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Griaučių tauta?
Be dvasios, be širdies — tai griaučių tauta. Taip rašė Adomas 

Mickevičius. Jo žodžius prisimename šiuo metu, kai padvelkė Ad
vento rimtis, skatinanti pakreipti žvilgsnį į patį žmogiškojo gyve-

išorės pasaulyje, kur vyrauja triukšmas, mašina, duonos rūpestis, 
interesų kova, nuolatinis skubėjimas. Toks gyvenimas žmogų taip 

1 išvelka paviršiun, taip jį nualina dvasiškai, kad jis tampa savotiš
kais griaučiais arba, modernesniu terminu sakant, robotu. Mes 
jaučiame, kaip kasdieninis gyvenimas nesulaikomai gena, neleidžia 
sustoti, susikaupti bei pajieskoti gyvenimo turinio. Dėlto mūsų gy
venimas darosi greitas, nerviškas, pilnas Įtampos, tačiau nebran
dus, neturiningas, lėkštas. Mūsų pokalbiai sukasi daugiausia apie 
banalybes, smulkius reikaliukus^ kurie mūsų gyvenimo negali pri
pildyti turiniu. O gyvenimas be turinio — tai tik griaučiai. Tiesa, 
jie reikalingi, kaip paveikslui rėmai, tačiau jie yra tam, kad būtų 
užpildyti atitinkamu turiniu. Deja, tas gyvenimo turinys mūsų są
lygose netaip lengvai randamas, nes jo tik maža dalis matyti* gy
venimo paviršiuje. Tikrasis gyvenimo turinys, kaip nugrimzdęs 
varpas, glūdi dvasinėse gelmėse, Į kurias reikia pasinerti.

Adventinis rimties metas kaip tik ir kviečia mus Į tas gelmes, 
kuriose bręsta gyvenimo prasmės perlai. Vidinis mūsų pasaulis 
yra toji užuovėja, kurioje formuojasi dvasinis žmogus, mokąs ne
prapulti gyvenimo paviršiuje. Kai išoriniame pasaulyje vyksta ka
ras, vidiniame dvasios pasaulyje galime puoselėti taiką. Kai išorės 
pasaulyje vyrauja beprasmybė, vidiniame — spindi prasmė. Kai 
ten šėlsta ambicijos, pavydas, tarpusavio kovos, čia — atbunda 
sąžinė, pasmerkianti tokias kovas. Kai ten siaučia kirčiai bei pikti 
žodžiai, tai čia sujunda meilė, kuri pajėgia apgailėti klaidingus 
mostus, žodžiu, savo dvasinėse gelmėse galime kurti tokį turinį, 
kuris mūsų gyvenimą gali padaryti prasmingu. Mūsų nelaimė yra 
ta, kad mes nepajėgiame arba retai tepajėgiam atsiplėšti nuo ba
nalios kasdienybės, kuri savo grandinėmis laiko mus prirakinusi 
prie alinančio paviršiaus. Kaikurie mintytojai bando sukrėsti tokį 
gyvenimą apstulbinančiais šūkiais, kaip “Dievas yra miręs”, “ab
surdas yra gyvenimo viršūnė” ir t.t. Deja, tie bandymai nėra sėk
mingi, nedaug ką tesukrečia, o svarbiausia — neteikia jokių pozi
tyvių vertybių. Gyvenimo prasmės siekiančiam žmogui tenka žvelgti 
giliau ir jieškoti brandesnio turinio kitur.
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Aristokratiški''ukrainiečių moterų drabužiai, kurie buvo parodyti Toronte per laisvojo pasaulio uk
rainiečių moterų federacijos suvažiavimą. Kairėje — R. Michalowsky, dėvinti XII š. aristokratinę 
karūną, dešinėje B. Proc, dėvinti pirmosios ukrai niečių krikščionės karalienės Olgos karūną.

Nuotr. “Globe a. Mail"

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGOJE ATSKLEISTAS SĄMOKSLAS NU

VERSTI KOMPARTIJAI IR VYRIAUSYBEI. Šią žinią paskelbė 
Paryžiuje rusų emigrantų leidžiamas žurnalas “Grani” ir ją pa
tvirtino kaikurių kompartijos pareigūnų prasitarimai užsienie-

Visas klausimo svoris gula ant žodelio “kur”? Didžiausi pasau
lio išminčiai, bandę savo mokslais duoti aiškų atsakymą, jo dar 
tebejieško. Ir vargu ar kada atras, nes jieško ne ten, kur jis ran
damas, būtent, mokslo seklumose. Gyvenimo prasmę gali atskleisti 
tiktai toji gelmė, kuri siekia už mokslų ribos, t. y. religija, ku
rioje atsiskleidžia nauja gyvenimo dimensija. Tokia yra krikščio
nybė, pajėgianti duoti žmogui turinį, įprasminantį visą žmogaus 
gyvenimą. Ir juo žmogus krikščioniškesnis, juo gyvenimas praš

mokslo vadai, kurių du jau yra prisipažinę kaltę, o du sakosi esą 
nekalti. Kovo mėn. Leningrade buvo suimti 25 asmenys — intelek
tualai, rašytojai, universiteto filosofijos fakulteto dėstytojai ir 
studentai, priklausę slaptai pogrindžio grupei, kuri turėjo ryšius 
su panašiomis grupėmis Ukrainoje ir Uralo pramonės centre Sverd- 
lovske. Pas suimtuosius vadus buvo rasta paslėptų kulkosvaidžių 
ir netgi rankinių granatų. Spėjama, jog šiuos ginklus sąmokslinin
kams parūpino raudonosios ar-< 
mijos karininkai. Kompartijos 
centrinis komitetas buvo susi
rinkęs slaptam posėdžiui ir di
džiąją suimtųjų dalį Įsakė užda
ryti i beprotnamius, koncentra
cines* stovyklas be jokio teismo. 
Keturių vadų teismą Leningra
de nutyli kompartijos kontro
liuojama spauda, nes, matyt, bi
jomasi, kad sąmokslo atskleidi
mas propagandiniu atžvilgiu ga
li padaryti daugiau žalos nei 
naudos. Maskvoje prasidėjo ki
ta slapta keturių rašytojų byla. 
A. Ginsburgas ir J. Galansko- 
vas kaltinami Vakaruose išleidę 
knygą, kuri paskelbė satyrikų A. 
Siniavskio ir J. Danielio teismo 
dokumentus ir dalį rašytojų pro
testo laiškų sovietų vyriausybei. 
Poetai A. Dobrovolskis ir V. 
Laškova turės atsakyti už po
grindžio žurnalą “Feniksas 66”, 
nelegaliai leistą Sov. Sąjungoje. 
Dėl šios bylos protesto raštą 
kompartijai įteikė 44 maskvie
čiai intelektualai, reikalaudami 
viešo teismo. '

Maskva ir Bonna buvo pradė
jusios derybas pasikeisti dekla
racijomis, pasisakančiomis prieš 
jėgos panaudojimą, tačiau visos 
pastangos nuėjo niekais dėl per- 
didelių Sovietų Sąjungos reika
lavimų V. Vokietijai. Maskva 
nori, kad kanclerio K. G.- Kie- 
singerio vyriausybė suteiktų ofi
cialų pripažinimą W. Ulbrichto 
komunistiniam režimui R. Vo
kietijoje ir atsisakytų teisių į 
vakarų Berlyną. Derybų nesėk
mę liudija Maskvos įteiktos no
tos V. Vokietijai, JAV-bėms, 
Prancūzijai ir Britanijai, kalti
nančios šiuos kraštus Potsdamo 
sutarties sulaužymu. Pagrindiniai 
argumentai — V. Vokietijos ap
siginklavimas, jos noras atgauti 
karo metais prarastas teritorijas. 
Apie 3.000 žodžių skiriama nau
jųjų nacių partijai NPD. Mask
va yra pasipiktinusi šios partijos 
suvažiavimo dalyviams Hanove
ryje suteikta policijos apsauga 
ir reikalauja, kad būtų imtasi 
atitinkamų priemonių nacių ir 
militarizmo atgimimui sustab- 

Rumunijos kompartijos suva
žiavime karčių tiesos žodžių So
vietų Sąjungai nepagailėjo ru
munų komunistų vadas Nicolae 
Ceausescu, pasmerkdamas Mask
vos praktikuojamas ekonominio 
spaudimo priemones, dėl kurių 
nukenčia planavimas ir planų 
Įgyvendinimas. Nors jis tiesio^ 
giai neminėjo Sovietų Sąjungos, 
suvažiavimo dalyviams buvo pa
kankamai aišku, kad jo žodžiai 
yra skiriami Kremliui. Ekonomi
niu spaudimu Maskva nori atsi
lyginti Rumunijos kompartijai 
už oficialų V. Vokietijos pripaži
nimą ir neutralumą dabartinia
me sovietų-kiniečių ideologijos 
ginče. Maskva pvz. yra sulėtinu
si geležies rūdos tiekimą Gala
ti plieno liejykloms. Rumunija 
planuoja naujų žaliavos šaltinių 
jieškoti Vakarų Europoje ir In
dijoje. N. Ceausescu teigimu, 
susidaro nepakenčiama būklė, 
kai nuomonių skirtumai ima var
žyti ekonominius santykius.

Jungtinių Tautų generalinis 
komisares salpos ir darbo reika
lams L. Michelmore paprašė šios 
organizacijos narius 47.500.000 
dolerių, kurie yra reikalingi mi
lijonui arabų pabėgėlių maitinti 
ir aprengti. Kanada tuojau pat 
paskyrė savo metinę duoklę — 
$1.2 milijono. Izraelis buvo su
tikęs įsileisti iš vakarinio Jor
dano upės kranto sričių karo die
nomis pabėgusius arabus. Leidi
mo grįžti paprašė 170.000 arabų, 
o jį gavo tik 14.000. Izraeliui 

Rašant šias eilutes dar nebu- pradėjus užimtu sričių koioniza-

Senatorius J. W. Fulbright, se
nato užsienio reikalų komiteto

lyvavimą Vietnamo kare, kuris, 
girdi, esąs “nemoralus” ir be
reikalingas, nes P. Vietname ne
buvo jokios tarptautinės agresi
jos, o tik vyko pilietinis karas. 
Amerikos įsikišimas esąs gra
žiųjų praeities tradicijų ir idea
lų išdavimas. Pasak senatoriaus, 
prez. L. B. Johnsono vyriausy
bė įvairiais pranešimais apie 
Vietnamo karą tik stengiasi pa
teisinti savo veiksmus, kurie 
Ameriką įstūmė į šį konfliktą. 
Kitokios nuomonės buvo senato
rius Thomas J. Dodd, priminęs 
visada kritiškai nusiteikusiam J. 

' W. Fulbrightui, kad Vietnamo 
karas iš tikrųjų yra tarptautinė 
kova tarp laisvės ir tarp vergi
jos jėgų. Vergijos garbintojai tu
ri aiškų tikslą .— sunaikinti 
amerikiečių tautą ir visa, kas 

Jai yra brangu. Sen. J. W. Ful-Siaučia tylus persekiojimas
Specialus pranešimas "Tėviškės Žiburiams" iš Stockholmo

tiesą apie jų “tikybos laisvę”. 
Jos žino, kad Maskva yra jaut
ri Vakarų atžvilgiu. Juo didesnio 
atgarsio sulauks jų kreipimasis 

,uD šiapus, juo daugiau galimybių 
pasiekti žmoniškesnių sąlygų.

“Ergo” bendradarbis toliau 
sako: tas raštas yra mums iššū
kis; negalime tylomis žiūrėti į 
tokį nežmonišką žiaurumą vals
tybėje, kuri vaizduojasi esanti 
civilizuota teisės valstybė! Jis 
klausia: ar galime kokiu nors 
būdu paveikti Maskvą? Taip, ga
lime: 1. Paskleisti žinias apie 
sąlygas ir toliau vesti turistinę 
blokadą Sov. Sąjungos atžvilgiu. 
Turizmas sovietams turi didelę 
ekonominęir propagandinę 
reikšmę. 2. Siųsti protestus so
vietų ambasadoms. Protestuose 
reikia reikalauti dviejų dalykų: 
kad tuojau būtų paleisti sumi
nėtieji kaliniai (jų sąrašas yra), 
kad SSSR vyriausybė tuojau im
tųsi visų priemonių JT visuoti
nės žmogaus teisių deklaracijos 
nuostatams vykdyti visų sovieti
nių organų praktikoje.

A. Lembergas

Toliau laiške skelbiama iš- -“Ergo”, Uppsalos studentų 
laikraštis, lapkričio 17 paskel- trauka iš vieno tikinčiųjų rašto, 
bė A. Gunnarssono laišką, ku- kuris slaptai iš Sov. Sąjungos 

.. .. _ „ _ riarne atkreipiamas dėmesys i per Stockhi ’
mingesnis. Jis iškelia paviršiun tą gelmingąjį žmogų, kurį^mstelbia* nežmoniškas tikiričiųjų sąlygas*

iyo i

alinantis paviršius. Tai moralinio skaidrumo žmogus, kurio labai 
pasigendame savo gyvenime. Lietuviškoje išeivijos veikloje matome 
dažnai prasiveržiant “stipriuosius”. Bet jie prasiveržia ne savo mo
ralinio gyvenimo jėga, bet vėzdų pagalba, ne savo dvasiniu prana
šumu, o alkūnių kietumu. Dėlto išeiviniame gyvenime ir yra tiek 
nedarnos, nes moralinės vertybės yra nustumtos į žemiausią pa
kopą, o ambiciniai siekiai iškelti i augščiausią. Ir tai vyksta net 
tuose sluogsniuose, kuriems moralinės vertybės turėtų rūpėti pir
moje eilėje. Toks reiškinys liudija, kad einama ne gyvenimo ir 
veiklos prasmės keliu, o savos naudos, kuri sunaikina krikščioniš
kąjį žėrėjimą. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

MAŽINAMOS VALDŽIOS IŠLAIDOS
Pajamų ministeris E. J. Ben- 

sonas pa*skelbė federaciniame 
parlamente $1.2 bilijono vyriau
sybės išlaidų sumažinimą 
1968-69 m. Apkarpymai palies 
51 valdžios įstaigą, tačiau biu
džetinės sekančių metų išlaidos 
visdėlto bus $40 milijonų dides
nės už šiemetines. Pirmiausia 
planuojama sumažinti 50% nau
jų valstybės tarnautojų priėmi
mą, kuris kasmet siekdavo iki 
15.000. Sekančiais metais nau
jų tarnautojų bus priimta tik 
apie 5.000. Kariuomenės skai
čius bus sumažintas nuo 107.000 
iki 100.000., CBC radijo tarp
tautinė tarnyba sujungiama su 
CBC radijo ir televizijos cent
rine Įstaiga, o pastarosios biu
džetas sumažinamas $11 milijo
nų iki $132 milijonų. Darbo ir 
imigracijos ministerija sustab
dys amatų mokyklų statybą, už
sienio reikalų ir prekybos minis
terijos atidės naujų atstovybių 
atidarymą užsienyje*. Išlaidų su
mažinimas turėtų .palengvinti 
biudžeto subalansavimą ir kar
tu sumažinti infliacijos pavojų.

š. Atlanto Sąjungos ministe- 
rių posėdyje, kuris yra šaukia
mas gruodžio 12-14 d. d. Briu
selyje, Belgijoje, užsienio reik, 
min. P. Martin ir krašto apsau
gos min. L. Cadieux planuoja 
pranešti, kad Kanados vyriausy
bė yra nutarusi sekančių 4 metų 
laikotarpyje atšaukti iš V. Vo^ 
kietijos visus CF-104 naikintu
vus ir jų įgulas. Tų lėktuvų 
skaičius nėra skelbiamas, bet 
manoma, kad jų Vokietijoje yra 
apie 100. Si žingsnį, matyt, dik
tuoja mintis, kad dabartiniame 
raketų pasaulyje aviacija jau 
yra netekusi didesnės reikšmės. 
Kadanei lėktuvai sensta ir juos 
kas keleri metai tenka pakeisti 
naujais, tikimasi sutaupyti ne
maža suma doleriu. Kanados 
6.000 kariu brigada ir toliau bus 
palikta V. Vokietijoje.

Teisintume min. P. E. Tru
deau federaciniam parlamentui 
pateikė ištuokos įstatymo refor-

mos projektą. Lig šiol vieninte
lis motyvas ištuokai gauti buvo 
kurios nors vienos šeimos pusės 
neištikimybė. Naujasis įstaty
mas pakankamomis priežastimis 
ištuokai siūlo chronišką alkoho
lizmą, homoseksualizmą bei ki
tus iškrypimus, fizinį ir dvasinį 
žiaurumą ir netgi atsidūrimą ka
lėjime ilgesniam laikui už krimi
nalinius nusikaltimus. Ištuoka 
būtų duodama ir tuo atveju, jei
gu vyras ar žmona nebegyvena 
kartu daugiau kaip 5 metai.

Kvebeko premjeras D. John- 
sonas CBC televizijos prancūziš
koje laidoje pareiškė, kad Kve
beko provincija atsiskirs nuo 
Kanados sekančiame dešimtme
tyje, jeigu nebus patenkinti jos 
teisėti reikalavimai. Jis taipgi 
pabrėžė nesąs separatistas; ne
priklausomybė galinti būti pa
siekta nenutraukiant ryšių su 
Kanados federacija. D. Johnso- 
no nuomone, vienkalbis Kvebe
kas būtų neįgyvendinama ir ne
praktiška idėja. Jo vyriausybė 
betgi yra pasiryžusi reikalauti, 
kad visi gimnazijų absolventai 
Kvebeke mokėtų prancūzų kal
bą ir tuo būdu galėtų Įsijungti 
i prancūzų kilmės kanadiečių 
bendruomenę.

Kanados šimtmečio traukinys 
jau užbaigė 15.000 mylių kelio
nę. Jo istorinius eksponatus, 
vaizduojančius Kanados šimtme
čio gyvenimą, apžiūrėjo 2.739.- 
700 kanadiečių Įvairiose trauki
nio sustojimo vietovėse. Pasku
tinį kartą traukinio švilpynių “O 
Canada” pirmieji tonai nuskam
bėjo Montrealy.

Naujuoju Manitobos konser
vatorių vadu ir provincijos 
premjeru buvo išrinktas ligšioli
nis viešųjų kelių ministerisWal
ter Weir, trečio balsavimo metu 
280:183 balsų santykiu Įveikęs 
provincijos vyr. prokurorą Ster-

Sov. Sąjungoje. Štai šeši atve
jai:

— 1967 kovo 30 Kievo srity
je, N. Bojarkos mieste, N. P. 
šelestuno namuose buvo susi
rinkę maldininkai. Balandžio 2 
N. P. šelestun buvo pašauktas 
į Bojarkos milicijos skyrių, kur 
viršininko kambaryje buvo 
smarkiai sumuštas. Jam pasakė: 
“Pranešk kitiems, kad ir jų tas 
pat laukia”.

— Nikolajevo mieste 1964 m. 
buvo suimtas tikintysis Kuče- 
renko. Po dviejų dienų jo žmo
nai perduotas vyro lavonas.

— Barnaulo miesto kalėjime, 
neišlaikęs kankinimų, mirė Kuz- 
mič Chamara. Tai įvyko 1964 
sausyje. Niekas netvirtina, — 
sakoma pranešime, — kad ši 
žvėriška žmogžudystė padaryta 
Maskvos liepimu. Tai vietinių 
organų savivalės veiksmas. Ta
čiau vietiniai organai nuolat lai
kosi tos linijos, kurią tikinčių
jų atžvilgiu nustato centriniai 

. organai.
— Tikintysis A. L Kovalčuk 

1963 m. atsidūrė Rovno kalėji
me. Po kelių mėnesių jis buvo 
padarytas invalidu. Kruvinas, su 
pažeista tulžimi, Kovalčiuk bu-“ 
vo perkeltas iš kalėjimo į ligo
ninę ir rehabilituotas. šiuo me
tu jis vėl suimtas. Artimiesiems 
neleidžiama net sužinoti, koks 
tolesnis Kovalčiuko likimas.

— Tikintysis N. P. Chrapov 
per 32 metus priklausė Tašken
to baptistų bendruomenei. Iš tų 
32 metų ištisus 22 metus jani 
teko praleisti kalėjimuose ir sto
vyklose. šiuo metu Chrapov vėl 
nuteistas 5 metams.

— 1966 lapkričio 30 Tašken
te buvo teisiamas Gortfeld Ger
man. Jo paskutiniai žodžiai buvo 
tokie: “Piliečiai teisėjai, jūs ži
note mano nusistatymą: aš tikrai 
tikiu Dievą, kurs yra mano Iš
ganytojas, ir todėl trokštu tik 
pakartoti Liuterio žodžius: tikiu 
ir negaliu to atsižadėti”. German 
nuteistas 4 metų kalėjimo baus
me.

Nurodęs tuos faktus, laiško 
autorius pastebi, kad tikinčiųjų 
bylose nesilaikoma net norma
lios procedūros. Niekas nemėgi
na Įrodyti pateiktų kaltinimų. 
Teisėjai nesistengia*bylos išnag
rinėti. Nekreipiama jokio dėme
sio kaltinamųjų įrodymams. Viri 
ju įrašymai atmetami be paaiš
kinimo. Paprastai jiems net ne
ribodama kalbėti. Teisėjams la-

Raštas rašytas š.m. rugpjūčio 15 
ir baigiamas tokiu prašymu: 
“Mes nesikreiptume į tarptau
tinę organizaciją, jeigu būtų 
bent kokia, nors mažiausia, vil
tis, kad mūsų prašymai, siun
čiami SSSR vyriausybei, atneštų 
kokių nors teigiamų pasekmių. 
Daugelyje miestų vyksta tikin
čiųjų suėmimai ir daug bylų ke
liama. Mūsų suminėti faktai tė
ra tik menka dalelė tų persekio
jimų, kurie iš tikrųjų vyksta. 
Mes prašome Jus padaryti vis
ką, kas galima, kad būtų užtik
rinta: 1. laisvė tikėti, 2. tėvų 
teisė auklėti savo vaikus.”

šitą raštą Jungtinėms Tau
toms pasirašė 5 moterys, kurių 
vyrai yra krikščioniškųjų bend
ruomenių vadai ir suimti. Jos 
kalba 200 suimtųjų baptistų ir 
kelių šimtų jų artimųjų vardu. 
Tos drąsios moterys išstatė save 
pavojun, kad pasaulis sužinotų

kritikuoja prez. L. B. Johnsono 
politiką ir savo kovojančios tau
tos veiksmus, vaidindamas di
džiausią genijų užsienio politi
kos klausimuose, bet dar nė kar
to nėra pasiūlęs jokio konkre
taus pakaitalo dabartinei Va
šingtono politikai. Jo nepakan-. 
ta, atrodo, yra grynai ambicinio 
pobūdžio. *

Niujorke spėliojama, kad J. 
A. V-bės ruošiasi Vietnamo tai
kos problemą perkelti į JT Sau
gumo Tarybą. Tolti bandymą 
1966 m. sustabdė Sovietų Sąjun-

Pardavė Lietuvos auksot
“New York Times” korespon- skolos lakštus (bonds), kad ga- 

dentas iš Londono pranešė š.m. lėtų ji panaudoti tuo atveju, jei- 
gruodžio 9 d., kad Anglijos Ban- gu britų piliečiai neatgautų sa
kas pardavė $16 mil. aukso, ku
ris priklauso Balti j os valstybėms. 
Prieš II D. karą Estija, Latvija 
ir Lietuva saugumo sumetimais 
padėjo dali savo aukso atsargų i 
Anglijos Banką, pasitikėdamos 
Britanijos sąžiningumu. Pasak 
“NYT” korespondento, tos Bal
tijos valstybių aukso atsargos 
greičiausia buvo panaudotos 
1967 m. birželio mėnesį arabų- 
žydų karo metu, kai britų ster
lingas turėjo atlaikyti finansinę 
krizę. 1

Ši žinia išėjo viešumon gruo
džio 9 d. parlamento posėdžio 
metu, kai valstybės ministeris 
George Darling atsakė į Sir Tuf- 
ton Beamish, konservatorių at
stovo, raštu pateiktą klausimą, 
šis atstovas pasiteiravo, kada 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
centrinių bankų auksas, 460.220 
uncijų, deponuotas Anglijos 
Banke buvo parduotas. Min.

paniavimas be savininko sutiki- 
Parduota tam, kad gaut, sum, (proceeds) galima būtų investuo- 71538 C1V111
ti ir gauti palūkanas Pardavus 2X10135

vo pinigų, investuotų į minėtus 
lakštus.

Tiek tesako “NYT” trumpa 
informacija, paskelbta gruodžio 
10 d. laidoje labai nežymioje 
vietoje. Kiti laikraščiai, atrodo, 
to gėdingo fakto visai nepami
nėjo. Probritiškai spaudai, žino
ma, neparanku skelbti tokią 
skriaudą mažosioms valstybėms. 
Juk tai buvo jų turtas, pavestas 
Britanijai saugoti. Pastaroji, ji 
parduodama, padarė tarptautini 
nusikaltimą. Jeigu tai būtų pa
dariusi Sov. Sąjunga, nebūtų 
nuostabu, nes ji įpratusi grobti, 
bet kai tai daro civilizuotas kraš
tas, kuriuo buvo tiek pasitikėta, 
darosi koktu. Informacijoje ne
sakoma, kam tas baltiečių auk
sas parduotas. Kadangi Į jį visą 
laiką reiškė pretenzijas Sov. Są
junga, kyla įtarimas, kad juo 
pasinaudojo Kremlius. Pagaliau 
kaip ten bebūtų, svetimo turto

turi užsitikrinę jau iš anksto 
pažadėtus devynis Saugumo Ta
rybos narių balsus. Kadangi pa
siūlymas būtų tik darbotvarkės 
papildymo klausimas, sovietų at
stovas negalėtų pasinaudoti ve
to teise. Galimas dalykas, Sau
gumo Tarybos posėdžiuose būtų 
sudaryta proga dalyvauti ir š. 
Vietnamo atstovams. JAV am
basadorius Jungtinėse Tautose 
A. Goldbergas jau prasitarė 
laikraštininkams, kad komunis
tų partizanų Tautinio Išsilaisvi
nimo Frontas teiravosi, ar jų 
atstovai būtų įleisti Į JAV. Jiems 
buvo atsakyta teigiamai, bet 
taipgi pabrėžta, kad juos turi 
pakviesti Jungtinės Tautos.

Sovietų kompartijos sekr. L. 
Brežnevas lankėsi Prahoje. Vi
zito tikslas nebuvo skelbiamas, 
bet, tenka manyti, svečias su čę- 
koslovakų komunistais aptarė 
planuojamą kompartijų vadų su
važiavimą. Maskva, matyt, nori 
Įtikinti kitų kraštų kompartijas, 
kad ji neplanuoja viešai pa
smerkti komunistinės Kinijos.

Komunistinės Kinijos reketi
ninkus, “U.S. News a. World Re
port” žurnalo pranešimu, ištiko 
skaudi nelaimė. Bandoma rake
ta, pakilusi keletą pėdų nuo že
mės, apsivertė ir uždegė netoli 
buvusius kuro sandėlius. Lieps
nos jūra sunaikino apie 40 be
veik užbaigtų gaminti raketų. 
“Newsweek” * žurnalas Skelbia 
sovietų nesėkmę. Spalio revoliu
cijos proga Kremlius norėjo pa
siųsti įgulos neturintį erdvėlai
vį į mėnulį. Apskridęs aplink 
mėnulį, tas erdvėlaivis turėjo

gauta 5,803,122 svarai ir 16 ši- 3 ,
lingu. Toji suma investuota į vo žinoma lietuvių ir kitų bal- ciją, kas mėnesį iš vakarinės Jor- 
valstybės iždo banknotus (bills), tiečių reakcija. Toks faktas tu- dano pakrantės pasitraukia keli 
kurie iki šiol davė 80.000 sv. rėtu susilaukti netiktai protes- tūkstančiai arabų i Jordaniją.

tų Britanijos vyriausybei. Pro- Jais rūpinasi ne tik Jungtinėspalūkanų.”

Raketa su erdvėlaiviu buvo iš
šauta lapkričio 22 d., bet dėl 
techninių sutrikimų nepasiekė 
netgi orbitos aplink žemę.

Bolivijoje sušaudyto revoliu
cionieriaus Che Guevaros dieno
raštį vyriausybė už $150.000 
pardavė prancūzų laikraščiui 
“Paris-Match”, o teisę dienoraš
ti skelbti anglų kalba nori nu
sipirkti “The New York Times” 
dienraštis. Bolivijos vyriausybė 
tikisi, jog gautieji pinigai pa
dengs kariuomenės išlaidas, ku
rios buvo padarytos kovose su 
partizanais. Che Guevaros che-

ling Lyon. Buvęs Manitobos biau rūpi bylos “auHėjimasis daug kartų derėjosi Britanija ir ti į viso pasaulio valstybių vy- diu šalnos organizacijos. Ne- noraštvje esąs paskelbtas ant- 
oremjeras D. Roblin yra pasiry-/ neveiki* visuomenei”, tv. nutei- Sov. Sąjunga. Britanija laikė mi- nausybes. Viešoji pasaulio opi- maža dolerių suma arabų pabė- rojo Vietnamo planas P. Amen-
žes pereiti į federacinę poli- kūnas liaudies prieš tikinčius nėta auksą kaip garantiją vž niia turėtų pamatyti, kaip vėliams vra naskyręs ir popie- kai ir šifruoji pranešimai Kubos
tiką. sius, bet ne bylos nagrinėjimas. Baltijos valstybių išleistus pa- skriaudžiami mažieji kraštai. žius Paulius VI. diktatoriui F. Castro.
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Rusų revoliucija perspektyvoje
DR. S. DAUKŠAKai 1917 m. spalio mėn. bol- — italų Fiat įmonės, Rusija tikisi

ševikai pagrobė v netikė- nįu. Po Tumino mirties Stalino nuo 600,000
jo, kad ilgai galės " Rusi- era, pagrista masiniu teroru, su- autonobdių per metus. Ir tada 
ją. Pats Leninas manė, kad ą>a- naikmo milijonus rusų intelek- Sovietų Sąjunga gamins mažiau 
lio revoliucija neilgai teišsilai- tualų, talentingų vyrų ir užde- automobilių, negu Amerika 
kys, kaip ir Paryžiaus komuna jo ant ruso sąžinės kaltės ant- 1917 gamino.

Laisvė negrįžo
Nežiūrint, kad po Stalino mir

ties atėjo atoslūgis, Sovietų Są-

automobilių per metus. Ir tada

kvs. kaip ir Paryžiaus komuna io ant ruso1871 m., ir bus įspėjimas kapi- įpaudą. Pramonė buvo atsiekta 
talizmui. “Nuostabus dalykas”, priverstiniu vergų darbu ir ma- 
jis vėliau pareiškė, “kad niekas siniu badavimu. Žemės ūkio ko- v pa
mušų neišstūmė”. Sov. Sąjunga lektyvizacija buvo įvykdyta žem- jungos pilietis neatgavo demo-
atžymėjo revoliucijos sukaktį di- dirbių kraujo ir beteisio vergo kratinės laisvės, nei laisvo žo- 
džiulėmis iškilmėmis. Nežiūrint anka

2 PSL. • Tėviškės Žiburiai •
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* Lietuvoje išleistame Apei- 

gyne atspausdintas tekstas mal
dos “Sveika, Marija” su pakei
timu senojo vertimo: vietoje 
Tavo įsčios vaišus Jėzus” “Ta
vo Sūnus Jėzus”. Dėl šio pakei
timo Romoje buvo kilę abejonių. 
Dalyvaudamas vyskupų sinode 
vysk. J. Labukas per kardinolą 
A. Cicognani ir patį popiežių 
Paulių VI visas abejones išsklai
dė ir gavo naujojo pakeitimo pa
tvirtinimą. Oficialaus rašto data 
1967 m. lapkričio 11 d., nr. 
6877/67. Taigi, dabar visur ga
lima naudotis naujuoju tekstu.

* Kun. R. Berson pareiškė, 
esą labai svarbu turėti dijako- 
nų pietinėje Amerikos dalyje. 
Jie galėtų aptarnauti 700 ap
skričių su 40 milijonų gyvento
jų. Vedusius dijakomis žmonės 
mielai sutiktų pagal ten esamą 
stiprią protestantų tradiciją, ku
rių dvasiškiai yra vedę. Kuni
gas atvyktų tik Mišių atlaikyti 
ir išpažinčių išklausyti.

* Popiežiaus Pauliaus VI do
vanos — žiedas ir kryžius par
duoti Niujorke už $64.000. Tie 
pinigai skiriami vargstančių šal
pai.

* Švedijoj konvertite ir rašy
toja G. Vallquist sumanė įsteig
ti “ekumeninį miestelį”, kuris 
taptų religiniu centru,* galinčiu 
atsakyti į įvairiausius klausi
mus, iškylančius modernioje vi
suomenėje.

* Oficialus katalikų-angliko- 
nų pokalbis įvyko Anglijoj,Tap- 
low mieste, kur dalyvavo 5 ka
talikų ir 5 anglikonų vyskupai. 
Temos buvo esminės ir jautrios, 
kaip popiežiaus neklaidingumas, 
Švč. Marijos dogmos, anglikonų 
šventimai, šv. Rašto aiškinimas* 
Sekantis posėdis numatytas šių 
metų gale. Pirmas posėdis buvo 
Italijoj 1967 m. sausio mėn.

* JAV katalikai, kuriems va
dovauja vyskupai, šiais metais 
surinko virš penkiolikos milijo
nų dolerių šalpai.

* Vokietijos vyskupai finan
suos naują savaitinį katalikų 
laikraštį, kuris pradės eiti 1968 
m. spalio mėn. Turės 20 redak
torių.

* Pirmasis Argentinos dija- 
kohas yra J. Ramos, 35 metų 
amžiaus, vedęs, trijų vaikų tė
vas. Jis atsisakė savo draudos 
įstaigos ir pasišventė Bendrijos 
tarnybai.

* Naujo tipo bendruomenė- 
vienuolynas organizuojamas Ita
lijoj. Jis skirtas vedusiems žmo
nėms. Jau 40 porų gyvena vie
nuolišką gyvenimą*. Kiekvienai 
porai — atskiras kambarėlis. 
Laikomasi benediktinų ordino 
regulos. Kai šventas Sostas pa
tvirtins, bus daromi ir įžadai.

* Olandijoj siūloma parinkti
žymius katalikų vadus, juos pa
ruošti ir šventinti į kunigus. Pa
našus dalykas jau praktikuoja- 
................... . .......... ■■

mas Indonezijoj, Irane, Sumat
roje.

* Suomijoj katalikų kunigams 
duotas leidimas laikyti Mišias 
ortodoksų bažnyčiose. Ten be
veik visi liuterininkai, yra 70.- 
000 ortodoksų ir 2700 katalikų.

* Prancūzijos dėkingumą už 
paskelbimą Benildo šventuoju 
išreiškė prezidentas De Gaulle, 
pasiųsdamas telegramą šv. Tė
vui.

* Olandijos kardinolas B. Ai
trink apgailestauja, kad be jo 
leidimo naujasis katekizmas iš
verstas į anglų kalbą. Tad “A 
New Catechism — Catholic 
Faith for Adults” nėra Bažny
čios patvirtintas. Olandijoj pa
ruoštasis katekizmas yra pritai
kytas naujiems laikams, bet kai- 
kurios vietos reikalingos patai
sų.

* Krikščioniškosios pagalbos 
direktorė Janet Lacey, angliko
ne, pasakė pamokslą iš sakyk
los Šv. Pauliaus katedroje, Lon
done. Jos tema buvo “Moteriška
sis pasaulis”. Tai bene pirmoji 
moteris, kalbėjusi iš sakyklos.

* Kun. J. Clancy, 101 metų, 
š.m. lapkričio 16 d. mirė, eida
mas klebono pareigas. Sekma
dienį prieš tai dar sakė pamoks
lą šv. Pranciškaus Ksavero baž
nyčioje, Jerseyville, Ill. Jis tar
navo Bendrijai 75 metus. Buvo 
plačiai žinomas ir tarp nekata- 
likų.

* Du žymūs anglikonų vysku
pai — W. Greer and C. Claxton, 
pareiškė, esą reiktų artimai 
bendrauti su katalikais; pradėto 
darbo nenutraukti.

* “Kunigo uždavinys ir pozi
cija moderniame pasaulyje” bu
vo pagrindinė tema Čikagoje ku
nigų ir pasauliečių diskusijose. 
Pasak kun. Greeley, kunigas 
privalo būti “pirmoje vietoje re
liginis vadovas”; “vieno žmo
gaus sprendimai ar vadovavimas 
yra praeities dalykas”. Kunigas 
vis daugiau turįs įsijungti Į pa
sauliečių gyvenimą. Prof. M. No
vak pareiškė: “Kunigiškojo va
dovavimo sąvoka yra dramatiš
kai pasikeitusi šių dienų visuo
menėje. Senovėje kunigas pasa
kė ne ir buvo gana, šiandien jau 
reikia įrodyti bei įtikinti.”

* Italijos vyskupai savo kon
ferencijoj Romoje 1968 m. vasa
rio 19-24 d. svarstys pasauliečių 
vaidmenį katalikų Bendrijoje.

* Montrealio kardinolas Le-
ger, pasitraukęs iš arkivyskupo 
pareigų, gruodžio 11 d, išvyko 
Afrikon į Dakar, kur dirbs kaip 
misijonierius raupsuotųjų kolo
nijoje. Jau 1963 ir 1964 m. jis 
lankėsi Afrikos kraštuose. Jam 
giliausią įspūdi padarė Kame
rūnas, kur 1000 raupsuotųjų jį 
buvo apspitę. Kardinolui darbą 
lengvins ta aplinkybė, kad teks 
dirbti kraštuose, kur vartojama 
prancūzų kalba. B. M.

nepabaigiamos statistikų litani
jos, šiandieninė Rusija ir jos va
dai išgyvena abejones bei ne
tikrumą dėl ateities. Kartu rei
kia pripažinti, kad šiandieninė 
Rusija yra galinga moderni jė
ga, kad ji suformavo naują 
bendruomenės tipą dvidešimta
me amžiuje, šį faktą pabrėžia 
George Kennan, buvęs JAV am
basadorius Maskvoje, žurnale 
“Foreign Affairs”: “Kokiu mas
tu bevertintum, reikia pripažin
ti, kad rusų revoliucija yra di
džiausias mūsų amžiaus politinis 
įvykis.”

Žingsnis laisvėn
1917 m. kovo mėn. tebevyks-

rui, ekonominiai sunkumai ir 
nesėkmė karo lauke sukėlė Ru
sijoje bendrą nepasitenkinimą, 
kuris pasireiškė nesuskaitomais 
streikais ir manifestacijomis. 
Feudalinė caristinė Rusija su-

DANUTEI ir BERNARDUI MAČIAMS, Hamiltone, jų

dukrelei DANUTEI staigiai mirus, nuoširdžią užuojau

tą reiškia ir kartu liūdi —

V. G. Vaitkai A. V. Dobilai
I. J. Žiurinskai A. A. Stunguriai
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Pofarimų tarnyba ^Tėviškės Žiburių skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram9 Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ? redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Šiais metais birželio mėn. 4 d. man sukako 65 m. amžiaus. Dirbu I 
fabrike virš 15 metų ir gausiu to fabriko pensiją. Nuo 1968 m. sausio 
1 dienos, kaip pensininkas, būsiu atleistas. Noriu žinoti, ar aš turėsiu 
teisę gauti Kanados pensiją? Kiekvieną savaitę iš mano uždarbio yra 
atskaitoma tam tikra suma šitai pensijai. Be to, noriu žinoti, kiek 
gausiu ir kur tuo reikalu reikia kreiptis? K. L., Hamiltonas

Jūs gausite Kanados pensiją, bet netuojau. Šiais metais mokama 
tiems asmenims, kuriem sukako 68 metai amžiaus. Kitais metais gaus 
tie, kurie turės 67 metus. 1969 metais bus mokama tiems, kurie turės 
66 metus amžiaus. Kadangi 1968 metais Jūs būsite 66 metų amžiaus, 
Jums Kanados pensija bus pradėta mokėti tik 1969 metais.

Į Jūsų klausimą apie pensijos dydį negalime tiksliai atsakyti, 
kadangi neparašėte nei kiek į metus uždirbate, nei kiek atskaito Kana
dos Pensijų Planui iš Jūsų uždarbio. Nuo 1975 metų bus mokamos 
pilnos pensijos — vienas ketvirtadalis uždarbio vidurkio, bet nedau
giau kaip $104.17 į mėnesį. Iki 1975 metų bus mokamos sumažintos 
pensijos, kadangi uždarbio vidurkio apskaičiavimui bus imama 10 metų 
laikotarpis, o ne faktinis tarnavimo laikas. Pavyzdžiui, iki atleidimo 

Jūs būsite dalyvavęs Kanados Pensijų Plane lygiai dvejus metus, nes 
planas pradėtas vykdyti 1966 m. sausio 1 d. Sakykime, per tuos dvejus 
metus Jūsų pagrindinis atlyginimas buvo $9,000 dolerių. 9,000 pada- 
dalinus iš 12 gauname $18.75. Reiškia, jei 1966 ir 1967 m. uždirbote 
$9,000, Jūs gausite maždaug $18.75 į mėnesį. Be to, dar gausite $76.59 
į mėnesį senatvės pensijos. Neturintiems jokių kitų pajamų prie 
senatvės pensijos pridedama dar $30.60 į mėnesį. Jums šito priedo mo
kėjimas priklausys nuo to, kokio dydžio pensiją Jūs gausite iš savo 
darbovietės.

Pensijų taisyklės nurodo, kad pareiškimai pensijoms gauti pri
imami 6 mėnesius prieš pasiekiant pensijos amžių. Tuo reikalu dar 
kalbėjome su pensijų įstaiga, kuri nurodė, kad pareiškimus reikia pa
duoti mažiausia 3 mėnesius prieš pensijos amžiaus pasiekimą. Jūsų 
atveju — 1969 m. kovo 4 d.

Kanados Pensijų Plano įstaigos yra visuose didesniuose miestuose, 
kaikur net po kelias. Adresas Hamiltone: Canada Pension Plan Benefits, 
150 Main St, telefonas 525-3360. Ontario centrinės įstaigos aderasas: 
25 St. Clair Ave. East, Toronto 7, Ont

Prašau paaiškinti, kaip tiksliai angliškai išrašyti čekį vyrui ir 
žmonai? Ar reikia pakartoti pavardę, ar užtenka tik vieną kartą pa
minėti? Ar čekiai galioja ant paprasto popieriaus, ar turi būti ant 
specialiai atspausdintų formų? S. V., Torontas

Patirtis rodo, kad dauguma čekių nėra taisyklingai išrašomi. Tai
syklės reikalauja, kad parašas antroje čekio pusėje atitiktų vardą ir 
pavardę priekinėje pusėje. Jei pvz. čekio priekinėje pusėje yra Jonas 
Jonaitis, pasirašyti reikia aiškiai, išskaitomai, pilną vardą ir pavardę. 
Iš to seka, kad išrašant čekius vyrui ir žmonai, reikia pavardę pakar
toti; pavyzdžiui, Jonas Butkus and Ona Butkus, nes jie abu turės ant
roje čekio pusėje pasirašyti. — čekis galioja išrašytas ant paprasto 
popieriaus, žinoma, reikia nepamiršti užrašyti tikslų banko pavadini
mą, pilną banko adresą, sąskaitos numerį ir datą. Tada rašyti:

Pay to the order of Jonas Jonaitis---------------$25.35
----------Twenty-five---------------------- 35/100 Dollars.

Seka Jūsų parašas. Atkreiptinas dėmesys dar į vieną smulkmeną: cen
tus reikia pakartoti, bet nėra reikalo centus žodžiais parašyti.

džio, nei spaudos, nei tikėjimo 
laisvės. Tas pilietis yra verčia
mas balsuoti, kaip ir anksčiau, 
tik už komunistų partijos kandi
datus. Jis retai* gauna leidimą 
išvykti už Sovietų Sąjungos ribų. 
Jis negali laisvai lankyti ir ki
tų socialistinių kraštų; privalo 
parodyti savo vidaus pasą kiek
vieną kartą, kai išvyksta iš savo 
gyvenamosios vietos. Jis pralei
džia ilgas valandas, stovėdamas 
eilėje prie krautuvių. Alkoholiz
mas yra plačiai papūtęs, miestų 
parkų suolai nuolat apgulti gir
tų, kuriuos policija surenka ir 
veža į išsipagiriojimo stotis. So
vietų pilietis negali pasislėpti 
nuo budrios komunistų partijos 
akies, kuri tebėra visagalė ir se- 

__ _ ___ ___ __  ______ ka savo piliečius pėda pėdon. 
ti Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ru- Slaptoji policija tebėra galinga 
sija įsipareigojo teikti Vokieti- ° ' A i
jai žaliavas ir grūdus. Tai žy
miai palengvino Vokietijos žygį 
į Lenkiją. Tų pačių metų rug
sėjo 17 d. raudonoji armija įsi
veržė į Lenkiją, ciniškai smog
dama į jos nugarą. Teherano, 
Jaltos ir Potsdamo konferenci
jose daugelis kraštų buvo paves
ti komunistų valdžiai: Bulgari
ja, Čekoslovakija, Estija, Jugos
lavija, Latvija, Lietuva, Lenki
ja, Rumunija ir Vengrija. Dau-

Tarp pirmojo ir antrojo pa
saulinio karo bolševikai sukau
pė visas savo jėgas sovietinei 
valdžiai konsoliduoti. Jie valdė 
masinio teroro ir absoliutinės 
valdžios priemonėmis. Partija ir 
valstybė nustatė kaip pilietis 
turi galvoti. Piliečiai prarado 
betkurią laisvę, iniciatyvą, asme
ninį turtą ir žemę. Darbinin
kams buvo atimta betkuri socia
linė teisė, pvz. teisė streikuoti.

Visos jėgos buvo sukauptos 
vienam tikslui, būtent, sunkiajai 
pramonei ir karinei galybei. 
1939 m. Rusija pasirašė su hit
lerine Vokietija Ribbentroppo- 
Molotovo paktą, kuriuo buvo 
leista Sovietų Sąjungai okupuo-

torijoje buvo sudaryta respubli
kinė vyriausybė. Atrodė, kad 
pagaliau Rusija pasirinko socia
linio teisingumo kelią, grįstą 
viešąja tvarka ir įstatymu. Res
publikinė vyriausybė, vadovau
jama princo Lvovo ir liaudies ______ ___ ____ ________
tribūno Kerenskio, nutarė toliau giau kaip šimtas milijonų gy- 

, t._ ven|.ojų pateko po imperialisti
nio komunizmo jungu. Sovietų 
armija taip pat įsikūrė Rytų Vo
kietijoje, laukdama progos iš
plėsti valdžią visoje Europoje.

Geresnis gyvenimas?
Dažnai tenka užtikti vakarie

čių spaudoje tvirtinimą, kad 
šiandieninės Rusijos gyvenimas 
esąs daug geresnis, negu bet- 
kada. Nežiūrint pramonės išplė
timo, Rusija stovi daug žemiau, 
negu Vakarų kraštai savo kas
dieninio vartojimo prekių ga
myba; yra žymiai atsilikusi nuo 
daugelio kraštų Rytų Europoje. 
Sovietinės įmonės dar nepajė
gia pagaminti pvz. durų užrak
to, kuris tinkamai veiktų, nei 
durų, kurios sandariai užsida
rytų* nei mdderiuų išviečių. Ei
linio Rusijos piliečio drabužiai

vesti karą prieš vokiečius, kartu 
su prancūzais ir anglais. Vokie
čių remiami bolševikai varė in
tensyvią propagandą prieš karą. 
Rusija metė ginklus ir pasirašė 
taikos sutartį su Vokietija Lie
tuvos Brastoje. Paliaubos rusų 
fronte įgalino Vokietiją sutelk
ti visas savo karines pajėgas va
karų fronte.

Posūkis nelaisvėn
Trumpai tegalėjusi pasidžiaug

ti laisve, Rusija paskendo tero
re. Nuduodami kovoją prieš 
kontrarevoliuciją ir kapitalizmą, 
bolševikai pradėjo vykdyti ma
sinius suėmimus ir žmogžudišką 
naikinimą. Pažadai darbinin
kams, žemdirbiams ir inteligen
tijai nebuvo tesėti. Laisvė ir 
demokratija nustojo egzistuoti, 
bažnyčios buvo naikinamos, dva
siškiai žudomi. Panaudodami ap- yra menkos kokybės, blogai pa
gaulę ir išdavystę, bolševikai pa- siūti ir brangūs. Reikia pusės 
vergė Ukrainą, Gruziją, Armė
niją, Azerbaidžaną, Bucharą, 
taipgi totorius, kirgizus ir ka
zokus. Tai tautos, kurios troš
ko laisvės ir nepriklausomybės. 
Visa Rusija maudėsi kraujo kla
nuose. Žuvo dešimtys milijonų: 
vieni nuo budelio rankos, kiti 
nuo bado, treti — priverčiamo
jo darbo stovyklose, įrengtose 
arktikos ir Sibiro taigose. Caris- 
tinis rusų imperializmas buvo 
pakeistas* sovietiniu - bolševiki-

mėnesio uždarbio batams nusi
pirkti. Rusų pilietis gauna devy
nis kvadratinius metrus grindų 
ploto. Jaunavedžiai negauna bu
to ir yra priversti gyventi kar
tu su tėvais. Sovietų Sąjungoje 
automobilis yra retas daiktas — 
228 gyventojams tenka vienas 
automobilis, kuris yra neįkan
damai brangus eiliniam pilie
čiui, kai tuo tarpu Amerikoje 
kas trečias asmuo turi nuosa
vą automobilį, Kai bus įrengtos

Sov. Sąjungos institucija, nors 
nebevartoja tokių žiaurių prie
monių kaip anksčiau. Sovietų 
teismai, nors formaliai laikosi 
teisėtumo, bet kai reikia, nepaiso 
įstatymo. Visagalė komunistų 
partija stovi virš įstatymų. Nie^ 
■kas neturi teisės kritikuoti ko
munistų partijos nei sovietų vy
riausybės veiksmų. Ryšium su 
Rusijos revoliucijos 50 metų su
kaktimi buvo amnestuota de
šimtys tūkstančių kriminalinių 
nusikaltėlių, bet rašytojai Si- 
niavskis ir Julius Danielis tebe
laikomi prievartos darbų stovyk
loje už paskelbimą užsieniuose 
savo veikalų.

Grėsmė taikai
Sovietų Sąjungos užsienio po

litika po*antrojo pasaulinio ka
ro sukėlė daug krizių, įtampų 
ir graso pasaulio taikai. Šian
dieninė Kremliaus trijulė, kurią 
sudaro partijos gener. sekr. 
Brežnevas, min. pirm. Kosygi
nas ir prezidiumo pirm. Podgor- 
ny, elgiasi atsargiau užsienio at
žvilgiu. Chruščiovas buvo iš
stumtas iš dalies dėl nevyku
sios žemės ūkio politikos, bet 
svarbiausia dėl savo avantiūris
tinės politikos su užsienio kraš
tais. Su savo avantiūra Kuboje 
taip toli nuėjo, kad buvo pri
verstas ■ gėdingai pasitraukti, 
kad išvengtu ginkluoto konflik
to su Jungtinėmis Valstybėmis. 
Antras didesnis smūgis, kurį 
Sovietų Sąjunga patyrė dėl sa
vo avantiūristinės karą kurstan
čios politikos Artimuose Rytuo
se, tai Nasserio Egiptas ir kitos 
arabų valstybės, kurios buvo su
muštos liliputinio Izraelio. Ne
geriau sekasi su komunistine 
Kinija, kuri iš ideologinės sąjun
gininkės pasidarė Rusijos prie
šu. Visa tai verčia Sovietų Są
jungą siekti koegzistencijos su 
Vakarų pasauliu.

21 METU

Gyvenimo trupiniai ir pipirai
J. VAIČELIŪNAS

$100 
$100 
$100 
$ 10

AMŽIAUS?

(Tęsinys iš pr. numerio)
Chodakauskai lietuviai?
Nors buvusio Lietuvos prezi

dento A.- Smetonos sūnus, ad
vokatas J. Smetona, jau gyven
damas JAV, Klevelande, berods 
1964 m., spaudoje buvo pareiš
kęs, kad Chodakauskai yra lietu
viai, bet tuo patikėti sunku. Bu
vo Lietuvoje nemažai lenkų, ru
sų, vokiečių ir kitų tautybių 
žmonių, kūne gražiai kalbėjo 
lietuviškai, o T. Chodakauskas, 
būdamas Panevėžio miesto bur
mistru, lietuvių kalbos gerai ne
mokėjo, bet lenkiškai gerai kal
bėjo.

1933 m. rudenį buvo suruošti 
Panevėžio apylinkės šaulių ma
nevrai. Mes keli jaunesni 4 pės
tininkų pulko karininkai dalyva
vome tuose manevruose kaip 
tarpininkai. Vakare Panevėžio 
Šaulių namuose buvo parengta 
vakarienė tų manevrų vadovams 
ir tarpininkams. Ta proga T. 
Chodakauskas buvo apdovanotas 
Šaulių žvaigžde. Kalbas pasakė 
vyriausio štabo atstovas gen. št. 
mjr. A. Gaušas ir T. Chodakaus
kas. Pastarasis savo kalbą pra
dėjo: “Aš labai malonu..Tas 
rodė, kad lietuvių kalba nebuvo 
jo gimtoji kalba. Panašiai kal
bant jį girdėjau ir 1938 m.

“Deutschland ueber alles”
194144 m. Panevėžio miesto 

burmistru buvo inž. K. Reiso- 
nas, buvęs Kauno miesto inži
nierius. Kai Lietuvą užplūdo 
bolševikai, Panevėžio miesto in
žinierius Gargasas buvo perkel
tas į Šiaulius, o Reisonas — į 
Panevėžį. Kai 1941 m. vokiečiai 
užėmė Panevėžį, jų karo komen
dantas atsilankė į miesto valdy
bą ir Reisona paskyrė burmist- _ . . 
ru. nes šis laisvai kalbėjo vp- pelius, tų metų deriių dalinasi 
kiškai. Vėliau Panevėžio nacio- pusiau su ūkio savininkų, t y. 
nalistai burmistru norėjo pasta- pusininko teisėmis. Visa bolše-

komunistai”

tyti savo vadą ats. kpt. P. Gum- 
biną, bet tas jiems nepavyko, o 
ir pati lietuvių nacionalistų par
tija buvo uždaryta, nes vokie
čiai naciai žinojo tik vieną na
cizmą-— vokišką.

Panevėžio nacionalistai 1941 
m. surengė Gruodžio 17 d. mi
nėjimą. Iš vokiečių atsilankė tik 
vienas komendantūros kareivis. 
Paskaitą skaitė Al. Kaulėnas. Ta 
proga buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas ir vokiečių “Deutsch
land, Deutschland ueber alles”. 
Jį giedojo nacionalistų choras, 
kuriam dirigavo muz. Likeraus- 
kas. Kai lietuvių nacionalistų 
partija buvo uždaryta, tas cho
ras perėjo Lietuvių Kultūros 
Draugijos žinion.

“Jie -
1940 m., kai bolševikai paver

gė Lietuvą, pradėjo savo propa
gandinį darbą — bežemiams 
“dalyti” žemes. Ir bežemiai ži
nojo, kad bolševikinėje santvar
koje niekas nuosavos žemės ne
gali turėti. Dalis bežemių bolše
vikiniu žemės “dalijimu” visai 
nesidomėjo. Bet kaikurie kaimo 
bežemiai ėmė tuos duodamus 6 
ha. didumo žemės sklypelius, 
nes reikėjo turėti kokį nors pra
gyvenimo šaltinį. Tokie žemės 
sklypeliai būdavo duodami iš 
didesnių nei 30 ha. ūkių ar ma: 
žesnių dvarų. Didesnių dvarų 
žemių bolševikai nelietė, nes tie 
dvarai buvo numatyti sovchozų 
centrais.

Kitais metais, prasidėjus vo- 
kiečių-bolševikų karui, vokiečiai 
užėmė Lietuvą. Susidariusi Lie
tuvos vyriausybė paskelbė nuo
statą, kad visi bežemiai, kurie 
buvo gavę po 6 ha. žemės skly-

vikų išdalytoji žemė grįžta bu
vusiems savininkams.

Mano neturtinga teta K. Juš
kienė su vyru tokį žemės skly
pelį buvo gavusi Virbinių dvare, 
Pumpėnų valsčiuje, Panevėžio 
apskr. To dvaro savininkas bu
vo lenkas ar sulenkėjęs lietuvis 
Mackevičius. Jis tiems mano gi
minaičiams nenorėjo atiduoti 
pusės to sklypelio derliaus. Jie 
atvyko pas mane į Panevėžį pra
šyti užtarimo. Užėjau pas Pane
vėžio apskrities viršininką ats. 
pik. Itn. T. Vidugirį ir išdėsčiau 
reikalą. Su pulkininku buvau 
pažįstamas iš savo tarnybos lai
kotarpio 4 p. pulke ir vėliau su 
juo tekdavo susitikti, kai tarna
vau karo aviacijoje Panevėžio- 
Pajuosčio aerodrome.

Kai baigiau aiškinti reikalą, 
pik. Vidugiris tarė: “Ar nežinai, 
kad jie yra komunistai?”. To 
man buvo perdaug. Jam pasa
kiau: “Pone pulkininke, aš tuos 
žmones pažįstu nuo savo vaikys
tės dienų. Nors mūsų giminė ne
turtinga,* bet joje nebuvo nei 
vieno komunisto. Ar tie žmonės 
yra kalti, kad jie yra neturtin
gi? Ar jie yra kalti, kad jiems 
reikėjo imti tą žemės sklypelį, 
kad galėtų šiaip taip pragyven
ti? Ar tas lenkas dvarininkas 
turi teisę keisti mūsų vyriausy
bės paskelbtus nuostatus ir api
plėšti vargingus lietuvius? Tas 
lenkas dvarininkas tokiu elgesiu 
ne tik skriaudžia mūsų tautie
čius, bet ir ugdo komunizmą. 
Taigi, jam tiktų komunisto var
das. o ne tiems vargingiems lie
tuviams. Pone nulkininke, jeigu 
jūs daugiau tikite tam lenkui 
dvarininkui, o ne man, buvu
siam Lietuvos karininkui, tada 
mano misija baigta.”

Gal ir pulkininkui pasidarė 
nemalonu, kad iis ner«reitai sa
vo neturtingus tautiečius pava
dino komunistais bei tuo pa

Kanados Lietuvių 
Fondas

Nauji nariai ir įnašai:
210. K. Poderys
211. K. Rimkus
212. Dr. A. S. Kazlauskai

Dr. A. Dailydė paaukojo
Sudburiškis K. Poderys yra vie
tos L. B-nės veikėjas. Kiti trys 
aukotojai — iš Oakvillės. K. 
Rimkus, 70 m. amžiaus, Įteikęs 
čekį pareiškė, kad šį Eondą tu
ri sukurti dar mūsų karta. Dak
tarai Anelė ir Sigitas Kazlaus
kai yra dantų gydytojai Oakvi- 
lėj ir padeda lietuviams. Taip 
pat dr. Dailydė neseniai atida
rė ten savo kabinetą ir jis pa
žadėjo vėliau savo auką padidin
ti iki pilno įnašo. M. Ramanaus
kas yra Fondo įgaliotinis Oakvil- 
lėj ir rūpinasi, kad ši mažoji ko
lonija išpildytų savo normą Fon
dui. Visiems aukotojams ir įga
liotiniui nuoširdžiai dėkojame.

Sudburio įgaliotinis A. Raške- 
vičius susirgo ir pagudytas il
gesniam laikui į ligoninę. Taip 
pat susirgo ir atvežtas į Toron
to ligoninę Fondo narys tūkstan
tininkas V. Staškūnas iš Sault 
Ste Marie. Linkime abiem akty
viem Fondo, nariam greit pa
sveikti. šiuo metu Fonde yra 
$33.000. Taigi, tik trečdalis už
simotos sumos. Kviečiame lie
tuvius, ypač iš didžiųjų koloni
jų, gausiau Fondą paremti įsto
jant nariais, šiuo metu narių 
yra Toronte — 80, Montrealy
— 35, Hamiltone — 15 ir kitur
— 82.

Valdybos pranešimas
1967 m. gruodžio 6 d. Fondo 

valdyba, apsvarsčiusi esamą pa
dėtį, priėjo išvados, kad numa
tytas š.m. gruodžio 16 d. visuo
tinis darių susirinkimas negalės 
įvykti, nes nebaigti formalumai 
su Revenue Department; nori
ma gauti Fondui “charitable sta
tus”, nes tai labai svarbu atlei
dimui aukotojų nuo pajamų mo
kesčio. Š. m. gruodžio 17 d. šau
kiamas Fonto tarybos posėdis, 
kuris turės išpildyti valdžios 
reikalaujamus formalumus ir 
nustatyti narių susirinkimui da
tą. P. Lelis,

valdybos sekretorius

Sulaukę 21 metų am
žiaus nebesate den
giami tėvų ligoninės 
apdraudos. Jūs turite 
tapti individualiais 
apdraudos nariais per 
30 dienų. Prašymo 
blanką gausite banke, 
ligoninėje arba ap
draudos komisijoj.

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

NAUJAI VEDĘ?
Dabar jau teks mokėti 
šeiminę ligoninės ap
draudę, kuri apimtų 
vyrą ir žmoną. Ne
delsdami praneškite 
savo "grupę"; jeigu 
mokate apdraudos 
mokestj tiesio giai, 
praneškite komisijai.

rodė perdėto palankumo len
kui dvarininkui. Pažadėjo tą rei
kalą sutvarkyti, o dėl to dvari
ninko tautybės jis nieko nepa
sakė. Vėliau tie mano giminai
čiai man pranešė, kad jie savo 
dali gavo.

Gyvenime teko matyti ir dau
giau įvykių, kur komunisto ar 
prokomunisto pavadinimas pa
siunčiamas klaidingu adresu.

(Bus daugiau)
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2. Esu "TŽ" prenumeratorius; prie metinės savo pre

numeratos pridedu $4 ir prašau siuntinėti "TŽ" ištisus me

tus kaip dovanų naujam skaitytojui šiuo adresu:..................

3. Esu naujas "TŽ" skaitytojas; siunčiu $4 ir prašau 

siuntinėti "TŽ" ištisus metus šiuo adresu:............. ...................Ontario provincijos parlamento rūmai, pasipuošę Kanados šimtmečio ženklu. Nuotr. M. Pranevičiaus

Žmonės, kuriuos niekina komunistai

Teskamba Lietuvos vardas pasaulyje
Esame didžiųjų Lietuvos Lais

vės Kovų Metų išvakarėse. Visi 
laisvojo pasaulio lietuviai ren
giasi iškilmingai paminėti su
kaktuvinius metus. Į minėjimų 
grandinę jungiasi ir lietuviai * • • « •

bės puoselėjimui ir entuziazmo 
palaikymui sporto sąjungoje.

Mieli broliai ir sesės, mes

tarimas ir parama yra laidas už
simojimo įgyvendinimui. Nuo
širdžiai prašome atkreipti dera
mą dėmesį ir paremti krepšinio 
išvyką aplink pasaulį.

Lietuvos Laisvės Kovų Metais

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjunga, norėdama iškel
ti Lietuvos vardą pasaulyje, ren- _________________ _______
gia krepšinio išvyką aplink pa- parodykime pasauliui išeivijos 
šaulį. Numatoma aplankyti Nau- lietuviu solidarumą, gyvastingu- 
jąją Zelandiją, Australiją, Azi- - - -
ją įskaitant Pietų Korėją ir Pie
tų Vietnamą) bei Europos vals
tybes.

Buvusios krepšinio išvykos 
Pietų Amerikon ir Australijon 
akivaizdžiai įrodė, kad tokios 
■progos yra geriausia būdas Lie
tuvos vardo iškėlimui, lietuvy-

mą ir kūrybingumą.
Organizacinis komitetas:
V. Kėželis, V. Adamkavičius, 
V. Grybauskas, K. Kasakaitis, 
P. Petrutis. Tėv. G. Sabataitis, 
SJ, J. Šoliūnas, D. Tallat-Kelp- 
šaitė, B. Žemaitis, P. Žum-

® SKAITYTOJAI PASISAKO
UŽDAROS REKOLEKCIJOS

Nevienas galvoja, kad uždaros re
kolekcijos tai tik išrinktiesiems. “Ką

Taip ir aš galvojau, kol vienais me
tais draugų prikalbėtas nenuvažia
vau. Na, šventu manęs niekas ne
padarė. Pasijaučiau esąs lyg ir ato
stogose. Ten nėra kasdieninių rūpes
čių, ten galima pailsėti lyg žuvaut 
išvažiavus. Patarčiau kiekvienam. Pa
kanka paskambtinti tel V. Aušrotui 
Toronte tel. 767-1562 ar V. Sondai 
769-0671 ir šį penktadienio vakarą at- 
sirasite jaukiose Tėvų augustinijonų 
patalpose. Yra ir jaunimo grupė. Už 
maistą ir dviejų naktų nakvynę at
skiruose kambariuose vyrai moka 12- 
15 doL Tai nėra daug. Vietų yra 
daug. Priimama iš visos Kanados. 
Iki pasimatymo. P. Br.

K. PAKŠTO PALIKIMAS
Vienas kitas kreipiasi į mane, pa

siteiraudamas, ar galėtų gauti ma
no vyro a. a. Kazimiero Pakšto ko
kį raštą, žemėlapį, knygą ar straips
nį tuo ar kitu klausimu, arba net 
drabužių (laiškas iš Lietuvos). Pra
nešu, jog visą mano vyro palikimą 
gavo jo brolvaikis Balys Pakštas, 
neišskiriant vekselių, mūsų buto bal
dų, visos mantos ir didžiulės biblio
tekos su retais žemėlapiais. Biblio
teka, pagal velionies valią ir mano 
norą, turėjo būti paaukota Pasaulio 
Lietuvių Archyvui Čikagoje; sau pa
silikau tiktai Kazimiero jungtuvinį 
žiedą. '

Apgailestaudama, jog niekuo ne
galiu padėti, patariu suinteresuo
tiems kreiptis į Pasaulio Lietuvių 
Archyvą arba į p. Balį Pakštą Či
kagoje.

Pagarbiai —

turtu. Nesvarbu, kad užrašė ligonis 
būdamas ar kitaip prispaustas. Nera
šyta lietuviška moralė daugiau verta 
nei popierius su antspaudais.

J. Karka
REIKIA PAŠTO ŽENKLO

Baltijos kraštų ateivių bendruome
nės rūpinasi, kad valstybė išleistų 
pašto ženklą paminėti tų kraštų 50 
metų valstybinei sukakčiai. Pastaruo
ju laiku JAV išleido Lenkijos ir 
Suomijos sukaktims atžymėti pašto 
ženklus. Ar pavyks tai gauti baltie- 
čiams? Kanados Lietuvių Bendruo- mutizmui 
menės valdyba turbūt nebandė to 
prašyti šio krašto vyriausybę. O ver- - 
tetų. Visiems trims susitarus gal pa
vyktų. Kai kiti nori Kanadą išdras
kyti, išparceliuoti, nevengia ją ir pa
žeminti, mes kreiptumės kaip į savo 
vadus mums rūpimu reikalu ir kartu 
pabrėžtume Kanados vieningumo rei
kalą. Reikėtų kreiptis neatidėliojant.

Dabartinėje Lietuvoje bažny
čios ir bažnytiniai trobesiai su
valstybinti, bažnyčios išnuomo
jamos religinėms bendruome- 

' nėms (parapijų komitetams), o 
gyvenamieji pastatai (kleboni
jos, bažnytinių tarnautojų gy- 
ven. namai) arba paversti mo
kyklomis, prieglaudomis, arba 
išnuomojami gyventojams, bet 
ne kunigams, nors pagal lygy
bės principą ir kunigai turėtų 
teisę gauti įstatymo numatytą 
gyvenamąjį plotą. Butų atžvil
giu kunigai yra už konstituci
jos ribų, dėlto kunigų gyvenimo 
sąlygos buto atžvilgiu yra labai 
sunkios, štai gautas vieno ku
nigo laiškas, kuris keliais pavyz
džiais nušviečia kunigų būklę.

Miestuose
“Kai kun. Krivaitis dirbo Vil

niuje, Šv. Mikalojaus bažnyčio
je, gyveno ant zakristijos, o sa
vo lagaminus laikė bažnyčios 
bokštelyje.” (Dabar, kai jis tapo 
Vilniaus arkivyskupijos valdyto
ju, gavo visai žmonišką butą). 
Vienos miesto parap. .klebonas 
įsitaisė ant bažnyčios lubų; jo 
butas — be langų, nuolat- švie
čia elektra. Kitos parapijos 
(irgi Vilniuje) klebonas įsitaisė 
toje pašiūrėje, kur seniau plot- 
keles kepdavo. “Kai gyvenda
mas Vilniuje norėdavau jį ap
lankyti, turėdavau pas jį pro 
langą laipioti. Jo bute tualeto 
vietoje stovi — kibiras... Vie
nos P. senamiesčio parapijos 
klebonas Įsitaisė sau buveinę se
noj šaltoj trobelėj, kur seniau 
statydavo procesijos vėliavas. 
Tai drėgna, šalta patalpa... reu-

Provincijoje
Šitaip yra miestuose. Provin

cijos, miestelių, bažnytkaimių 
■kunigai vieni įsikūrė šventorių 
sandėliukuose (vietovės pralei
džiamos, kiti lavoninėse, treti 
pasistatė sau kuklius namelius 
netoli nuo bažnyčios, ketvirti 
samdosi butelius privačiuose na
muose. A. miestelio kunigai

deonu. Vos vaišėms pasibaigus, 
organizatoriai ir buto savinin
kas, pas kurį buvo vaišės, gavo 
“daug velnių” ir kelis kartus tu
rėjo partijos atstovui aiškintis, 
kam kvietė kunigą.

Klaidingas manymas
Atrodo, komunistai mano, jog 

žmonių sąmonėje religija laiko-

apsigyveno klėtyje be lan
gų, bet jau langai įrengti, klė
tis nudažyta. D. parapijos kuni
gas kelis metus gyveno pas se
nelius. Nuvažiavęs matydavau 
seneliuką su apatiniais, neužseg
tais ... Neseniai jis gavo kam
barį kaime U/2 km nuo mies
telio. Kambarys mažutis, su 
mediniais dūmtraukiais, o už 
sienos — šeima su mažais vai- si bažnyčių ir kunigų aprangos 
kais.” Kai kasdien, žiemą ir va
sarą, lyjant ir sningant, reikia 
tokiam seneliui pusantro kilo
metro nueiti į bažnyčią, tai sun
ki pareiga, ypač žiloj senatvėj.
S. parapijos klebonas įsitaisė 
moliniame trobesyje, o vasarą 
miega šventoriuje — palapinėje.

Jei užsienio lietuviams iš prin
cipo neleidžiama laisvai po Lie
tuvą važinėti, tai galbūt dėlto, 
kad nepamatytų ar akivaizdžiai 
nepatirtų, kaip ir kokiose patal
pose gyvena vietos kunigai. 
Šiaip nėra ko labai slėpti, nes 
iš gaunamų nuotraukų matyt, 
kad visų mokyklų mokiniai ge
rai apsirengę ir neišalkę. Ir šiau
dinių stogų labai sumažėjo, tie
siog'— retenybė.

Vieni sėja — kiti pjauna
Ir kitais atžvilgiais kunigai 

bei bažnytiniai tarnautojai yra 
skriaudžiami, užgauliojami, štai 
pvz. miestelėnai gauna po 15 arų 
sklypelius. Kunigams tai už
drausta,- bet kartais iš kaimyno 
gaunama 2-3 arų gabaliukas svo
gūnams užsiauginti ar gėlėms. 
Vienas senas kunigas tokiame 
darže pasisėjo kviečių, kurie už
derėjo nepaprastai. Kai daržo 
kviečiai buvo gubose, sekmadie
nį pamaldų metu atvažiavo ra
jono valdžios sunkvežimis, susi
krovė kviečius ir išsivežė. Tai 
akiplėšiškas nusikaltimas komu
nizmo šūkiui “kas sėja, tai ir 
pjauna”. Pasėjo kunigas, o der
lių pagrobė rajono valdininkai 
komunistai. Viename kaime, K. 
vietovės parap., jaunimas su
rengė vaišes ir pasikvietė kuni
gą iš kitos parapijos su akor-

grožiu, puošnumu, ir dėlto daro 
viską, kad kunigo gyvenimo są
lygos būtų kuo skurdžiausia ir 
kuo primityviausios. Todėl sten
giamasi padaryti kunigus skur
džiais, džiungliškais primity
viais varguoliais ir taip pa
žeminti jų autoritetą. Tuo būdu 
siekiama religinį jausmą bei 
mintį liaudies sąmonėje nuslo
pinti. Tikrovėje betgi religija 
remiasi kitu pagrindu. Kunigų 
diskriminavimu sovietiniai val
dovai nori juos suprimityvinti, 
bet tai nedaro garbės sovietų 
valdžiai ir komunizmui. Religi
jos pagrindas yra žmogaus sie
los gelmėse, kurios išlieka ir 
persekiojimo laikais. Kaip anti
kinės Romos katakombos neįvei
kė krikščionybės, taip jos ne
įveiks ir sovietinis persekioji-

Vatikanas. Reuterio agentū
ros pranešimu, Vatikano krikš
čionių vienybės sekretoriato pa
reigūnas mons. J. Willebrands 
su delegacija išvyko Sov. Sąjun- 
gon tartis su rusų ortodoksų 
bendrijos atstovais teologiniais 
klausimais.

Dirbtiniu dantų
v- V

atsipalaidavimo 
nereikia bijoti

Daugelis turinčių dirbtinius dantis yra paty
rę nemalonumų, kai plokštelė iškrenta, iš
slysta ar pradeda slankioti kaip tik negeru 
laiku. Negyvenkite baimėje, kad ir jum* taip 
neatsitiktu. Tik truputi uždulkinkite FASTEETH, 
šarminių miltelių (be rūgšties) ant jūsų dirb
tinių dantų. Jie geriau laikysis »r jūs daug 
patogiau jausitės. Neatsiras rūgščių. Dings 
"plokštelių kvapas". Reikalaukite FASTEETH 
kiekvienoje cheminių gaminių parduotuvėje.

Janina Pakštienė

KAM PALIKTI TURTĄ?
Lietuvoje arti 100% tautiečių mir

dami palikdavo savo turtą šeimos na
riams ar giminėms. Dalį turto už
rašydavo viešosioms institucijoms — 
bažnyčiai, mokykloms, fondams. Šia
me kontinente yra įvairiau, šio kraš
to žmonės palieka turtus kartais ir 
šunims. Didelis nuošimtis palieka 
turtą draugams, svetimiems — ne 
vien giminėms. Lietuviai Amerikoje 
ir Kanadoje irgi “suamerikonėjo”.

Kiekvienas lietuvis, ypač be šei
mos, turi padaryti testamentą. Ge
riausia turtą palikti savo šeimos na
riams ir giminėms, tik dalį kitiems. 
Labai skaudu būna, kai mirusis pa
lieka turtą svetimiems, o giminės tu
ri palaidoti, ir lieka maži vaikai. 
Palaikykime lietuviškus papročius. 
Giminė buvo ir liks.

Jau keli atsitikimai buvo, kai mi
rusieji turtą paliko svetimiems, nu- 
skriausdami savo gimines, net vai
kus. Broliai ir seserys lieka broliais, 
vaikai — vaikais, nesvarbu, kad blo
goj nuotaikoj buvo savininkas, dary
damas testamentą. Nėra girtinas da
lykas, kai svetimas žmogus ateina 
į šeimą kaip “geriausias draugas” ir 
pradeda dalyti svetimą turtą savo 
naudai Garbingas žmogus ir gavęs 
palikimą, turėtų didesnę dalį turto 
atiduoti giminėms. Kam skaudinti ar
timuosius, o ypač likusius Lietuvo
je? Giminės Lietuvoje savo artimuo
sius išleido į svetimą kraštą, atiduo
dami paskutinį litą, kad jų brolis ar 
sesuo “amerikonu” pasidarytų ir 
jiems pagelbėtų, o čia atsiranda fano-

KANADOS 
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Iš kultūros kong>eso; viršuje posėdžiauja sporto sekcija r— Kalba 
sekcijos vadovas J. Bagdonas; prezidiume — J. Šoliūnas, P. Žum- 
bakis, V. Žemaitienė, V. Adamkavičius (nuotr. Ed. Šulaičio); apa
čioje dalyviai klauso dr. J. Girniaus paskaitos. (Nuotr. E. Eivos)

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

DAIL. ŽIBUNTO MIKŠIO, šiuo 
metu Paryžiuje gyvenančio grafiko, 
paroda surengta gruodžio 2-10 d. Či
kagos Čiurlionio Galerijoje. Šis 1923 
m. Kaune gimęs dailininkas išstatė 
85 piešinius, kurių dauguma yra kny
gų iliustracijos ar “Ex libris’ai”. 
Taip pat yra aštuoni kiek didesnio 
formato linoleumo raižiniai. DaiL 
Mikšys, kuris yra aktorės ir režisorės 
Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės sū
nus, čikagiečiams parodė daug kos
tiuminių figūrų ir rašmeninių kūri
nėlių, sukurtų pagal paskirus žodžius 
ar priežodžius. Kaikurie jo darbai yra 
tokie mažučiai, kad reikia beveik pa
didinamojo stiklo, norint matyti, kas 
juose rašoma ar vaizduojama. Dai
lininkas yra studijavęs Stuttgarto 
meno akademijoje, o vėliau Prancū
zijoje. Atvykęs į Čikagą lankė me
no instituto litografijos kursus. Su 
savo darbais yra pasirodęs Kaune, 
Niujorke, Braunšveige, Detroite, Pa
ryžiuje, Erlangene, Čikagoje ir kitur. 
Apie jį vienas vokiečių meno kriti
kas rašė: “Nuo ankstyvosios jaunys
tės Mikšys užsiangažavo žodžio me
nui, kuris jam turi pirminę išsako
mąją vertę. Grafika jo kūryboje iš
ryškina etines ir asmenines vertybes, 
kurios klasikos dvasia atskleidžia žo
dyje bei žmogaus tipe. Tuo keliu 
Mikšys priėjo prie asmeniškai atjaus
to eilėraščių ir citatų pristatymo gry
nų rašmeninių paveikslų formoje, 
kur daiktų, sakytume, atvaizdavimas 
turi visiškai subordinuotą reikšmę... 
Rašmeniniuose paveiksluose, kostiu
minėse figūrose, taipgi vaizduodamas 
smulkiąją augmeniją, muzikos instru
mentus, asmeninius simbolius arba 
griūvančius ir apdulkėjusius Pary
žiaus senamiesčio fasadus, Mikšys 
bando išsakyti grynąjį atradėjo 
džiaugsmą, betgi su rezignacijos do
ze, lyg nujausdamas, kad nebus ki
tų suprastas ir turės sugrįžti į savo 
rezervuotumą”.

jųjų ateivių tėvų. Parapijos klebo
nas buvo žadėjęs dalį iškilmių pra
vesti lietuvių kalba, abiem (lietuvių 
ir anglų) kalbom buvo tik krikšto 
atnaujinimas prieš šv. Mišias ir dalis 
pamokslo.

LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRE- 
SO metu Pedagoginio Instituto at
stovai dalino rotatoriumi spausdin
ta leidinėlį — pasiūlymus, čia yra 
labai liūdnų teigimų lituanistinio 
švietimo reikalu. Vienoje vietoje yra 
sakoma: “Per devynetą veiklos metų 
Institutas savo darbo bare, be kitų 
lietuviškajam švietimui nepalankių 
sąlygų, yra susidūręs ir su tokiomis 
aplinkybėmis, kurios kyla iš mūsų 
pačių bendruomeninio gyvenimo me
chanikos. Viena iš tokių aplinkybių, 
jau kuris laikas slopinančių lietu
viškąją mokyklą, yra švietimo pali
kimas visų kitų visuomeninių reikalų 
sąrašo gale. Tarp švietimo ir kitų kul
tūrinių apraiškų reikalingos pusiau
svyros nebuvimas mūsų bendruome
niniame gyvenime yra sudaręs tokį 
ispūdį, jog pradėta abejoti net pa
čios mokyklos reikalingumu. Be dau
gybės smulkesnių pavyzdžių, tokios 
emigrantinės pažiūros pavyzdžiu ga
li būti ir tas faktas, jog kai Jnirie 
net stambesnieji lietuvių išeivijos 
telkiniai ligi šiol dar nespėjo suor
ganizuoti aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos, o tebesitenkina tik pra
dine. Kitose gi vietose, kaip žinome, 
ir tasai pradinis mokslas tebėra ap
gailėtinai skurdus: vietoje sistemin- 
gesnio švietimo tebesitenkinama lie
tuvišku padainavimu ir “Kubilo” ar 
“Klumpakojo” pašokimu”. Duodama 
žinių apie patį Institutą, kurios irgi 
nėra džiuginančios. Per 9 veiklos 
metus į Instiutą buvo įsiregistravę 
117 klausytojų, iš kurių nutrupėjo 
net 83. Į neakivaizdinį Instituto sky
rių buvo įstoję 65 studentai ir iš jo 
nutrupėjo 31.

ČIKAGOJE TURIMA ne tik daug 
vargo su lietuvių įsteigtomis ir val
dytomis kapinėmis, kur buvo panai
kintos senosios laidojimo tradicijos, 
bet ir su lietuvių įsteigtomis parapi
jomis. Kaikuriose lietuviškas žodis ar 
senosios tradicijos irgi naikinamos. 
Daugelio parapijų biuleteniai yra 
spausdinami labai bloga lietuvių kal
ba, nors angliškoji jų dalis yra pui
ki. Bet daugeliui tautiečių tai yra 
vieša paslaptis, kuriai norima užsi
merkti arba bent nieko apie tai ne
girdėti. Neseniai “Naujienų” dien
raštyje buvo atpasakotas atsitikimas 
didžiausioje lietuvių parapijoje Ame
rikoje — Marquette Parke, kur pir
mosios Komunijos iškilmės toje pa
rapijoje buvo atliktos vien tik ang
liškai, nors gan daug vaikų buvo nau-

ŽYMUSIS FOTOGRAFIJOS meni
ninkas kun. Algimantas Kezys, SJ> 
vėl pasirodys su naujais darbais Či
kagos lietuvių visuomenei. Jo kūry
bos paroda rengiama Jaunimo Cent
ro patalpose, šis foto menininkas yra 
sukūręs ir Lietuvių Fotografijos Ar
chyvą, kuris jau kartą per mėnesį 
pradėjo ruošti paskaitas, skaidrių de
monstravimą, foto parodas, net yra 
numatęs įsigyti garsinį filmavimo 
aparatą. Tai tikrai sveikintinas nau
jas judėjimas, kuris labai svarbus 
lietuviškosios veiklos bei kultūros 
įamžinimui.

JAUNO KOMPOZITORIAUS Da
riaus Lapinsko opera “Maras”, ku-

(Nukelta į 7-tą psl.)

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinin'S i? pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus į^lymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.DJLM.NJ*t.

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

skaidrus 
šviesus . 
tamsus
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______  __ _ 7. Vkg. Jurašienei už darymą nuo- 
BENDftUOMENBS VALDYBOS IR sausio 27 d. Jaunimo Centre ruošia- trtuk^), ....... . ,

_______ _______ _ J , -RGANIZACUŲ PIRMININKŲ po- mas 5 metų sukaktuvinis balius, ku- magnetofom- 
me Ryliškių kaime, Dzūkijoje, atida- part*įL reik*lavunams- sėdyje nutarta nepriklausomybės rio metu bus įteiktos laimėtojams S “į“"*- rwAf.wi* ir
ryti Bejaos BOaros vardn pandla. ataadfe. laur*. Vldyb.

n} pneš ar po vasario lotosios, su- MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ žie p p Beržiniams, Dirsėms, Patam- 
darant kaip galint geresnę progra- mos kursai rengiami 1967 m. gruo- 
mą. Nutarta išleisti leidinį Hamil- da0 26 — sausio 1 d. Dainavoje. Iš 
tono lietuvių veiklos 20 metų ir Lie- Hamiltono galėtų vykti didesnis skai- 
tuvos penkiasdešimtmečiui paminė- čius problema su ke
ti. Leidinio vyr. redaktorius St. Da- lione Dainava yra pasiekiama tik 
liūs, korespondencijai J. Pleinys, automobiliais. Todėl globėjai prašo 
leidinio lešų-aukų telkimui F. tėvelius ir kitus padėti jaunimui pa-
Rimkus. Sąrašas aukojusių virš $5 siekti Dainavos stovyklavietę. Galį 
bus talpinamas leidinyje. Organiza
cijos prašomos ligi vasario mėn. pa
baigos pristatyti St. Daliui savo ap
rašymus ir nuotraukas. — Dėkoja
me mons. dr. J. Tadarauskui už visų 
posėdžiautojų priėmimą ir pavaiši
nimą. — Bendruomenės valdyba dė
koja veteranų ir šaulių organizaci
joms už gražiai suruoštą minėjimą. 
Tik gaila, kad rengėjai užmiršo vy
riausią Hamiltono lietuvių organą sa
vo pagerbime paminėti. — Bendruo
menės valdybai baigiant kadenciją ir 
pareiškus atsistatydinimą visuotinia
me susirinkime, sudaryta komisija 
naujai valdybai sudaryti. Į rinkimi
nę komisiją įeina: F. Enskaitis, F. 
Rimkus, J. Bajoraitis, K. Lukoševi
čius, A. Cibas. Norintieji dirbti 
Bendruomenės valdyboje prašomi 
kreiptis į tuos asmenis. Valdyba.

KALĖDŲ EGLUTĖ šeštad. mokyk
los mokiniams ir jos dar nelankan
tiems, nuo 4 metų amžiaus, įvyks 
gruodžio 17, sekmadienį, Jaunimo 
Centro salėje 4 v. p. p. Maloniai kvie
čiame ir tėvelius atsilankyti. Kalėdų 
atostogoms mokiniai paleidžiami 
gruodžio 16 d. po visų pamokų. — 
Prašome tėvus sumokėti mokyklos iš
laikymui dalį mokesčio, kurie dar ne
mokėjo. Mokyklos vedėjas

TAUTOS FONDO skyrius suren
gė priesadventinį vakarą, davusį pel
no. Prie vakaro pasisekimo daug kas 
prisidėjo. V-ba dėkoja visiems TF 
rėmėjams ir reiškia ypatingą padė
ką mons. dr. J. Tadarauskui už viso
keriopą paramą ir už nuoširdų pa
rengimo garsinimą bažnyčioje.

LORETTO AKADEMIJOS metinio 
bazaro atidarymui garbės svečiu vi
sada yra pakviečiamas vienas mies
to žinomų asmenų. Šiemet toji gar
bė atiteko lietuvių par. klebonui 
mons. dr. J. Tadarauskui, kuris ten

ROJAUS KULTŪRA

kevičius. Diskusijose dalyvavo: iš J. 
A. V. grįžęs istorijos dr. J. Jurginis,

ti “kultūros namai”, nors jo gimta- 
viete yra Savilionių kaimas. Oficia- x _. . , . _ _
liai skelbiama, jog namams velionies un-to dėstytojas L. Kapo

čius, “Pergales” žurnalo red. A. Bal
takis, Kompozitorių Sąjungos sekr. 
P. Tamoliūnas, rašytojas J. Būtėnas,

Visiems dalyvavusiems pobūvyje ir 
prisidėjusiems nuoširdžiausias ačiū:

@ LI ETU VIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

vardas buvo parinktas dėlto, kad jis Hamiltono galėtu vykti didesnis skai-

mono” kolchozą. Atidaryme dalyvavo J 2 A x j .. 
kompartijos sekr. A. Sniečkus, “pre- mstituto katedros vede-
zidentas” M. šumauskas, kultūros 
“ministeris” L. šepetys, “Tiesos” 
vyr. red. -G. Zimanas, iš Montrealio 
grįžęs A. Laurinčiukas, kultūrinių ry
šių komiteto pirm, pavaduotojas V. 
Kazakevičius, rašytojai A. Baltrūnas 
ir K. Maurukas, velionies brolis 
Vincas Mizara ir eilė žemesnio ran
go vietinių partiečių. Pagrindinį žo
dį tarė A. Sniečkus, ligi dangaus de
besų kėlęs velionies “nuopelnus” ne 
tik sovietų okup. Lietuvai, bet ir jos 
okupantams: “Mes tvirtai sakome, 
kad Rojus Mizara visada buvo gre
ta tų tauriųjų tautiečių, kurie savo 
internacionaliniu įsitikinimu gynė 
Tarybų Sąjungą...” (“Tiesa” 269 
nr.) Nusiskundęs, kad “lietuviški 
reakcionieriai” net mirusio R. Miza- 
ros nepaliko ramybėje, A. Sniečkus iš 
jų tarpo išskyrė “NL” red. J. Karde
lį: “šitaip šlykščiai pasielgė ir Mon
realyje leidžiamo laikraščio redakto
rius J. Kardelis, kuris po rašytojo 
mirties šmeižė šį nusipelniusį lie
tuvių tautos žmogų” (“T” nr. 269). 
Papasakojęs apie susitikimus su R. 
Mizara Amerikoje ir Lietuvoje, A. 
Laurinčiukas jį pristatė kultūros na
mų atidarymo dalyviams kaip... 
Prometėjų, dalijusį ugnį ir niekada 
neužmiršusi Dzūkijos.

SPALIO PARAŠTĖJE
Spalio revoliucijos penkiasdešimt

mečio proga kompartijos spauda net 
keletą mėnesiu liaupsino nepaprastus 
Sovietų Sąjungos laimėjimus, kurie 
yra pasiekę ir jos okupuotą Lietu- 
va. Tikrąjį tų “laimėjimų” vaizdą tlja< 
padeda susidaryti lapkričio 19 d. 
Šiauliuose įvykusi piniginė-daiktinė 
loterija, “Tiesos” 271 nr. paskelbta 
laimėjimų lentelė su oficialiomis lai
mėtų daiktų kainomis. Darbininko 
mėnesinio uždarbio vidurkis Lietu
voje dabar yra apie 86-90 rublių, kai 
tuo tarpu JAV ir Kanadoje tokią 
sumą darbininkas uždirba per savai
tę. Ką reiškia tautiečiui Lietuvoje 
tos kainos, mes pajusime tada, kai 
jas, proporcingai savo uždarbiui, pa
didinsime keturis kartus. Kanados ir 
Amerikos lietuviams tada kainuotų: 
dulkių siurblys “Saturnas” — $160, 
skalbimo mašina “Ryga-60” — $388, 
šaldytuvas “Saratov” — $600, šaldy
tuvas “Dnepr” — $800, elektrinis 
skustuvas “Charkov” — $90, mote
riškas megztinis — $99.60, vyriškas 
megztinis — $80.80, televizijos pri
imtuvai “Rekord” — $840, “Temp-6” 
— $1364, “SignaI-2” 
ratis/‘Kregždutė” — 
las “IŽ-Planeta” — $2300, motocik
las “IŽ-JUK” 
automobilis “Moskvič-408” 
045.

APTARĖ “GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kultūrinių ryšių komiteto prezi

diumo posėdyje buvo aptarta buvu
sioji, dabartinė ir busimoji “Gimtojo 
Krašto” linija. Kadangi šis savaitraš
tis skiriamas ne tik užsienyje, bet ir 
Lietuvoje gyvenantiems tautiečiams,

jas S. Kregždė, užsienio reik, “minis
terijos” skyriaus viršininkas V. Bar
kauskas, kultūros ryšininkai — pirm. 
R. Petrauskas ir pavad. V. Kazake
vičius, kadaise buvęs “GK” vyr. red. 
pavaduotoju. Jį dabar yra pakeitęs 
Kuršėnuose 1937 m. gimęs ir Vilniu
je studijas baigęs žurnalistas Jonas 
Lukoševičius. Su V. Kazakevičiaus 
pasitraukimu “GK” puslapiuose re
čiau sutinkamas pasidarė išeivių, 
rašytojų kūrinių ištraukos, susilpnė
jo tvirtumu nepasižymėjusi išeivi
jos kultūrinė kronika, šiaipjau visi 
mūsų įvykiai buvo ir tebėra nutylimi, 
išskyrus vieną kitą lietuvių komunis
tų nereikšmingą žingsnį po svetimu, 
nuo tėvynės nutolusiu dangum. Bet- 
kokią informaciją šioje srityje, ma
tyt, yra uždraudusi kompartija.

PAŽAISLIUI — 300 METŲ
Lapkričio 20 d. sukako 300 metų 

nuo to laiko, kai buvo padėtas ker
tinis akmuo senajai bažnyčiai. Ši 
sukaktis buvo atžymėta Pažaislyje 
sušaukta menotyrininkų, architektų 
ir istorikų konferencija. Pažaislio 
bažnyčia, garsėjusi Lietuvoje kaip 
Marijos šventovė, ir vienuolyno pa
statai yra perduoti Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjui. Atlikus 
restauravimą ir mokslinių tyrinėji
mų darbus, Pažaislyje įsikurs M. K. 
Čiurlionio muzėjaus skyrius, kuria
me bus išstatyti senųjų laikų tapybos 
kūriniai. Šį nutarimą, nesiskaityda- 
ma su tikinčiųjų jausmais, padarė 
religijos “laisvę” skelbianti kompar-

lione. Dainava yra pasiekiama tik

savo automobiliais nuvežti jaunimą į 
šią stovyklą prašomi paskambinti J. 
Pleiniui tel. JA 7-4876. Visos kelio
nės išlaidos bus padengtos.

JAUNIMO ŠOKIAI, ruošti gruo
džio 2 d., praėjo gana gražioje nuo
taikoje. Dalyvavo nemaža jaunimo. 
Prieš šokius vietos moksleiviai atei
tininkai su svečiais iš Toronto turėjo 
bendrą susirinkimą. Kalbėjo svečias 
iš Čikagos kun. J. Borevičius, SJ. Jis 
palietė tris klausimus: kultūros kon
gresas ir jaunimas; ar tikrai Dievas 
yra miręs; pasirinkimas profesijos. 
Po savo kalbos svečias gana įdomiai 
pravedė diskusijas, į kurias jauni
mas gyvai įsijungė. Sekmadienį visi
vyr. moksleiviai ateitininkai su sve- Varnui, C. Mateliams, J. Sears, M. 
čiais iš Toronto dalyvavo 10 vai. 
pamaldose, o po pamaldų pasivaišinę 
kukliais užkandžiais Jaunimo Centre 
išvyko apžiūrėti Hamiltono įdomes
nių vietų.

KUN. J..BOREVIČIUS, SJ, gruo
džio 5 d. dalyvavo jaunesniųjų moks
leivių susirinkime ir pravedė gana 
įdomų pašnekesį. Ateitininkiškasis 
jaunimas kun. J. Borevičiui, 
nuoširdžiai dėkoja. J. P.

siams, R. H. Grovams, Toliams, Pili
pavičiams, Sakalams, Klevams, Sen- 
kams, Meškauskams, E. Mačiulaitie- 
nei, Gujams, Didžbaliams, Vainaus
kams, Mileriams, Staniams, Stun- 
džiams, Bajoraičiams, E. Giedraitie
nei, Erštikaičiams, Kochanskams, Sa
kams, Pranckevičiams, Jaraičiams, J. 
Mačiams, B. Mačiams, Juškevičiams, 
O. Laugalienei, Stungevičiams, Sta
nevičiams, Žioboms, Kažemėkams, V. 
Kybartams, Vitkevičiams, Bartu- 
liams, žebertavičiams, Babinams, Jo
nikams, Žilinskams, Leparskams, Ma- 
žulaičiams, Navickams, Rimkams, Si- 
melaičiams, A. Dženkaitienei, Baran- 
čiukams, Garliauskams, A. Okienei, 
Kočynskams, Steinmeyeriams, Hum- 
meliams, Hybams, Vėberiams, Pau
liukams, Pliurams, Gasiūnams, Fal- 
kauskams, ' Asmanavičiams, Stan
kams, Kanopkoms, Jankams, Virkie- 
čiams, Martinkams, Skaisčiams, Kri- 
vinskams, J. Lakučiui, Mačiuliams, 
Tėveliams, Gudeliams, Vengriams, I.

LIETUVIU ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS naujoji centro valdyba Det
roite pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Vytautas Alantas, vykd. vicepirm. 
Vladas Mingėla, vicepirm. ryšio rei
kalams Antanas Gintneris, sekr. Al
fonsas Nakas, ižd. Vladas Selenis. 
Pirmajame posėdyje nutarta atgai
vinti susilpnėjusią skyrių veiklą ir 
steigti naujus. Šiais reikalais rūpiu-

— $1412, dvi- 
$184, motocik-

$3720, nedidelis
— $18,-

TEATRO RŪMAI
Panevėžyje baigiamas statyti stiklo 

ir betono pastatas — naujieji dramos 
teatro rūmai, kurių projektą yra pa
ruošęs architektas A. Mikėnas. Žiū
rovams skirtoji salė turės 600 vietų 
ir orui vėsinti įrenginius. Ji taipgi 
pasižymėsianti gera akustika. Moder
niai įrengta scena esanti didesnė už _
pačią salę. Scenovaizdžiu keitimą pa- “7^^ ‘^^7 ir’sukviė^ems ka- 
spartins hidrauliniais pakėlėjais ap- * 
rūpinta sukamoji aikštelė. Aktoriams 
yra įrengti grimo ir persirengimo 
kambariai, repeticijų salė, dušai. 
Naujajame pastate taipgi įsikurs de
koracijų dirbtuvės, o erdviuose prie- 
saliuose bus galima rengti dailės 
parodas.

STAKLINTNKŲ SEMINARAS
Smulkiamodulinių krumpliaračių 

frezavimo staklių analizės, tyrimo ir 
tobulinimo klausimus Vilniuje svars
tė staklininkų seminaras, kuriame, 
be Lietuvos, dalyvavo staklių pra
monės specialistai iš Maskvos, Lęnin- 
grado, Odesos, Saratovo, Tomsko, 
Iževsko, čeliabinsko, Krasnojarsko ir 
kitų Sovietų Sąjungos vietovių. Se
minaro dalyviai išklausė 13 prane
šimų, jų tarpe technikos mokslų dr. 
prof. B. Taico, technikos mokslų 
kandidato S. I. Ceitlino iš Maskvos, 
technikos mokslų kandidatų — sverd- 
lovskiečio B. šunajevo ir vilniečio V. 
Pliuškio. V. Kst.

WINNIPEG, Man.
PARAFUOS BAZARAS - MUGĖ 

praėjo su geru pasisekimu; gauta 
$1.424,17 pelno. Paruošiamuosius 
darbus atliko: K. Mažeika, P.” Bag
donas, I. Galinaitytė, J. Demereekas, 
M. Grabienė. Per tris dienas kas va
karą buvo duodama šilta vakarienė, 
kuriai visus patiekalus, su pagalba ki
tų ponių, aukojo šeimininkės. Kas 
vakarą veikė bufetas, kurį tvarkė St 
Surdokas ir P. Matveičiukas; loteri
ja, kurios bilietėlius platino S. Die- 
lininkaitienė. šokolado loteriją tvar
kė G. Galinaitienė. Ketvirtadienį šei
mininkavo O. Jančiukienė ir E. Ba- 
nikonienė, penktadienį — A. Balčiū
nienė ir T. Timmermanienė, šešta
dienį — B. Jančiukienė, K. Kalasaus- 
kienė ir V. Zavadskienė. Didžiųjų 
fantų traukimą tvarkė E. Fedaras. 
Laimėjo “Commg” bliūdus — E. 
Bagdonas, bevielį telefoną — K. 
Pran., autom, kavininką — J. Ma
lišauskas, elektrinį laikrodį — E. Ja- 
neliūnas, Regina, Sask., radiją — E. 
Bagdonas, staliukų rinkinį — P. Sat- 
kūnas, McGregor, Man., džiovintuvą 
— Alb. Marozas, elektr. keptuvę — 
G. Gustys, Kenora, Ont, elektr. dan-

tų šepetuką — S. Brazauskas, Porta
ge la Prairie, Man., keptuvę — N. 
žiminskaitė, šutintuvą — G. Stanke
vičius, plaukų džiovintuvą — A. Fid
ler, šutintuvą — B. Yauga, Calgary, 
Alta, virtuvės peilių rinkinį — J. 
Shiminsky, Bienfait, Sask., foto apa
ratą — R. Marshall, džiovintuvą — 
B. Sodaitis, Čikaga, elektrinį laikro
dį — J. Bartnik, moterišką laikro
dėlį — dr. A. Yauniškis. Šie visi lo
terijai daiktai buvo dovanoti lietu
vių verslininkų: H. Barkauskaitės, 
V. Borax, A. Bujoko, M. Bukausko, 
O. J. Demereckų, J. Januškos, V. E. 
Januškų, A. Kuncaičio, J. Mikalaus
ko, N. Milejszo, Mordue ir St Sur- 
doko. Bazaro knygutei skelbimus da
vė: J. Smaižys, Valley Cleaners, dr. 
A. Yauniškis ir dr. H. Kriščiūnas. 
Gautas pelnas bus panaudotas skolos 
grąžinimui.

Į AUGŠTŲJŲ MOKYKLŲ “AM- 
Stars” futbolo rinktinę įėjo V. Kriš
čiūnas.

MEDŽIOTOJAI džiaugiasi šio ru
dens gera stirnų medžiokle. Beveik 
visi išpildė savo “normas”. Kor

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 JO—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt 9.30—3 v.p.p.

Augšti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas^

St Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvu pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

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

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPUS BET KURIUO LAIKU.
MI 83400 ANCASTER, ONT.

SJ,

nemokamai J. C. sale; kun. J. Bo- 
revičiui už turiningą pamokslą, pri
taikintą šios garbios šventės progai; 
svečiams iš Toronto už dalyvavimą: 
gen. konsului J. Žmuidzinui ir Po
niai (taipgi už tartą žodį šios šventės 
proga); Stp. Kairiui už turiningą pa
skaitą; broliams — ginklo draugams 
— Toronto Pūtvio šaulių kuopos va
dui St. Jokūbaičiui ir dalyviams su 
šaulių vėliava.

Nuoširdus ačiū Hamiltono tauti
nių šokių grupės “Gyvataras” vado
vei p. Breichmanienei už šokių pro
gramą ir jaunučių grupės vadovėms 
p. Jokūbynienei ir p-lei Tumaity- 
tei; Rimui Klevui už paskambinimą 
pianinu muzikinių kūrinių; Aid. Vo-

nadieciams pasakė kalbą. K. M.
MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 

KLUBAS lapkr. 12 d. surengė mažo
jo kalibro šaudymo varžybas. I v. 
laimėjo J. Mačiukas, II — A. Bal
nys, III — A. Kuras. — Lapkričio 
19 d. buvo surengtos molinių ba
landžių ir “handicap” varžybos. Iš 
16 jardų I v. laimėjo V. Sasnauskas, 
II — A. Rimkevičius, III — A. Ku
ras. “Handicap” Iv. — V. Apanavi
čius, II — P. Armonas, III — V. 
Sasnauskas. — Tarpklubinėse varžy
bose lapkričio 26 d. dėl pereinamo
sios taurės Hamiltono klubas pralai
mėjo geriau šaudžiusiems Toronto 
šauliams. — Gruodžio 17 d. klubo 
šaudykloje ruošiamas - “kalakutų” 
šaudymas. Bus šaudoma į taikinius ir 
į molinius balandžius. Šaudymas 
truks iki sutemų. — Gruodžio 22 d. 
Grand viešbučio II a. salėje ruošia
mas laimės ratas. Įėjimas iš Gore 
gatvės. Pradžia 7 v.v. — Tuoj po Ka
lėdų ruošiama zuikių medžioklė. Re
gistruotis pas P. Babiną tel. JA 9- 
9294 iki gruodžio 23 d. — 1968 m.

Visiems giminėms, artimiesiems, 
draugams ir bičiuliams už suruoštą 
mums iškilmingą mūsų 40-ties metų 
vedybinio gyvenimo staigmeną — 
saulėlydžio išvakares su džiaugsmo 
ašaromis nuoširdžiausią padėką reiš
kiame:

1. Mūsų didž. gerb. prelatui dr. J. 
Tadarauskui už maldą Visagaliui ir 
pradinį žodį.

2. šios staigmenos iniciatorei-ruo- 
šėjai Emai Berzinienei.

3. Programos vadovui B. Kronui 
ir poniai.

4. Už šiltus sveikinimo žodžius: sve
čiui iš Detroito žurnalistui St. Gar- 
liauskui, Hamiltono lietuvių koloni
jos kūrėjui Alf. Patamsiui, veteranų 
ir šaulių kuopos vardu ats. kap. Ant 
Ruzgiui, viešnioms, šiuo metu atvy
kusioms vizitui iš Lietuvos, p-lei 
Skripkutei ir ypač O. Stankevičiūtei, 
kuri padainavo solo ir labai šiltais 
žodžiais prisiminė prieškarinius lai
kus iš mano meninės ir kūrybinės 
pusės.

5. Visoms ponios, kurios savo ran
kutėmis pagamino tiek daug ir to
kio skanaus maisto.

Remeraitienei, Gureckams, K. Zad- 
lauskui, šešelgiams, Eismantams, Mi- lungytei už pranesinėjimą progra- 
kuckams, Aisbergams, Giedraičiams, 
P. Sadauskaitei, Jurgučiams, Bil- 
dams, L. Wyfel, Rusinavičiams, Miš
kiniui, Panavams, A. Kybartams, W. 
Solovams, Simkevičiams, A. Gode
liui, Venclovams, Deksniams, Matu- 
liūnams, Krištolaičiams, E. Meškaus
kui, E. Meškauskienei, J. Andrašiū- 
nienei, A. Mertins, E. Adler, Skū- 
dams.

Ema ir Bronius Milašiai
Hamiltonas, 1967. XI. 28.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVEN
TĘ paminėjome gruodžio 3 d. Auš
ros Vartų liet, parapijos bažnyčio
je buvo atlaikytos Mišios su “Li
bera” už žuvusius karius, šaulius, 
partizanus ir patrijotus. Po pamal
dų lietuvaitės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais, nešė vainikus prie 
kryžiaus žuvusiems pagerbti, o jas 
lydėjo visų lietuviškųjų organizaci
jų vėliavos. Prie kryžiaus žodį tarė 
Hamiltono Liet. Veteranų S-gos pirm. 
A. Ruzgys. Pagerbus žuvusius prie 
kryžiaus, vėliavos buvo suneštos į 
Jaunimo Centro salę, kur atidaromą
jį žodį tarė A. Ruzgys. Pranešėja A. 
Volungytė pakvietė į garbės prezidiu
mą: gener. konsulą J. Žmuidziną, 
mons. dr. J. Tadarauską, savanorius- 
kūrėjus — Vyčio kryžiaus kavai, ir 
šaulių kuopų vadus.

PADĖKA
Kariuomenės šventės rengėjai—ve

teranai ir L. D. K. Algirdo šaulių 
kuopa nuoširdžiai dėkojame: didž. 
gerb. mons. J. Tadarauskui ūž šv. 
Mišias su Libera ir pasinaudojimą

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON

PHILIPS

PHILIPS®
Ukoa the tiaM to build th* boot Vjt?

St. Catharines, Ont.
KARIUOMENES ŠVENTĖ. Nepri

klausomos Lietuvos kariuomenės 49 
m. atsikūrimo sukakties minėjimas 
buvo kitoks nei praeityje — be 'in- 
vokacijos ir žuvusiųjų už Lietuvos 
nepriklausomybę pagerbimo. Minėji
mą atidarė parengimų vadovas A. 
Švažas. Įnešus tautinę ir ramovėnų 
vėliavas, kun. B. Jurkšas paskambi
no pianinu “O Canada”. Buvo sumi
nėtos nepriklausomybės kovų dalyvių 
pavardės: Vyčio Kryžiaus kavalie
riaus A. Šukio, St. Ulbino ir St. Ma- 
cikūno. Ramovės skyriaus pirm. A. 
Šukys skaitė paskaitą. Meninę dalį 
gražiai išpildė Toronto Prisikėlimo 
parapijas mišrus choras, vad. kun. B. 
Jurkšo. Pirma dalis repertuaro: “Pa- 
buskim iš miego” — J. Žilevičiaus, 2. 
“Atsikėlus ankstųjį rytelį” — J. Ka
činsko, 3. “Oželis” — St Šimkaus, 4. 
“šiltas gražus rudenėlis” — J. Gruo
džio, 5. “Pradės aušrelė aušti” — 
B. Budrumo, žuvusių partizanų gar
bei poemą padeklamavo p. S. Zubric- 
kienė. Antra dalis koncerto: 6. “Li
no žiedas” — J. švedo, 7. serenada 
“Baltijos jūra” — R. Antolisio, 8. 
vergų choras — “Lėkit mintys” G. 
Verdi. Priedo choras padainavo: 
“Močiut močiute”
ko ir “Karteliai sulojo” B. Jonušo. 
Padėkos žodį tarė Ramovės vardu 
pirm. A. Šukys. Choro vadovui kun. 
B. Jurkšui ir S. Zubrickienei įteik
ta po gėlių puokštę. Meninė dalis už
baigta Lietuvos himnu. Vaišių metu 
solo ir choristai padainavo liaudies 
dainų. Lapkričio 26 d. Tėvų pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje atlai
kytos Mišios už žuvusius kovotojus. 
Pamaldose dalyvavo tautinė ir ra
movėnų vėliavos. Po Mišių giedotas 
Lietuvos himnas. R-nas

Delhi, Tillsonburg
DAILĖS PARODA. Lietuvių šv. 

Kazimiero par. salėje gruodžio 17 d., 
po 11 vai. pamaldų atidaroma S. B. 
Kvietienės tapybos paroda. Bus iš
statyti aliejaus, akvarelės ir kolažo 
darbų. B. S.

25" SPALVOTA TELEVIZIJA

MODELIS T2206

M. Petraus-

Pilnai transistorinis priimtuvas AM-FM 
STEREO RADIJAS. 4 greičių aumotatinis 

plokštelių keitėjas.
4 dvigubi garsiakalbiai.

Daug vietos sudėti plokštelėms.
Augštis 2614"
Plotis 18"

Mod. R37 STEREO REG. $459.00

Dabar 4399.00

mos eigos; visoms Hamiltono liet, 
organizacijoms ir vadovybėms už 
dalyvavimą su vėliavomis bažnyčio
je, prie kryžiaus ir J. C. salėje; mū
sų jaunučiams tautinių šokių šokė
jams už pašoktus du šokius.

Hamiltono Veteranų S-gos valdy
bos ir L.D.K. Algirdo Šaulių kuopos 
vardu nuoširdžiai dėkojame p.p. J. 
Stankams už priėmimą savo rezi
dencijoje mūsų didž. gerb. svečių iš 
Toronto: gen. konsulo J. Žmuidzino 
su Ponia, Stepo Kairio ir Toronto 
veteranų vadovybės. Vaišių metu Ha
miltono Veteranų v-bos pirm. A. Ruz- 
gys tarė padėkos žodį svečiams iš 
Toronto ir p.p. šeimininkams už vai
šes.

Į lietuvaičių pastabas dėl dirbtinių 
gėlių vainikų, kurie Veteranų ir L. 
D. K. Algirdo šaulių Kuopos var
du buvo padėti prie kryžiaus žuvu
sioms mūsų didvyriams pagerbti pa
aiškiname. Veteranų ir šaulių kuopos 
valdybos labai atsiprašome gerb. tau
tiečius už nesklandumus ir kartu pa
siaiškiname: veteranai Hamiltone įsi
steigėme tik prieš kelis metus, o mū
sų skyrius negausus, šaulių kuopa 
įsisteigė tik pernai su labai mažu 
narių skaičiumi. Iš surenkamo na
rio mokesčio turime nemažai išlai
dų įvairiems susirašinėjimams, ku
rie susiję su kariuomenės šventės 
paminėjimu ir ‘kitomis šventėmis bei 
įstaigomis. Tačiau į mielų tautiečių 
daromas pastabas atkreipsime dė
mesį.

Hamiltono Liet. Veteranų ir L.D.K.
Algirdo Šaulių kuopos valdybos

168 Locke St. S. 
JA 2-5028

color tv
as it should be

Norite pirkti spalvotą televizijos aparatą? 

Kreipkitės pas mus. 5 dieną išmėginimo 

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

pats geriausios.

Šio modelio reg. kaina $995.00

Dabar galite išmainyti savo seną 

priimtuvą.

Skirtumas tik $795.00

ST—7 (PHILIPS R37 — 2 COL)

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.

Darbo valandos

Kreiptis pas AL Pilypaitj, krautuvės vedėją

sis VL Mingėla. Ilgiau buvo sustota 
ties planuojamu metraščiu, kurio 
tikslas yra nušviesti sąjungos ir išei
vijos žurnalistų veiklą, paminėti žu
vusius ir mirusius žurnalistus, pa
pildant jį žiniomis apie išeivijos 
spaudą, publicistiniais straipsniais, 
poezija, feljetonais, karikatūromis 
bei kita panašaus pobūdžio medžia
ga. Redaguoti sutiko Vyt. Alantas, 
lėšas telkti — VL Selenis.

JUOZAS KAPOČIUS, išeivijai ir 
Lietuvai parūpinęs Lietuvių Enciklo
pediją, 60 m. amžiaus sukakties pro
ga buvo pagerbtas Bostono kultūri
niame subatvakaryje. Sukaktuvininką 
dalyviams pristatė prof. J. Puzinas, 
pabrėždamas dažnai kaikurių tautie
čių užmirštamą faktą, jog be J. Ka
počiaus ir šiandien lietuvių tauta 
dar nebūtų turėjusi Lietuvių Encik
lopedijos. Bostono LB apyt pirm. 
Ant. Matjoška sukaktuvininko var
dui įamžinti Lietuvių Fondui įteikė 
šimtą dolerių, žodžiu sukaktuvininką 
sveikino organizacijų ir bendradar
bių atstovai, o sveikinimų raštu bu
vo gauta ištisa jūra. Kažkodėl savo 
atstovo į J. Kapočiaus pagerbimą ne
siteikė atsiųsti nei veiksniai, nei dip
lomatai, pasitenkindami raštiškais 
sveikinimais, nors Lietuvių Enciklo
pedija yra ne tik kultūrinis, bet ir 
politinis laimėjimas Lietuvos išlaisvi
nimo kovoje. VLIKo vardu iš viso 
jokio sveikinimo nematyti gausiaja
me sąraše. Savo žodyje J. Kapočius 
teisinosi buvęs tik rangovu, nes tik
rieji LE leidėjai esą redaktoriai, 
bendradarbiai ir prenumeratoriai.

Vokietija
VOKIETIJOS LB KRAŠTO VAL- 

DYBA lapkričio 3-5 cLcL “Romuvoje”, 
Vasario 16 gimnazijoje, surengė su
važiavimą, kuriame, be valdybos na
rių, daylvavo 14 apylinkių pirminin
kų ar jų atstovų, 5 kraštų įgalioti
niai, 3 šeštadieninių mokyklų moky
tojai ir jaunimo sekcijos pirminin
kas. Krašto valdybos pirm. J. K. Va
liūno pranešimu, V. Vokietijoje yra 
apie 10.000 lietuvių, tačiau solidaru
mo įnašo surenkama tik apie 2.500 , 
DM, kai tuo tarpu LB kultūriniams 
parengimams, Vasario 16 gimnazijai 
kasmet reikia beveik 500.000 DM. 
Aukų iš Amerikos lietuvių gauna
ma apie 120-150.000 DM per metus. 
Pačių V. Vokietijos įnašas esąs aiš
kiai pennenkas. Pabėgėlių ministeri
ja nori, kad gimnazijai tvarkyti būtu 
sudaryta kuratorija, bet šiai minčiai 
nepritaria didžioji LB narių dalis. 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
penkiasdešimtmetį numatoma minė
ti kartu su latviais, estais ir Vokie
čių Baltų Draugija Bonnoje. Bend
ruomenės naująjį statutą pateikė 
ižd. J. Barasas. VLB nariai ateityje 
turės užpildyti įstojimo pareiškimus 
ir registruotis, bus skirtomi į pilna
teisius ir nepilnateisius narius. Šie 
statuto punktai sukėlė gyvas diskusi
jas. Daug kam nepatiko mintis, kad 
LB norima padaryti paprasta sąjun
ga, kuriai priklauso tik jon įsirašę 
nariai. Tai esą prieštarauja LB nuo
statams, tačiau šiuos reikalavimus V. 
L. Bendruomenei, kaip organizacijai, 
stato vokiečių įstaigos.

APYLINKIŲ PIRMININKŲ PRA
NEŠIMUS padarė: Burgsteinfurto — 
P. Žiemelis, Osnabruecko — V. Ža
liukas, Memmingeno — kum dr. J. 
Petraitis, Bonnos-Koelno — K. Dik- 
šaitis, Huettenfeldo — S.. Antanaitis, 
Kaiserlauterno—A. Jusevičius, Ham 
burgo atstovas kun. V. Šarka, Saa- 
ro pirm. A. Palavinskas, Stuttgarto 
— K. šimanauskas, Darmstadto at
stovas J. Stankaitis, Muencheno 
pirm. A. Brakauskas, Luebecko — 
P. Liegus, Weinheimo — E. Simo
naitis, Hageno — L. Vilčinskas, Dues- 
seldorfo atstovas K. Gumuliauskas, 
o Hannoverio pirm. K. Vilkaitis pra
nešimą buvo atsiuntęs raštu. Visose 
šiose apylinkėse LB narių skaičius 
svyruoja nuo poros dešimčių iki po
ros šimtų. Mokytojai nusiskundė, kad 
šeštadienines mokyklas lanko tik 10- 
20 vaikų. Darbą sunkina vadovėlių 
trūkumas, šeimų išsisklaidymas, tėvų 
nepaslankumas šiuo reikalu ir, žino
ma, vaikų jau užmiršta tėvų kalba, 
šias mintis suvažiavime kėlė moky
tojai: Osnabruecko — Vyt Rudys, 
Stuttgarto — kun. K. Senkus, o jas 
raštu atsiųstuose pranešimuose pa
kartojo Memmingeno m-klos mokyt. 
M. Budriūnas, Hamburgo — E. Ba- 
liulienė.

BAD WORISHOFENE, BAVARI
JOJE, Augsburgo vyskupas dr. J. 
Stimple pašventino naują šv. Ulri- 
cho bažnyčią, šios parapijos klebo
nas yra kun. Ant. Bunga. Koncele- 
bracinėse Mišiose dalyvavo trys lie
tuviai kunigai — kun. A. Bunga, 
kun. B. Liubinas ir kun. dr. Petrai
tis. Vienam 1.500 svarų varpui buvo 
suteiktas šv. Kazimiero, prispaustųjų 
globėjo, vardas. Vokiečių spauda pa
brėžė, kad šios parapijos ribose a.a. 
vysk. P. Brazys yra įsteigęs lietu
vių katalikų studijų centrą, kuris 
šiuo metu laukia naujo vyskupo.

H. VILUCKIENE praneša, kad vo
kiečių televizija lapkričio 29 d. ro
dė kronikinį filmą apie Rygą ir Tal- 
liną. Apie Lietuvą nebuvo užsiminta, 
išskyrus Vytautą Didįjį. Filme vaiz
duojamas išeivių atsilankymas, su
sitikimas su giminėmis, dalyvavimas 
priėmimuose ir Lt Matyt, sovietai 
nori, kad daugiau išeivių lankytųsi 
Pabaltijo kraštuose ir atvežtų sveti
mos valiutos. Kol kas negirdėti, kad 
turistai lengvai būtų leidžiami | pro-



SAUS, KUR GIMSTA FILMAI• v
Geroji Hollywoodo pusė ir naujieji MGM filmai

ALE RŪTA

dalykų ir 
žiai pūliuojančių žmonijos 
p Sunset Strip bulvaras, 

garsus naktinių linksmybių už
eigom, “go-go” muzika, psiche- 
deliškais teatrais, barzdoto jau-

neišspręsta, jokio atsakymo į jo
kią problemą, net ir pabaiga 
blanki ir daugelio nepatenki
nanti. Bet tai yra bandymas lyg 
ir perkelti į sceną visų dėme
siui tuos kasdien laikraščiuose 
minimus žmones, kurie, užuot 
vedę tautas ir žmoniją į geres
nius kelius, yra daugiausia ap
gavikai ir šiaudadūšiai, savotiš
ki komedijantai, dėl kurių dar
bų, deja, minios ne juokiasi, o 
kenčia. Į šį filmą sutrauktos ge
riausios vaidybinės jėgos: Ri
chard Burton, kuris natūralus ir 
vienodai geras per visą veikalą. 
Elizabeth Taylor, kuri gerai at
lieka kaikurias scenas ir ryškiai 
pavaizduoja vokietės akcentą, 
bet visumoje nepalieka tobulo 
vaizdo; Peter Ustinov, ištisai 
puikus apgaudinėjamo vyro, 
dippomato vaidmeny; A1 e c 
Guinness — žaismingas ir kartu 
dramatiškas. Filmas tik suaugu-

Anatolijaus Kairio
VYTAUTAS A. JONYNAS

kaip tik West Hollywood© rajo
ne. Bet čia yra ir vertų dėme
sio meno galerijų, knygynų, fil
mų studijų. Filmai nėra visi 
verti dėmesio, o kaikurie net 
smerktini; bet tai jau kūryba, 
jieškojimai, įtraukiu į šį darbą 
daug menininkų.

Čia užsiminsiu tik apie Met- 
roGoldwyn-Mayer studijos fil
mus — apie keletą jų paskiau
siai pagamintų. Tarp kitko, ši 
studija net ne Hollywoodo ri
bose, bet visas Kalifornijos fil
mų pasaulis vadinamas Holly
woodo vardu.* * *

šio rudens gal labiausiai dis
kutuojamas filmas yra “FAR 
FROM THE MADDING 
CROWD”. Thomas Hardy šiame 
veikale aprašė praėjusio šimt
mečio anglų charakterius, tu
rinčius artimą ryšį su žeme, 
ūkiu. Meilės intriga stipriai dra
matizuota, herojai įvairūs, situa
cijos ryškios, problemos giliai 
žmogiškos, pasikartojančios vi
sais laikais ir visose tautose. 
Visdėlto dėl filmo gamintojų 
nepakankamų pastangų priartin
ti veikalu šių dienų žiūrovui žy
maus rašytojo Thomas Hardy 
veikalas ekrane išėjo gerokai 
sušaržuotas. Ypač meilės scenos 
kaikur naivios, o jausmų drama 
kartais pertempta, nebeįtiki- 
nanti. Gaila, tuo būdu šis įdo
mus veikalas lyg ir sužalotas, 
šiaip filmas pagamintas gerai; 
ypač gera fotografija ir vaidyba. 
Julie Christie dar kartą įrodė, 
-kad ji gali puikiai suvaidinti 
befkokią rolę. Darling, “Doctor 
živago” Lara ir šiame filme 
Bathsheba bene bus tuo tarpu 
jos geriausiai pavykę vaidme
nys. Terence Stamp, kitas augš- 
tai iškilus britų aktorius, čia su
kuria boheminį tipą kario, per
ėjūno, drąsuolio, giliai senti
mentalaus mylimojo. Jis ir mirš
ta, konkurento peršautas, kaž
kaip žaismingai, su laisva šyp
sena, tartum paskutinę sekundę 
bešališkai stebėdamas mirties 
ir gyvybės fechtavimą kardais. 
Gera vaidyba Alan Bates ir Pe
ter Finch. Filmas daugiau nei 
pramoginis, vertas žiūrėti su
augusiems ir vyresniems jau
nuoliams. ❖ * *

Filmas “POINT BLANK” su 
Angie Dickinson, Lee Marvin 
yra įdomus bandymas parodyti 
dalį sumaterialėjusio pasaulio 
beprotybių ir šlykštybių, bet 
šiaip jokio džiaugsmo šis filmas 
žiūrovui neteikia. Vaidyba ge
ra, technikinis atlikimas — pu
sėtinas. Bet ar yra prasmė per
kelti į ekraną kriminalines ži
nutes, kurių pilni kasdieniniai 
laikraščiai? Vargiai ar žiūrovą 
pamokys, paguos ar net iki po
zityvumo sukrės akimis tokių 
scenų prarijimas (kaip ir dauge
lio panašių filmų televizijoj).* *

Jau įdomesnis filmas “THE 
COMEDIANS”, paruoštas pagal 
Graham Greene romaną, kur už
griebiamas ir politinis pasaulis, 
kur tragikomiškai pavaizduota 
šeimų, meilės, dilrtatorių ir 
augštųjų -politikų šašai. Nieko mentaliai, saldžiai.

siems ir studentams, kurie išim
tinai domisi filmų menu. Jis nė
ra pramoginis, nors vardas tai 
lyg ir sugestijonuotų.* * *

“THE LAST CHALLENGE” su 
Angie Dickinson ir Glenn Ford 
yra “vakarietiškas”, lyg ir kau
bojiškas filmas, bet atskleidžia 
labai įdomią vidinę dviejų vyrų 
dramą. Naudotasi John Sherry 
romanu “Pistolero’s Progress”. 
Intriga ir charakteriai — nieko 
ypatingo. Pastatymas kuklus, 
kaip ir pats veikalas, bet sure
žisuota skoningai; net ir mušty
nių bei šaudymus! ne perdaug. 
Jei ne dviejų pagrindinių veikė
jų, atsitiktinai gyvenimo suplak
tų draugėn, vidinė drama, išsi
vysianti iki tragedijos, — fil
mas būtų beveik nuobodus. Vai
kams ir jaunuoliams nėra ko 
žiūrėti.

Tai Hollywood© geroji pusė 
— jieškojimas, darbas, kūryba.

“Curriculum vitae”
Anatolijus Kairys nebėra nau

jokas mūsų dramaturgijoj. Ei
lės vaidinimų ir pjesių (“Būkim 
angelaičiai”,' “Laisvės medis”, 
“Diagnozė”) autorius, palengva 
prasilavino šioj srityje ir susi
laukė išeivijos pripažinimo. Vė
lesnė jo pjesė “Viščiukų ūkis” 
buvo apdovanota Čikagos Sce
nos Darbuotojų Sąjungos pre
mija ir suvaidinta pasaulio lie
tuvių sdstinės publikai.

Galbūt didžiausia autoriaus 
savybė yra orientavimasis išeivi
jos gyvenimo skersvėjuose, paži
nimas bendraamžių psichologi
jos ir net, sakytumėm, intuityvi 
pagava jų nusivylimų bei pato
loginių reiškinių. Naujausiame 
savo veikale “Curriculum vitae”

aktualią dienos rūpesčių temati
ką. Kiekvienam dramaturgui rū
pi išvysti savo kūrinį rampos 
šviesoj. Gal todėl “Curriculum 
vitae”, atspausdintas “Treciojoj 
Pradalgėj”, neseniai pasirodė 
atskiru leidiniu-atspaudu.

Iš tiesų veikalas lengvai pasta
tomas. Veikėjų skaičius nedide
lis: Svajūnas ir Svajūnė, Tarnas, 
Juodoji Ponia, Berniukas ir 
Mergaitė, na, ir neapibrėžtas 
skaičius statistų. Vienas sceno
vaizdis — senas Niujorko vieš
butis. Apranga nesudaro proble
mų — veiksmas vyksta artimoje 
praeityje.. Pagaliau — veikalas 
neilgas, vienveiksmis, nors tas 
veiksmas, autoriaus nurodymu, 
turėtų trukti be pertraukų 90 
minučių.

Pjesė pavadinta “vienaveiks
me tragedija komiškai”. Atseit, 
suprask kaip nori: tragikomedi
ja, komitragedija, misterija- 
buff. Gal jos savotiška prigimtis 
paaiškės trumpai atpasakojus 
turinį. O jis toks.

Į seną Niujorko viešbutį, kur 
susirenka viso pasaulio batų va
lytojai, patenka kažkokiu būdu 
Svajūnas ir Svajūnė. Batų jie 
nevalo, bet nori, kad jiem duotų 
kambarį. Visiems duoda — juo
džiams,' arabams, o jiem, šėto
nai, neduoda. Dar blogiau — 
tarnai stumdo, Juodoji Ponia 
šnypščia kaip piktoji, vėl tar
nai stumdo, vėl Juodoji Ponia 
nesąmones tauzija. Tai ką tai 
porelei veikti? Jie kalba, kalba 
ir kalba. Ir vėl, kur buvę kur 
nebuvę, kalba. Dialogais, mono
logais, proza ir kone baltom ei
lėm, visaip. Dažniausiai senti-

Bet po maždaug 80 minučių 
to kalbų maratono šis tas įvyks
ta. Scenoj pasirodo Berniukas 
ir Mergaitė. Suprask ketvir
toji karta, nors tas Svajūnas ir 
Svajūnė jokių išdaigų, jokių 
“love-in” neprasimanė. Taigi, 
ateina tie vaikeliai, nešini krep
šeliu “noise makers” — birby
nių, skudučių, ragų, kanklių, ra
gelių ir kitokių barškalų. Tuoj 
pat Berniukas nori padaryti “ge
rą darbelį” — išdaužti duris. Ne
pavykus, ima kelti triukšmą. Iš
bėga visų rasių ir spalvų gyven
tojai. Ypač afrikiečiai, gavę švil
pukus ir tarškalus į rankas, tik
rai “linksminasi”.
- Visi (rūsčiais ir grėsmin
gais veidais): Atidarykite, atida
rykite, atidarykite!

Finalas. Durys iš lėto atsida
ro. Jose galingai ir išdidžiai įsi
rėmusi stovi Juodoji Ponia. 
Staigi tyla ir visuotinis nustebi
mas.

Uždanga.
Kaip matote simboliška, gilu, 

transcendentiška. Kone absurdo 
teatras. O mes dar galvojom, 
kad vien abstraktiniai dailinin
kai mistifikuoti moka. Iš tikrųjų 
sąmojum apdovanoto, žodį val
dančio, išradingo dramaturgo 
rankose toks siužetas, tokia te
ma būt galėję tapti stipriu kok
teiliu,- geru punšu. A. Kairys te
sugebėjo išspausti paprastą ale
goriją. Jeigu priimt “Curricu
lum vitae” kaip satyrą, nukreip
tą prieš vadinamuosius “veiks
nius”, tai vėl ji bedantė, nuo
bodi.

Aptardamas “Metmenyse” (nr. 
11, 1966) ankstyvesnį A. Kai
rio veikalą “Viščiukų ūkį”, Kęs
tas Reikalas pripažįsta autoriui 
apsiskaitymą, teorinį dramatur
gijos pažinimą ir sekimą “kaž
kur girdėtais varpais”. To “to
limo skambesio” apstu ir “Cur
riculum vitae”. Šis tas grybštel
ta iš Škėmos, šis tas iš Lands
bergio. Deja, tos svetimos 
plunksnos nepaslepia veikalo 
lėkštumo, toričelinės tuštumos.

Anatolijus Kairys, CURRICU
LUM VITAE. Vienaveiksmė tra
gedija komiškai. Atspaudas iš 
1966 metų “Trečiosios Pradal
gės”. London, Nida, 1966 m., 58 
psl. Kaina nepažymėta.

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.
Jungtinis šių daiktų siuntinys kainuoja tik $140.00.
Maisto 1967
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, ’A 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
gos, 1 labai geros rūšies megztukas, 2 p. vilnonių arba nailoninių ko
jinių, 1 komplektas vilnonių arba nailoninių apatinių drabužių, 1 p. 
odinių 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.
$75.00

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 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 590 Windermere Ave., Toronto 9, Ont.
Tel. 782-7845

Atsiųsta paminėti
Mitteilungen aus dem Baltischen 

Leben. Nr. 3(59) September. Muen- 
chen 15, Lessingstr. 5, W. Germany.

Laiškai Lietuviams, 1967 lapkritis, 
nr. 10.

Evangelijos šviesa, 1967 rugsėjis- 
spalis, nr. 5.

šaltinis, 1967 spalis, nr. 5.

Aidai, 1967 metų lapkritis, nr. 9. 
Redaguoja Juozas Girnius, leidžia — 
Tėvai pranciškonai, šiame numery
je: Pr. Pauliukonis, Lietuvos moky
tojas amžių sūkuriuose, St. Barzdu- 
kas, Lietuvio mokytojo vaidmuo. St 
Rūkienė, švietimas pavergtoj Lietu
voj. Montrealiečio Kazio Barteškos 
eilėraščiai, aktualūs kultūrinio gyve
nimo faktai, knygų recenzijos.

Juozas Bertulis, ENGLISH MASS 
(vaikų chorui unisonu ir mišriam). 
Čikaga 1965-66 m. LIETUVOS GIN
TARĖLIAI (Gintarėlių šalis — 3 lyg. 
balsams. 2. Dainuok, motule — 2 
lyg. balsams, 3. Kaipgi nemylėti — 
3 lyg. balsams ir fortepijonui). Čika
ga 1967-68 m. IV — LOPŠINĖ (3 
balsams ir fortepijonui). Čikaga 
1967-68 m. TĖVIŠKĖLE, TU GRA
ŽI. 23 dainelės mokykloms. Čikaga 
1967-68 m. MES IŠARSIM AUKSO 
SKRYNIĄ. Kantatos. Libretto. Čika
ga 1967-68 m. Išleista autoriaus lė
šomis.

Metmenys, jaunosios kartos kultū
ros žurnalas, 1967, nr. 14. Vyr. re
daktorius dr. Vytautas Kavolis, re
daktoriai — Algirdas Titus Antanai
tis ir Karolis Dranga.

Gabija. LSS skaučių seserijos vadi-

Leonas Urbonas Bala, 1966 (akrilika^

KAS YRA
Šį klausimą nagrinėjo dr. V. 

Pavilanis Toronto akademikų 
draugijos surengtoje paskaitoje 
1967 m. gruodžio 2 d. Paskaiti
ninkas, būdamas virologijos spe
cialistas, dirbąs ir bendrojoj 
biologijoj, palietė gyvybės pro
blemą iš filosofinės ir biologi
nės pusės. Esą kaikurie filoso
fai mano, kad viskas yra gyva, 
nes visuose daiktuose esanti 
“atominė siela”. Patį gyvybės 
principą aiškiausiai yra aptaręs 
graikų filosofas Aristotelis. Pa
sak, j 6, funkcijos išskiria gyvą 
nuo negyvo daikto. Apie žmogų 
Aristotelio išsireiškiamą, jog jo 
gyvybės principas — racionali 
siela. Augaluose ir gyviuose 
taip pat esanti vegetatyvinė ar
ba animalinė siela. Gyvis turįs 
daugiau gyvybės, negu pvz. au
galas. Taigi; pagal Aristotelį, gy
vybė gyvuliuose ir žmonėse di
džiai skirtinga. Panašūs yra fi
losofo Tomo Akviniečio nagri
nėjimai.

Aiškindamas ir gilindamasis į 
tolimesnius teigimus bei teori
jas apie gyvybes, paskaitininkas 
suminėjo prancūzų žydų kilmės 
filosofą ir matematiką Bergsoną 
ir Dekartą (Descartes). Pagal pa
starąjį, žmogus, turėdamas ra- 
cionalinę sielą, esąs išskirtinas 
iš kitų gyvūnų, nes jie — tik

GYVYBE?
gamtos mašinos.

Cheminių požiūriu gyvybė yra 
visų chemijos reakcijų junginys 
organizuotoj kombinacijoj. Da
bar esąs vartojamas terminas 
“molekulinė biologija”, nes gy- 
vybės pagrindą sudaranti mole
kulė —mažiausias junginys. Vi
talinė jėga koordinuoja bran
duolines rūgštis ir molekulių 
junginį. Molekulės esančios vei
kimo funkcijų koordinatorės.

Nagrinėjant gyvybę, esą, ga
lima ir reikia labai toli eiti. Vien 
tik nagrinėjimas ir nustatymas 
ribos tarp gyvų ir negyvų daly
kų nesąs lengvas uždavinys. Šia
me moksle didelės reikšmės tu
rinti semantika (žodžių reikš
mių mokslas) ir filosofija, o gal 
daugiausia — matematika.

Kalbant apie gyvybę ir mir
tį, pridurtina, jog dalies orga
nizmo mirtis nereiškia viso or
ganizmo mirties, arba priešin
gai. Yra biologinis “nemirtin
gumas”, bet tai labai plati te
ma. Ji perplati trumpoj paskai
toj ir todėl nejudintina. Kaip 
ten bebūtų, visur gamtoj buvo 
ir yra jungtis su Dievu — Augš- 
čiausiu gyvybės Architektu.

Į pateiktus klausimus paskai
tininkas atsakinėjo kruopščiai 
ir su dideliu dėmesiu.

Pr. Alš.

Kanados tautinių grupių laikraščių federacija savo suvažia
vime lapkričio 25 d. Winnipege išrinko naują valdybą; pirmi
ninkas — dr. J. Kirschbaum, slovakas iš Toronto (kairėje), 
sekretorius — V. Mauko, slovėnas iš Toronto (dešinėje)

BENEDIKTAS įUTKONAS

ROMANTIKA
Tave glamonėjau vėju ii pietų, 
kai Salta it ledas praskubėjai tu.
Ir ėmei tu tirpti. Ir tu sutirpai, 
lyg Širdis, kai girdo ją gėlių kvapai.
IS tavos krutinės, iŠ tavos burnos, 
lyg iŠ žiedo rožės raudonos, jaunos, 
liejos meilės žodžiai, gilūs atdūsiai; 
akys degė žvaigždėm, taip Šviesiai, Šviesiai. 
Ir mes žengėm, ėjom — mudu vienu du 
per pasaulį visą — be gruodų, ledų. 
Nieko negirdėjom, nesddausčm mes, 
tik giedojom laime virpančias giesmes.
Tik girdėjom, klausėm plakančių Širdžių, 

/ sekdami žvaigždynus alkanu vyzdžiu.

Moteris, 1967 rugsėjis-spalis, nr. 5.
T. Viktoras Gidžiūnas, OFM, Pir

mieji bandymai krikštyti žemaičius, 
žemaičių krikšto 550 m. sukakties 
proga. Atspaudas iš žurnalo “Karys” 
1967 m. 8 nr. Brooklyn, N. Y. 1967.

Lietuva, Filatelistų Draugijos biu
letenis, 1967 spalis, nr. 7; lapkritis, 
nr. 8.

Lietuvių Dienos, 1967 spalis, nr. 8.
Technikos žodis, 1967 rugsėjis- 

spalis, nr. 5.
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a KiniTlRtiTJL VEIKIOJI
“IS SUTEMŲ J AUŠRĄ” — tokiu 

pavadinimu ką tik išėjo iŠ spaudos 
prof. dr. A. Ramūno-Paplausko stam
bi 454 psl. knyga. Autorius yra Ota
vos universiteto pedagoginių moks
lų profesorius ir palyginamosios pe
dagogikos centro direktorius. Pran
cūzų ir anglų kalbomis jis yra pa
šęs daugybę straipsnių ir knygų. Lie-. 
tuvių visuomenei jo raštai yra ma
žiau žinomi. Naujojon knygon auto
rius yra sutelkęs savo pedagoginius, 
filosofinius, publicistinius, žurnalis
tinius rašinius ir net savo poezijos 
pabarstęs. Knyga spausdinta “Žibu
rių” spaustuvėje Toronte; gaunama 
“TŽ” administracijoj. Kaina — $6.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ Metropolį 
tan operoje Niujorke š. m. gruodžio 
mėn. dainuoja “Carmen” operoje. 
Gruodžio 17 Metropolitan opera siun
čia 4 solistus į Baltuosius Rūmus 
bei jų rengiamą koncertą miesto ser
gantiems vaikams. Solistų tarpe bus 
Stratas, L. Šukytė ir kt.

DR. M. ANYSO parašytas ir M. 
Lietuvos Bičiulių Dr-jos premijuo
tas veikalas “Senprūsių giminių ko
vos su vokiečių riterių ordinu” jau 
surinktas ir laužomas “Draugo” 
spaustuvėje. Tikimasi, kad bus at
spausdintas 1968 m. sausio ar vasa
rio mėn.

PRANAS LEMBERTAS, poetas ir 
teisininkas, mirė Los Angeles mies
te, Kalifornijoj, ištiktas širdies smū
gio. Jis buvo gimęs 1897 m. rugsė-
jo 18 d. šakių apskr. Nuo 1926 m. 
iki pat pasitraukimo iš Lietuvos, iš
skyrus pirmąją bolševikinę okupaci
ją, yra ėjęs notaro pareigas Biržuo
se. Velionies plunksnai priklauso po
puliarioji žygio daina “Tau, sesute, 
puikios gėlės”. Poezijoje pradėjęs 
reikštis 1917 m., išleido du rinki
nius: “Saulėtekius” 1935 m. ir “Bal
tija šaukia” 1947 m.

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ SAMBŪRIS lapkričio 25 d. 
atžymėjo 30 m. veiklos sukaktį. Nuo 
pat įsisteigimo dienos jam vadovau
ja Ona Ivaškienė. Dabartinę valdy
bą sudaro: pirm. Bronius Banaitis, 
vicepirm. Gediminas Ivaška, ižd. 
Gintaras Čepas, iždo globėjos Birutė 
Rentelytė ir Laima Jakutytė, koresp. 
Skirma Makaitytė. Šiuo metu sam
būris turi apie 100 narių, o per 30 
m. laikotarpį jame yra dalyvavę apie 
500 jaunuolių ir merginų. Pirmą kar
tą pasirodyta Bostono Lietuvos Duk
terų Dr-jos pobūvyje 1937 m. lap
kričio 25 d. Be abiejų Kanados ir 
JAV lietuvių tautinių šokių švenčių, 
sambūris 1939 m. dalyvavo Lietu
vos Dienos programoje Niujorko pa
saulinėje parodoje, 1948 m. prasi- 
skynė kelią į televiziją, 1961 m. tu
rėjo progos dalyvauti valstybės de
partamento naujuosiuose rūmuose 
diplomatams surengtame liaudies šo
kių vakare ir visoje eilėje kitų pa
rengimų. Sambūrio vadovė Ona Ivaš- 
kienė ne tik moko jaunimą šokti, bet 
taipgi parūpina patalpas repeticijoms 
ir muzikos priemones, neprašydama 
iš visuomenės aukų.

BRONIAUS KVIKLIO “Mūsų Lie
tuvos” IV tomas jau baigiamas rink
ti Lietuvių Enciklopedijos spaustu
vėje Bostone. Šio paskutinio tomo 
pabaigoje norima paskelbti visas 
ankstesniuose tomuose pasitaikiusias 
klaidas ir jų atitaisymą. Autorius 
prašo “ML” skaitytojus pranešti tai
sytinus dalykus, nurodant leidinio 
tomą, puslapį, eilutę, kaip buvo ir 
kaip turėjo būti atspausdinta. Ra
šyti Br. Kvikliui, 5747 South Camp
bell Ave., Chicago, II. 60629, USA.

muzikos terminų ir su muzika susi
jusių nelietuviškos kilmės žodžių ra
šybos klausimams. Lietuvių literatū
rinės kalbos polinkius, teorines ter
minologijos problemas nušvietė kon
ferencijoje dalyvavę kalbininkai — 
K. Ulvydas, K. Gaivenis ir K. Kuza- 
vinis. Pranešimą apie naujausius lie
tuvių kompozitorių kūrinius padarė 
O. Narbutienė. Iš Maskvos atvykęs 
kompoz. E. Denisovas konferencijos 
dalyvius supažindino su aleatorikos 
teorinėmis problemomis, Maskvos, 
Leningrado ir Kievo jaunųjų kom
pozitorių kūriniais/

KAUNO DRAMOS TEATRO išvy
ką į Lenkiją praneša direktorius Ro
mualdas Tumpa: “Tai bus pirmoji 
mūsų teatro, o kartu ir respublikos 
teatralų gastrolinė kelionė į užsienį. 
Kaunas ir Bialostokas jau keleri 
metai palaiko draugiškus ryšius, o 
dabar sutarta pasikeisti teatrų gast
rolėmis. Gruodžio 15 d. su Bialosto- 
ko žiūrovais susitiksime A. Venger- 
kos dramos teatro scenoje — paro
dysime K. Borutos “Baltaragio ma
lūną” bei neseniai mūsų teatre įsi
kūrusios pantomimos trupės progra
mą. Vaidinsime keturis spektaklius. 
Tikimės, jog spektaklius aplankys 
taip pat Bialostoke ir jo vaivadijoje 
gyvena lietuviai...” Lenkai kaimie
čiams 1969 m. kovo mėn. atveš L. 
Kručkovskio “Vokiečius” ir L. Za- 
polskos “Ponios Dulskos moralę”. 
Ateityje planuojama vieną Kauno
teatro režisorių ir dailininką pasiųs
ti į Bialostoką, kur jiedu pastatys 
lietuvišką pjesę, o lenkiškos pjesės 
pastatymu Kauno scenoje atsilygins 
Bialostoko teatro vyr. rež. Br. Orli- 
čius ir jo atsivežtas dailininkas.

ALGIMANTO BALTAKIO, “Perga
lės” žurnalo vyr. redaktoriaus, nau
jausias poezijos rinkinys “Keliau
jantis kalnas” jau laužomas spaus
tuvėje. “Tiesai” autorius yra prasi
taręs: “Pradėjau rašyti poemą, bet 
dar ir pats gerai neįsivaizduoju, kaip 
ji atrodys.”

MYKOLO KARKOS, muziko, reži- 
soriaus ir choru vadovo, 75 m. am
žiaus sukaktį “Liter, ir Meno” skai
tytojams primena poetas Kazys In- 
čiūra: “Davei muzikos ir scenos pa
grindus dainininkams Dagelytei, Vai- 
džiūneitei, Stasiūnui, aktoriams Brat- 
kauskui, Zalanskui, visam buvusių 
Panevėžio gimnazistų ir seminaris
tų būriui, kurių tarpe yra ir šių 
eilučių autorius. Tamstos buvo vi
sur pilna — visiems ėjai į talką, 
kas tik kur ruošė vaidinimą ar kon
certą. Ir Sveikas vaidindavai, dainuo
davai...” Troškūnietis M. Karka vi
są savo gyvenimą yra skyręs meni
nei veiklai Panevėžyje.

ALEKSANDRA STASKEVIČIŪTĖ, 
lietuviškosios operos veteranė, sovie
tinės Spalio revoliucijos sukakties 
proga viešėjo Čekoslovakijoje, kur 
ji - vėl susitiko su studijų dienų 
draugais Prahoje ir surengė keletą 
koncertų jaunystės dienoms prisi
minti. Prieškariniame laikotarpyje ji 
ir Antanina Dambrauskaitė buvo ge
riausi Kauno operos teatro sopranai.

V. Kst.

SIŲSKITE PINI-Į 
GUS Į LIETUVAI

PINIGAI, SIŲSTI PER I
GRAMERCY I

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KOMPOZITORIŲ SĄJUNGAI VIL

NIUJE pastaruoju metu buvo pri
statyta eilė naujų kūrinių. Operos 
solistė G. Ručyte-Landsbergienė pa
dainavo tris V. Montvilos harmoni
zuotas liaudies dainas — “Leiskis, 
saulele”, “Pūtė vėjas”, “Oi ant ma
rių”. V. Barkausko “Partitą” atliko 
smuikininkas A. Livontas. šis kūri
nys smuikui sudarytas iš penkių da
lių — Preliudijos, Skerco, Grave, To- 
katos ir Postliudijos. Kamerinių or
kestrų repertuarą papildė: A. Ra
čiūno “Poema”, A. Bražinsko 3-jų 
dalių “Kamerinė simfonija”, B. Ku
tavičiaus “Divertismentas kameri
niam orkestrui su fortepijonu”, F. 
Bajoro “Postliudija ir preliudas su 
tokata”. Spalio revoliucijai duoklę 
atidavė solistui, mišriam chorui ir 
simfoniniam orkestrui skirta J. Ind
ros “Odė žuvusiam draugui” (žodžiai 
V. Montvilos), J. Karoso simfoninis 
kūrinys “Odė Didžiajam Spaliui”, K. 
Kavecko 4 dalių chorinis ciklas “Di
džiojo Spalio vaizdai” (žodžiai V. 
Mykolaičio-Putino) ir J. Gaidelio vy
rų chorui sukompanuota “Kantata 
laisvei”, kuriai tekstą parašė Stalino 
“saulės” garbintojas J. Paleckis.

TEATRŲ FESTIVALIO proga dip
lomais ir piniginėmis premijomis at
žymėti: režisoriai — A. Ragauskaitė, 
J. Chigerovičius, P. Gaidys, M. Kark
lelis, S. Motiejūnas, H. Vancevičius, 
S. Ratkevičius, operos solistai — N. 
Ambrazaitytė, E. Kaniava, P. Petra
vičiūtė, Vilniaus operos vyr. dirigen
tas R. Geniušas, kompoz. V. Bar
kauskas, aktoriai — B. Barauskas 
D. Kazragytė, S. Kosmauskas, S. Pas- 
ka. V. Paukštė, J. Rygertas, R. Sta
liliūnaitė. V. Tomkus, dail. V. Ma
zūra, teatrologai V. Mažeika ir A. 
Vengrys.

MUZIKOLOGŲ H KONFERENCI
JA Vilniuje pagrindinį dėmesį skyrė

ĮTEIKIAMI GAVĖJUI KAIP PI-1 
NIGAI PER BANK FOR I 

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

MĄ PATARNAVIMĄ. I
Visos perlaidos pilnai garantuo-l 

tos ir apdraustos. |
Turi Bankų Dept. leidimą ir I 

, apdraudą. |
Apsidraudę $20.000.00. I

loficialūs SSSR kvitai pasirašy-1 
ti gavėjo. |

PRISTATOMA PER 2 SAVAITES.I 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. II JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS GALI | I TUOS PINIGUS NAUDOTI I
PAGAL SAVO NORĄ.

■Kursas: I
| 9 rubliai už $10.00 I

Iki $30.00 — $2.75 
Virš $30.00 — 10%

I GRAMERCY SHIPPING, INC. | Į 744 Broad St, Newark, N. J. Į 
j SPECIALUS ŠVENTINIS I PASIŪLYMASI visiems automobiliams, televizi-1
■ jos p r i i m tuvams, transistori-1 I niams radijo aparatams, magne-1 I tofonams ir kaikuriems motocik- i I lams duodamaI 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 mūsų I nemokamų katalogų.
■ Prašykite mūsų nemokamų kata- I logų reikmenims, audeklams ir I maistui. Duokite DABAR užsaky- I mus Kalėdoms.I GRAMERCY
I (Įsteigta 1945)
! 118 E. 28 St New York, N.Y.
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2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

>L900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

f 19.000 jmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
uigštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
>2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
>7.500 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-

nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

WESTON 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, palūkanas 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.
EGUNTON—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 $21L

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

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 430-7
Antr. 10 -130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sešt.9-12
Sekm. 930 -1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

L T O R
Tel. 534-9286

Įmokėti $9.000.
JANE — BABY POINT, naujas, 
modernios statybos, 6 kambariai, 
augštas- rūsys, patogus vienos šei-, 
mos namas.
WEST TORONTO — MIMICO, 6 
butų apartamentas, 4 po 2 miega
mus ir 2 butai su vienu miegamu. 
Didelės nuomos pajamos, arti susi
siekimo.
RONCESV  ALLES — HOWARD
Prk., 8 kambariai, mūrinis, 2 virtu
vės, 2 prausyklos, dvigubas garažas. 
Arti krautuvių ir apsipirkimo. Įmo
kėti apie $8.000.

R E A
1072 Bloor Str. W.

RONCESVA1XES — HIGH Prk. 
Blvd., 6 kambariai, mūrinis, atski
ras, labai švarus, 2 virtuvės, naujas 
šildymas.
JANE — ANNETTE, 7 kambariai, 
rupių plytų, vandeniu — alyva šil
dymas, 2 virtuvės, garažas. Įmokėti 
apie $8.000.
BLOOR — QUEBEC, mūrinis, ats
kiras, naujai atremontuotas, 2 vir
tuvės, garažas, didelis kiemas. Įmo
kėti apie $5.000.
RUNNYMEDE — ST. JOHNS Rd., 
8 kambariai, atskiras, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, alyva šildymas. Puikus 
nuomojimui. Vieta dviem garažam.

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 pajamų iki $7.000.00 ir nemokamas pragyvenimas. Prašoma kaina 
— $21.500.
BLOOR — DURIE, $10.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
du augštus, 2 mod. vertuvės, 2 prausyklos ir geras garažas. 
COOKSVILLE — V kelias, $5.000.00 įmokėti, 10 akrų 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 meų. nuoma, 5 garažai.
Kam reikia, gali gauti pirmąjį mortgičių — skolą ant namo iki $20.000.00 
iš 8% %.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namu 783-2105

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
>9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO, 
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. 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

W/o
5J4%

7%

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

Čikagietės, dalyvavusios madų parodoje Toronte. Iš kairės: J. Cijūnėlienė, komentatorė, M. Reinie
nė, Z. Baranauskaitė, V. Bartkienė, D. Bartkienė, St. Olšouskienė, N. Maneiienė. Nuotr. S. Dabkaus

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS 

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454

’I TORONT®“1, 
Lietuvių skautų veikla

• Už globą ir Visokeriopą paramą 
per paskutiniuosius 20 metų dėkingi 
Toronto skautai-tės, vadovai-vės taria 
viešą skautišką ačiū kun. klebonui 
Petrui Ažubaliui, dabartiniam “Šatri
jos” tunto dvasios vadui, švenčian
čiam 25 metų kunigystės sukaktį.

• Toronto skautininkų ramovės 
sueigoje gruodžio 9 d. skautininko 
įžodį davė LSS tarybos pirmijos pa
kelti vadovai: fil. dr. Jonas Yčas, inž. 
Kastytis Batūra ir Vidas Augaitis. 
Įžodį pravedė ir apie skautininko už
davinius kalbėjo v.s. S. Kairys. Už 
vaišes skautininkai dėkoja namų šei
mininkams ps. A. Empakeriui, o ypač 
J. Empakerienei.

• Vienetų vadovai prašomi pasku
bėti su registracija ir mokesčių rin

S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Krepšinio turnyras įvyko Tartu 

mieste. Dalyvavo 5 pajėgios koman
dos. Kauno Žalgirio komandai ati
teko II vieta. I v. laimėjo latvių 
VEF.

Vilniuje viešėjo Talinno krepši
ninkai, kurie penkiose grupėse žaidė 
krepšinį su vietiniais krepšininkais. 
Bendras laimėjimų santykis buvo 
3,5:1,5 Vilniaus naudai. Vilniečiai 
laimėjo moterų, jaunių ir mergaičių 
grupėse, bet pralaimėjo vyrų grupė
je. Veteranai sužaidė lygiomis.

Vilniaus Pažangos futbolininkai 
viešėjo Poznanėje, kur žaidė trejas 
rungtynes su apylinkės futbolinin
kais. Vilniečiai vienas rungtynes lai
mėjo 5:0 pasekme ir dvi sužaidė ly
giomis 0:0 ir 1:1.

J. Jankausko, dalyvavusio išvykoje 
į pavergtą Lietuvą krepšininko, kai- 
kuriuos pasisakymus apie Lietuvos 
gyvenimą vilniškis “Sportas” vadina 
“vaduotojų” prasimanymais.

Vilniaus Žalgirio futbolininkai iš
skrido į Ceiloną ir Indiją, kur žais 
keletą draugiškų futbolo rungtynių.

SPORTAS VISUR
Davis taurės lauko teniso baigmi

nėse rungtynėse Ispanija nugalėjo 
Pietų Afriką 3:2. Ispanams pergalę 
iškovojo M. Santana lemiamam su
sitikime įveikęs C. Drysdale 6:3; 6:3; 
3:6 ir 6:2. Gruodžio 26 d. Ispanija 
susitiks su praeitų metų nugalėtoju 
Australija.

Trys Sov. Sąjungos futbolininkai 
buvo nubausti už kyšių ėmimą. Jiems 
visiems buvo atimti sporto meisterio 
titulai.

Londone įvyko draugiškos futbolo 
rungtynės tarp pasaulio meisterio
Anglijos ir Sov. Sąjungos. Rungty
nės, stebint 100.000 žiūrovų, baigėsi 
lygiomis 2:2.

Švedijoje įvyko estafetinis plauki
mas, kuris užtruko 5 dienas ir nak
tis. Dvylika plaukikų per tą laiką 
nuplaukė 320 km. 650 m. ir neteko 
50 kg. svorio.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytei ir E. Sabaliauskai

tei įteikti Kanados šimtmečio meda
liai už laimėjimus stalo tenise. Ta 
proga Toronto Royal York viešbuty
je buvo suruoštas iškilmingas įteiki
mas, kuriame dalyvavo 1.000 pasižy
mėjusių sportininkų, Ontario prem
jeras, keli ministerial ir kviesti sve
čiai. V. Nešukaitytė buvo pakviesta 
į 6 geriausių Ontario sportininkų 
spaudos konferenciją. Jos nuotrauka 
ir pasikalbėjimas buvo paskelbtas 
“The Globe and Mail” dienraštyje. 
Platus aprašymas apie ją taip pat pa
skelbtas ir “Toronto Life” žurnale. 
V. Nešukaitytė ir E. Sabaliauskaitė 
— vienintelės lietuvaitės, gavusios 
Kanados šimtmečio medalius už iš
kilius laimėjimus sporte.

G. Kemiūtė, Vyčio pažangioji plau
kikė, dalyvavo Ročesterio plaukimo 
pirmenybėse. Laimėjo 3 pirmas vie
tas, o taip pat pagerino savo pa
sekmę 100 jd. plaukime nugara, šį 
nuotolį ji nuplaukė per 1:05,7 sek. Ji 
taip pat laimėjo 200 jd. plaukimą 
nugara per 2:24.0 sek. ir 100 jd. l.s. 
per 1:03, 3. Tikimės, kad iki ateinan
čių olimpinių žaidynių jaunoji plau
kikė pasieks žaidynėms reikalauja
mas pasekmes.

V. Nešukaitytė ir J. Nešukaitis 
žaidžia Vyčio I-oje stalo teniso ko
mandoje, kuri dalyvauja Toronto ko
mandinėse pirmenybėse. Jaunoji sta
lo tenisininkė, žaisdama augščiausio- 

kimu. Registracijų lapus su pinigais 
pristatyti s. V. Sendžikui iki gruo
džio 17 d.

• “Šatrijos” tunto ruošiamos skau
tiškos Kūčios—sekmadienį, gruodžio 
17., 5.30 v.v. Prisikėlimo parodų sa
lėje. Kviečiami skautai, vyčiai, skau
tininkai.

• Vyriausias katalikų skautų dva
sios vadas v.s. kun. J. Vaišnys, SJ, 
lankosi Toronte ir veda uždaras re
kolekcijas moterims ir vyrams.

• Toronto skautų tėvų komiteto 
rengtas koncertas praėjo su dideliu 
pasisekimu. Skautai dėkingi veikliam 
komitetui, ypač jo pirm. K. Rusinui, 
už pastangas skautų veiklai paremti.

C. S.

je vyrų klasėje, turi 6 laimėjimus ir 
3 pralaimėjimus, žaidžiant tarppro- 
vincinėse pirmenybėse Detroite Vio
leta buvo išrinkta geriausia tų pir
menybių žaidėja. Sausio 21-22 d. ji 
vyks į Filadelfiją ginti savo turimos 
rytinės Amerikos meisterystės.

Berniukai B-C lygoje nugalėjo Auš
rą 55:45. Vyčio komandoje labai ge
rai sužaidė gynėjai Ignatavičius (16), 
Vaičeliūnas (10) ir Kazakevičius 
(19). Vytiečiai vedė žaidimą nuo 
pat pradžios ir parodė gražius de
rinius. Komandoje dar žaidė: Stan
kus 2, Sepulis, Duliūnas 8, Nacevi- 
čius, Kaknevičiai. Sekančias rungty
nes vytiečiai žais sausio 14 d. Wood
green su latviais.

Hamiltono medžiotojų ir žūklauto- 
jų klubo šaudykloje lapkričio 26 d. 
pravestos tarpklubinės molinių ba
landžių šaudymo varžybos dėl per
einamosios taurės. Kartu buvo Išrink
ti trys geriausi Ontario šauliai. I v. 
ir pereinamąją taurę laimėjo Toron
to Pūtvio šaulių kuopos ekipa, II 
v., -liko Homiltono ir III Toronto 
Tauro klubai. Individualiai geriausiai 
šaudė A. Zaleskis — 88 taškai, E. 
Kuchalskis — 85 (abu Pūtvio kuo
pos) ir A. šimkevičius 84 (Ham.). 
I v. laimėjęs A. Zaleckis yra 14 m. 
jaunuolis. Varžybose dalyvavo 21 as
muo. Išrinkta komisija — A. Kuras 
(Hamiltono), B. Savickas ir V. Ruk- 
šys (Pūtvio), kuri rūpinsis Kanados 
lietuvių šaudymo sportu. P. Sakalas

AUŠROS ŽINIOS
Visuotinis klubo susirinkimas, Lie

tuvių Sporto Sąjungos centro valdy
bos rinkimo reikalu, šaukiamas šį
sekmadienį, gruodžio 17, tuo pat po
pamaldų didžiosios salės scenoje. Vi-

Ateitininkų žinios
Vyresniųjų moksleivių mergaičių 

susirinkimas — gruodžio 16, šešta
dienį, 5.30 v.p.p., Liet. Vaikų Na
muose. Visos mergaitės, besimokan
čios gimnazijose, prašomos dalyvauti.

Kalėdinė popietė praėjo labai sma
giai. L. V. Namuose susirinkę jau
kesnieji ateitininkai berniukai ir 
mergaitės išklausė seselės Ignės pa
aiškinimo apie Kūčias ir Kalėdas. 
Pasidalinta plotkelėmis, dovanomis ir 
pasivaišinta. Ačiū seslėms Jonei ir 
Ignei už įdėtą darbą ir pasišventi
mą tą jaukią popietę ruošiant.

Dalis vyresniųjų moksleivių Ka
lėdų atostogų metu vyksta į ideolo
ginius kursus Dainavoje, kiti organi
zuoja slidinėjimo ekskursiją.

Ateitininkų federacijos vadu iš
rinktas prof. J. Pikūnas.

“Ateities” žurnalo atstovas Toron
te yra A. Bumbulis. Dar neužsimokė
jusieji prenumeratos už šiuos metus 
ir norintieji pratęsti ateinantiem me
tam prašomi kreiptis į jį. Visų atei-

JANE — ANNETTE, $3.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, naujas 
šildymas, 2 prausyklos, garažas su plačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE — BLOOR, $5.000 įmokėti 7 kambarių atskiras namas, 
vandens alyvos šildymas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, netoli Bloor. 
KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti gražus 6 kambarių viena- 
augštis (bungalow), garažas su privačiu įvažiavimu, prie labai gero susi
siekimo.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti puikus 10 kambarių rupių plytų atski
ras didžiulis namas, labai graži moderni virtuvė, pilnai užbaigtas rūsys su 
atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu. Geriausias namas pardavi
mui dabartiniu momentu tame rajone, tuojau galima užimti. Jeigu ir ne- 
pirksite, verta pažiūrėti.
GEOFFREY — RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti, 11 kambarių ats
kiras namas, vandens alyvos šildymas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas 
su geru įvažiavimu, graži vieta.
SWANSEA, puikus vos keleto metų senumo 6 kambarių vienaaugštis, pil
nai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu.
KINGSWAY — DVIBUTIS, apie $20.000 ar mažiau įmokėti ir viena aV 
vira skola balansui, 2 butai po 6 kambarius, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis labai gražus sklypas, prie puikaus susisiekiino.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $15.000 įmokėti didžiulė krautuvė ir bu
tas su atskiru įėjimu viršuje. Dabartiniu momentu išnuomuota.
HIGH PARK — triburis, vos keleto metų senumo, $20.000 įmokėti, ga-» 
ražai.
6 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $25.000 įmokėti, gražūs dideli kamba
riai, garažai ir vieta automobiliams.
18 BUTŲ APARTAMENTAS, tik po $10.000 už butą; apie $26.000 metinių 
pajamų, 10% gryno pelno.
3 KRAUTUVĖS IR 6 BUTAI, apie $50.000 įmokėti, vos keleto metų senu 
mo, virš $17.000 metinių pajamų.
50 AKRŲ ŽEMĖS su 6 kambarių namu; 20 minučių i vakarus nuo miesto, 
netoli naujai numatomų subdivizijų, turint kantrybės galima gerai už
dirbti.

P R. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

tininkų pareiga prenumeruoti ir skai
tyti “Ateitį”;

“Visa atnaujinti Kristuje” — ar 
tas mūsų šūkis aktualus šiandien? 
Po Vatikano santarybos jis pasidarė 
dar aktualesnis. Tai kiekvieno iš mū
sų šiandieninis uždavinys — apaš
talauti.

Knyga “Iš sutemų j aušrą”, 
parašyta prof. A. Ramūno Pap
lausko, ką tik išėjusi iš spaudos, 
gaunama pas platintoją St. Pra- 
kapą, 941 Dundas St. W., Toron
to 3, Ont. Kaina $6.

Kalėdinių kortelių galima gau
ti “TŽ” administracijoje. Taip
gi yra lietuviškų sveikinimo kor
telių įvairiom progom ir “Kregž
dučių” — vadovėlių mokykloms, 
si klubo nariai prašomi dalyvauti ir 
atlikti savo lietuvio sportininko pa
reigą.

šios savaitės rungtynės. Antradie
nį Givins mokykloje mergaitės MJ 
žaidžia su Vyčio J ir po jų mergai
tės Jr. žais su St. Leos; taip pat ant
radienį Kodak patalpose moterys žai
džia su Kodak ir St. Chris patalpose 
berniukai C — su St. Chris; ketvir
tadienį, 8 v.v., mūsų salėje vyrai žais 
su E.Y.; penktadienį, 7 v.v., King Ed
ward mokykloje mergaitės 9-11 m. 
— su St. Edwards ir po jų mergaitės 
12 m. — St Edwards M.

Praėjusios savaitės B-C rungtynė
se jauniai pralaimėjo Vyčiui 45:55; 
CYO lygoje 9-11 m. mergaitės pralai
mėjo St. Edwards 8:23; YT lygoje 
moterys nugalėjo CEG 34:28; T.B. 
lygoje berniukai B nugalėjo Wash
ington 57:45, berniukai C pralaimėjo 
Washington C 30:35 ir berniukai D 
nugalėjo St Chris 26:12.

Stalo teniso treniruotės suaugu
siems ir jaunimui — kiekvieną ant
radienį nuo 7 v.v. Sekcijai vadovauja 
Antanas Dūda ir Al. Kuolas.

Taupyk ir skolinkis

n DUODAME 
mortgičius iš 6Vi% 
asm. paskolas iš 7% 
MILIJONUS DOLERIŲ.

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

MOKAME
43/4% už depozitus
5Y2% numatyta už Šerus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto.. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
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 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
RŪSTINK: 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

DOMĖS FORDO DARBININKAI PORT CREDIT, $33.500 prašoma kaina, 5 
kili metų senumo dvibutis (dupleksas); po 5 kambarius butai, 10 pėdu įva
žiavimas.

PRIE DURIE ROAD, $28.900 prašoma kaina 3 metu senumo vienaaugštis 
(bungalow) su gražiai įrengtu rūsiu; privatus įvažiavimas.

RONCESVALLES ST. KRAUTUVĖ $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 vai veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
fttadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORRIS
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 atskiras, mūrinis namas, 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.
$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.
50 AKRŲ. $22.000, vertės žemės su gražiu mišku. 2 upeliai, 35 mylios nuo 
Toronto, 3 mylios nuo Newmarket, galima padalinti po 10 alau. Gera 
proga ir pelninga investacija.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai- 
rioM vietom ir įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pM was. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskoių—mortgMių.

Vyt. Morkit J. KaškeRs A. Bliudžiut AK (MieMožukė) WistoskJ 
aMMMWMiWMmmnMminKavwmMMmMmnmnHmmumnasannmmamnMMiKmmmannaaMHnnmMI
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Paari
v

vauti i

jūsų troškulį
ALFA RADIO & TV

ĮVAIRŪS SIUNTIMAI IR DOVANOS Į

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

Parduodam ir talsom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6166. • 672 LANSDOWNE AVK„ TORONTO

231 -2661 233-3^23

Paari Old Tawny yra mažiausiai aštuonerius

metus išlaikytas ąžuolinėse statinėse.

Tai vienas iš Paarl’s puikių importuotų saldžių

vynų prieinamomis kainomis.

1967. XII. 14

AP DRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ o NAMŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MR- 
NE&NES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

pasiruosęs nuraminti
A. ČIŽIKAS

Lietuvę, Latvtję, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
su gydymu ir 11

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 įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

BE MUITO
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliaL 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

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

• Turime pardavimui. įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,'prašomi savo sudarytas 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 įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA 

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų di^tuyę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2284

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO,
K. STRIAUPIS

- Res. tel. LE 6-5363

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

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

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

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

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesne kęlionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auta mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garage das ?rRcoi^ge?TTeLv353i4305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BO C BULIS

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecmuiiš- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEV1CIUS

E.
535*9152

E.

PLUMBING and HEATING

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

reikalus be

430 BATHURST ST.

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

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

• telkia pa
• sutvarko

bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto 

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

• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atslkviečiant gimines 

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

1022 BLOOR STREET West • Toronto

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

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck St (prie Runnymede Rd.), Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Sinvam bei taisom namams ir ištaigoms užuolaidas. Parduodam medžia

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

Driving School 

WALDI
Centrini {staiga 691 A.wette St., 

Tol. RO 2-2100

Skyrius: 
894 COLLEGE ST.

a

BALTIC MOVERS

ST. CLAIR ST. W.

JUNCTION RO.

fe
5

2 MULOCK

VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti tel LE 4-1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.

(Išlaukę ištisus aštuonerius metus 
mažose ąžuolinėse statinėse, 

ir jūs būtumėte ištroškę)

Kiti: Paari Rich Ruby Port:

Paari Muscatel.

ČIKAGOS
(Atkelta iš 3-cio psl.)

ri buvo trumpai apžvelgta “Chicago 
Daily News” laikraštyje, gruodžio 1 
d. “Chicago Sun-Times” dienrašty
je susilaukė gana ilgo ir palankaus 
įvertinimo. Apie trečdalį puslapio 
užėmusioje Kathleen Momer recen
zijoje sakoma, esą gerai, kad lietu
viai vėl nepasirinko dar vienos lie
tuvių kalba “Traviatos” pastatymo, 
bet iškėlė naują talentą iš savo tar
po ir tuo davė brangų kultūrinį įna
šą. Straipsnyje iškeliami komp. D. 
Lapinsko sugebėjimai. Jo kūrinys 
“Maras” esąs vertas pilnai profesi
nio pastatymo. Rašinys pavadintas 
“Lithuanian Opera”; įdėta ir D. La
pinsko nuotrauka.

‘THE NEW WORLD” — Čikagos 
katalikų savaitraštis gruodžio 1 d. 
laidoje įdėjo vysk. V. Brizgio rašinį 
apie religijos persekiojimą Lietuvoje. 
Jis tame straipsnyje pamini, jog re
liginė padėtis Lietuvoje blogėja, ašt
rėja religinis persekiojimas, nukreip
tas prieš šeimas, pradedant mokyk
linio amžiaus vaikais. Valdžios įstai
gų tarnautojai, privačiai ar viešai 
atlieką religinę praktiką, jau esą 
baudžiami.

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.

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
įvairios medžiagos namų taisymams 
Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos 
Grindų, lubų ir sienų plytelės 
Atliekam visus statybos darbus ir 
remontus

Sandėlio kainomis jūs gausite estų krautuvėje:
• Didelis pasirinkimas moderniškiausių servizų pietums ir kavai.
• Puikūs kristalai ir porcelanas iš Vokietijoš ir Čekoslovakijos.
• Įvairios naujausios mados skandinaviškos lempos.
• Didelis pasirinkimas sidabriniu papuošalų, odos išdirbinių ir 

kitko, importuotų tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.
• Nerūdijančio plieno ir sidabrinių (Stainless steel) šakučių ir 

šaukštu bei daugelį kitų naujų dalykų.

VANCOUVER, B.C.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ lap

kričio 21 d. šoko žydų Community 
Centre Centennial Senior Citizen iš
kilmėje. Mūsų šokėjai buvo labai šil
tai sutikti. Gaila tik, kad dėl tau
tinių drabužių stokos galėjo pasiro
dyti tiktai 4 šokėjos. Dar trūksta 4 
taut, drabužių. Vadovauja Adelė 
Šmitienė ir Zita Katilienė.

PRIEŠADVENTINIS PASILINKS
MINIMAS įvyko lapkričio 25 d. Gau
sus būrys tautiečių smagiai praleido 
vakarą. Visi džiaugėsi malonia šei
myniška . nuotaika ir gausiu jauni
mo dalyvavimu.

SUSIRINKIMAMS BEI REPETI
CIJOMS sekmadieniais naudojamės 
Tėvų jėzuitų sale.

BALTIEČIŲ FESTIVALYJE Ed- 
montone dalyvavo neseniai suorga
nizuota tautinių šokių grupė. Tai 
buvo pirmas ir gana sėkmingas jos 
pasirodymas. Šoko “Lenciūgėlį”: 
Banguolė ir Milda Katiliūtės, Vida 
Šrhitaitė, Jurginą Vileitaitė ir Liu
das česaitis. Eug. Katilius dalyvavo 
simpoziume, kuris nagrinėjo klau
simą, kaip išlaikyti tautinę kultūrą.

ŠEIMINĖS* ŽINIOS. P. Skučai su
silaukė dukrelės, kurios krikštynose 
dalyvavo gausus būrys draugų bei 
pažįstamų. Krikšto tėvais buvo A. 
V. Skabeikiai. P. Kornelijus ir Pearl 
Anne Kauliai susilaukė pirmojo sū
naus Petro-Mykolo. Jeigu ir toliau 
mūsų stovykla taip didės, šokėjų ne- 
pritrūksim. Kor.

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.
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Paari Wines

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 šautuvaL šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairus sviediniai ir kiti sporto reiknrenys.

Sault. St. Marie, Ont.
1967 m. gruodžio 3 d. apylinkės 

valdyba buvo sukvietusi visuotinį 
narių susirinkimą. Narių susirinko 
trečdalis — 24. Po valandos susirin
kimas buvo laikomas teisėtu. Po il
gesnių diskusijų išrinkta nauja val
dyba, kuri pasiskirstė pareigomis: 
pirm. I. Girdzevičius, sekr. J. Duo
ba, ižd. V. Žiurauskas, šalpos Fon
do įgal. J. Pareigienė, narys A. Kan- 
tautienė. Į revizijos komisiją išrink
ti: B. švilpa, Vld. Mockus ir Vyt. 
Skaržinskas.

NAUJOS VALDYBOS ŽODIS. — 
Brangūs Sault Ste. Marie tautiečiai! 
1968 metai yra mums brangūs — 
švęsim 50 metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo. Pamirškime 
savo ydas ir nepasitenkinimus, su
stokim petys į petį, paduokime vie
nas kitam ranką ir parodykime sve
timiems, kad esame vieninga ir lais
vę mylinti tauta.

Paprašykime miesto burmistrą, 
kad Vasario 16 paskelbtų Lietuvių 
Diena. — Mūsų kolonija nors ir ma
ža, bet užtektinai turim talentų lie
tuviškam darbui. Tik reikia noro ir 
pasiaukojimo.

Mūsų kolonijoj yra iš nepriklau
somybės laikų keli karininkai, vie
šosios bei pasienio policijos tarnau
tojų, yra baigusių gimnazijas ir šiaip 
išsilavinusių asmenų. Ar nebūtų gra
žu, kad visi bendrom jėgom paim
tume čia turimą jaunimą ir parody
tume, jog mylime laisvę ir senovės 
lietuvių papročius. Apylinkės v-ba.

LONDON, ONT.
ŠJ SEKMADIENĮ, gruodžio 17 d., 

5 v.p.p., parapijos salėje įvyksta 
skautų rengiama Kalėdų eglutė Lon
dono ir Mount Brydges apylinkių 
vaikučiams.

KITI PARENGIMAI. Bendros Kū
čios — užsirašyti pas p. Daniliūnie- 
nę 438-7694; N. Metų sutikimas — 
užsirašyti pas p. Aušrotą 268-7228 
arba pas kitus apyl. valdybos narius. 
Visi prašomi paskubėti užsiregist
ruoti, nes vėlavimas labai apsunki
na rengėjų darbą, o, be to. vėliau 
besiregistruojantieji gali išgirsti ir 
nemalonią staigmeną — “gaila, jau 
peryėlu” arba “nebėra vietos”. D. E.

OAKVILLE, Ont.
Nuoširdžiai dėkojame draugams, 

suruošusiems mums įkurtuves ir įtei
kusiems vertingą dovaną. Ypatingą 
padėką reiškiame iniciatorei J. Sriu- 
biškienei, O. Balsienei ir J. žiūraičiui 
už sėkmingą vakaro pravedimą. Taip
gi ačiū J. Vilimui už gražiai tartą 
žodį ir visiems, netikėtai atvyku- 
siems bei nušvietusiems mūsų naujos 
gyvenvietės pastogę: p.p. O. J. Bal
siams, H. I. Bumeliams, A. A. Jagė- 
loms, D. L. Garbaliauskams, V. 
Grabauskams, A. A. Ketvirčiams, 
B. Liškauskams, T. V. Macams, 
D. Mačikūnams, V. V. Paškams,
I. Punkriams, J. A. Ramonams, A E. 
Sergaučiams, J. B. Sriubiškiams, J. 
T. Vilimams, P. S. Vytėms, V. M. Že- 
meckams, J. R. žiūraičiams, A. J. 
Zubrickams. Labai dėkingi —

Irena ir Vytautas Mačikūnai

Draugai kavinėje 
turėjo daly- Susitiko kavinėje estas, latvis 

priėmime, jau- jr lietuvis. Prie kavos puodu- 
tėsi labai nervingas. Jo motina ko pirmasis prabilo estas: 
patarė: — Kaip ten atsitiko, kad ang-

— Kai sėdėsi prie stalo, už- lai ir mūsų auksą nusavinę ne
klausk kaimynes, ar ištekėjusios išvengė savo svaro nuvertinimo? 
ir kiek turi vaikų. Toliau kalba — Mums reikėjo tą auksą de- 
eis savaime. ponuoti Švedijoje, — pastebėjo

— Iš priėmimo grįžau sukrės- latvis, 
tas, — pasakoja W. Symington.
— Savo kaimynę iš dešinės pa
klausiau, ar ji ištekėjusi, o kai 
atsakė ne, paklausiau, kiek turi 
vaikų. Kalba tuoj nutrūko. Pa
klausiau kaimynę iš kairės, kiek 
ji turi vaikų, o kai atsakė turinti

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

NOTARAS

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

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

Įstaigos tel. LE 7-4708; 
Namų — CR 9-6166

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Ave. (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 vai. 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
EB ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912

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

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

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

puikūs kailiai.

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ
769-4612
769-4131

tris, paklausiau, ar ištekėjusi. 
Kas sekė toliau, tai jau nebebu-

— O taip, — sarkastiškai atsi
liepė lietuvis. — Tuomet tas 
auksas būtų spėjęs nukeliauti į 
Kremlių daug anksčiau. Sovie
tai būtų daugiau kviečių nusi
pirkę ir šnipų pasamdę.

Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENI
DANTŲ GYDYTOJA
LS77 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundu>

Telefonu LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTI 
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. 

Telefonas RO. 6-1373

DR. V. J. MEILUYlENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Pari Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

Kabineto telefonas LE. 4-44S1
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniai* 

pagal susitarimą.
1482 BLOOR ST. W., Toronte 

(I rytu, nuo Dufferin St)

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

Dr. S. JANUŠONIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

182 Yorkview Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale 
Telefonas 221-9775

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 
DK, E. NORTHPORT, N.Y, 

11731, USA.
Arba Toronte — RO 7-9088
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Prisikėlimo par. žinios

iniai, paruošti K. minima 
, vaidins scenos 17. Suk 
>yyklautojai”. I 
bje dalyvaus ir vai- m. uazi

lietuvį savo kuklios darbuotės 25 me
tų kunigystės tarnyboje. Padėkos pa
maldos įvyks šį sekmadienį, gruo-

sveikiname ir linkime gausios Die- 
palaimos ateities darbuose. mitetas yra paruošęs dovanėles.

— Sekmad., pirmad. ir antrad. bu- Tie, kurie norės gauti dovanė- 
vo 40 vai. atlaidai. Pamokslus sakė

džio 17 d., 4.30 vj>4>. parapijos baž- svečias iš Čikaga T. J. Vaišnys, SJ.
— w -----—’.“r, _ - — —¥
— Skatiname laikytis Kūčių die- madienį iki pietų King City bus už

uos tradicinių papročių. Nors šiais ( 
metais Kūčios sutampa su sekmadie- ■ 
niu, visdėlto geriausia Kūčias reng- j 
ti sekmadienio vakare. Vyresniosios . 
kartos pareiga Kūčių tradicijas 
įskiepyti ir mūsų atžalyne. Kalėdinės 
plotkdės gaunamos salėje po visų 
rytinių pamaldų.

— Prašoma pranešti apie ligonius 
ir reikalingus pagalbos. Kalėdos yra 
didžiosios Meilės šventė: kiekvieno 
mūsų pareiga prisiminti, aplankyti ir 
kuriuo nors būdu padėti nelaimės 
ištiktam mūsų artimui.

— Parapijos choras mokosi giedo
ti iš Lietuvos gautas Mišias ir kalė
dines giesmes.

— Jaunimo choras, turįs virš 50 
jaunų choristų, Kalėdų šventėse pa
sirodys su gausiu kalėdinių gies
mių repertuaru.

Jurgis Lorencas mirė gruodžio 
7 d. rytą savo namuose nuo šir
dies smūgio. Palaidotas lietuvių 
šv. Jono kapinėse gruodžio 9 d. 
Dalyvaujant gausiam būriui tau
tiečių, laidotuvių apeigas atliko 
evangelikų Vilties parapijos kle
bonas kuri. Alg. Žilinskas. Ve
lionis buvo gimęs Tauragėje 
1904 m. Paliko žmoną Oną

nyčioje. — Sį penktadienį, šeštadienį ir sek-

lę, prie įėjimo įsigyja bilietą, 
kurio kaina 50 et. Primenama, 
kad šį šeštadienį, gruodžio 16, 
mokykloje yra Tėvų Diena. Ma
loniai prašomas bent vienas iŠ 
tėvų 11 v. atvykti mokyklon. A.

N. Metų sutikimą Prisikėlimo 
par. auditorijoje šiemet ruošia 
stovyklavietės komitetas. Bus 
geri užkandžiai, puiki muzika ir 
nemokamas 12-tos vai. šampa
nas. Reng.

K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo par. skyrius atšventė sa
vo metinę šventę gruodžio 3 d. 
11 vai. Mišios buvo atnašautos 
Dr-jos intencija, o po Mišių na
rės susirinko parapijos parodų 
salėje agapei. Besivaišinant na
rių suneštais užkandžiais, seselė 
Igne skaitė paskaitą “Kitas 
žvilgsnis į Mariją”, duodama 
naujų minčių apie žmogaus san
tykius sū Dievo Motina. A. Sun- 
gailienė labai vaizdžiai papasa
kojo savo įspūdžius iš tarptau
tinio katalikių moterų kongreso 
Romoje, kuriame ji * atstovavo 
Kanados Liet. Katalikių Mote
rų Draugijai. — Pasibaigus šio 
skyriaus suruoštiems virimo-ke- 
pimo kursams, agapės metu kur
sų lektorėms M. Basalykienei,

Sukauskienę, Olgą Kilotaitienę, 
Marytę Pranckevičienę, Hildą 
Lorencaitę ir seserį Vokietijoj 
Elzę Mačiulienę.

Kanados etninės spaudos fe
deracijos suvažiavimas Winnipe- bes jie apdovanojami. Už lankytinų 
ge lapkričio 25 d. išrinko naują 
valdybą. Ją dabar sudaro: pirm, 
dr. J. Kirschbaum, slovakas iš 
Toronto, I vicepirm. L. G. Le- 
sack iš’Winnipego, II vicepirm. 
N. Ciamarra iš Montrealio, III 
vicepirm. R. Mah iš Vankuverio, 
IV vicepirm. I. Boyko iš Toron
to, sekr. V. Mauko iš Toronto, 
ižd. H. Roeder iš Winnipego. 
Per pastaruosius dvejus metus 
federacijai vadovavo Ch. E. Do- 
jack, čekų kilmės kanadietis. 
Suvažiavimo metu kalbą pasakė 
užsienio reikalų min. P. Martin.

S. B. Romanui, žymiam Kana
dos pramonininkui, slovakų kil
mės,, lapkričio 24 d. Toronto* uni
versitetas suteikė teisių garbės 
daktaro laipsnį. Jis taipgi žino
mas kaip etninės spaudos ir ki
tų kultūrinių darbų rėmėjas. Jo 
vadovaujama Dennison Mines 
bendrovė garsėja uranijaus ka
syklomis Ontario prov.

daros rekolekcijos vyrams ir vaiki
nams. Dar yra laisvų vietų. Labai re
komenduojame įsijungti. Ideali pro
ga gražiai pasiruošti šv. Kalėdoms. 
Rekolekcijas ves T. J. Vaišnys, SJ.

— Nuoširdžiai dėkojame T. J. 
Vaišniui, SJ, už įdomiai ir gražiai 
pravestas savaitgalio rekolekcijas 
moterims. Dalyvavo 33 moterys.

— Mišios: trečiad., 9 v.r. — mote
rų rekolekcijų dalyvių int.; šį sek
mad., 10 v. — už a.a. VI. Šarūną, 
užpr. p. Šarūnienė ir vaikučiai; 11.15 
v. — už a.a. J. Graibų, užpr. p. 
Graibuvienė.

— Chorų repeticijos: trečiad., 7
— stud, merg.; ketvirtad., 7.30 v.v.
— suaug.; penktad., 6.30 v.v. — vai
kučių.
— Pirmos Komunijos pamoka -— 

sekmad. po 10 v. Mišių.
— Katechizacijos pamokos: kas 

sekmad. po 10 v. Mišių — I-IV sk.; 
kas antrad., 4.30 v. — V-VI sk.; kas 
ketvirtad., 4.30 v.

— Relig. pamoka gimnazistams — 
sekmad. po 10 v. Mišių muz. studi
joje. Kalbės T. Rafaelis tema “Ar 
Dievas palaidotas?”

•— Kalėdinių plotkelių sekmad. ga
lima gauti prie bažnyčios, šiokiad. — Iz.Kqndrotienei, B.Pabedinskie- 
par. raštinėje.

— Kt savaitę toliau lankomi gyve
ną Westone, o mieste — Dovercourt 
Rd.

— Švenčių proga ligonius ir ma
žiau pasiturinčius lanko par. kunigai 
ir kat. moterų dr-ja. Pagal galimy-

Mo- maldos — 4.30 v. P P-.^y- JoiĮo minuotų pranešimų bei skelbi- 
Kr bažnyčioje. Jas laikys pats m„ SjiS su N? Metais, re- 
suk^tuvimnkas, pamokslą sa- ^akcija laukia iki gruodžio 16 d. 
kys kun. V. Rimšelis, Tėvų ma- Kalėdinis numeris bus šių metų 
njonų provincijolas iš Čikagos. paskutinis. Sekanti “TŽ” laida 
Tą pačią dieną 6 v.v. iskilmin- Į^irodys 1968 m. sausio 4 d. 
gos pagerbtu ves Seaway Towers - - - - - -
Hotel, Carleton Hall, 2000 Lake 
Shore Blvd. W., Toronto 3, Ont. 
Iškilmėse jau pažadėjo dalyvau
ti visa eilė žymių svečių — ku
nigų ir pasauliečių. Pakvietimų 
dar galima gaut pas rengėjų ko
miteto pirm. O. Jonaitienę* tel. 
767-1562.

Naujųjų Metų sutikimas Šv. 
Jono Kr. par. atnaujintoje salė
je įvyks gruodžio 31 d. vakare. 
Pakvietimai gaunami par. kny
gyne, pas A. čirūną tel. EM 3- 
9990, E. Beinorienę tel. RO 7- 
8063. Bilietų kaina asmeniui $5.

e. Jas latsys 
as, pamokslą sa-

AS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

— Sv. Onos Dr-jos vakarienė davė

asmenų pavardžių pranešimą būsi
me dėkingi. Kurie galėtų padovano
ti drabužių 9 ir 15 metų berniukams, 
12 metų mergaitei ir vidutinio ūgio 
moteriai (maždaug 20 nr.), prašom 
paskambinti T. Placidui.

— Gruodis — saugaus eismo mė
nuo. Vairuodami ar eidami būkime 
atsargus.

— Kūčių pasninkas nėra privalo
mas, bet patartina laikytis lietuviškos 
tradicijos. Šiais metais Kūčias gali
ma švęsti kada patogiau — šeštad. 
arba sekmadienį.

nei, S. Simonaitienei, M. Tamu- 
laitienei ir A. Vilimienei buvo 
įteiktos dovanėlės. Įteikta dova
nėlė ir p. Plučienei už jos pa
galbą kursų ruošoje. — Apla
mai, skyriaus metinė šventė gra
žiai pavyko.'Narės gausiai daly
vavo bažnyčioje ir agapėje. Z. D.

Vietoj kalėdinių sveikinimų J. 
Pakštienė paaukojo $10 lietuvių 
saleziečių gimnazijai Italijoje; 
V. Marcinkevičius ir S. Prakapas 
— pasiuntė už $10 vaistų į Len
kiją nuo karo nukentėjusiam 
lietuviui.

PARDUODAMAS MOTELIS ma
žam miestelyje prie didelio plento. 
$35.000 Įmokėti arba kokia kita nuo* 
savybė mainais. Kreiptis: E. Kinde- 
ris, 392 Sunnyside Ave., Toronto 3, 
Ont. Tel. 766-0996, nuo 5-6 v.v.

Ryšium su liga ir operacija gavau 
daug sveikinimų bei linkėjimų raš
tu, už kuriuos nuoširdžiai dėkoju. 
Ačiū T. Tarcizijui ir T. Rafaeliui už 
aplankymą ir dvasinį patarnavimą. 
Nuoširdžiai dėkoju Šv. Jono Kr. pa
rapijos moterų draugijai už aplanky
mą ir dovaną.

Sunku man išvardinti visus, kurie 
siuntė gėles, nešė dovanas, lankyda
mi ligoninėje ir namuose. Trūksta 
man dėkingumo žodžių už jūsų rū
pestį ir parodytą nuoširdumą ligos 
metu.

Už tai jums visiems teatlygina ge
rasis Dievas.

Kolegę H. LORENCAITĘ, mylimam TĖVELIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučia —

Toronto Maironio mokyklos mokytojai

F. v v -r v . v .".■y t v y » . . <Tįrg

BARONESS A
'■ BEAUTY SALOb :
► • <

" 2265 Bloor St. W. (kampas Bloor - Durie gatvių)
* Tel. 762-4252 Savininkė Alytė Kerberienė

ERNOS SUPERMARKET
19 ST. JOHN'S RD. Tel. RO 2-4781 PRIE PAT DUNDAS W. 

MĖSOS, DEŠRŲ BEI ĮVAIRIŲ MAISTO PREKIŲ KRAUTUVĖ.
GERAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS

Marija štuikienė
MALONIAI PRANEŠAME

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

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

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 Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

KAD JAU PRIIMAME

ŽĄSŲ, 
KALAKUTŲ, 
ANČIŲ ir 
PARŠIUKŲ.

daug skirtingų rūkytų dešrų,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ir kitur 
Angliškos ir kitokios medžiagos. 

Daniški maisto gaminiai.
Garantuotas ir greitas pristatymas 

“TAURO” ATSTOVYBE
ST. PRAKAPAS 

18 Brookside Ave., Toronto 9, 
Ont Tel. 767-9088

ŠVENTĖMS UŽSAKYMUS:
Be to, pas mus galima gauti:

Įvairių rūšių silkių, kaimiškų sūrių, 
kumpių bei kitų mėsos gaminių. • Augštos kokybės šviežios mėsos,
daržovės, geri importuoti europietiški sūriai ir skanėstai. Didelis pa
sirinkimas importuotų šokoladų, marcipanų, eglutei papuošti impor
tuotų šokoladinių figūrų, tortų (NAPOLEONŲ). • NEMOKAMAS 
PRISTATYMAS.

SAVININKAI: ALBINA IR JUSTAS KRASAUSKAI

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
2899 BLOOR W. (kampas Prince Edward Dr.) Tel. 233-9783

Lietuvišku ir anglišku raidynu 
rašomosios mašinėlės

Lietuviški albumai, piniginės

Lietuviškos ilgo grojimo plokš
telės pigiau nei kitur.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety Ixsogne. Nemokami 
nurnrfymaf jūsų namuose arba mb- 
« klasėje turintiems laikinius lei- 
dimos Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmų pamokų n standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1VK BATHURST ST. 
Tel LE 2-3656. Rytuose BO 8-1811
___________________________________

Sėkmingai praėjus mūsų tradici
niam bazarui ir gražiai bei turtingai 
madų parodai, norime tarti nors kuk
lų padėkos žodelį.

Didžiausia padėka tenka pareikš
ti mūsų mieloms čikagietėms už ryž
tingą pasiaukojimą, atvykstant be 
jokio atlyginimo į Torontą ir pasi
dalinant savo išradingos kūrybos kul
tūriniais turtais.

Dėkojame gen. konsului J. žmui- 
dzinui su Ponia už mielą atsilanky
mą, T.T. pranciškonams, ypač Prisi
kėlimo parapijos kleb. T. Placidui 
už patalpas ir visokeriopą paramą.

Esame giliai dėkingos p.p. R. B. 
Geležiūnams už didelę paramą, su
tinkant pasiimti pobūvio mecenato 
naštą; taip pat dr. J. Urbaičiui už 
stambesnę finansinę paramą.

Negalime pamiršti taip pat ir mū
sų brangių rėmėjų branduolio: pirm. 
L. Murauskienės, S. Dervinienės, O. 
Krasauskienės, A. Kuolienės, V. Vin- 
gelienės, p. Ottienės, p. Žymantie
nės, p. Vaitekūnienės, M. Tamulai- 
tienės; vyrų — V. Sondos, Šarūno, 
Endzelio, Bumbulio bei visos eilės 
moterų ir vyrų, be kurių pagalbos 
ir neįkainojamo pasiaukojimo ne
praėjo dar nei vienas parengimas.

Ypatinga mūsų padėka A. Petraus
kienei, Žibutei Baranauskaitei ir Lai
mai Gustainytei, gražiai įsijungu
sioms į madų parodos programą; D. 
Skrinskaitei, muzikos garsais palydė
jusiai meninę parodos dalį.

Dėkojame taip pat J. Simanavi
čiui, p. Punkriui, M. S. Valatkoms, 
J. Margiui, J. Augštaičiui, Aldona 
Beuty Shop, V. F. Urbonams, p. Ža- 
davičiui, p. Kryžanauskui, p. Virku- 
čiui, p. Levišauskui ir p. Plučui už 
visokeriopą paramą ir pagalbą.

Su nuoširdžiu dėkingumu prisime
name ir mielas šeimininkes bei pa
galbininkes, kurių kuklų, bet neįkai
nuojamą, darbą težino 
Dievas.

Pagaliau dėkojame 
tiems, kurie kokiu nors 
tais, pyragais, auka ar
atsilankymu parėmė ir teberemia mū
sų darbus. -

Tebūnie Jums Viešpats duosnus 
savo malonėmis!

Su giliu dėkingumu,
Nek. Pr. Marijos seserys

tojams — jau laikas pratęsti pre
numeratą 1968 m. Metinė pre
numerata — $6; užsakant nau
jam skaitytojui kaip dovaną — 
$4. “TŽ” siunčiami susipažinti 
nemokamai tiems asmeninis, ku
rių adresai atsiunčiami adminis
tracijai — 941 Dundas St. W-, 
Toronto 3, Ont.

KLB Toronto apylinkės valdy
ba gruodžio 11 dienos posėdyje 
priėmė krašto valdybos pasiūly
mą rengti 1968 metų Lietuvių 
Dieną Toronte Padėkos savaitga
lyje. Tradicinė data — Darbo 
šventės savaitgalis, bet tuo metu 
Niujorke įvyks pasaulio lietuvių 
seimas, kuriame dalyvaus ir Ka
nados lietuvių veikėjai.

Uždarose katalikių moterų re
kolekcijose, kurias sėkmingai 
vedė kun. J. Vaišnys, SJ, daly
vavo 33 moterys. Rekolekcijos 
įvyko gruodžio 8-10 d. savaitga
lyje specialiuose, moderniai 
įrengtuose rekolekcijų namuose 
Port Credit, Ont. Vyrų uždaros 
rekolekcijos įvyksta šį savaitgalį 
— gruodžio 15-17 dienomis King 
City vietovėje. Joms vadovaus 
taipgi kun. J. Vaišnys, SJ. Dar 
yra pakankamai vietų. Regist
ruoja V. Sonda.

P. Barausko apdraudos įstai
ga bus uždaryta gruodžio 18-30 
dienomis. Svarbiam reikalui iš
kilus, klientai prašomi telefo- 
nuoti kiekvienas į savo apdrau
dos bendrovės nuostolių skyrių 
(Claim Department).

menė su valdyba dėkoja visoms šei
mininkėms, talkininkams ir atsilan
kiusiems svečiams.

— N. metų sutikimo vakarienė — 
gruodžio 31 d. nuo 9.30 v.v. Bus šil
ta ir labai gera vakarienė, puikus or
kestras ir loterija su priedais. Bilie
tai užsakomi pas komiteto narius ar
ba klebonijoje; suaugusiam $5, jau
nimui $2.50. Bilietus jie gaus prie 
įėjimo.

— Sunkiai serga Jonas Zinaitis 
Prince Edward ligoninėj, Taurazas 
General ligoninėj; p. Banaitienei pa
daryta operacija General ligoninėj; 
kun. Jonas Bobinas paguldytas į 
Montrealio General ligoninę tyri
mams; Petras Bdtyrius sugrįžo į na
mus iš General Jewish ligoninės; Ro
žė Dereškevičienė perkelta į Prairie 
Convalescence, 18 mylių nuo Mont
realio; Ona Vilkaitienė sugrįžo į na
mus is May Fair ligoninės.

— Kūčių plotkelės gaunamos sek
madieniais po Mišių salėje, šiokiadie
niais — klebonijoje.

— Sv. Kazimiero mišrus parapijos 
choras ruošiasi Bernelių Mišioms.

— Jau laikas užsiakyti “Tėviškės 
Žiburius” 1968 metams; galite prenu
meratą apmokėti arba naujai užsisa
kyti papiginta kaina per kun. J. 
Gaudzę.

— Iš gruodžio 2 dienos vakaro, su
rengto hamiltoniečių, gauta $371.16.

— Sv. Kazimiero parapijos metinis 
susirinkimas išrinko naujus papildo
mus komiteto narius: Kazį Ambrasą, 
Joną Staniulį ir Vincą Mitchellį.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $168.06.

— Moterystės sakramentą ruošiasi 
priimti: Laura Kiniauskaitė su

tik vienas

ir visiems 
darbu, fan- 
savo mielu

Nuoširdžiai dėkojame už mums su
rengtas įkurtuves ir taip brangią 
dovaną. Ypatinga padėka rengėjoms 
— J. Liutkienei, p. Končaitienei ir 
visiems prisidėjusiems: kun. P. Ažu
baliui, p.p. St. Ažubaliui. Antanaičiui, 
Aleknavičiams, J. Bacevičiui, J. A. 
Bacevičiams, p. Baleišiams, Paliū
nams, Chomiakams, Daukantui, Dauk- 

I šoms, Dobilams, Dirmantams, Derliū- 
nams, Genčiams, Giedrikui, Liut- 
kams, Končaičiui, Kamaičiams, (Ha
miltone), Kišonams, Kiršinams, Kri- 
vui, Kniukštoms, Marcinkevičiams, 
Matušaičiams, Prakapams, Petravi
čiui, Rickevičiams, Rudaičiams, Ser- 
gaučiams, Simonaičiams, Sidarui, A. 
A. Stunguriams, Stungurisftns, šiaudi
niu!, Vaškevičiams, Vaitkevičienei, 
Vilučiams, Vasariams, Vilkams, Vait
kums, žiurinskams, žaškevičiams; J. 
Babrauskui už muziką.

Onutė ir Jonas Ažubaliai

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

Mieliems klientams pranešame, kad jau pats laikas 
užsisakyti Kalėdoms šiuos maisto gaminius:

ŠVIEŽIAS ANTIS, VIŠČIUKUS, KALAKUTUS, 
PARŠIUKUS, ŽĄSIS...

• Kužių stalo valgių: prėskužių (sližikų), 
aguonų, silkių ir h t.

• Didelį pasirinkimų vietos ir importuotų 
maisto gaminių

• Savo gamybos rūkytų kumpių ir dešrų

• Nuosavų modernią rūkyklą ir pagal pa
geidavimą išrūkome klientams lašinius, 
dešras, kumpius.
Taip pat paruošiame 
dytuvams (freezer)

užsakytų mėsų šal-

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PARKSIDE
Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

335 Roncesvalles Avenue. Toronto. Tel.

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

MOKA UŽ:
DEPOZITUS ...
NUMATYTA UŽ ŠĖRUS 5¥4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

4.4%
IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS . 8% 
ASMENINES PASKOLAS_____ :.9%
Įskaitant gyvybės draudimą iki $10.090 
abiejų rūšių paskoloms.

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.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

Reto sėkmingumo koncertas 
įvyko gruodžio 10 d. Prisikėlimo 
salėje. Skautų tėvų komiteto pa
kviesti, iš Klevelando ir Čikagos 
atvyko trys muzikos bei dainos 
žvaigždės: sol. A. Stempužienė, 
sol. St. Baras ir kompozitorius 
D. Lapinskas. Jų pasiklausyti 
prisirinko pilnutėlė Prisikėlimo 
auditorija. St. Baras koncertą 
pradėjo tradicine savo daina 
“Vai kur nužegliuos” (Šimkaus), 
“Jonušo daina” (Kamavičiaus) 
ir “Aš per naktį” (Banaičio). So
listas ypač įsismagino operų ari
jose, kurios susilaukė didžiau
sio klausytojų plojimo. Nesykj 
teko jam kartoti. A. Stempužie- 
nė padvelkė naujumu, padai
nuodama kompoz. D. Lapinsko 
keturias dainas, kurios savo 
kompozicija gerokai skyrėsi nuo 
tradicinių. Be to, ji padainavo 
keletą ispaniškų dainų ir tradi
cinių operų arijų, kurios publi
koje rado stipriausią atgarsį. Vi
sai naujas veidas torontiškiams 
buvo D. Lapinskas, šį kartą at
vykęs kaip akompaniatorius. Jis 
garsėja kaip modernių kūrinių 
kompozitorius. Torontiečiai pa
sitiko jį ir jo kūrybą gausiu plo
jimu. Koincerto viršūnę sudarė 
duetas iš operos “H Trovatore”. 
Solistai čia sulaukė audringų 
plojimų ir turėjo kartoti, nors 
buvo jau įvargę per beveik dvi 
valandas užtrukusį koncertą.

Besidžiaugiant tokiu puikiu 
koncertu, tenka pastebėti, kad 
klausytojams sunkino sekti pro
gramą visiškas jos sumaišymas, 
naujų dalykų įvedimas. Atspaus
dintoji programa nebeteko pras
mės. Antra, iš tokio masto so
listų norėtųsi naujų dalykų, 
ypač sol. St. Baro. Trečia, per- 
mažai dėmesio skirta D. Lapins
ko kūrybai. Būtų labai tikę duo
ti ištraukų iš jo* operų “Lokio” 
ir “Maro”. Trečia, atspausdin
toje programoje lietuvių kalba 
solistė pristatoma kaip “Aldona

Apyl. valdyba, vykdydama so
lidarumo Įnašų vajų per bažny
čias, surinko: šv. Jono Kr. — 
$316.71, Prisikėlimo — $538.05, 
evangelikų — $29. Apylinkės 
valdyba turėjo specialų posėdi 
jubilėjinės Lietuvių Dienos To
ronte rengimo reikalu.

Michael D. HaberL Pirmas užsakąs 
buvo skelbtas gruodžio 10 d.

— Naujai išrinktas Vytauto klubo 
pirm. P. Skinkis pareiškė, esą reikia 
bendradarbiauti su šv. Kazimiero pa
rapija, kad tą pačią dieną nebūtų 
dviejų parengimų - vakarienių. K.J.G.

Aušros Vartų par. žinios
— Lituanistinių kursų ir seminaro 

mokinių tėvų susirinkimas įvyko 
gruodžio 10 d. po 10 vai. pamaldų AV 
par. salėje.

— Gruodžio 11 d. atlaikytos gedu
lingos pamaldos už a.a. Antaną Vie- 
nožinskį, J. Adomonienės tėvelį, ku
ris neseniai mirė Lietuvoje.

— Montrealio lietuvių katalikių 
moterų draugijos šventė — šį sekma
dienį. Mišios 11 vai. Po jų susirinki
mas Seselių Namuose

— Gruodžio 5, antradienį, įvyko 
Place Bonaventure, didžiulėje salėje, 
Montrealio dvasiškijos atsisveikini
mas su kardinolu P. E. Leger. Pa
rapijai atstovavo T. St. Kulbis, SJ, 
perdavęs lietuvių linkėjimus Jo Emi
nencijos tolimesniam darbui.

— Šį savaitgalį T. St Kulbis, SJ, 
buvo nuvykęs į Otavą atlaikyti pa
maldų bei patarnauti ten gyvenan
tiems lietuviams.

— Nauja lietuvių verslo įstaiga La 
Salle — Highland Auto Body. Savi
ninkai V. Sušinskas ir J. Zavys. Vie
ta: 611 B Lafleur Ave., LaSalle, P.Q., 
tel. 365-3252; atidaro gruodžio 16 d. 
Lietuviai automobilių savininkai ga
lės pasinaudoti savo tautiečių patar
navimu.

— Aukos bažnyčios fondui: $20: P. 
Montvila, T. Šaltenis; $25: J. ir E. 
Intai, R. Jurkus; $5: J.- Baltuonis; 
$15: Mrs. A. Zubricki, Pr. Ilgūnas, A. 
Blauzdžiūnas.

— Rinkliava užpraeitą sekmadienį 
— $212.

— Knygų skaitymo ir rašinių kon
kurse Toronte iš Verduno šeštadie
ninės mokyklos dalyvaus dvi mergai
tės: R. Lukoševičiūtė ir R. Pocauskai- 
tė. Sekantieji mokiniai irgi dalyvavo 
knygų skaityme: V. Burbaitė, S. Aks- 
tinaitė, G. Nagys, A Lapinas, R. Ru- 
dihskaitė, D. Styraitė, K Vasiliaus
kas.

— šeštadienį, gruodžio 9, Benton 
Harbor, Mich., JAV, mirė Agota Šu
kienė, A Gustainienės ir Kuncevi
čienės mamytė.

KLB Montrealio seimelio po
sėdis šaukiamas gruodžio 17, 
sekmadieni, 12.30 vai. Aušros 

. Vartų par? salėje. Darbotvarkė
je: atidarymas, protokolas, pra
nešimai — pirmininko, iždinin
ko, š. Fondo, Liet. Dienos iždi
ninko, T. Fondo, K. Liet. Fon
do, “Baltijos” stovyklavietės, 
revizijos komisijos; diskusijos, 
rinkimai, Lietuvos penkiasde
šimtmečio planai, einamieji rei- 

. kalai. Seimelio prezidiumas 
kviečia organizacijas atsiųsti sa
vo atstovus. Taipgi kviečiama ir 
visuomenė.

Filmų vakarą rengia Montrea
lio skautininkai-ės AV salėje va
sario 10 d. Bus rodomi filmai 
apie visas Montrealio srityje įvy
kusias stovyklas bei iškylas. 
Renkamos nuotraukos, skaidrės 
ir filmai. Visa tai bus supinta į 
spalvingą vaizdų grandinę.

KIEK REIKIA 
APSIDRAUSTI?

Jus žinote kiek kainuotų 
pastatyti gyvenama namą 
Jūs žinote kiek kainuotų supirkti 
visus baldus, drabužius ir 
asmeninius reikmenis

NELAIMEI ATSITIKUS, TEKTŲ 

PRADĖTI VISKĄ IŠ NAUJO... 

TAD TIEK IR APDRAUDOS

REIKĖTŲ IMTI

Savarankiškas apdraudos agentas 
patars Jums kuriais atvejais 
apsidrausti.

Teiraukitės:

MEAT 
MARKET

LE 5-1258

ma kaip sol. A. Stempužienė.
N. M.

JIEŠKAU vieno arba dviejų kam
barių ir virtuvės su baldais. Skam
binti Tony tel. 533-1472.

PARDUODAMI mėsiniai veršiai 
nuo 600 —1000 svarų gyvo svorio. 
Pristatau i Stayner skerdyklą. Tel. 
428-5880, Stayner.

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

Telefonas: 722-3545, Montrealyje 

Greitas ir tikslus patarnavimas




