraujas, 
kalba, papročiai, kultūra, teri
torija. Kiti, nurodydami žydų 
tautą, mano, kad ji gali apsiei
ti ir be kalbos, ir be teritorijos, 
ir net be savos kultūros. Treti 
gi teigia, kad tautai susidaryti 
nė vienas tų elementų nesąs rei
kalingas; svarbiausia — asmeni
nis nusiteikimas ir pagal tai ap
sisprendimas būti vienos ar ki
tos tautos nariu.

Kuriuo tad atsakymu turi 
remtis jaunimas, išaugęs sve
tur?

Mano supratimu, tautybės są
voka aiškintina, ypač priaugan
čiam jaunimui, ne minėtais ele
mentais, kurie susidaro istorijos 
būvyje, o giminystės ryšiu. Juk, 
sakysim, mano brolis, pusbrolis 
ar net labai tolimas giminaitis 
vistiek tokiuo ir pasiliks, ne
svarbu, kur ir kada jis būtų be
gyvenęs. Priaugantis jaunimas 
daug lengviau suprastų, jeigu 
jam aiškintume, kad visi lietu
viai yra giminės, kurių giminys
tės ryšys tęsiasi nuo gilios seno
vės. Juk praeityje lietuviai bu
vo susiskirstę giminėmis. Anks
čiau net ir pasaulio tautos vadi
nosi giminėmis: slavų giminės, 
germanų giminės, baltiečių arba 
aisčių giminės ir t.t. Juk tautos 
sąvoka pradėjo rutuliotis tik 
prieš porą šimtų metų. Ir tai ji 
atsirėmė ne i ką kita, o i gimi
niškumą. Reiškia, giminystės 
ryšys yra tautų pagrindas. Lip- 
dytinės tautos, kaip Kanada ir 
JAV, to ryšio niekados neturės, 
nors ilgų amžių būvyje jos ir su
sikurs anuos elementus.

Vaikui tinkamai suvokus tau
tybės sampratą, jo sąmonė atsi-. 
palaiduotų nuo kankinančio 
klausimo, kodėl jis yra lietuvis 
ir kodėl juo turi būti.

Vienas asmuo — 
dvi tautybės?
Tautybės sąvokos vienoks ar 

kitoks išsiaiškinimas mūsų pro
blemos dar neišsprendžia.' Mes 
vistiek tebestovime prieš nutau
tėjimo grėsmę. Kodėl? Nes mes 
neturime sudarę tokios sintezės, 
kuria vadovaujantis būtų galima 
šalia lietuviškosios tautybės pri
siimti, sakysim, dar ir kanadiš- 
kąją ar amerikietiškąją. Tiesa, 
yra manančių, kad toks derinys 
yra galimas.' Jaunuoliui betgi 
atrodo, kad tai yra tik frazė, 
nes gyvenimo praktika yra paro
džiusi, jog trečioji ar ketvirto
ji tremties karta jau galutinai 
įsilieja svetimon kultūron, nepa
likdama savo tautinės kultūros 
nė pėdsakų. Lieka neaišku, kaip 
galima tuo pačiu metu būti dvie
jų tautybių žmogumi. Juk gyve
nant svetimame krašte neužten
ka tik būti jo piliečiu, nes tasai 
krantas reikalauja tapti ir jo tau
tiečiu bei prisiimti jo tautines 
pareigas.

Tokių problemų vis atsiras 
daugiau, kai tik labiau gilinsi
mės Į šį klausimą. Iki šiol mūsų 
problemas daugiausia sprendė 
laikas, kurio būvyje tremties lie
tuvis dažniausiai vistiek ištautė- 
davo. Gal tad reiktų pagalvoti, 
kaip ši laiką sėkmingiausiai su
naudoti, kad mūsų buvimas 
tremtyje būtu kuo nors tautiniu 
atžvilgiu įamžintas. Pavyzdžiui, 
jeigu jau yra lemta netekti sa
vo tautinio charakterio kitos 
tautybės labui, tai ar nereiktų 
ši savo charakterio bruožą įrėž- 
u anos tautos kultūron ir tuo 
oūdu ją bent truputį sulietu
vinti? Kodėl, sakysime, Kanada 
turi būti vien tik angliška ar 
prancūziška, jeigu jos vainikan 
galime įpinti ir lietuvišką gėlę, 
kuri ilgus laikus liudytų savo 
tautinę prigimtį? (Red. pastaba. 
Autorė teisingai mano, jog vie
name asmenyje negali būti dvie
jų tautybių, bet ji nepabrėžia, 
kad betkurios tautos žmogus ga
li derinti savyje dvi kultūras, 
pvz. šalia lietuviškosios įsisavin
ti prancūziškąją, bet netapti 
prancūzu. Kanadoje lietuvis, lai
kydamasis savo kilmės ir kul
tūros, gali įsisavinti vietinę kul
tūrą — angliškąją ar prancūziš
kąją ir netapti nei anglu, nei 
prancūzu, o tik kanadiečiu, t.y. 
Kanados piliečiu. Pastarieji yra 
įvairiataučiai).

Aplinkos smūgiai
Mes kovojame su jaunimu, 

drausdami jam pasiduoti šių 
dienu chaotiškai aplinkai, bet 
nepajudiname nė piršto kovoje 
su pačia aplinka. Draudžiame sa
vo vaikams skaityti blogas kny- 

užtinkam visokių

problemų sprendimą, bet beveik 
nieko kūrybiško. Taigi ir čia lie
tuviška mokykla turi ateiti į pa
galbą.

RaŠinėliams temos turėtų bū
ti neprimestos, o laisvai pagal 
savo sugebėjimus ir patraukimą 
Jasirenkamos pačių mokinių, 
ie turėtų būti klasėje pačių mo

kinių skaitomi, nagrinėjami ir 
aptariami. Geresnieji darbai ga
lėtų būti spausdinami mokyklos 
laikraštėlyje, kuris, mano su
pratimu, turėtų būti viena pa
grindinių kalbinio ir kūrybinio 
auklėjimo priemonių. Mokytojas 
šitame auklėjimo vyksme turėtų 
eiti autoritetingo tarpininko ir 
patarėjo pareigas.

Atsisakyti formalinio metodo
Dauguma jaunuolių, atėję lie- 

tuviškon mokyklon, jaučiasi lyg 
ir pasimetę, nuskriausti ir nelai
mingi. Iš pasikalbėjimų su moki
niais teko patirti, kad'jie prieš 
lietuvišką mokyklą, kaip tokią, j— *_ —__ Sl-ft_ ZZZ 1 S 1

dienį reikia eiti anksti gulti, o 
šeštadienį anksti keltis... ne
galima nė televizijos ilgiau pa
sižiūrėti ...” ir t.t. Reiškia, vai
ko akimis žiūrint, lietuviška mo
kykla atima iš jo malonų laisva
laikį ir uždeda naujų pareigų, 
kuriose jis neįžiūri jokios pras
mės, nes mokslinių žinių jis pa
kankamai įgyja ir angliškose 
mokyklose. Iš to matyti, kad lie
tuviška mokykla turi atsisakyti 
formalinio žinių perteikimo me
todo ir perteikti jas nejučiomis: 
per pokalbius, diskusijas, išky. 
las, žaidimus ir pan. Mūsų mo
kyklose turėtų būti įgyvendin
ta nauja dvasia, nauja progra
ma, naujas metodas. Išeivijos 
mokykla turėtų skirtis nuo ne
priklausomos Lietuvos mokyklų 
ir nuo mokyklų gyvenamam 
krašte. Ji turėtų būti pri
taikinta tik tremties reikalavi
mams su veiksmingomis mokslo 
priemonėmis ir metodais. Tam 
reikia gilesnio psichologinio 
įžvelgimo i laiko ir vietos dvasią, 
jautresnio pergyvenimo jauno 
žmogaus, išaugusio kitokiose są
lygose. ir tampresnio ryšio tarp 
mokinio ir mokytojo.

—A

Pasityčiojimai
Yra patirta, kad jaunuolis yra 

daug pastabesnis ir jautresnis 
kaip suaugęs. Dėlto joks mo
kytojas nepasieks savo tikslo 
mokinį koliodamas ir iš jo tyčio
damasis: “Koks iš tavęs lietu
vis, jei nemoki lietuviškai kal
bėti ...” Tokį užgaulų traktavi
mą vaikas labai skaudžiai per
gyvens ir ne tik užsidarys savo 
mokytojui, bet ir ims jo nekęsti. 
Dar daugiau, jis ims neapkesti 
net paties lietuviškumo, štai ko
dėl man atrodo, ir tai žinoma 
kiekvienam, išėjusiam pedago
ginį kursą, kad mokykloje daug 
svarbiau ne santykis tarp moki
nio ir dėstomo dalyko, o glau
dus protinis ir jausminis ryšys 
tarp mokytojo ir mokinio. O iš 
to ryšio išplauks ir noras priim
ti mokytojo teikiamas žinias.

Mokyklos dvasia keistųsi ir 
mokiniams, bent vyresniesiems, 
būtų Įdomiau, jei jiems būtų 
sudaroma proga susitikti su ki
tų lietuviškų mokyklų moki
niais, jei kartas nuo karto mo
kyklos pasikeistų mokytojais 
arba specialesnėms progoms bū
tų pasikviesta prelegentų iš ži
nomų visuomenėje žmonių tar
po.

žodžiu, reikia kantriai jieško- 
ti būdų, kad vaikas lietuvišką 
mokyklą pamiltų, kad ji nebūtų 
jam kančia, bet'malonios atgai' 
vos versmė. Patraukli mokykla 
jam taptų malonumo valanda, 
kurioje jis išdrįstų atskleisti sa
vo pergyvenimus ir galėtų spręs
ti savo sunkias jaunuoliškas pro
blemas. O iš to būtų naudos ir 
tautiniam jo auklėjimui.

Konadoje žiema, o Pietų Amerikoje — pavasaris. Nuotraukoje — 
pavasario karalaitė Ema Jankauskaitė (viduryje), išrinkta Argenti- 

„ nos Lietuvių Centro parengime; kairėje — Lilija Stančikaitė, deši- 
nera nusiteikę, bet kad penkta- nėję — Morta Čeko?tė Nuotr. P. Rutkaus

Kodėl 1672 metai
buvo geri metai 

degtinei?

pirmieji metai!
Jau beveik trys šimtai metų,, kai ši puikioji degtinė atsirado 
saulėtuose Cape of Good Hope slėniuose. Šiandien ta aristo
kratiškos kilmės puikioji degtinė yra garsi visoje Kanadoje ir 

žinoma kaip "Paari Five Star, premium brandy", išsiskirtinės 

kokybės, pirmaujanti savo švelniu skoniu.
Importuota Paari Brandy degtinė yra skani, nes ilgai laiky

ta ąžuolinėse statinėse. Tai tikrai yra puiki degtinė. Pamė

ginkite ją tuojau.

• Kinijos vieno uosto parei
gūnai aštuonias valandas tardė 
laivo kapitoną dėlto, kad vienas 
jo Įgulos narys buvo atsisėdęs 
ant kinietiško žurnalo, kurio vir
šelį puošė vyriausio “kultūrinės 
revoliucijos” vadovo Maotsetun- 
go nuotrauka.

Labiausiai perkama degtinė Kanadoje
B7-66M

Ai

ACADIAN

• skaidru
• šviesus
• tamsus

/ sveikatą /

Toronto ir Hamiltono moksleiviai ateitininkai savo išvykos proga į 
pasaulinę parodų susitiko ir su montrealiečiais moksleiviais

Ps.D.R.M.N.Pt


Kalbasi pavergtos Lietuvos ūkininkai

© PAVERGTOJE TME
LIETUVIAI KUBOJE
Grupė melioracijos specialistų lie

tuvių darbuojasi Kuboje, spręsdama 
vandens ūkio problemas, ruošdama 
projektus nusausinimo darbams ir 
mokydama kubiečius. Oriente provin
cijoje dirba Z. Monkevičius, J. šus- 
tikas, V. Sruogis, Las Vilias — A. 
Domatas, M. Lisauskas, F. Bučas, 
Matanzas — A. Ūsas, V. Jaučiūnas, 
Pinar del Rio — J. Černius, A. 
Dumbliauskas, R. Grigaliūnas, A. 
Džiaugys ir inž. K. Kavoliūnas, “Tie
soje” paskelbęs jų visų pavardes ir 
sveikinimus revoliucijos sukakties 
proga.

SPALVOTA TELEVIZIJA
Maskvoje ir Leningrade pradėtos 

transliuoti spalvotos televizijos lai
dos. Vilniaus radijo-televizijos cent
ro viršininkas L. Ignatavičius džiau
giasi, kad iš prancūzų pasiskolinta 
“SEKAM-4” sistema esanti “puiki”. 
Šias laidas pertransliuoja Vilniaus 
televizijos stotis, bet Vilniuje yra tik 
keli spalvotų laidų priimtuvai. Pir
masis buvęs pastatytas ryšių skyriu
je nr. 26. Maskvoje Įsigytus “Rubin” 
ir “Raduga” spalvotų laidų priimtu
vus numatoma parūpinti visuomeni
nėms įstaigoms, klubams ir raudo
niesiems kampeliams, šiaipjau eili
niai piliečiai ir toliau turės tenkintis 
balta ir juoda spalvomis.

PREMIJA V. ŽALAKEVIČIUI
Sovietų Sąjungos valstybinės pre

mijos susilaukė daug kur užsienyje 
rodytas, bet nieko ten nelaimėjęs 
rež. Vyt. žalakevičiaus propagandi
nis filmas “Niekas nenorėjo mirti”, 
šia premija buvo atžymėti: scenari
jaus autorius ir rež. V. žalakevičius, 
operatorius Jonas Grinius, pagrindi
nių vaidmenų atlikėjai Donatas Ba
nionis ir estas Bruno Oja. Premijuo
tas taipgi buvo Maskvos ir Varšuvos 
kino studijų bendromis jėgomis pa
gamintas filmas “Leninas Lenkijoje”. 
Lietuvos kinematografijos komiteto 
pirm. Vyt. Baniulis ta proga pareiš
kė: “Apskritai šių Spalio jubilieji
nių metų TSRS premijos atiteko fil
mams (turiu galvoje ir juostą “Le
ninas Lenkijoje”), kurie Įvairiais 
aspektais atspindi revoliuciją...” Šis 
pareiškimas dar kartą patvirtina fak
tą, kad Lietuvos partizanus niekinęs 
V. žalakevičiaus kūrinys turėjo aiš
kų tikslą — paslaugą Maskvos pro
pagandai, už kurią dabar susilaukė 
atitinkamo atpildo.

“BALTIJOS” VIEŠBUTIS
Kaune svečiams duris atvėrė 10 

augštų viešbutis “Baltija”. Jo pro
jektą paruošė vyr. architekto J. No- 
vako vadovaujami miestų statybos 
projektavimo instituto Kauno sky
riaus darbuotojai, vidaus Įrengimo 
planus — B. Zabulionis. Vestibiuli 
puošia dail. A. Stiško diplominis dar
bas — spalvotas vitražas “žvejai”, o

LONDON, ONT.
SVARBŪS NUTARIMAI. Visuoti

nis KLB Londono apylinkės susirin
kimas, įvykęs lapkričio 12 d. para
pijos salėje, buvo vienas sėkmin
giausių. Pirmininkavo A. E. Pocius, 
sekretoriavo A. Dragūnevičius. Apy
linkės pirm, padarė pranešimą apie 
nuveiktus darbus, kurie buvo neei
liniai (apie juos buvo rašyta ir spau
doje). Vienas sunkiausių dalykų bu
vo sutelkimas Londono Lietuvių Na
mų Fondo pinigų į vieną vietą. Apy
linkės valdybai pavyko tai padaryti, 
išskyrus vieną išimtį. Sutarta minė
to fondo pinigus ir toliau laikyti 
įšaldytus. J. Bersėnui pasiūlius k ke
liems jį parėmus, nutarta stengtis, 
kad visos fondo lėšos būtų atgautos. 
Valdybai tam reikalui suteikti labai 
platūs įgaliojimai. — Lietuvos pen
kiasdešimtmečio proga, šalia iškil
mingo minėjimo — koncerto, K. Ku- 
dukis siūlė nupirkti vieną puslapį 
dienraštyje "The London Free 
Press” ir paskutinę savaitę prieš mi
nėjimą kasdien duoti per radiją po 
15 min. pranešimus anglų k. Jį pa
rėmė J. Bersėnas ir kiti. A. švilpa 
siūlė nepasitenkinti vien tos pro
gos praeinančiu blykstelėjimu, bet 
padaryti ką nors, kas liktų ir atei
ties kartoms, pvz. įsteigti stipendi
ją, kurią galėtų gauti lietuviai ir 
kitų tautų studentai. Jį stipriai pa
rėmė Daniliūnas, siūlydamas stipen
diją skirti tik lietuviams. Abiem pro- 
jektam turint savų šalininkų, Dani
liūnas siūlė valdybai mėginti įgy
vendinti abu, jei tik lėšos leis. Joms 
sutelkti — pajieškoti rėmėjų ar net

330 vietų restorane jūrų bangas vaiz
duoja daiL A. Juškevičienės akmenų 
mozaika sienoje. Pirmąjį augštą pa
pildo vasaros mėnesiams skirta ka- 
vinė-kiemelis, vyrų ir moterų kirpyk
los, suvenyrų ir spaudos kioskai. Bu
fetai veiks IV ir VII augštuose, o X 
augšte bus įrengta vasaros kavinė. 
Kambariai — 1, 2 ir 3 asmenim — 
turi sienines spintas, prausyklas, du
šus, Vilniaus eksperimentinio biuro 
suprojektuotus ir Kauno baldų kom
binato pagamintus baldus. Naujojo 
viešbučio direktoriaus pavaduotojas 
Z. Jatužis žada maistą pristatyti į 
svečių kambarius, parūpinti svečiams 
autobusų, traukinių ir kino teatrų 
bilietus.

NEIŠSPRĘSTI KLAUSIMAI
“Tiesos” spalinėje anketoje lapkri

čio 11 d. keletą neišspręstų klausi
mų iškėlė lig šiol zuikio drąsa pa
sižymėjęs karjeristinių polinkių ra
šytojas Ant. Venclova. ŠĮ kartą jis 
pasisako už aktyvesnę kovą su van
denų ir oro užteršimu, miškų naiki
nimu, siūlo Lietuvą paversti pasau
linio masto turizmo šalimi. Karčių 
žodžių negaili prekybininkams: “Šiuo 
metu mes turime beveik visko pakan
kamai, bet nesuklysiu pasakęs, kad 
dėl blogos aptarnavimo organizacijos 
dažnas pilietis verčiamas nervintis ir 
kankintis. Darosi nebepakenčiamas 
toks reiškinys, kaip vis dar kai kur 
grūdimasis pardavyklose. Į akis krin
ta kai kurių pardavėjų neleistinas 
šiurkštumas, lyg ne jie turėtų aptar
nauti pirkėjus, o pirkėjai — juos...” 
Iškelia A. Venclova ir butų remonto 
klausimą: “Statome mes labai daug 
ir dažnai visai gerai, bet kai pilie
čiui; ypačiai gyvenančiam senesniuo
se namuose, reikia ką nors esminges- 
nio paremontuoti, prasideda nepa
liaujamos derybos su atitinkamomis 
įstaigomis, vaikščiojimas nuo vieno 
viršininko pas kitą, o begaliniai ati
dėliojimai dažnai virsta tikru pasity
čiojimu ...” Dideliu komunistinio gy
venimo skauduliu A. Venclova laiko 
girtavimą: “Viena iš rimtesnių bėdų 
— paplitęs girtavimas. Įprasta švęsti 
ir švęsti visokiausias gimimo ir vardo 
dienas, rimtas ir nerimtas tarnybines 
sukaktis, ir visa tai neišsiverčia be 
turtingo stalo ir gausaus aplaistymo. 
Kavinėse jaunimo kompanijos kiek
viena proga arba ir be progų, gal 
nusižiūrėję Į vyresniuosius, gurkšno
ja vyną ar konjaką. Geriama dažnai 
ne pagal pajamas. Po to — autoka- 
tastrofos su žmonių aukomis, nesuta
rimai, bylos...” Priekaištų A. Venc
lova turi ir jaunimui: “Ne viskas ge
rai ir su jaunimo auklėjimu. Greta 
darbščių, sąžiningų, išauklėtų vaiki
nų ir merginų vis dar sutinki tokių, 
kurie viešose vietose dieną ir nak
čia kelia triukšmą, šūkauja, stumdo
si, užkabinėja praeivius, moterims ar 
senukams niekur neužleidžia vietos, 
kartais net nueina nusikaltimų ke
liais ...” V. Kst.

suorganizuoti jų būrelius. — Lietu
vių Dienos nutarta Londone 1968 m. 
nerengti, kadangi dar neaišku, ar 
Londonui bus leista rengti, o jau ir 
dabar nebegalima gauti geresnių sa
lių bei orkestrų. Nutarta prašyti 
krašto valdybą, kad ateityje ji duo
tų Londonui aiškų be “jeigu” leidi
mą bent 20 mėnesių iš anksto, nes 
geresnės salės ir orkestrai užsako
mi prieš pusantrų metų. — Susirin
kimas teigiamai pasisakė leidinio 
“Lithuanians in Canada” klausimu, 
įgaliojo apylinkės v-bą įsigyti keletą 
egzempliorių bibliotekoms ir univer
sitetui ir pavedė Daniliūnui jį pla
tinti. — L. Eimantas, kaip apyl. pirm, 
ir mokyklos vedėjas, kvietė skirti 
daugiau dėmesio lituanistinei mokyk
lai. — Londoniškiai tebeskiria ypa-. 
tingą dėmesį jaunimui. Pastarojo 
kandidatas naujon valdybon Viktoras 
Navickas surinko daugiausia balsų 
— 33. Ligi šiol Viktoras daugiausia 
reiškėsi savo sėkmingu dalyvavimu 
LLSK “Tauras” administracijoje. 
Sveikiname ir linkime tokios pat 
sėkmės apylinkės valdyboje. Kiti iš
rinkti: Z. Paulionis 30, A. Petrašiū- 
nas 30, Ramonienė 29, J. Aušrotas 
27, St. Keras ir Kudirka po 24; kan
didatai — St. švilpa, sr. 12 ir Pr. 
Tumosas 10. Revizijos komisijon per
rinkti Br. Misius ir Daniliūnas; jiems 
pavesta pasikviesti trečiąjį narį.

“LITHUANIANS IN CANADA” 
leidinį galima užsisakyti pas Dani- 
liūną sekmadieniais po 11 vai pamal
dų. Dabar užsisakant $6. D. E.

g HAMILTON OAKVILLE, Ont.

SKAUTUA 1968 m. švenčia auksi
nį savo jubilėjų. Sukaktuviniai me
tai apima 1967. XI. 1 — 1968. XI. 1 
laikotarpį. “Širvintos” ir “Nemuno” 
tuntai sukaktuvinius metus pradėjo 
sueiga kartu su Toronto skautais lap
kričio 12 d. Toronte. Autobusais nu
vyko apie 80 skaučių ir skautų. Iškil
mės susidėjo iš 5 dalių: 1. oficialioji 
dalis su bendru įžodžio pakartojimu, 
pakėlimais, apdovanojimais; pagerbti 
vadovų stovykloje dalyvavę skautai- 
ės; 2. akademinė dalis — referatas, 
atvaizduojąs LSS istoriją, skaitytas 
pakaitomis jaunosios kartos skautės 
ir skauto; sveikinimai. 3. Laužo pro
grama buvo ypatingai įdomi ir įvai
ri. Buvo verčiami LSS istorijos lapai, 
eilėraščiais, daina, šokiu bei tauti
nių instrumentų muzika atžymėti 
kiekvieno kaikotarpio būdingesni 
bruožai. “Širvintos” tuntas pasirodė 
montažu, paruoštu ps. I. Jokūbynie- 
nės. Deklamaciją atliko B. Aušrotai- 
tė, o keliolika skaučių niūniuoda
mos “Lietuva brangi” atliko gyvąjį 
paveikslą. Pirmą kartą teko išgirsti 
Toronto skautes kankliuojant. Nors 
ir brangus instrumentas, bet gal pa
vyks ir mums' sutelkti lėšas ir įsi
gyti keletą kanklių. Po laužo sekė 
vaišės ir šokiai. Sukaktuviniai metai 
numatomi atžymėti dar keliomis ypa
tingomis sueigomis. Sekanti “Tėvy
nės” sueiga įvyks vasario mėn. Ha
miltone. Kulminacinis sukaktuvinių 
metų taškas tai — didžioji jubilėjinė 
stovykla. Tėveliai, nuo jūsų priklau
sys kiek iš Hamiltono skaučių bei 
skautų toje didžiulėje stovykloje da
lyvaus! Širvintietė

BENDRUOMENĖS VALDYBA šau
kia visuotinį narių susirinkimą pa
rapijos salėje gruodžio 3 d., 4 v.p.p. 
Susirinkimas laikomas teisėtu 15 mi
nučių po oficialaus susirinkimo ati
darymo, nežiūrint dalyvaujančių skai
čiaus. Darbotvarkė: atidarymas, pre
zidiumo kvietimas, protokolo skaity
mas, pranešimai: pirmininko, iždi
ninko, Tautos Fondo, Šalpos Fondo, 
revizijos komisijos, diskusijos dėl 
pranešimų, rinkiminės komisijos rin
kimas, klausimai ir sumanymai, su
sirinkimo uždarymas.

NAUJŲ METŲ sutikimą Bendruo
menės valdyba rengia Jaunimo Cent
ro salėje. Kadangi tai bus sekmadie
nį, todėl specialiam leidimui gauti 
jau paduotas prašymas.

SOLIDARUMO ĮNAŠAS už 1967 
m. netrukus pradedamas rinkti. Jį 
galima sumokėti mūsų bankelyje, 
be to, pasiaukojusių žmonių bus ren
kamas ir po namus — po $2.

VASARIO 16 iškilmingesniam mi
nėjimui surengti numatytas arti
miausiu laiku visų organizacijų pir
mininkų arba jų atstovų pasitarimas.

Apylinkės valdyba

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON

PHILIPS

PHILIPS^ 
taU« th« fin* Uild th. VjČ?

color tv 
as it should be

Norite pirkti spalvotą televizijos aparatą? 

Kreipkitės pas mus. 5 dienų išmėginimo 

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

pats geriausias. ,
• >

Šio modelio reg. kaina $995.00

Dabar galite išmainyti savo senq 
priimtuvų.

Skirtumas tik $795.00

Pilnai transistorinis priimtuvas AM-FM 

STEREO RADIJAS. 4 greičių aumotatinis 

plokštelių keitėjas.

4 dvigubi garsiakalbiai.

Daug vietos sudėti plokštelėms.

Augštis 26H"
Plotis 18"
Ilgis 54"

Mod. R37 STEREO REG. $459.00

Dabar $399.00 ST — 7 (PHILIPS R37 — 2 COLI

E. E. LENGNIKAMS 40 m. vedy
binę sukaktį priminė draugai, išsi- 
kviesdami juos pas H. K. Žilvičius ir 
pasitikdami su vaišėm apkrautais 
stalais ir ilgiausiais metais. Gražias 
sveikinimų kalbas čia pasakė par. 
klebonas mons. dr. J. Tadarauskas, 
Bendruomenės pirm. J. Krištolaitis, 
bankelio “Talka” bendradarbiai bei 
artimieji. Buvo įteiktos dovanos: 
aliejinis paveikslas ir kristalinė va
za. E. Lengnikas su kitais įsteigė 
kredito kooperatyvą “Talka” ir nuo 
įkūrimo, 1955 m., ligi šiol sėkmin
gai jame dirba. Jis yra buvęs Lietu
vos kariuomenės savanoris, dalyvavęs 
nepriklausomybės kovose; taip pat 
vienas tų, kurie su lakūnu kpt. St. 
Darium įkūrė Lietuvoje sportinio la
vinimosi sąjungą — LFLS. Emilija 
Lengnikienė Lietuvoje dainavo ope
ros chore, dabar — aktyvi AV par. 
choristė. Prieš 40 m. Kaune Vytauto 
D. bažnyčioje kan. Tumas-Vaižgan
tas sutuokė juos; toje pačioje baž
nyčioje garbingasis kanauninkas pa
krikštijo ir jų pirmą dukrelę Da
nutę, dabar p. Kairienę, kuri taip 
pat gyvena Hamiltone ir augina su
kaktuvininkams tris gražius anūkus.

PRIEŠADVENTINĮ SUBATVAKA- 
RĮ gruodžio 2 d. Jaunimo Centre or
ganizuoja TF parengimų vad. Br. 
Grajauskas, padedamas kitų v-bos 
narių. Kaukių baliaus parengimą 
tvarkys TF parengimų vad. V. Ke- 
žinaitis, p. Stasiulis yra paprašytas 
eiti v-bos vicepirmininko pareigas.

VIEŠBUČIO SAVININKAIS tapo 
V. Sakas ir VI. Kybartas. Guelph 
mieste, apie 40 mylių nuo Hamilto
no, jie nupirko riešbutį “Regent Ho
tel” ir nuo lapkr. mėnesio perėmė 
verslą.

BIRUTĖ KVEDARIENĖ-KYBAR- 
TAITĖ, studijuojanti ketvirtų metų 
gail. seserų kursą McMaster univer
sitete, už ypatingus sugebėjimus at
liekant operacijų praktiką, gavo Mc
Gregor klinikos stipendiją. K. M.

LIETUVIŠKAS AČIŪ
Nuoširdžiausia mąno padėka p.p. 

Rusinavičiams, p. Kačinskienei, p. 
Stasiui Kačinskui už gėles ir manęs 
lankymą po operacijos Chedoke li
goninėje. Taipgi nuoširdžiai dėkoju 
mieliems bičiuliams: p.p. č. Tiškevi
čiui, St. Normantui, Ad. Gudeliui, 
Ant. Klimavičiui, Vyt. Morkūnui, VI. 
Mazažui, S. Vyšniauskui, F. Ankuda- 
vičiui (už dovaną), L. Kūkaliui, Pov. 
Stukui, Ollė Badzei, Jim John, John 
Stanley, Mary Bees.

Niekados neužmiršiu tų, kurie ma
nęs neužmiršo.

Vladas Kunkulis

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju p.p. Venckevi- 
čiams už man suruoštą priešvestuvi-

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotos.

Darbo valandos 9—6, penktadieniais 9—9 v.v.

Kreiptis pas AL Pilypaitj, krautuvės vedėję

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

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

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

PER VISĄ VASAROS atostogų lai
kotarpi mūsų apylinkės veikla buvt 
sustojusi, o rudeniui atėjus ruošia
mės visuotiniam susirinkimui, kurio
svarbiausias uždavinys yra išrinkti 
naują valdybą bei nustatyti gaires 
ateities veiklai. Kadangi kitais me
tais sukanka 50 metų nuo Lietuvos 
valstybės laisvės atgavimo, apylinkė 
turi ruoštis tuos jubilėjinius metus 
ypatingai gyva lietuviška veikla at
žymėti. Todėl būtų gera, kad kiek
vienas mūsų apylinkės narys, prieš 
atvykdamas į susirinkimą, rimtai 
apie tai pagalvotų ir savo sumany
mus jame išreikštų. Susirinkimo da
ta — lapkričio 26 d., 6 v.v., M. Jo- 
nušaičio namuose, 466 Pineland Ave., 
Oakville, Ont.

SVARBESNIEJI ĮVYKIAI. Vienas 
svarbiausių — tai naujos lietuviškos 
šeimos sukūrimas: Romas Ramanaus
kas vedė Birutę Dambrauskaitę. Ši 
jaunųjų šeima — grynai lietuviška. 
Ankstyvesnės buvo mišrios. Mes, 
Oakvillės lietuviai, tuo labai džiau
giamės ir jauniesiems linkime daug 
laimės. — Antras žymus įvykis tai M. 
Ramanausko 70 metų sukaktuvės. Į 
pagerbtuves suvažiavo gausus būrys 
draugų iš Toronto, Hamiltono, Bur
lington© ir kitų vietovių. Oakvillės 
lietuviai gerb. M. Ramanauską pa
žįsta jau daugelį metų. Jis visuomet 
buvo tvirtas, kaip ąžuolas, lietuvis. 
Nuo pat pirmųjų savo dienų Oakvil- 
lėje rūpinosi lietuviškos organizaci
jos sukūrimu ir daugelį metų buvo 
apylinkės valdyboje pirmininku ir ki
tose pareigose. — Į mūsų apylinkę 
atsikėlė gyventi Vytauto Mačikūno 
šeima. Tikimės, kad naujai sukurta 
ir naujai atvykusi šeima įsijungs į 
bendrą lietuvių organizaciją, ir lin
kime, kad gyvenimas Oakvillėj būtų 
malonus. — Apylinkės valdyba labai 
nuoširdžiai prašo visus savo apylin
kės narius dalyvauti visuotiniame 
susirinkime. Kor.

Delhi, Tillsonburg
SUSIRINKIMAS. KLB Delhi apy- 

linkės visuotinis metinis susirinkimas 
kviečiamas 1967 m. lapkričio 26, sek
madienį, tuojau po pamaldų, lietu
vių parapijos salėje. Dienotvarkėje: 
pranešimas iš KLB krašto tarybos su
važiavimo, apylinkės valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimai ir kiti 
svarbūs reikalai. Visi lietuviai susi
rinkime prašomi dalyvauti.

Apylinkės valdyba

nę staigmeną - vakarienę ir atsilan- 
kiusiem svečiam: S. Žvirbliui, J. Nau
jokui, A. Sakalauskui, A. Augustina- 
vičiui, R. Zubrickui, P. Brasui, B. 
Balson, J. Rosenbergui, M. Juodžiui, 
A. Laugaliui, Z. Laugaliui, A. Stase- 
vičiui.

Dar kartą visiem ačiū. Ši staigmena 
paliks man neužmirštama.

M. Stasevičius

168 Locke St. S.
JA 2-5028

4 PSL. • Tėviškės žiburiai •

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KONCERTĄ šv. Antano gimnazi
jos mokiniams Kennebunkporte su
rengė iš Bostono atvykęs Šv. Petro 
par. choras, vadovaujamas kompoz. 
Jeronimo Kačinsko, ir sol. Stasys Lie
pas. Po koncerto buvo jaunimo šo
kiai.

PROF. GEN. STASIUI DIRMAN- 
TUI pagerbimą jo 80 m. amžiaus su
kakties proga surengė Čikagos LVS 
Ramovės skyrius, vadovaujamas A 
Juškevičiaus. Ramovėnų skyriaus su
sirinkime sukaktuvininko kelią ap
žvelgė gen. M. Rėklaitis, vaišės vyko 
Čikagos užmiesčio puošniame resto
rane. Sukaktuvininką sveikino gausūs 
organizacijų ir kariuomenės dalinių 
atstovai. Prof. gen. S. Dirmantas yra 
LVS Ramovės ir Profesorių Sąjun
gos centro valdybų pirmininkas.

JAV IR KANADOS LB TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI rengti Čika
goje jau sudarytas specialus komite
tas: pirm. dr. L. Kriaučeliūnas^ vykd. 
vicepirm. V. Kleiza, vicepirm. spe
cialiems reikalams M. Rudienė, sekr. 
R. Kučienė, spaudos inform, koordi
natorius V. Radžius, repertuaro pirm. 
B. Shotas, chorų koordinatorius J. 
Paštukas, jaunimo reik. R. Domar
kaitė, muzikinės dalies vadovas J. 
Zdanius. Komitetą papildys LB Či
kagos apygardos atstovas. Lapkričio 
1 d. įvykusiame komiteto posėdyje 

- buvo pranešta spaudos atstovams, 
kad jau yra užsakyta Amfiteatro sa
lė, pasirašyta sutartis ir Įmokėtas 
užstatas. Dalis šokių jau atspausdin
ta ir išsiuntinėta tautinių šokių gru
pėms, o kita baigiama spausdinti. 

'"Šventės programai vadovauti pa
kviesta J. Matulaitienė iš Niujorko, 
padėjėjomis — G. Gobienė iš Det
roito ir G. Breichmanienė iš Hamil
tono. Muzikinės dalies vadovas J. 
Zdanius žadėjo padidinti orkestrą, 
paruošti specialų maršą ir suorgani
zuoti nemažą chorą, kuris dainos gar
sais palydės kaikuriuos šokius. V. 
Kleiza siūlė i šią šventę pakviesti Ar
gentinos “Rambyną”, Urugvajaus 
“Gintarą” ir Vasario 16 gimnazijos 
šokėjus. Sprendimą šiuo klausimu tu
rės padaryti komitetas, nes jam Įgy
vendinti reikia nemažų lėšų. Daly
vauti šokių šventėje jau yra užsire
gistravusių apie 20 grupių. Regist
raciją tvarko Birutė Vindašienė,
6443 So. Washtenaw Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

PIRMOJO LIETUVIŲ MOTERŲ 
suvažiavimo 60 m. sukakties minėji
mą Carnegie Endowment salėje Niu
jorke gruodžio 3 d. rengia Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija ir Pasaulio 
Lietuvių Moterų Organizacijų Sąjun
ga. Kalbėtojomis pakviestos Aldona 
Augustinavičienė ir Aldona šlepetytė- 
Janacienė.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄ- 
JUNGOS Niujorko draugovė išsirin
ko naują valdybą: pirm. — Praną 
Ąžuolą, vicepirm. — Kęstuti Čižiū- 
ną, sekr. — Marytę Sandanavičiūtę, 
ižd. — Vincę Juškaitę, socialinių 
reik, vedėja — Birutę Barauskaitę. 
Kontrolės komisiją sudarė: V. Gerd- 
vilis, V. Radzivanas ir A. Vasiliaus
kas.

SOL. JUZĖS AUGAITYTĖS dai
navimo studijos mokinių koncertas 
Įvyko lapkričio 12 d. Filadelfijoje. 
Programą atliko Įvairių tautybių mo
kiniai, jų tarpe trys lietuvaitės — 
Ona Pliuškonienė, Ona šalčiūnienė, 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr. Akompana
vo Anelė Kaulinytė.

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ tra
dicinėje vakarienėje Čikagos Halle- 
ran restorane buvo atžymėtas kun. K. 
Matulaičio, MIC, kunigystės auksinis 
jubiSėjus. Sukaktuvininkui skirtą pa
gerbimo žodį tarė vysk. V. Brizgys 
ir kun. A. Zakarauskas, iškeldami jo 
nuveiktus darbus. Marijonų bendra
darbių skyrių ir apskrities vardu do
vanas Įteikė O. Ivinskaitė, F. Dvilai- 
tienė, A. Skrebutienė, E. Samienė ir 
A. Snarskienė. Meninę programą at
liko sol. I. Motekaitienės dainavimo 
studijos mokiniai.

KRISTAUS KARALIAUS šventės 
minėjimas buvo suruoštas Brockto- 
ne, Mass., Bostono ateitininkų sen
draugių iniciatyva, šventės reikšmę 
trumpu, bet turiningu ir vaizdingu 
žodžiu apibūdino prof. Simas Sužie
dėlis. Programą atliko Brocktono jau
nučiai, vadovaujami Irenos Eivienės. 
Minėjime dalyvavo Bostono, Brockto
no ir Worcesterio ateitininkai.

ČIKAGOS ŠV. KAZIMIERO KA
PINIŲ sklypų savininkų draugijai 
steigti sudarytas komitetas: pirm. L.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
PenkL 9.30—3 v.p.p.
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Giedraitienė, vicepirm. Sicila, sekr. 
Stončienė, koresp. B. Brazdžionis, na
rių verbuotojai P. Jąsias ir Stončie
nė, kartotekos vedėjas S. Draugelis, 
nariai J. Breivė ir Karazienė.

SOV. SĄJUNGOS DELEGACIJA 
Jungtinėse Tautose, kurios sudėtyje 
yra ir Leokadija Diržinskaitė, ban
do panaudoti pastarąją, lyg kokią 
statitišką figūrą, savo propagandai. 
Delegacijos surengtame priėmime 
revoliucijos sukakties proga jinai bu
vo pristatoma svečiams kaip lietu- 
vos ministerių tarybos pirmininko 
pavaduotoja ir užsienio reikalų mi- 
nisterė. Negana to, sovietai sugalvo
jo ją panaudoti ir kitam priėmimui, 
kurį ji ruošia neva savo vardu. Ji 
išsiuntinėjo tokio teksto pakvietimą: 
“TSRS Delegacijos SNO Generalinės 
Asamblėjos 22-je sesijoje narė Lie
tuvos TRS Ministrų Tarybos Pirmi
ninko pavaduotoja ir Lietuvos TSRS 
Užsienio Reikalų Ministerė Leokadi
ja Diržinskaitė maloniai kviečia Jus 
į priėmimą 1967 m. lapkričio mėn. 
18 d. 4 vaL p.p. 136 East 67th Street, 
N.Y. N.Y. RSVP: UN-149000.” To
kiu manevru sovietai nori parodyti, 
kad okupuotoji Lietuva yra ‘lais
va”, turi savo užs. reik, “ministe- 
rę”, nors iš tikrųjų tai yra apgaulė. 
L. Diržinskaitė yra tik okupacinės 
valdžios agentė, tarnaujanti Mask
vai.

Vokietija
TAUTŲ ANTIBOLŠEVIKINIS 

BLOKAS lapkričio 6 d. Miunchene 
surengė rusiškojo bolševizmo 50 m. 
sukakties paminėjimą, kuriame trum
pai apžvelgtas Sovietijos nueitas ke
lias, jos imperializmas ir kolonizmas, 
pavergtų tautų rusinimas ir t. t. Da
lyvavo ir spaudos atstovai. Šia proga 
ABN išleido atitinkamą atsišaukimą. 
Rengiamasi išleisti sudėtinę autorių 
knygą, kurioje bus parodytas rusiško 
komunizmo tikras veidas jo pavergtų 
tautų atžvilgiu. J. K.

MJR. DR. JUOZAS MANELIS, me
tus laiko dirbęs JAV kariuomenės 
ligoninėje Frankfurte, paskirtas chi
rurgijos ir profesinio štabo vadovu 
Š. Atlanto Sąjungos naujoje tarptau
tinėje ligoninėje Briuselyje, Belgi
joje.

JUOZAS KAIRYS, Miunchene gy
venąs teisininkas, atžymėjo 65 m. am
žiaus sukakti. Baigęs studijas Vytau
to D. universiteto filosofijos fakul
tete, buvo teisėju Kaune ir Vilniuje, 
aktyviai reiškėsi organizacijose ir 
spaudoje. Su prof. A. Tamošaičiu pa
ruošė Hamurabio kodekso vertimą, 
kuri išleido Vytauto D. un-tas. Gy
vendamas Miunchene yra buvęs VLI- 
Ko vykd. tarybos nariu, Lietuvių Tei-
sininkų Draugijos pirmininku, LB ne
nuilstančiu darbuotoju. Jau daug 
metų dirba Laisvųjų Žurnalistų 
Tremtinių Sąjungoje, priklauso jos 
valdybai ir Europa Union. Politiniais 
straipsniais remia “Draugą” ir “TŽ”. 
Jo politiniai pranešimai iš V. Vo
kietijos atskleidžia dabartines šio 
suskaldyto krašto problemas.

KUN. ANTANAS BUNGA, Šv. Ul- 
richo par. klebonas Bad Woerishofen- 
Gartensiedlung, kur a.a. vysk. Pr. 
Brazys, MIC, buvo Įkūręs katalikiš
kųjų studijų centrą, stato naują baž
nyčią. Velionies atminimą planuoja
ma Įamžinti paminkliniu įrašu naujo
sios bažnyčios sienoje. Vienas jos 
varpas jau pavadintas šv. Kazimiero 
vardu. Didžiąją šio gydyklų miesto 
naujosios parapijos dali sudaro vo
kiečiai, ištremti iš Čekoslovakijos ir 
kitų kadaise Vokietijai priklausiusių 
sričių.

Prancūzija
PROF. DR. JURGIS BALTRUŠAI- 

TIS, Lietuvos atstovas Prancūzijoje, 
gavo pranešimą iš Europinio Sąjū
džio vykdomosios tarybos biuro, kad 
Lietuvos Europinis Sąjūdis yra pri
imamas Į šios organizacijos eiles.

Šveicarija
ŽENEVOJE VYKUSIUOSE tarp

tautinės komisijos posėdžiuose pasau
lio emigracijos klausimais Vatikanui 
atstovavo JAV lietuvis preL Paulius 
Marcinkus, dirbąs Vatikano sekreto
riate. Konferencijos dalyviai iš Eu
ropos valstybių, Australijos, Kana
dos, Čilės, JAV ir Venėcuelos apta
rė emigrantą globą ir pasidalijo lig
šioline patirtimi.

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus Hetuviškas patarnavimas
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’Metai” anglų kalba

VUBOWUU lull ircv U W vvuuuu 1a:x:A hegzametras nėra Home- ivertimus — Rėzos, Schleicherio, 131610 u^?3?1 u . t!; kuns Pats T™ poetas ir gali ge-
Nesselmanno, Passargės ir Bud- ” w H.ea°do hegzametras. Tai riau jsijausti į dalyką, negu tas, 
densiego, kurs išleistas pereitais bnS" L™?“’ Hūri kalp

kų, rusų, čekų, latvių kalbas, 
verčiamas į turkų ir dar kitas

“Metus” jau didžiai vertino ir 
brangino Adomas Mickevičius, 
Goethe ir kiti ano meto literatū
ros šulai.

Dabartinį “Metų” vertimą į 
anglų kalbą atliko ne anglų ar 
amerikiečių vertėjas, bet mūsų 
baltimoriškis poetas Nadas Ras
tenis. Jis šio darbo bus ėmęsis 
jau anksčiau, nes dar, 1955 m. 
Lietuvių Enciklopedijoj (5 t.) bu
vo pažymėta, kad dalį to veika
lo jau tada buvo išvertęs. Pilną 
anglišką “Metų” vertimą šiemet 
išleido “Lietuvių Dienos”, nors 
vertime pažymėta, kad jis lei
džiamas paminėti Donelaičio 
250 metų gimimo sukakčiai, ku
ri buvo 1964 Donelaičio metais.

Būdamas pats poetas, N. Ras
tenis su juo didesniu uolumu 
ėmėsi Donelaičio vertimo. Jau 
anksčiau jo išverstą Baranansko 
“Anykščių šilelį” buvo išleidu
si ta pati “Lietuvių Dienų” lei
dykla (1956 m.), šiemet išleista
sis “Metų” vertimas sutampa su 
vertėjo poetinio darbo auksiniu 
jubilėjum. Pats N. Rastenis ra
šo eilėraščius ir angliškai, taip 
pat verčia kitus mūsų poetus į 
anglų kalbą. Tarp kitko, Į ang
lų kalbą jis yra išvertęs ir Lie
tuvos himną.

Išversti “Metus” į anglų kalbą 
nėra lengvas uždavinys, juoba, 
kad nuo Donelaičio “Metų” pa
rašymo mus skiria jau kone 200 
metų laikotarpis. Per tą laiką 
daug kas pakito — ir gyvenimo 
papročiai, ir kalba, ir pats ei
liavimo būdas (šiandien jau ma
žai kas berašo hegzametru, ku
rio pradžia siekia žilos graikų ir 
romėnų senovės).

Dėlto vertėjui tenka, taip sa
kant, nusileisti i ano meto gyve
nimo gelmes. Juk tas gyveni
mas, šiaip ar taip, turi atsispin
dėti ir vertime, pirmiausia, žino
ma, kalboje. O Donelaičio kalba, 
kaip žinia, yra gerokai pakrauta 
ne tik svetimos kilmės (germa
nų, slavų), bet ir šiaip senovi
niais bei lokaliniais žodžiais. Net 
ankstesnės kartos lietuviui pra
vartus tų žodžių paaiškinimas, o 
ką jau bekalbėti apie šių dienų 
jaunąją kartą.

Ne tik “Metų” vertėjui i ang
lų kalbą, bet ir betkuriam kitam 
jų vertėjui -teko susidurti tiek 
su vokiškos bei slaviškos kilmės 

žodžiais, kaip būras, amtmonas, 
Šulcas, mučė, spatas, balamūtas, 
čėsas, pyvas, dyvas, svotba ir vi
sa eile kitų, tiek ir su . tarminiais 
bei senoviniais žodžiais, kaip 
demblys, kykas, kulbokas, nuo- 
pertas, skinkis, stingis ir dau
gybe kitų, kurie veikalui duoda 
tam tikro kolorito, o vertėjui — 
galvosūkio.

Be to, “Metai” yra realistinis 
kūrinys, kur nesivaržoma drėb
telti tokio žodžio, kuris šiandien 
jau laikomas obscenišku. Kaip 
matyti iš 1940 metų kritinio 
“Metų” leidimo (kurio ir mūsų 
vertėjas laikėsi), visa eilė tų da
bar atrodančių neperšvankių žo
džių pakeista kitais. Bet Done
laičio metu tie žodžiai neturėjo 
tokios netinkamos prasmės. Jie 
tik rodo atvirą, su gamta suau
gusio kūrėjo pasisakymą. Ir šie, 
ir augščiau minėti žodžiai -ver
čiami šių dienų kalbos žodžiais 
pagal duotą jų paaiškinimą ar
ba prasmės pakeitimą. Tuo būdu 
vietom gaunam kaip ir paaiški
namąjį vertimą. Kaip pavyzdį 
čia galima būtų nurodyti done
laitišką “skrandą”, kurią dėvi 
būras, kaimietis, tuo tarpu kai 
“kailinius” dėvi ponas. Abiem 
žodžiam anglu kalba teturi tą 
patį “fur”.

Kitas sunkumas, su kuriuo 
vertėjui tenka susidurti, yra 
anglų ir lietuvių kalbos žodžių 
skirtingumas skiemenų atžvil
giu. Kur lietuviškas žodis susi
deda iš dviejų, trijų ir daugiau 
skiemenų, angliškasis labai daž
nai išreiškiamas vienu trumpu 
skiemeniu. Tuo būdu čeko pasi
rūpinti, kaip užpildyti hegza
metro reikalaujamą skiemenų 
skaičių.

Vislab, kas ežere gyvendams 
peržiemavojo,

Vislab tno paikais išlindo
‘ vasarą sveikint —

All things that lay in sleep 
beneath the winters ice, 

Crept oat in joyoas throngs to 
hail the smiling spring, (p. 27)

Be pridėtu antrojoj eilutėj 
pažvmininiu būdvardžių (joyous, 
smiling) nebebūtu gauta hegza
metro. Ir taip vertime daug kur 
teko gelbėti hegzametrą. Nesa
kytum. kad tai nėra poetinis iš- 
radingumas. turįs savo vaizdin-

tingumą

turėjusi įtakos lietuvių dainos 
dikcija. Donelaitis gan nuosek-

Irgi, palikusi mus, greita įprastinių teigimų, pvz. kad Do-
vakarop nusileidžia. nelaičio hegzametras turi tiesio- 

Look yon, the sun again is rolling ginį ryšį su Heziodu ir Virgili
jum. Parašyta tikrai nuoširdžiai, 
išsamiai. Gal tik pasigestum pa
ties. veikalo panagrinėjimo iš 
poetinės pusės.

Knyga papuošta Petro Rim
šos Donelaičio medalio piešiniu 
(iš 1955 m.) ir Vyt. K. Jonyno 
“Metų” dalių medžio raižinių 
piešiniais (pagal J. Ambrazevi

čiaus 1940 m. leidinį). ___
Kristijonas Donelaitis, THE 
SEASONS. Rendered from the 
Lithuanian in to English verse 
by Nadas Rastenis. Introduction 
and editing by Elėna Tumas, 
Ph. D. Los Angeles, Lithuanian 
Days Publishers, 1967, 127 p. 
Kaina $4.00 įrišta, $3.00 minkš
tais viršeliais.

down the sky, 
And in a greater haste descends 

beyond the hills (p. 75).

Čia vertėjas yra pasinaudojęs 
licencija Donelaičio į spondėją 
pakeisti jambu, o skaitymą įvai
rinantį daktilį visai išleisti. Be 
to, reikia pasakyti, kad anglų 
kalbos rodiklis (the, a) kartais 
nė neleidžia eilutės pradėti 
spondėju. Jambinis hegzamet
ras, be abejonės, skaitomas leng
vai, bet kartu netenka tos skai
tymą įvairinančios daktilinės 
gracijos.

Šios kelios pastabos rodo tuos 
skirtingumus, kuriuos paprastai 
vertime iššaukia kalbų skirtin-

KNYGA IR JOS KRITIKA
“TŽ” 1967 irt. 42 nr. dail. V. Brič- 

kus recenzavo mano knygą “DA
GYS”. Ten jis rašė, kad leidinys 
primena meno parodos sukaktuvinį 
leidinį, t. y., trumpiau tariant, ka
talogą.

Sukaktuvinis leidinys turi ribotą 
tos progos atvaizdavimo paskirtį, to
dėl ir jo vertė daugiausia tik laiki
nė. Jame suminimi to įvykio glo
botojai, visokie komitetai, pirminin
kai ir jiems reiškiamos viešos padė
kos. O kaip yra knygoje “DAGYS”? 
Joje to laikinio gyvųjų bei miru
siųjų garbinimo nėra, o tik išsijota 
medžiaga, kuri' tą pačią vertę tu
rėjo vakar, turi dabar ir turės atei
tyje. Tai iš kur čia tas “primena 
sukaktuvinį leidinį”? Jei būčiau iš
leidęs savo knygos pristatymo ir ta 
proga surengtos parodos leidinį, tai 
jis ir būtų toks. Ten būtų išrikiuoti 
ir globėjai, ir rengėjai, ir padėkos 
visoms ponioms, prikepusioms tiek 
ir tiek tortų. Taigi, išorinio skirtumo 
tarp knygos ir katalogo nėra nei sto
ryje, nei dydyje, nei popieriuje, nei 
viršelyje. Yra tik vidinis skirtumas. 
Katalogai leidžiami patraukti darbų 
pirkėjams arba žiūrovams, padėti ge
riau suprasti rodomus kūrinius, todėl 
ten surašomi visi pašaliniai dalykai. 
Gi rimtos knygos viso to neturi. Ne
turi nei manoji knyga, todėl žiūro
vui tereikia gėrėtis tik joje mato
mais vaizdais. Jam nėra reikalo jieš
koti, kaip V. Bričkus rašo: šalia 
reprodukcijų turėtų būti darbų dy
dis, medžiaga(?), metai... Jei taip 
būtų, tai tikrai -knyga artėtų prie 
katalogo. Knygai “DAGYS”, žiūrint 
į jos visą konstrukciją, geriausiai 
tinka albumo aptarimas, nes mažai 
teksto, o vaizdai dideli.

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

ir

ĮTEIKIAMI GAVĖJUI KAIP PI
NIGAI PER BANK FOR

FOREIGN TRADE į 
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. MŪ
SŲ 20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos pilnai garantuo-j 

tos ir apdraustos.
Turi Bankų Dept. leidimą 

apdraudą.
Apsidraudę $20.000.00.

[oficialūs SSSR kvitai pasirašy-1 
ti gavėjo.

PRISTATOMA PER 2 SAVAITES. 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ.

Į JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS GALI 
I TUOS PINIGUS NAUDOTI 

PAGAL SAVO NORĄ.
| 9 rubliai už $10.00

Iki $30.00 — $2.75I Virš $30.00 — 10%
i GRAMERCY SHIPPING, INC.
Į 744 Broad St, Newark, N. J. Į 
Į SPECIALUS ŠVENTINIS

PASIŪLYMAS I 
| visiems automobiliams, televizi- I jos p r i i m tuvams, transistori- I niams radijo aparatams, magne- I tofonams ir kaikuriems motocik- I tams duodama
I 10% nuolaida — švenčių proga. 
I Užsakymai tomis švenčių kaino- I mis turi mus pasiekti ne vėliau I kaip iki 1967 m. gruodžio 29 d. I Pasinaudokite šiuo pasiūlymu.
I Rašykite, prašydami mūsųI nemokamų katalogų.
I Prašykite mūsų nemokamų kata- I logų reikmenims, audeklams ir I maistui. Duokite DABAR užsaky- I mus Kalėdoms.
I GRAMERCY
I (įsteigta 1945)
1118 E. 28 St New York. N.Y.

ar taip šiuo verti- 
didžiai svarbus

riau įsijausti į dalyką, negu tas

į filologinį darbą.
Vertimo įžangą yra parašiusi 

prof. dr. Elena Tumienė. Į Do-

Toliau V. Br. rašo: biografija 
išversta pažodžiui iš lietuvių į ang
lų kalbą. Betgi čia tik datos ir var
dai. Tai ką su jais gali išrangyti? 
Tada jis sakytų — viena kalba ne
atitinka kitą. O antra, argi pažo
džiui yra: “Dagys gimė Lietuvoje 
1905 m. gruodžio m. 16 d.”, angliš
kai: “Dagys was bom in Lithuania 
on Decmber 16, 1905.” Ar tai pa
žodžiui?! Arba: “1917 m. pradėjo 
lankyti mokyklą”, gi angliškai: “He 
started school in 1917”.

V. Br. rašo: knygos pavadinimas 
turi klaidą: žodis “sculpture” ang
lų kalboje yra vartojamas vienaskai
toje. Gal jis teisus, gal taip yra 
Anglijoje, bet čia gi Amerika. Vie
naskaitoj rašoma, bet kita prasme. 
Pvz. African Sculpture, History of 
Modern Sculpture, Exhibition of 
Contemporary Sculpture. Truputį ki
tokiame sakinyje ir kitoje vietoje 
yra parašyta: An Exhibition of Sculp
tures and Paintings, arba: Rodin 
Sculptures and Drawings. Manau, 
kad šiuos įrašus redagavę žinojo ką 
daro. Pagaliau kalba ir jos dvasia 
daug kur yra kaip kūryba, ir jos 
toks ar kitoks panaudojimas nėra 
klaidos, bet skonio dalykas. Jei V. 
Br. randa, kad mano škicai “labai 
dar nesubrandinti”, nors juos mano 
ranka vedžioja, sukioja ir mankština 
virš 40-ties metų, gal jis ir teisin
gas, nes labai gerus škicus, ypač be 
pozuotojų, yra labai sunku padary
ti ir labai mažai kas juos gerai te
padarė. Todėl dažnai dailininkai 
skųsdavosi, kad tik po ilgų darbo 
metų jie pasijusdavo gerokai subren
dę. Dėl šito nesubrendimo ir aš pat
sai kenčiu visą amžių.

V. Br. randa “brandumą” mano 
abstraktuose, kurių aš keletą tepa
dariau ir tuojau, anot jo, subrendau. 
Tai rodo ne tik jo, bet ir visų kitų 
abstraktą dievinančių teorijos men
kumą, jos kojų silpnumą, kai jie 
bepradedančius skyles ir gumbus da
ryti jaunuolius dideliais menininkais 
apskelbia.

V. Br. mini, kad aš pavadinimą 
sudarau, kai darbas padarytas. Ar 
tai blogai? Kas nustatė pirma suras
ti pavadinimą, tada tik daryti dar
bą? Kas duoda vardą dar negimu
siam? Jis sako, kad aš parodau tik 
kaikurių darbų dalis. O kodėl 
nerodyti, jei vaizdas nuo to pagerėja? 
Juk aš gėrio tejieškau. Jis tai sako 
visai nepastebėdamas, kad Jo nuro
dyti darbų vaizdai yra ne jų dalys, 
bet apima juos visus nuo apačios 
iki viršaus.

V. Br., pamatęs sėdintį “Mano že
mės žmogų”, dabar pavadintą “Toli 
nuo savų namų”, klausia: kur ir 
kuriame muzėjuje panašūs darbai bu
vo matyti? Atsakau — jokiame! Jei 
V. Br. mano, kad Dagys pasekė Ro
dino sėdintį žmogų, paaiškinu, kad 

i ne Rodinas išgalvojo sėdėjimą — 
žmonės sėdi nuo Adomo ir Jievos 
laikų. Tarp Rodino nusikaltėlio, sė
dinčio pragare, ir mano nieku nenu
sikaltusio suvarginto tremtinio, be
sėdinčio kur nors miške ant kelmo, 
nėra ir negali būti jokio panašumo. 
Jei V. Br. teigia, kad Dagys šį Rū
pintojėlį primenantį vaizdą pasisko
lino iš Rodino, tai drąsiai galiu teig
ti, kad ir Rodinas jį pasiskolino, jei 
ne iš lietuvių, tai iš kitų tautų, nes 
šis vargdienis Europos laukuose ry
mo nuo viduramžių.

Dail. Dagys

Atsiųsta paminėt!
Paulius Augins. Monografija-albu- 

mas. Spaudai paruošė Algirdas Ku- 
rauskas ir Vytautas Saulius. Čika
ga 1966, 283 psl. Išleido Danutė Au
gienė. Tiražas 1000 egz. Kaina $17.50. 
Tekstą rinko M. Morkūnas Printing 
Co, foto ofseto darbus atliko Litho 
Art Studio. Knygos projektas — "Al
girdo Kurausko. Įvadinis žodis — 
Telesforo Valiaus. Tai didelio for
mato liuksusinis leidinys, apimąs vi
są velionies dailininko kūrybą.

Montrealiečio dailininko Vytauto Remeikos "Senamiestis". Jo kū
rinių paroda rengiama Toronte lapkričio 25 — gruodžio 3 d. Pri
sikėlimo parodų salėje

DAILININKAS REMEIKA TORONTE
Vytas Remeika yra savito ta

pybinio braižo ir savitos tema
tikos dailininkas. Savo kūriniuo
se V. R. panaudoja visą savo 
akademinę patirti, neatsisakyda
mas tradicinių kolorito derini
mo ir kompozicinių sprendimų, 
bet taip pat sėkmingai yra įjun
gęs naujų jieškojimų atsieki- 
mus. Jis jra vienas iš nedauge
lio jaunosios kartos lietuvių ta
pytojų, apvaldęs meistriškai ko
loritą ir sugebėjęs rasti laimin
gą derini tarp tradicinių ir mo
derniųjų dailės atradimų.

Vyto Remeikos tapybos tema
tika yra taip pat labai asmeninė. 
Jis tapo tiktai gerai jam pažįs
tamą pasaulį. Ir ne tiktai to pa
saulio išorines apraiškas, bet jo 
gilesnę nuotaiką ir būdingą at
mosferą. Ir gamtovaizdis, ir 
žmogus Remeikos tapyboje trak
tuojami lygiai subtiliai ir talen
tingai..

Mūsų išeivijos dailininkų tar
pe Vytas Remeika yra neabejo-

NAUJA KNYGUTĖ VAIKAMS
je “Triratukas” mandagi Aldu
tė leidžia išdykėliui Vytukui pa
sivažinėti triratuku, kuri jis su
gadina. Vyto tėtis jį sutaiso, 
Vytas nuvalo. Nors labai užsi
spyręs, bet atiduodamas trira
tuką Vytas ryžtasi atsiprašyti 
Aldutę. Kalbinė išraiška yra žo
dinga, aiški ir vaizdi. Vaikai 
skaitydami gėrėsis gražiomis 
mintimis, meniniais vaizdais ir 
praturtins savo žodyną. Pasakoj 
“Bukutis meškerioja” autorė ra
šo: “Bukutis nušlepsėjo į mišką 
lazdelės ieškoti. Bet vieni me
deliai atrodė per stori, kiti per 
ploni, o treti per kreivi. Lazdy
no šakos buvo tiesios, plonos.” 
Mokytojai įžvelgs jų vertę ir 
galės pasinaudoti mokyklose, 
žemesniuose skyriuose. “Driežo 
vestuvės”, “Blynų karalius” pui
kiai tinka inscenizavimui. Ra
miai nuteiks mažus skaitytojus 
paskutinė pasaka “Traukinu
kas”: “Per laukus, per kalnus, 
per tiltus ir pro tunelius atva
žiuoja traukinukas. Jis nuveža 
vaikučius pas karalių Miegą, ku
ris apkloja visus vaikus savo il
ga barzda ir užgesina mėnulį. — 
Miegok, mažyti, ir tu!” Tai pas
kutiniai žodžiai paskutinės pasa
kos. ši knygutė prisidės prie es
tetinio jausmo mąstymo, kūrybi
nės vaizduotės ugdymo, ji pabu
dins meilę lietuvių kalbai. Ji tu
rėtų pasibelsti į kiekvieno vaiku
čio duris ir rastis knygų lentynė
lėje tarp mėgiamiausių knygų.

Knygutę “Kaip Algiukas vė
jo ieškojo” iliustravo V. Va- 
raneckaitė-Aleknavičienė. Iliust
racijos atitinka pasakų turini. 
Hiustracijas dengia dvieju soal- 
vu fonas, kuris daro miglotą 
subtiliau nuniešta iliustraciją. 
(Snalvos turėtu būti nenaudotos 
išrvškinimni formų kaio 25 psl. 
strazdas). Knvmitė irišta estetiš
kai. kietais viršeliais. Jos apim
tis 61 nsl. Ja suredagavo Ir iš
leido Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys. A. Abr.

Naujas Įnašas Į vaikų litera
tūros lobyną — tai Nijolės Jan
kutės knygutė vaikams “Kaip 
Algiukas vėjo ieškojo”. Knygu
tė pavadinta pirmosios pasakos 
vardu. Po jos seka dar devy
nios pasakos: Driežo vestuvės, 
Pilkutės kaspinėlis, Audrytės 
balionas, Bukutis meškerioja, 
Margučiai, Triratukas, Blynų 
karalius, Užsispyręs cukriukas, 
Traukinukas.

Autorė giliai Įsijaučia Į šių 
dienų vaiko galvoseną. Astro
nautų laimėjimai erdvėje ir fan
tastiški filmai skraidančių žmo
nių (Mary Poppins, Flying Nun, 
Lost in Space, Hercules, Super
man, Popeye...) randa atgar
sį vaikučių svajonėse.

Pirmosios pasakos veikėjas, 
pakilęs savo pagamintu aitvaru 
virš miesto jieškoti vėjo, links
mai šaukia: “aš skrendu, aš 
skrendu!” ir ten išgyvena vai
kiškus nuotykius. Susitikdamas 
su lietumi ir vėju, praturtina 
savo žinias, sužino apie jų dar
bus ir naudingumą. Pasaka bai
giasi Algiuko atsibudimu iškri
tus iš lovytės.

Nemažiau intriguojančios ir 
kitos pasakos. Vaikai ras gro
žio jų turinyje ir formoje. Jos 
yra suprantamos ir artimos vai
kams, kiekvienas gyvulėlis tu
ri savo vardą. Teigiami veikėjų 
pavyzdžiai prisidės prie forma
vimo vaiko charakterio. Pasako-

William R. Schmalstieg, Antanas 
Klimas, LITHUANIAN READER 
FOR SELF-INSTRUCTION. Skaiti
niai pradedantiems mokytis lietuvių 
kalbos apie pirmąją lietuvišką kny
gą. K. Donelaiti, S. Daukantą, V. 
Kudirką, Maironį, J. Baltrušaiti, V.

Franciscan Fathers Press, OTO Wil- 

USA.

tinai vienas įdomiausių ir stip
riausiu atstovu.

’ Ši paroda yra pirmoji Vyto 
Remeikos asmeninė paroda To
ronte.

-S
Vytas Remeika yra gimęs 

1930 m. Radviliškyje. 1947-50 
m. studijavo dailę Freiburge, 
Vokietijoje, 1952-7 m. tęsė stu
dijas Ecole des Beaux-Arts 
Montrealyje. Dalyvavo daugely
je lietuvių ir Montrealio miesto 
apžvalginių parodų.

Iš kitų parodų paminėtina: 
Niagara Falls 1957, Čikaga 
1960, 1961, Niujorkas 1965, 
Bostonas 1966, ir kitos.

Šiais metais Vyt. Remeika da
lyvauja Canadian Centennial 
Art Exhibition McGill universi
tete. Priklauso Lakeshore Art
ists Association ir dalyvauja 
kasmetinėse šios organizacijos 
parodose.

Henrikas Nagys
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l KULTŪRINE VEIKLOJE
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SPALIO REVOLIUCIJOS PROGA 

Maskva surengė eilę parodų užsienio 
kraštuose, meną susiedamas su poli
tine propaganda. Jose buvo išstaty
ta ir lietuvių dailininkų darbų. Nor
vegijoje lietuviams atstovavo I. Bud
rio akvarelės “Kaimas Žemaitijoje”, 
“Vėlyvas ruduo”, “Krymas. Ai-Petri 
kalnas”, V. Berlyne — estampai: S. 
Valiuvienės “Motinos diena”, R. Gi- 
bavičiaus “Vilnius”, “Motina”, A. 
Skirutytės “Žvejo gimimas”, “Žemės 
vaikas”, “Taikos seserys”, “Gale lau
ko toli...” Grafikos darbų parodose 
penkiuose Indijos ir Buriuos mies
tuose buvo rodomi A. Skirutytės ir S. 
Krasausko darbai. Kuboje, Olandijo
je ir Belgijoje įvykusiose plakatų pa
rodose lankytojai turėjo progos susi
pažinti su J. Galkaus, K. Gvaldos, J. 
Gadmonio, D. Karaškaitės ir V. Kiau
šinio darbais. Sovietų Sąjungos am
basadose surengtose estampų paro
dose buvo išstatyti R. Gibavičiaus, J. 
Kuzminskio ir A. Skirutytės kūriniai.

VARGONŲ MUZIKOS KONCER
TUS Krokuvoje rengia G. Lukšaitė, 
L. Paškevičiūtė, V. Prekerytė ir B. 
Vasiliauskas. Kartu su jais į Lenkiją 
išvyko Vilniaus konservatorijos prof. 
S. Vainiūnas ir vargonų klasės vado
vas L. Digrys.

M. K. ČIURLIONIO dailės muzėju- 
je Kaune Dailininkų Sąjungos Kau
no skyriaus pirm. P. Stauskas atida
rė jubilėjinę kauniečių tapytojų, gra
fikų, skulptorių ir dekoratyvinės dai
lės atstovų 400 darbų paroda. Lanky
tojų dėmesio centre yra V. Ostraus- 
kienės drobė “Osvencimas”, A. Kriš- 
topaičio — “Šventinė eisena”, V. Po
vilaičio — “Rauda”, J. Mozūraitės- 
Klemkienės skulptūra “Jaunystė”, V. 
Manomaičio dekoratyvinės dailės 
darbai.

KOMPOZ. VYTAUTO LAURUŠO 
operos “Paklydę paukščiai” premjera 
įvyko Vilniaus operos teatre. Libretą 
šiai operai sukūrė Eug. Matuzevičius 
ir A. Kalinauskaus. Meninę naujosios 
operos vertę gali sumenkinti jos turi
nys, nes ji vaizduoja “tautiečių, karo

KULTŪROS KONGRESAS baigia- 
mas rengti ir įvyks lapkričio 24-26 
d. Čikagoje. Iki šiol paskelbta eite 
informacijų apie meninius parengi
mus ir kaikurias sekcijas, bet dar 
nematyti paskelbtos pilnos progra
mos. Atrodo, kad kultūros taryba, 
paruošusi programą, susidūrė su 
kliūtimis. Dalis tarybos narių — K. 
Ostrauskas, V. Trumpa ir Al. Vaške
lis — išsiuntinėjo spaudai raštą, pa- 
reiškiantį savo atsistatydinimą iš ta
rybos ir atsisakymą dalyvauti kon
greso darbuose. Priežastis — kaiku- 
rių kongreso sekcijų koreferehtų iš
jungimas iš programos dėl jų nepri- 
imtinumo JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenių vadovybėms. Bandy
mai dalyką persvarstyti nebuvę sėk
mingi. Pasitraukusiųjų nuomone, pa
staruoju metu pasireiškusios tenden
cijos jungti politinį atspalvį su kul
tūrinėmis bei mokslo institucijomis 
esančios apgailėtinos. Iš kitų šalti
nių žinoma, kad nuomonių skirtumas 
kongreso rengėjų tarpe susidarė dėl 
kaikurių asmenų laikysenos okupuo
tos Lietuvos atžvilgiu. Turimomis ži
niomis, kongreso ruoša tęsiama to
liau.

, ALOYZO BARONO romaną “Tre
čioji moteris” išvertė į anglų kalbą 
Niujorko St. Johns universitete ame
rikiečių literatūrą dėstanti Nijolė Zo- 
barskaitė. Pavasarį jį išleis Many- 
land Books leidykla.

LB KLEVELANDO APYINKIŲ 
Lietuvių Dienos koncerte lapkričio 
25 d. programą atliks sol. Prudenci- 
ja Bičkienė, pianistė' Birutė Smeto
nienė ir Juliaus Kazėno vadovauja
mas šv. Kazimiero šeštadieninės mo
kyklos choras. Solistei akompanuos 
muz. Regina Brazaitienė.

RELIGINĖS MUZIKOS tarptauti
nės draugijos suvažiavime Romoje 
lietuviams atstovavo kompoz. kun. 
Vladas Budreckas, buvęs Kauno ar
kikatedros choro vadovas. Ši popie
žiaus Pauliaus VI įkurta draugija 
jungia įvairių tautų religinės muzi
kos kūrėjus ir mokytojus.

DVIGUBĄ MINĖJIMĄ — prof. St
Šalkauskio ir prof. V. Mykolaičio-Pu- audrų nublokštų toli nuo tėvynės, li- 
tino — lapkričio 5 d. surengė ateiti- “ ....................
ninkai šv. Juozapo par. salėje Wa
terbury, Conn. Paskaita apie šiuos 
du filosofijai ir poezijai nusipelniu
sius vyrus skaitė J. Brazaitis. Meni
nę programą atliko sol. Violeta Bal
čiūnienė, pianinu palydima Vytenio 
Vasyliūno, Kauno dramos teatro buv. 
aktorius Vyt. Valiukas ir Karilė Balt
rušaitytė, padeklamavę Putino eilių.

ZUZANA ARLAUSKAITĖ MIK
ŠIENĖ 60 m. sceninės veiklos sukak
ties proga buvo pagerbta Detroito 
Lietuvių Namuose. Jos pačios reži
suotoje S. Čiurlionienės komedijoje 
“Pinigėliai” ji atliko Marcelės Nor-' . 
mantienės vaidmenį. Po spektaklio 
gen. J. Černius, K. Kodatienė, šaulių 
kuopos vadas V. Tamošiūnas sukak
tuvininkei Šaulių Sąjungos vardu 
Įteikė žvaigždę, adresą ir Ingolstadte 
jos vadovauto dramos mėgėjų sam
būrio dovaną — albumą. Pagerbtu- 
vių vakarienėje sveikinimo žodį tarė 
gen. J. Černius, BALFo reikalų ve
dėjas kun. L. Jankus, BALFo vice- 
pirm. dr. E. Armanienė, LB Detroi
to apylinkės pirm. J. Urbonas, LF 
direktorius V. Kutkus. Sukaktuvinin
kei buvo pranešta, kad BALFo di
rektorių Nuvažiavimo dalyviai ją pri
ėmė į šios organizacijos garbės na
rius.

KOMPOZ. JUOZAS BERTULIS su
kūrė bitonalinį kūrinį smuikui, ce
lei ir fortepijonui “Kurortinė nuo
taika”, kuri sudaro keturios dalys 
— Allegretto, Andante, Scherzo ir 
Finale. Jis yra Įtrauktas į kūrinių 
seriją, kurią J. Bertulis skiria Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo pen
kiasdešimtmečiui.

kimą”. Lig šiol tokios temos negalė
davo išsiversti be propagandos. Spek
takli režisavo V. Popovas, scenovaiz
džius sukūrė dail. J. Malinauskaitė, 
muzikine dalimi rūpinosi dirigentas 
R. Geniušas. Pagrindinius vaidmenis 
atlieka V. Noreika, E. Saulevičiūtė, 
E. Kaniava ir A. Lietuvninkas.

TURISTINĖS DAINOS KONKUR
SE I premiją laimėjo E. Selionio ei
lėraštis “Žemė — mūsų planeta”, II 
— A. Matučio “žygio maršas”, III — 
J. šiožinio “Nuošalioji sodyba”. Pre
mijuotieji eilėraščiai perduoti kom
pozitoriams.

SKULPTORIUS KAZYS KISIE- 
LIS, susilaukęs maskvinės Dailės 
Akademijos sidabro medalio už “Bri
gadininko” ir “Seno žvejo” skulptū
ras, kuria M. K. Čiurlionio portre
tą ir jau ruošia eskizus Herkui Man
tui. žymiausių jo darbų grupei pri
klauso rašytojos žemaitės ir poeto 
kun. A. Strazdo skulptūros, žemai
tę jis dar yra pasiryžęs tobulinti, o 
kun. A. Strazdą planuoja pastatyti 
Vilniaus universiteto kieme. “Sena
jam žvejui” vieta parinkta Klaipė- ' 
doje, prie Danės žiočių. K. Kisielis 
jau nepirmą karta spaudoje kelia 
mintį, kad Vilniaus Kalnų parke rei
kėtų Įrengti nuolatinę skulptūrų pa
rodą po atviru dangumi. Taip dabar, 
matyt, yra vadinamas Trijų Kryžių 
kalnas, praradęs savuosius kryžius.

B. GORBULSKIO naujausias kūri
nys — poema - koncertas valtomei 
su simfoniniu orkestru buvo prista
tytas Kompozitorių Sąjungos nariams 
Vilniuje. Orkestro partiją fortepijo
nu atliko koncertmeisteris Ch. Pota- 

• šinskas. V. Kst.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 

švenčių proga gali kiekvienas, pasiųsdamas dovanų siuntinėlį ir pa
sinaudodamas BALTIC STORES patarnavimu.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką pagal 
Baltic Stores kainoraštį arba užsakyti jam patinkamą jau paruoštą 
siuntinį, žemiau išvardiname kelis siuntinius, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.
Mišrus siuntinys 1967

Vyriškas kalėdinis 1967 ,
3% jardo puikios vilnonės kostiuminės medžiagos,
1 itališkas nailoninis lietpaltis, nailoniniai marškiniai, 2 p. vilnonių 
arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 cigarečių, 3 jardai 
vilnonės augštos rūšies apsiaustui medžiagos.
$75.00.

3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, Yi sv. kakavos, 
2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos nescafe, 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, % sv. pipirų 
ir % sv. lauro lapų. 
$30.00

Moteriškas kalėdinis 1967.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3 jardai vilnonės kostiuminės medžia- 

1 labai geros rūšies megztukas, 2 p. vilnonių arba nailoninių ko 
, 1 komplektas vilnonių arba nailoninių apatinių drabužių, 1 p. 
ų pirštinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, vilnonei Suknelei medžiaga,

1 dėžutė šokolado.
$75.00.
P-3. Vilnonė medžiaga dviem apsiaustam ir angliška vilnonė medžiaga 

vyriškai arba moteriškai eilutei. /

V-3.10 jardų medžiagos trim eilutėm
$55.00
Praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet kurio siuntinio: 

itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00; šveicariški 17 akmenų laikro
džiai $27.00; vilnonės skarelės $4.00; ilgo grojimo plokštelės.

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

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas

Atstovai: A. Knsinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.
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Mann & Martel
REALTORS

Tel. RO 24255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

320 Bloor St. W.
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skirsto Ką mes nutariame konkrečiai 
Studentų vakaras Hamiltone pra- universitetui. Tikimės, kad mūsų są- padaryti ir ką padarome sau ar ki-

R. CHOLKAN
ėjo labai gražiai ir smagiai. Toron- junga bus įregistruota, 
tiškių studentų buvo daugiau, ne- Labai svarbu! Bus lietuvių vaka- 
gu hamiltoniškių. Atrodo, kad To- ras International Students’ Centre

DUNDAS — BROCK

BLOOR

krosnis, viena

tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC

Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS, 
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujau tinkas, atominiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau. ___
JANE — ANNETTE, 
$7A00 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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

•tik ne Toronte. tadienį, lapkričio 25, 6 v.v. Stengsi-
Studentų susirinkimas įvyko lap- mės parodyti kitom tautybėm lie- 

kričio 19. studentų būstinėje. Toron- tuvių kultūrą tautodaile, šokiais ir 
to lietuvių Studentų Sąjungos kons- valgiais. Dalyvaukime visi ir paro- 
titucija buvo pakeista ir atnaujin- dykime savo lietuvišką susipratimą!

N.Š.ta. Konstitucija bus paduota Toronto

352,

“Žalgirio” vietininkija turėjo savo 
pradinę jubilėjinių metų sueigą, ku
rioje lankėsi Kanados rajono vadei
va s. K. Batūra, s. G. Stanionis ir 
ps. A. Valiūnas. Po Mišių parapijos 
salėje įvyko sueiga ir buvo rodomi 
skautiški filmai.

• LSS-gos tarybos pirmijos nuta-

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

P.S. Jeigu kartak nerastumėte šiame sxelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

Lietuvių skautų veikla
• “Rambyno” tunto skautai, rug- ' • Lapkr. 5 d. Niagaros pusiasalio 

pjūčio 19-27 d. lavinęs! vadovų sto
vykloje Custer, Mich., pagal atsiųs
tus stovyklos virš. s. A. Saulaičio, 
SJ, davinius vertinami taip: A. Kas
peravičius — 426 taškai, V. Tamu- 
laitis — 402, M. Rusinas — 
Valiūnas — 359, A. Kairys
M. Gvildys — 341, A. Kobelskis 
331, R. Marijošius — 297, V? Skre- rimu, pradedant sukaktuvinius me- 
būnas — 287, J. žolpys — 284, R. tus į" augštesnius laipsnius pakelti:

į skautininko —■ .Vytautas Sendžikas, 
Bronius Simonaitis, Gediminas Sta- 
nionis; į'paskautininko — Vidas Au- 
gaitis, Kastytis Batūra, Aldona Biš- 
kevičienė, Rūta Gvildytė, Aldona 
Jankaitienė, dr. Jonas Yčas ir Vik
torija Stukienė. Sveikinimus pakel
tiesiems siunčia Toronto skautai-tės.

tiems? Mes stebime gyvenimą, dis
kutuojame pasirinktą temą, po to ke
liame įvairius klausimus, kaip turėtų 
būti, kuo mes galėtume prisidėti prie 
tos problemos išsprendimo ir svar
biausia — pasidaliname konkrečiais 

darbais.
Stebėti, spręsti, veikti — trys mū

sų susirinkimo dalys. Iš jų svarbiau
sia — nutarti konkrečiau ką nors 
padaryti. Jeigu namo stogas kiauras 
ir vanduo bėga, tai mes apžiūrime 
kur ta skylė yra (stebime), po to 
aptariame kaip jį taisyti, kokią me
džiagą naudoti (sprendžiame) ir ta
da konkrečiai dirbame. Negi apkal
bėję, kad reikia taisyti stogą išsi- 
skirstysime ir viską Dievo valiai pa

liksime. Be konkrečių darbų joks vei
kimas, jokie susirinkimai maža nau
dos teturi.

& CO. LIMITED REALTORS

Barakauskas — 281, P. Kudreikis — 
236, E. Baleiša — 159. Taškai buvo 
duodami už pavyzdingumą, įgytas 
specialybes, atliktus stovykloje dar
bus bei pasiektus laimėjimus.

• “Rambyno” tunto vadijos po
sėdis — šį trečiadienį, lapkr. 22 d., 
7.30 v.v., skautų būkle.

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

IVESTON ROAD, $27.900, atski- 
ras, plytų namas, 6 kambariai, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 50x120, 
mortgičiai iš 6%; mėnesinis mokė
jimas $119, įskaitant pagrindinę su
mą, palūkanos ir mokesčius; arti 
prie visų patogumų.
BATHURST—LAWRENCE, $24.900 
kaina, atskiras 6 kambarių plytinis 
namas,, $6.000 įmokėjimas, 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 įmokėjimas, geras pir
kinys.

1928 Weston Rd.
EGLINTON—DUFFERIN, $21.900, 
atskiras, plytų, 2-jų miegamųjų na
mas; įmokėjimas — $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; įmokėjimas— 
$7.000, sklypas 50x230; gražus vai
sių sodas, greitas užėmimas, arti 
prie didžiųjų krautuvių ir susisie
kimo.
DUFFERIN — ROGERS ROAD., 
$14.900 pilna kaina, atskiras, priva
tus įvažiavimas,, gražus sklypas, 
mokesčiai $211.

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:
1

Pirm. 10 -L30 ir 4 J0-?
Antr. 10-1.30

Treč. uždarytas
Ketv. 10 - 1J0 ir 4 JO - 7
Penkt.10-L30ir4.30-8
Seft.9-12
Sekm. 930 • 1

4%%
5'/z%

6’/z%
7%

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

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

LTOK
Tel. 534-9286

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—RONCESVALLES, $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-

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
demiškai 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

TARP HAMILTONO IR GRIMSBY — vaisių ūkis; $10.000 įmokėti, 10.5 
akrų žemės, gyvenamas namas, visi reikalingi padargai ir mašinos, 300 
kriaušių, 300 slyvų, 300 vyšnių, 2 akrai vynuogių ir kitų vaismedžių. Me- 
tams^pąjamų iki $7.000.00 ir nemokamas pragyvenimas. Prašoma kaina

BLOOR — DURIE, $10.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
du augštus, 2 mod. vertuvės, 2 prausyklos ir geras ganios. 
COOKSVILLE — V kelias, $5.000.00 įmokėti, 10 titrų žemės.
BLOOR — INDIAN RD., mūro, atskiras, 11 kambarių, 3 virtuvės, 2 ga
ražai, geros pajamos.
EGLINTON — KEELE, $20.000.00 įmokėti, mūro, atskiras 6 butų apar
tamentas; už butą $150 men. nu * ‘
Kam reikia, gali gauti pirmąjį m 
iš 8% %.

ičių — skolą ant namo iki $20.000.00

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE 1-116L namų 783-2105

i

SPORTAS
Mergaitės CYO lygos pirmenybėse 

nugalėjo Aušrą 27:12. žaidė: Žu
kauskaitė 2, Zubrickaitė 3, Stankutė, 
Underytė 1, Jurkevičiūtė 1, Balsy
tė 10, Nacevičiūtė 10. Sekančios 
rungtynės — ateinantį antradienį 7 
v. Givins mokykloje su St. Leos.

Berniukai B-C lygos pirmenybėse 
praeitą sekmadienį pralaimėjo Tri
dents penketukui 49:64. Pradžioje vy-

SPORTAS VISUR
Turkijoje pasibaigė Europos vy

rų ir moterų pirmenybės, kurias 
abiejose grupėse laimėjo Sov. Sąjun

gos ginklininkai. Vyrų grupėje se
kančias vietas išsikovojo — 2 Čeko
slovakija ir 3 Lenkija; moterų — 2 
Lenkija ir 3 Čekoslovakija. Ypatin
gai atkakli buvo vyrų baigmė, kurio
je Sov. Sąjunga įveikė Cekoslova- tiečiai ėjo lygiomis, bet šlubuojant 
kiją 3:2 (15:7, 15:13; 13:15, 10:15; 
15:10). .

Atrankinėse pasaulio šachmatų pir
menybėse po 18 ratų ir toliau pir
mauja danas B. Larsen 12,5 tšk., ant
ruoju eina jugoslavas Gligorič 11 t. 
iš 16 rungtynių.

Lenkijos moterų 100 m. pasaulio 
rekordininkė E. Klobukowska yra 
gydytojų priežiūroje; tikisi greitu 
laiku atstatyti chromosomų balansą 
ir dalyvauti rungtynėse. Jai buvo už
drausta dalyvauti moterų rungty
nėse.

Futbolo aikštėse pasiektos sekan
čios pasekmės: Europos tautų taurės 
varžybose Turkija ir Čekoslovakija 
0:0; Europos taurės nugalėtojų var
žybose Rapid — Eintracht (Braun
schweig) 1:0; Hvidoure (Danija) — 
Real Madrid 2:2; Sarajevo — Man
chester U. 0:0; Vasas (Budapest) — 
Valur (Reykjavik) 6:0.

D. Tiger, 38 m. Nigerijos pasau
lio pussunkio svorio meisteris, XII 
rate nugalėjo amerikietį R. Rouse.

J. Jonaitis-Unitas sėkmingai žaidė 
prieš Atlantos komandą. Iš 20 pa
davimų 17 pasiekė tikslą. Jo ko
manda laimėjo 49:7. J. Jonaitis yra 
čia gimęs lietuvis, kalba lietuviškai 
ir dažnai atsilanko į Baltimorės lie
tuvių parengimus.

VYČIO ŽINIOS
Mielam klubo veikėjui Vincui Pau- 

lioniui, mylimai mamytei mirus, reiš
kiame gilią užuojautą.

G. Kemiūtė sėkmingai dalyvavo ei
lėje plaukimo rungtynių. Prieš dvi 
savaites kviestinių Toronto plaukikų 
rungtynėse 200 jd. plaukime ji lai
mėjo I v. per 2:38,0 sek. Kanados 
rekordas — 2:20,0 sek., Lapkr. 18 
USH baseine įvykusiose rungtynėse 
ji laimėjo 100 jd. plaukimą nugara 
per 1:06,2 sek. (irgi geriausia pa
sekmė) ir 200 jd. per 2:24,0. G. 
Kerniūtė daro pažangą ir tikisi pa
tekti į olimpijadą Meksikoje. Jai dar 
tektų pagerinti savo pasekmes bent 
10 sekundžių, šį savaitgalį vyksta į 
Pitsburgą, kur dalyvaus vietinėse pir
menybėse.

V. Nešukaitytė po sėkmingų lai
mėjimų parodos metu yra laimėjusi 
pirmas vietas Niagara Falls Onta
rio pirmenybėse ir Toronte YMCA 
pirmenybėse. Ji taip pat atstovavo 
Kanadai komandinėse pirmenybėse 
Detroite. Kanada laimėjo II v.

F. Nešukaitytė moterų B klasės 
stalo teniso varžybose laimėjo II v.

gynimui rungtynes pralaimėjo. Žai
dė: Kazakevičius 12, Šeputis 2, Igna
tavičius 4, Duliūnas 11, Vaičeliūnas 
6, žolpys 2, Strimaitis 2, Akelaitis 2, 
Vitkus, Stonkus 8. Sekančias rung
tynes vytiečiai žaidžia šį sekmadienį 
2 vai. Prisikėlimo salėje su estų jau
niais. A. S.

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

vins mokykloje mergaitės 15 m. žais 
su St. Leos, o 7.30 v.v. Kodak pa
talpose (3500 Eglinton W.) mote
rys žais su Remblers; trečiadienį, 7 

v.v., mūsų salėje berniukai 15-16 m. 
žais pirmąsias lygos rungtynes su 
Washington UC, ir 7.30 v.v. Parkda
le gimnazijoje vyrai žais su Old 
Ones; penktadienį, 8 v.v., King Ed
ward mokykloje mergaitės 13 m. — 
su Holy Name; sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, vyrai — su Andys.

Rungtynių rezultatai. Vyrai pralai
mėjo pirmąsias rungtynes Metro ly
goje prieš Avon 54:57 ir B-C lygo
je estams 66:87; moterys gan lengvai 
išsikovojo 2 pergales YT lygoje, nu
galėdamos CGE 30:27 ir Ontario 
Hydro 30:11; jauniai B-C lygoje, ne
atvykus estams, laimėjimo taškus ga
vo be rungtynių ir tuo tarpu tvirtai 
laikosi I vietoje; CYO lygoje mer
gaitės 15 m. pralaimėjo augštesnėje 
grupėje žaidžiančioms vytietėms 12: 
27, o mūsų jauniausios 8-11 m. be 
didelio pasipriešinimo nugalėjo Holy 
Name 23:0.

Rungtynės su Londono jauniais ir 
Detroito vyrais neįvyks: londoniš- 
kiai turi egzaminus, o 
lis komandos išvyksta 
kongresą.

Loterija. Pasiėmėme
ronto arkivyskupijos Katalikų Vyrų 
Dr-jos loterijos bilietus. Nuo parduo
tos knygutės mums lieka $2.00, par
davėjui — 2 bilietai, draugijai rei
kia grąžinti $2.00. I-a premija $3.000, 
Il-a $500 ir 5 premijos po $100.

Šį šeštadienį — Aušros priešad- 
ventinis balius. Laukiame visų!

Detroito da- 
į kultūros

platinti To-

Kvebeko premjeras D. John- 
sonas, Išvykęs į Niujorką, ban
dė atstatyti amerikiečių pasiti
kėjimą Kvebeku, kad jie Vėl pra
dėtų investuoti dolerius į Kve
beko pramonę. Kalbos apie Kve
beko galimą atsiskyrimą nuo 
Kanados daugelio amerikiečių 
finansininkų pinigus nukreipė Į 
kitas Kanados provincijas. Ame-

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvalles Avė. Tel. LE 4-6602
Didelis pasirinkimas. Urmo kainos.
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanixacija ir kt. 
Atidaryta kasdien iki 7 v.v. šeštadieniais iki 4 v.p.p.

Stasė Olšauskienė, dalyvavusi 
Čikagos lietuvaičių siūtų ir 
megztų drabužių parodose šeše
rius metus iš eilės. Ji modeliuos 
savo pasiūtus drabužius madų 
parodoje Toronte š. m. gruodžio 
2 d. Prisikėlimo salėje.

Du lenkiški filmai 
su angliškais parašais (suaugusiems) 

PASAŽERKA 
(Keleivė) 

Rež. Andrzej Munk 
AuŠvico kone, stovyklos drama. 

PRIEDAS: 

OSTATN1 DZIEN LATA 
(Paskutinė metų diena) 

puikus filmas žinovams 
LAPKR. 23 iki LAPKR. 28

BRIGHTON KINO TEATRE, 
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710

LAPKR. 30 — GRUODŽIO 5
TYKIAI PLAUKIA DUNOJUS

rikiečių pasitikėjimui sugrąžinti 
D. Johnsonas ekonominių reika
lų patarėju pasirinko Marcei 
Faribault, finansų bendrovės 
“Trust General du Canada” pir
mininką, turintį augštą prestižą 
tarptautiniuose f i n a n s i ninku 
sluogsniuose.

Premjeras L. B. Pearsonas pa
skyrė keturis vyriausybės parei
gūnus stebėtojais į Ontario 
premjero J. Robarts “Federaci
jos rytdienos” konferenciją, ku
ri Įvyks lapkričio 26 d. Toron
te/ L. B. Pearsonas pabrėžė 
spaudos atstovams, kad jis nė
ra gavęs kvietimo pats dalyvau- 

. ti, nes ši konferencija yra tarp- 
provincinio pobūdžio ir nieko 
bendro neturi su federacine vy
riausybe. Jis linkėjo provincijų 
premjerams kelti ir svarstyti 
visas didžiąsias problemas, kad 
joms eigą vėliau galima būtų 
duoti federacinės ir provincinių 
vyriausybių bendroje konferen
cijoje konstitucijos reformos 
klausimu.

Kvebeko Nepriklausomybės 
Sąjūdis buvo suorganizuotas iš 
liberalų partijos pasitraukusio 
Rene Levesque ir jo šalininkų. 
Pavasarį jie įsteigs politinę par
tiją

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). AutoveH- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.

___  P6 darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (gruodžio 2—9) atidaryta visą 

parą — 24 valandas.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. •

A.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ - 

sutraukiančią 
hemorofus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemoroją susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki’nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą 
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo
bei lazdelės formose “Preparation H"

T-l Ą vardu. Prašykite visose vaistinėse. PiI ei. 14 Mgai bus grąžinti, jei nebosite paten.

PACIFIC AVE — BLOOR, $3.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis namas, 
dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu, ilgas sklypas, viena skola 10-čiai 
metų. i s-iaid
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras na
mas, vandens alyvos šildymas, garažas su plačiu įvažiavimu.
JANE — BLOOR, $10.000 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 tributis - tripleksas, 17 kambarių, virš $5.600 metinių pa
jamų, garažai su plačiu įvažiavimu.
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, nepertoliausiai nuo požeminio traukinio, puiki 
nuomojimui vieta.
PALIKIMAS — graži krautuvė ir 2 butai, Roncesvalles — Howard Park 
rajone; prašoma kaina $39.000; galima siūlyti mažiau; turi būti parduo-

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 gatvelėj _ _ ____
VAKARUOSE — investavimui, apie $50.000 įmokėti, 3 krautuvės ir 6 
apartamentai, maždaug 7 metų senumo; virš $17.000 metinių pajamų; 
SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

n DUODAME 
mortgičius iš 6!6% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA<VlA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
4%% už depozitus
5Y1 % numatyta už serus

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 nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. 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 moderniškos 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 apšildomas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Mndžeto ir patarnavimo planai. Išslmokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKAS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$3.000 įmokėti, už atskirą gerų plytų namą Dundas — Brock su 6 dide
liais ir šviesiais kambariais, 2 modernios virtuvės, nauja krosnis.
$9.000 įmokėti, Parkdale 12 kambarių atakiras, mūrinis hamas, 3 virtuvės, 
2 prausyklos su gerais baldais, nauja krosnis, dvigubas garažas, 7% % 
mortgičius 8 metams. .......................
$10.000 įmokėti Bloor — Dufferin, “Variety” verslas su namu, atskiras 
gerų plytų, butas virš krautuvės, labai didelis sklypas autoaikštei, $1.300 
savaitinė apyvarta. < • I
$15.000 įmokėti, St. Clair — Oakwood, 20 kambarių, 4 butų, atskiras, gerų 
plytų, vandeniu apšildomas, didelis sklypas, privatus įvažiavimas, garažas.
9 AKRAI su 3 kabinom, 20 mylių nuo Toronto, prie upelio, golfo laukas, 
gera ateitis.

proga ir pelninga investacija.
1082 BLOOR St W., Toronto 4,

mylios nuo 
akrų. Gera

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, moteliu |val-
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APDRAVDA
ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

EDVARDAS BULAITIS

Lietuvių Įstaigos 
Romoje

(Atkelto iš 2-ro psL)

Prie dangaus vartų Akių gydytojas
Tik ką atkeliavusi į dangų mi- — Tamstos akys nūs 

rūsio žmogaus vėlė ėmė juoktis, sios dėl alkoholio,__tai

VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO o PER. 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ o MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS o ME- 
NE&NfcS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

4 "1,K 8ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisėm televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVK, TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti {vai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

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

• Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,įprašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų jstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.

LIETUVIAI JĖZUITAI, kurių pa
stogėje paskutiniais metais vyksta 
dauguma lietuviškųjų kultūrinių po
būvių, savo rėmėjams išsiuntinėjo 
laiškus. Juose praneša apie užsimo
tus statybos darbus, lėšų telkimą ir 
metinę Jaunimo Centro vakarienę. 
Laiške, pasirašytame kun. J. Kubi
lius, SJF., yra rašoma: “Prieš metus 
pradėtos Jaunimo Centro praplėtimo 
vajus yra davęs 70 tūkstančių dole
rių. Tai būtų tik ketvirtadalis nu
matytų statybos išlaidų. Norint pra
dėti statybą, reikia turėti bent pusę 
reikiamos sumos. Šių metų gruodžio 
mėn. 3 d. bus Jaunimo Centro de
šimtmečiui paminėti vakarienė. Va
karienės metu bus ir dovanų paskirs
tymas mūsų geradariams...” 
o o o

ČIURLIONIO GALERIJA per eilę 
metų buvo “nerami” vieta. Keitėsi 
jos vadovybė, spaudoje vyko barniai, 
reikalas atsidūrė net amerikiečių 
teisme. Bet paskutiniu metu ginčas 
jau aprimo ir, kaip atrodo, abi pu
sės jau priėjo prie susitarimo, nors 
dar ir neviskas yra baigta išspręsti. 
Viena tik gera, jog galerija jau turi 
naują vadovybę, šį kartą beveik iš
imtinai tik iš jaunųjų dailininkų tar
po. Galerijos globos komitetas gale
rijos vadovu pakvietė jauną skulp
torių Petrą Aleksą, kuris sudarė di
rekciją iš šių asmenų: G. Žumba- 
kienės, J. Mikelevičiaus, P. Šešta
kausko ir A. Trinkūno. Naujoji di
rekcija rūpinasi galerijoje esančių 
kūrinių globojimu ir jų parodomis 
Čikagoje arba už jos ribų.

INŽ. MIKALOJUS IVANAUSKAS 
dažnokai sugeba patekti Į amerikie
čių spaudą. Kaip jau buvome rašę,

Life” spalio 13 d. nr. Apie jį buvo 
užsiminta ir JAV kongrese, kur kon
greso narys iš Illinds spalio 24 d. 
kalbėjo apie inž. Ivanausko atsižy- 
mėjimus: “His success in his adopted 
homeland is an inspiring example 
of a story often reUdd troughout our 
history”. Kongresmanas paprašė, jog 
straipsnis apie ini Ivanauską iš “Ci
cero Life” būtų įdėtas į “Congressio
nal Record” (kongreso darbų kny
ga). Jis buvo atspausdintas lapkri
čio 1 d. šis inž. Ivanausko pateki
mas į kongreso darbų knygą vėl bu
vo aprašytas “Cicero Life” laikraš
tyje. Visuose šiuose rašiniuose yra 
paminima, jog inž. Ivanauskas yra gi
męs Lietuvoje.• o •

PLAČIAI PAGARSINO LIETU- 
VIUS “Chicago Sun-Times” dienraš
tis, kuris lapkričio 13 d. paskyrė 
jiems net visą puslapį. Jon Anderson 
rašinyje “Do-It-Yourself Yule Orna
ments — Lithuanian Style” daugiau
sia yra rašoma apie lietuviškus ka
lėdinius papuošalus, kurių gaminimo 
kursai šiuo metu vyksta Balzeko lie
tuvių kultūros muzėjuje. Straipsny
je supažindinama su tų kursų ini
ciatoriumi Frank Zapoliu, mokytoja 
Helen Pius, rašoma apie kalėdinių 
papuošalų parodą (ji įvyks gruodžio 
3 d. Jaunimo Centre). Straipsnyje 
duodama žinių ir apie patį Balzeko 
lietuvių kultūros muzėjų (atidarytas 
kiekvieną dieną nuo 1 iki 4.30 v.p.p.). 
Rašoma, jog Čikagos lietuvių bend
ruomenė — 125.000 asmenų — turi 
literatūros draugijų, šokių grupių, 
futbolo ir krepšinio komandų ir net 
lietuvišką operą. Taip pat minima, 
jog 1968 m. įvyks trečioji lietuvių 
tautinių šokių šventė, į kurią suva-

reikšmės moraliniu ir politiniu 
atžvilgiu.

Vienas iš veikliausių asmenų 
Romoje yra mons. V. Mincevi
čius. Jis ne tik palaiko glaudžius 
santykius su vienu iš žymiausių 
Vatikano diplomatų — kard. A. 
Šamote, bet ir plačiai veikia ita
lų tarpe. Jis yra ilgametis Itali
jos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, redaguoja ir leidžia 
informacinį biuletenį italų kal
ba “Elta-Press”. šį informacinį 
periodinį biuletenį jis išsiuntinė. 
ja ne tik didžiajai italų spaudai, 
bet ir italų politikams bei augš- 
tiesiems Vatikano pareigūnams. 
Italų spauda dažnai cituoja iš to 
biuletenio ištraukas ir pateikia 
daug reikšmingų žinių apie lie
tuvių tautą.

Red. pastaba. Vaizdo pilnu
mui pažymėtina, kad Romoje 
yra dar L. K. Mokslo Akade
mijos centras bei valdyba, doku
mentacijos įstaiga ir Tėvų ma
rijonų vienuolynas.

Pajieškojimai
Pajieškomas giminių Lietuvoje Ar

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

Prašomas atsiliepti Viktoras Daru
lis, gimęs 1924 m. Ukmergės apskr., 
Želvos valsč., Paželvių km.; 1944 m. 
buvęs Prancūzijoje. Žinantieji apie 
jį prašomi pranešti jo adresą: Justas 
Krasauskas, 2899 Bloor St. W., To
ronto 18, Ont., Canada.

— Ten, žemėje, gydytojai vis Kai išgeriu, matau viską net dvi- 
dar tebeoperuoja mane... gubai...

_________ŠYPSENOS_________
Puiki sveikata Tik ypatingai geros sveikatos

— Kuo tamsta skundžiatės? žm?gus gali pakelti tolį didelį 
— paklausė gydytojas pacientą. skaicių ligų!

— Oi, ponas daktare, mano 
nosyje didžiausia votis, per kū
ną laksto skruzdės, pilve kažkas 
kliuksi, galva dreba, o nuospau
dos — taip dega, kad net ki
birkštys lekia iš akių. Be to, ne
galiu susilenkti, visuomet vaikš
čioju alkanas — valgyti nega
liu. Man atrodo, kad ir inkstai 
nevisai tvarkoj ...

Gydytojas, suplojęs rankomis, 
tarė:

— Turite nuostabią sveikatą!

Iš kiniečių išminties
— Bambuko kartimi dangaus 

neišmatuosi.* * *
— Juo ilgiau žebenkštis saugo 

vištas, juo mažiau jų lieka.» * *
— Iš šuns nasrų neiškris 

dramblio kaulas.♦ * ♦
— Kupranugaris ir sulysęs di

desnis UŽ arklį _ . _ _ .,Parinko Pr. AL

DRAUDIMAI

231 -2661 2*s/.sbs2j

P. BARAUSKO AGENTŪRA
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 reikmenys.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

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

Savininkai A. ir S. KALtJZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO,
... L .. . K. STRIAUPIS , 

Res. tel. LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Sev. R. Stasi u lis

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

1000College St., • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti saro automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garage

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEFN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kL Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.
—Į I ——-—

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

A.P. GARAGE 
60 HOWARD PARK AVE 

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecnaniš- 
kus automobilių pataisymus. Pate-

Prieš pirkdami vartotus automo- 
lius atvežkite patikrinimui: nuro- 
vim visus trūkumus Ir duosime

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI
CosfrleO jstelso 491 AwhoOo St.,

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and KEATING*

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

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

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

Tol. RO 2-2100
Skyrius: 

894 COLLEGE ST.

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 
Uetuvins aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.,

jis buvo išrinktas į JAV pilietybę 
naujai gavusiųjų pasižymėjusių pi
liečių tarpą. Tas plačiai nuskambėjo 
amerikiečių spaudoje. Plačiausiai 
apie šį atžymėjimą rašė “Cicero

žiuos apie 1000 šokėjų. Straipsnis yra 
iliustruotas dviem Jack Lenahan da
rytomis nuotraukomis ir kalėdinės 
eglutės piešiniu, kuriuose matomi lie
tuviškieji papuošalai — šiaudinukai.

SKAITYTOJAI PASISAKO
ANTISEMITINĖ SPAUDA

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau!
Jūsų redaguojamam laikrašty “T 

Ž” nr. 41, 1967. X. 12, psl. 3, “Čika
gos vaizdai ir vargai” skyriuje yra 
įdėta mane liečianti žinia, kurioje 
yra labai stambus netikslumas. Kad 
nebūtų klaidinama visuomenė ir kad 
nelaužytumėm Dešimties Dievo įsa
kymų, ypačios dalies, kuri sako “Ne
kalbėk netiesos”, labai prašau patal
pinti Jūsų laikraštyje šį mano raštą:

Mano platinama spauda jokiu bū
du nėra “antisemitinė”, kaip kad Jū
sų bendradarbis ją vadina. Jokiam 
mano platinamų raštų lape nėra pa
rašyta, kad tai “antisemitinė” spau
da. Nėra ir jokio įstatymo, kuris rū
šiuotu rastųsi “semitinius” ir “anti
semitinius”. Aš ir dauguma galvoti 
sugebančių skaitytojų težino tik dvi 
rūšis: teisingą, svarbiom temom ra-
šančią, ir neteisingą, pornografinę

'v

bei visokiais niekais popierių gadi
nančią spaudą. Visi mano platinami 
raštai yra teisingi. Tiksliausias tam 
įrodymas yra tai, kad jų niekas ne
kritikuoja. Tik “Naujienos” 1960 m. 
kartą pavadino viena mano platina
mą laikraštį “Common Sense” negra
žiu vardu “patvorio spauda”. Bet 
tai nėra kritika. Laikraščio, knygos 
ar betkokio. rašto vertė nepriklauso 
nuo to, kaip kas jį “krikštija”, bet 
grynai nuo jo (“krikštijamojo”) tu
rinio. Aš platinu ne vieną laikraštį
ar knygą, bet raštus, leidžiamus bent 
apie 40 leidyklų (turiu net 3406 ad
resus, knygą “First National Direc
tory”, $3, gautą pas Alert Americans 
Assn. P. O. Box 1222^ Los Angeles 
53, Calif.). Įdomu, kad šioj labai 
Svarbioj knygoj nėra jokio kito Ame
rikos lietuvio- ar betkurios organiza
cijos adreso, o J. Dilys ten yra psl. 
17, nr. 1042 (Fift Edition). Šioj kny-
goj nieko daugiau nėra, kaip tik

THF QU4L/TY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION 
SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

Prieš pirkdami

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

adresai dešiniųjų grupių ir pavie
nių antikomunistinių veikėjų ne tik. 
Amerikoj, bet ir užjūriuose.

J. Dilys

Red. prierašas. Spausdiname dalį 
labai ilgo autoriaus rašto, kuriame 
jis apibūdina paskirus savo platina
mus raštus. Iš “Tž” redakcijai at-
siųstų lapelių matyti, kad juose yra 
ir tokių sakinių: “Behind Commu
nism stands — the Jew”; “Com
munism is Rabbinic, Rabbis killed 
Kennedy”; “Who belongs to the 
Hate Groups?” (Čia tvirtinama, kad 
Talmudas yra komunistinių kraštų 
įstatymų pagrindas). Autoriaus raši
nyje paminėta ir kitokio pobūdžio 
knygų bei brošiūrų, bet jos pasižymi
vienokia ar kitokia tendencija.

televiziją - radiją ar Hi-Figerai 
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas
Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis. 

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

Alfa Radio&TV
SALES - SERVICE

Sav. A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne LE 1-6165
*** ■ — ■■■ --------------------------—

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

Savininkas V. BAČĖNAS

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

NOTARAS

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

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

Įstaigos tel. LE 74708;
Namų — CR 9-6166

OKULISTĖS
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.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Stambinkite LR. MM2.

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

tel. 366-7138
Gamina kailinius, moteriškus ap
siaustus, puspalčius, minkq kai

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

puikūs kailiai.

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA
U77 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas>

Telefonu LE. 2-4168

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1794 BLOOR ST. W. (prie Keele.
Priėmimo valandos:

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

Telefonu RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.
i

DR. V. SADAUSKIENI 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas „nuo Roncesvalles; 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 8-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4441

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1882 BLOOR ST. Toronte 

(į rytu* nuo Dufferin St) .

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathant)

Tel. 534*3370
Priimo pacientus g anksto susitarus

Dr. S. JANUSONIENE
DANTŲ GYDYTOJA

182 Yorkview Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale
Telefonas 221-9775

NAMŲ,AUTO MOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ 

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
n UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



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

šeimos narius ir artimuosius giliai

Ii 1 » A AA Nr. 47 (930)

ūmuosius, Lietuvoje -mirus jos tėve- 
gaitė”, pravestas seselių praėjusi liui a.a. Jonui Kriaučeliūnui. 

penktadienj, praėjo su dideliu susi- — Mišios* penktad , 9 v. — už a.a. 
domėjimu. Daugelis dalyvavusiųjų A. Norvaišą, užpr kr. dukra Regina; 
įsijungė į gyvas diskusijas su vado- šeštad., 8.30 v. — už aa A. Masiulį,
ve sesele Igne. Būrelis turi savo užpr. p. Taseekai; šį sekmad., lapkr.
laikraštėlį, kuriame būrelio narės 26 d., 9 v. » • A W _

Pirmų kartų Toronte 
DAILININKO VYTAUTO REMEIKOS 

tapybos paroda
Atidaroma šį šeštadienį, lapkričio 25 d., 2 v. p.p>, 

Prisikėlimo parapijos parodų salėje.

►

n

GRUODŽIO 3, SEKMADIENĮ,
3 valandą po pietų

Aušros Vartų parapijos salėje,
1465 rue de Seve

rinkimų pokalbių.
— Liet. kat. moterų draugijos su-

sekmadienį par. salėje paruošia kavą

— Vaikai, kurie negali sekti tiky
bos pamokų lietuvių kalba, regist
ruojami iki šio* sekmadienio klebo
nijoje.

— Parapijos choras šiam darbo se
zonui į valdybą išrinko: J. Kupre
vičių, P. Balčiūną, L Cox-Elijošiū- 
tę ir V. Balčiūnaitę. Pirmininku ir 
tidiaa lieka J. Kuprevičius.

— Jfirus a^L Viktorijai Paulio- 
nienei, jos giminėms nuoširdi užuo-

už a.a. J. Didžbalį, 
diai; 10 v. — už a.a.

E. Nanišį, užpr. Narušių šeima; 11.15 
v. — už a.a. Zigm. Grinką, kaip 
užuojautą p. Zakarevičienei, mirus 
jos tėveliui, užpr. E. S. Bubeliai, 
G. V. Butkiai, A. S. Ciplijauskai, L. 
R. Ciplijauskai, A. J. Empakeriai, M. 
L. Gvildžiai, L. V. Matulevičiai, A.

• PARODĄ ATIDARYS DR. HENRIKAS NAGYS IS MONTREALIO. • LANKYMO LAIKAS: ŠIOKIA

DIENIAIS 7 — 10 V. V. (ISSKYRUS KETVIRT.); ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 2 D., 12 — 11 V. V.; 

SEKMADIENĮ 12 — 7 V.V. • UŽDAROMA GRUODŽIO 3 D., SEKMADIENĮ, 1 V. P.P. • ĮĖJIMAS — 

LAISVA AUKA. • VISUS MALONIAI KVIEČIA PARODOS GLOBĖJAS — \
T. L. CHORAS "VARPAS”

<

<

v

►

► Gulbės giesmė
Istorinė rašytojo 

dr. Jono Griniaus drama

— N. Metų parengimą atnaujin
toje par. salėje šiais metais ruošia 
parapija kartu su šv. Jono Pašalpine

— šią savaitę lankomi parapijie
čiai Eglinton-Lawrence gatvių rajo
nuose.

— KLB Toronto apylinkės valdy
ba praėjusį sekmadienį bažnyčioje 
išdalintus vokelius solidarumo įna
šams nuo dirbančio asmens $2 su
renka šį sekmadienį pamaldų metu.

Lietuvių Fondas po ilgų pa-

už Lietuvos laisvę kritusius, užpr. 
savanorių sąjunga.

— šį sekmadienį — kariuomenės 
šventė. Mišiose 11.15 v. organizuotai 
dalyvauja savanoriai ir šauliai. Prie 
bažnyčios durų daroma rinkliava liet 
invalidams užsienyje sušelpti.

— šį sekmadienį bažnyčioje ant
ros rinkliavos metu surenkami voke
liai su solidarumo įnašais. Kurie ne
pasiėmė vokelių praėjusį sekmad., 
prašomi tai padaryti ir savo įnašą 
kartu įteikti. Prašoma bent $2 au
kos. Mūsų solidari parama reikalin
ga apylinkės valdybos veiklai. Pa
remkime lietuvišką veiklą tvarkingu 
savo mažos duoklės atidavimu.
— I Komunijos pamoka — kas 

sekmad. po 10 v. Mišių.
— Katechetinės pamokos I-IV sk.

— sekmad, po 10 v. Mišių; V-VI sk.
— antrad., 4.30 v.; VII-VIII sk. — 
ketvirtad., 4.30 v.

TORONTO SAULIŲ VLADO PŪTVIO KUOPOS

tradicinis vakaras - balius
rengiamas lapkričio 25, šeštadienį, 7 valandą vakaro

Švento Jono Krikštytojo parapijos salėje,
Linksma muzika, šokiai, loterija, nemokami užkandžiai su kava, turtingas bufetas.
Įėjimas $2. Visus maloniai kviečia — Kuopos valdyba

NAUJU METU SUTIKIMAS
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS AUDITORIJOJE

valdžios įstaigose ir jau gavo va- kas sekmad. po 10 v. Mišių. Šį sek-

Veiks pilnas bufetas * įėjimas, įskaitant gerus užkandžius, 
puikią muzikę ir 12-tos valandos šampaną - $7.50 asmeniui 
PAKVIETIMAI GAUNAMI PAS J. STANKAITI SEKMADIENIAIS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KAVI

NĖJE ARBA UŽSAKANT TIESIOG 782—3003. PELNAS SKIRIAMAS TĖVŲ PRANCIŠKONŲ STOVYK

LAVIETEI — , ..
KOMITETAS

Vaidina Hamiltono 
dramos grupė “Aukuras”

OS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— Lapkričio 25, šeštadienį, 7.30 v. 
v. — šv. Onos Dr-jos metinė vakarie
nė. Rengėjos visus kviečia atsilanky
ti. Gros orkestras.

— Lapkričio 26, sekmadienį po Su
mos, K.L. Katalikių Moterų dr-jos 
Rosemonto ratelio susirinkimas salė-

— Gruodžio 2, šeštadienio vakare 
7.30 v. punktualiai, atvykęs iš Hamil
tono dramos teatras “Aukuras” šv. 
Kazimiero salėje suvaidins A. Gustai
čio komediją “Sekminių vainikas”. 
Vaidins 37 artistai. Kviečiame visus 
atsilankyti. Bus geras orkestras ir 
bufetas.

— Šv. Kazimiero par. ruošia N. M. 
sutikimą — turtingą vakarienę gruo
džio 31 d.

— Kazimierinių tradicinė vakarie-
Sol veikusi vadovybė — valdy
ba ir taryba — nustoja veikusi.

jai vadovybei išrinkti šaukia 
čarterį pasirašiusieji asmenys. 
Susirinkiinas numatytas š. m. 
gruodžio 16 d.

Šiauliečių sambūrio susirinki
mas lapkričio 12 d. praėjo su 
dideliu pasisekimu. Kadangi su
silaukta naujų narių, nutarta 
valdybą padidinti iki 3 asmenų. 
ISrinkti: V. Mastis, J. Rukšie- 
nė ir S. Pranckūnas. Naujų Me
tų sutikimui nutarta rezervuoti 
stalus pranciškonų salėje, šiau
liečiai, norintieji drauge praleis
ti Naujų Metų sutikimą, krei
piasi pas sambūrio pirm. V. 
Mastį. Po Naujų Metų nutarta 
suruošti sambūrio parengimą su 
gera programa. P. J.

Živilei Stančikaitei lapkričio 
19 d. suruoštas jaukus priešves- 
tuvinis pobūvis šv. Jono Kr. par. 
salėje. Ji rengiasi tuoktis su 
Eugenijum Vidmantu iš Ročes- 
terio. Iki šiol ji gražiai reiškėsi 
lietuvių veikloje, ypač skautų.

Nauja moterų kirpykla atida
ryta lapkričio 20 d., 2265 Bloor 
St. W. (Durie gt. kampas). Savi
ninkė Alytė Kerberienė.

Medžiotojai A. Adomas, J. 
Ališauskas, J. Juodikis, P. Kud- 
ręikis, J. Šimkus, S. Šlekaitis, 
A. Tamošaitis ir Zenkevičius da
lyvavo “Tauro” klubo surengto
je stirnų medžioklėje klubo ūky
je ir kitose vietovėse. Lapkri
čio 8 d. P. Kudreikiui pavyko 
nušauti 160 sv. stirną. Ūkio plo
tuose pastebėta net 5 kitos stir
nos. Keturios medžioklės dienos 
praėjo draugiškoj nuotaikoj. 
Nakvota medžiotojų sekcijos va
dovo J. Ališausko vasarvietėj, š.

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

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

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

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Ava., Toronto 3, 
Ont. LE 4*1274. Tat pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

REIKALINGAS TABAKO 

AUGINTOJAS—PUSININKAS. 

Geras, didelis tabako ūkis, 54 

akrai M.B.R., prie gero asfaltuo

to kelio, geri pastatai ir'mašine

rija. Kreiptis: Justinas Rasa, 

6 Indian Valley Cresc., Toronto 

3, Ont TeL dienomis 362-2459,

vakarais 767-9138.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

“Lietuviai ir krikščipnių apaštala
vimas”. Labai dėkojame J. Gustai- 
niui už pr. sekm. pamoką “Krikš
čioniškoji moralė ir karas”.

— Chorų repeticijos: suaugusių — 
antrad. ir ketvirtai, 7.30 v.v. šį 
šeštad. choras išvyksta į St Catha
rines Lietuvos kariuomenės minėji
me atlikti meninės programos. Au
tobusas nuo parapijos bažnyčios išei
na 5.30 v.p.p.; vaikučių — penktad., 
6.30 v.v.; bendra studentų — sekmad. 
po paskutinių Mišių muz. studijoje.

Etninės spaudos federacijos 
suvažiavimas — lapkričio 23-25 
d. Wmnipege Alexandra vieš
butyje. Iš Toronto dalyvaus ke
letas tautinių grupių laikraščių 
redaktorių.

Kūrėjai-savanoriai lapkričio 
26, sekmadienį, 11 vai. organi
zuotai dalyvaus kariuomenės 
šventės pamaldose Prisikėlimo 
bažnyčioje. Valdyba 'kviečia vi- 

—- T. Placidas yra išvykęs į čika- sus narius tą dieną susirinkti 
x_- . parapijos salėje 10.45 v.r.

“Dainos” grupės susirinkimas 
— lapkr. 26 d., 3 v.p.p., pas J. 
Rimienę, 52 Porterfield Rd., 
Rexdale. Tel. CH 1-5068. Visos 
narės ir. šalpai prijaučiančios 
maloniai kviečiamos atsilanky-

gą dalyvauti kultūros kongrese; grįš 
antradienio vakarą.

— Kitą savaitę bus lankomos vie
tovės ir gatvės, skelbtos anksčiau, 
bet dar neaplankytos.

— Nuoširdžiai dėkojame dail. ž. 
Mikšiui už gražų grafikos paveikslą 
par. patalpoms papuošti.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos moterims — gruodžio 8-10 d-d. 
ir vyrams — gr. 15-17 d.d. Ves T. 
J. Vaišnys, S.J. Kviečiame jose gau
siai dalyvauti ir registruotis pas A. 
Kuolienę RO 9-7051 arba L. Mu
rauskienę LE 1-6498, o vyrai — pas 
V. Sondą RO 9-0671. Šiose rekolekci
jose gali dalyvauti asmenys ir iš kitų 
kolonijų.

— 40 vai. atlaidai — gruodžio 10- 
12 d.d.

— Pakrikštyta: Albino ir Nijolės 
Slivinskų sūnus Tadas Albinas Gitas; 
Vytauto ir Annette’s Pocevičių duk
relė Vida Marija. Sveikinimai!

L a t v i jos nepriklausomybės 
šventė paminėta lapkričio 18 d. 
Eatono auditorijoj: Lietuviams 
atstovavo gen. kons. J. žmuidzi- 
nas ir KLB krašto valdybos 
pirm. A. Rinkūnas. šventės iš
vakarėse Latvių Namuose buvo 
surengtas priėmimas svečiams. 
Be pačių latvių veikėjų, dalyva
vo JAV konsulas, Lietuvos gen. 
kons. J.žmuidzinas, kr. valdybos 
pirm. A. Rinkūnas su ponia, apyl. 
pirm. adv. G. Balčiūnas, kun. 
Pr. Gaida ir kitų įvairių tauty
bių atstovai. Priėmimo šeimi
ninkas J. Niedra, Latvių Bend
ruomenės pirm., visus pasveiki
no ir pasakė kalbą.

PARDUODAMAS GERAS TA- 
BAKO ŪKIS: 230 akrų žemės su 
54 akrų M.B.R.; modernūs pasta
tai ir mašinerija, 9 džiovyklos 
natūraliom dujom kūrenamos, di
delis gyvenamas namas prie as
faltuoto gero kelio, yra laistymo 
sistema ir du dideli vandens 
tvenkiniai. $30.000 įmokėti arba 
kokia kita nuosavybė mainais.

Kreiptis: Justinas Rasa, 6 Indian 
Valley Cresc., Toronto 3, Ont 
TeL dienomis 362-2459, vakarais 

767-9138.

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck St (prie Rannymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Sinvam bei taisom namams ir įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžią- 

\ gas ir užuolaidoms priedus, žemos kainos. Darbas garantuotas.
TeL 762-3838 arba 766 - 8839

Madų paroda ir N. Pr. Mari
jos seselių veiklai paremti ba- 
zaras — gruodžio 2, šeštadienį, 
Prisikėlimo salėje.

Dr. V. Pavilanis iš Montrea- 

džio 2, šeštadienį, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo muzikos studijoje. 
Kalbės gamtos mokslų tema. 
Rengia Toronto Akademikų 
Draugija.

Apylinkės valdyba pakartoti
nai primena apylinkės tarybos 
nariams — rinktiems atstovams 
ir organizacijų pirmininkams, 
kad Toronto apylinkės tarybos 
posėdis šaukiamas gruodžio 3, 
sekmadieni, 4 v., šv. Jono Kr. 
par. salėje, šis pranešimas yra 
oficialus kvietimas. Atskirų 
kvietimų pavieniams asmenims 
ar organizacijoms nebus siun
tinėjama. Apylinkės solidarumo 
įnašų vajus vykdomas šį sekma
dieni per visas liet, parapijas. 
Apylinkės valdyba tikisi iš vi
sų Toronte gyvenančių tautie
čių malonaus atsiliepimo.

Naujųjų kanadiečių teatras 
lapkričio 29 — gruodžio 10 vai-, 
dins Robertson Davies veikalą 
“Fortune, My Foe” centrinėje 
bibliotekoje College — St. Geor
ge St. kasdien 8.30 v.v., išsky
rus pirmadienius. Sekmadienį 
— 4 v.p.p. Bilietai sekmadie
niais — $2.50, kitom dienom — 
$3, studentams — pusė kainos. 
Kreiptis 45 Donino Ave, Tor. 12. 
Tel. HU 5-7823. Režisorius — 
estas Rein Andre, kuris pernai 
režisavo A. Landsbergio “Pen
kis stulpus turgaus aikštėje”.

Toronto lietuviai kviečiami ir 
ši kartą tuo teatru susidomėti.

Atitaisymas. “TŽ” 46 nr. redakcijos 
prieraše po rašiniu “Okupuotos Lie
tuvos muzikai Švedijoj” yra taisyti
na klaida; vietoje “nežiūrint” turėjo 
būti “nežinant”.

Šj šeštadienį, lapkričio 25 d., 8 v.v,

PRIESADVENTINIS AUSROS

Gros puikus D’AMICO orkestras
Veiks pilnas bufetas 

Turtinga loterija
Visus maloniai kviečia atsilankyti ir paremti

sportuojantį jaunimų
Aušros klubo valdyba

Kariuomenės 
šventė

lapkričio 26, sekmadienį, 4 v. 
p.p., Prisikėlimi> parapijos sa
lėje. Invokaciją skaitys kun. A. 
Žilinskas, evang. par. klebonas. 
Paskaita — A. Sutkaičio. Meni
nėj programoj: sol. R. Strimai
tis, akompanuojant muz. St. Gai- 
levičiui; savo kūrybos skaitys L. 
Švėgždaitė; pasirodys jūrų skau
tų skudutininkai, vad. Ė. Bir- 
giolo; tautinių šokių grupė, vad. 
R. Narušytės.* Toronto visuome
nė ir organizacijos su vėliavomis 
kviečiamos gausiai dalyvauti. 
Rengia Šaulių VI. Pūtvio kuo
pos valdyba ir Toronto apylin- 

. kės valdyba.
Šaulių VI. Pūtvio kuopa lap

kričio 26 d. kariuomenės, šven
tės proga dalyvauja pamaldose 
organizuotai šv. Jono Kr. para
pijos bažnyčioje 11 vai. šauliai 
ir šaulės renkasi parapijos sa
lėje 10.30 min. Valdyba

Dail. Vyt. Remeikos kūrinių 
paroda atidaroma — šį šeštadie
nį Prisikėlimo parodų salėje 
(aūr. skelbimą). Dailininkas yra 
gimęs Lietuvoje 1930 m. Mokė
si Freiburge, Vokietijoj 1947- 
1950 m. pas dailininkus — Ka
siulį, Jonyną, Krivicką, Marčiu
lionienę, Bakį. 1950 m. atvyko 
Montrealin ir 1952-1957 m. mo
kėsi Ecole des Beaux Arts. Yra 
dalyvavęs įvairiose parodo
se Montrealyje, Čikagoje, Niu
jorke, Bostone.

Mods. Vyt. Balčiūnas lankėsi 
Toronte knygų serijos “Krikš
čionis gyvenime” reikalais. Va
žinėdamas po lietuvių kolonijas, 
jis rūpinasi telkimu prenumera
torių minėtai leidinių serijai. 
Pirmoji knyga apie Vatikano 
santarybos darbus bei reformas 
jau platinama. Antroji knyga ir
gi netrukus bus atspausdinta.

Prisikėlimo katalikių moterų 
susirinkimas lapkričio 12 buvo

Placidas nušvietė uždarų reko-

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-ro psl.)

Propagandos tikslu komunistų 
Tautinis Išsilaisvinimo Frontas 
paleido iš karo nelaisvės tris 
amerikiečių viršilas. Iš Kambo- 
dijos per Beirutą ir Paryžių jie 
buvo atskraidinti i JAV. Bū
dinga, kad paleistųjų tarpe yra 
du negrai. Paleidimu, matyt, no
rėta Įsiteikti taikos šalininkų 
grupėms Amerikoje. Vietname 
žuvo pirmasis amerikiečių ge
nerolas — marinų III divizijos 
vadas gen. mjr. B. Hochmut, nu
kritęs su komunistų pašautu 
malūnsparniu.

Naujasis P. Vietnamo prem
jeras Nguyen Van Loc pažadėjo 
pravesti žemės reformą, pertvar
kyti švietimo sistemą, sumažinti 
vyriausybės išlaidas ir su šak
nimis išrauti nesąžiningus val
džios pareigūnus, žemės nuosa
vybės dokumentai bus Įteikti 
110.500 ūkininkų, o pusei mili
jono žemdirbių bus sudarytos są
lygos žemę nuomoti. Didesnę fi
nansinę paramą numatoma skir
ti pabėgėliams, kurių dabar P. 
Vietname jau yra apie du mi
lijonus. Premjero N. V. Loc vy
riausybė paruoš ir įteiks parla
mentui patvirtinti įstatymą, ga
rantuojantį žodžio ir spaudos 
laisvę.

LITAS’
MOKA UŽ:
DEPOZITUS 4.4%
NUMATYTA UŽ SERUS 5% % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

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

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

w:«i

----- ------------------ -------------- ,----------»-
Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 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 — penktadieniais nuo 1 iki
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.v.

Aušros Vartų par. žinios
— šeštadieninių mokyklų vakaras 

— šį šeštadienį, lapkričio 25, AV sa
lėje 7.30 v.v. Meninę dalį atliks abie
jų mokyklų mokiniai. Loterija, už
kandžiai ir šokiai bus tolimesnė va- - 
karo dalis. Savo atėjimu paremsite 
labai svarbų lietuviško auklėjimo 
darbą.

— Speciali mokinių grupė pereitą 
penktadienį buvo susirinkusi antrą 
kartą. Pirmoje pamokoje dalyvavo 11 
vaikų, antroje 15. šioje klasėje mo
komi lietuvių tėvų ar mišrių šeimų 
vaikai, kuriems sunku kalbėti lietu
viškai. Mokytojai — kun. G. Kijaus- 
kas ir sės. M. Eucharista. Nuo šio 
penktadienio pamokos prasidės 6.30 
v.v. kambariuose prie Aušros Vartų 
salės.

— Kariuomenės šventė — šį sek
madienį, iapkr. 26. Pamaldos 11 vai.,

nė įvyks 1968 m. vasario 24 d. prieš ' po jų minėjimas AV par. salėje. Po 
Užgavėnes.

— Lapkričio 25 d. AV par. salėje— 
šeštad. mokyklų vakaras.

— Royal Victoria ligoninėj gydo
mas J. Jaseckas, Uršulė Vieškelienė 
ir R. Skučas; Reddy Memorial ligoni
nėje A. Jurgučiui padaryta operaci
ja; Notre Dame ligoninėj — Petro
nėlė Bandžiuvienė; Grace Dart — se
niausias amžiumi lietuvis Jonas Ma- 
sys; žydų General: Botyrius. Namuo
se gydosi Rožė Dereškevičienė.

— šiais metais bazaras davė pelno 
$4730.50.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $170.

— Visi džiaugiasi naujojo par. cho
ro gražiu giedojimu. Repeticijos lap
kričio mėnesį — trečiadieniais 7.30 
v.v. ir sekmadieniais po Sumos. Dar 
trūksta vyrų balsų. Kviečiame ir pra
šome prisidėti neatidėliojant

— Per kun. J. Gaudzę galite pra
tęsti “TŽ” kitiems metams ir naujai 
užsisakyti. Naujiems skaitytojams 
duodama nuolaida — tik $4 metams.

Rosemounto katalikių moterų 
būrelis lapkričio 4 d. susirinko 
P. Petrauskienės namuose. Pir
mininkė P. Grigelienė iškėlė ke
letą aktualių klausimų bei pla- 
nų/kuriems narės pritarė. P. 
Blauzdžiūnienė pateikė keletą 
praktiškų minčių iš skaityto 
straipsnio “Tinkamo momento 
panaudojimas ugdantvalią”. Su
sirinkimas baigtas pokalbiu prie 
vaišių stalo. M.

' KANDIDATAI Į MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELĮ
Š. m. lapkričio 26 d. Aušros Vartų par. salėje nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., 

Šv. Kazimiero par. salėje nuo 9 v. iki 1 v. p.p. Įvyks Montrealio lietuvių 
seimelio atstovų rinkimai pagal rikiminei komisijai pristatytą kandidatų

10 ir 11 vai. Mišių prie įėjimo šauliai 
rinks aukas karo invalidams šelpti.

— Tretininkių susirinkimas — sek
madienį, lapkričio 26, po 11 vai. Mi
šių zakristijoje.

— Hamiltono “Aukuras” atvyksta 
gruodžio pradžioje į Montreal; su J. 
Griniaus istorine drama “Gulbės 
giesmė”. Ta proga bus sekanti pro
grama: gruodžio 2, šeštadienį, šv. 
Kazimiero salėje bus šokiai su trum
pa programa; gruodžio 3, sekmadienį, 
2 v.p.p., “Gulbės giesmė” AV salėje. 
Bilietai: suaugusiems S2.50 ar $2.00, 
studentams $1.00. Jau galima įsigyti 
parapijos kioske.

— Šią savaitę T. K. Pečkys lanko 
parapijiečius Verdune, Crawford Pk. 
ir LaSalio dalyje iki Alepin; T. S. 
Kulbis — LaSalle, tarp Bishop Power 
ir 1-os Avenue; T. G. Kijauskas — 
Cote-des-Neiges, Snowdon ir Nauja
me LaSalyje nuo 31-os Avenue link 
Mercier tilto.

Montrealio lietuvių seimelio 
atstovų rinkimams pravesti su
daryta* rinkiminė komisija is 
pirm. Br. Staškevičiaus, narių 
J. Adomaičio, A. Jonelio, K. 
Ambraso, J. Blauzdžiūno. Sei
melio prezidiumas prašo visus 
Montrealio lietuvius rinkimuose 
dalyvauti ir parodyti tautinį so
lidarumą ryšium su ateinančia 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukaktimi 
1968 Laisvės Kovos Metais.

KLB Montrealio seimelio 
prezidiumas

sąrašą.

1. Akstinas Vukas 19 Studentas
2. Babrauskas Jonas 42 Stalius
3. Bagušis Povilas 56 Operator
4. Celtorius Heraudas 27 • Tarnautojas
5. čipkienė Teodora šeimininkė
6. Dikaitis Pranas 55 Darbininkas
7. Gureckas Leonas 42 Tarnautojas
8. Klezas Petras 43 Darbininkas
9. Kalvaitis Augustinas 50 Darbininkas

10. Kirstukas Bronius 45 Verslininkas
11. Lukošiūnas Juozas 43 Stalius
12. Mažeikaitė Albina 19 Studentė
13. Rudinskas Rimas 20 Studentas
14. Simaniūkštis Ričardas 55 Operator
15. Sitkauskas Kazimieras 66 Darbininkas
16. Vaikšnora Matas 70 Pensininkas
17. Zavys Juozas 41 Mechanikas

Marija Gailiušytė iš Klevelan- 
do studijuoja Kvebeko mieste 
LavaMo universitete.

“Baltija” išduos kvitus. Kiek
viena aukų kvitus (mokesčių rei
kalui) išduodanti organizacija 
privalo gauti specialų numerį iš 
Department of National Reve
nue Otavoje. Organizacijos tu
rėjo pristatyti savo balansus, įs
tatus ir trumpą veiklos apra
šymą. Del didelio organizacijų 
skaičiaus numerių gavimas la- 

- bai uzsiviBdna, tačiau “Baltija” 
tokį numerį jau gavo ir mokes
čių reikalui kvitai visiems bus 
išsiuntinėti laiku.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai Jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikiniu* lei- 
dhnas. Ir jau galima pradėti ra-

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
_ MEAT

kad jos teikia ne tik dvasinį at
sinaujinimą, bet ir duoda progos 
atitrūkti nuo namų ruošos bei

1676 BATHURST ST.
Tel LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

335 Roncesvalles Ava, Toronto. Td. LE 5*1258
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis

įvairios sava pastate rūkytos dešros ir mėsos, liotuvSM sfiriai, paefiukai 
rūkyti unguriai, importuoti maisto geminiai, bulvinės dešros ir kt.

Užnakymat prifanaml Ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

nė pateikė pluošta minčių iš dr. 
Frankl knygos “The Doctor and

ninkavo F. Urbonienė; sekreto
riavo G. Kaknevičienė. Apie už-

Community Folk Art Council, 
kuriam vadovauja L. Kossar, 
gruodžio 4 d., 7 v.v., Granito 
klube, 63 St Clair Ave. W., ren
gia pagerbimą Kanados Šimt
mečio komisijos buv. pirm. J. 
Fisher. Įėjimas — $10. Bilietai

limo žiniose.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
Visą ROSIU DRAUDIMAS

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




