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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
Tik savo kieme

Didysis mūsų rūpestis nuo pat išeivijos pradžios — susiburti 
į savąją bendruomenę, nugalėti išsisklaidymą ir sukurti lietu
viškąjį gyvenimą. Didele dalimi mums tai pavyko — sudaryta 
organizuota visuomenė su savo vadovybe, organizacijomis, spauda, 
parapijomis, mokyklomis, leidyklomis, klubais... Tiesa, nežiū
rint visos organizuotos veiklos, pasiliko nuošaliai tam tikra dalis 
tautiečių, kurie, tarytum nudžiūvusios medžio šakelės, nukrito 
nuo liemens ir niekur nepritapo — dingo svetimųjų jūroje. Vieni 
tai padarė iš savanaudiškumo, kiti — iš nesiorientavimo. Tai betgi 
maža dalis. Sąmoningoji išeivija, senoji ir naujoji, tapo lietuviškos 
visuomenės nariais. Vieni pasirodė esą labai aktyvūs, visa širdimi 
atsidavę lietuviškai veiklai, kiti mažiau, o treti liko visai pasyvūs. 
Pastarieji nėra priešingi lietuviškai veiklai — remia ją vienu 
kitu pasirodymu viešajame gyvenime, vienu kitu centu, bet stip
resnio angažavimosi vengia. Tai mūsų visuomenės “ramieji van
denys”, kurie labai retai tesujuda, o ir tai tik mažomis Vilnelėmis. 
Praeina kuris didesnis įvykis, ir vėl viskas nurimsta. Mūsų vei
kėjai mėto gana dažnai akmenukus į tuos vandenis, bet sujudinti 
neįstengia. “Ramieji vandenys” stovi, lyg stebuklo laukdami. Jie 
sujuda tiktai išimtinėmis progomis.

★ ★ ★
Nežiūrint tų “ramiųjų vandenų”, visdėlto išeivijos veikla 

reiškiasi, palyginti, gana gyvai. Aktyvusis pradas, kad ir nelabai 
gausus, pajėgia dar daug nuveikti ir dar daug ką išjudinti. Bet 
visa tai vyksta tik savoje visuomenėje, kitaip tariant, savame 
lietuviškame kieme. Kai ateina reikalas išeiti į kitataučių visuo
menę. kai reikia palikti savo įprasta kiemą, belieka tik saujelė 
aktyvistų. Tai rodo daugybė pavyzdžių praeityje ir dabar. Kai 
Otavoje demonstravo tautinės grupės ties Sovietų Sąjungos amba
sada, lėbaujančia komunistinės revoliucijos sukakties proga, lie
tuvių nebuvo, išskyrus vieną kitą. Kai šiemet Toronto tautinės 
grupės surengė demonstracija prieš sovietinę Čekoslovakijos oku
paciją, pasirodė tiktai keli lietuviai, kuriems tek8 jungtis prie 
kitu. Kai Baltiečių Federacija surengė Toronte studijų savaitę 
su įvairiom viešom iškilmėm, lietuvių dalyvavimas buvo negausus. 
BaltieČiai studentai Toronto universitete surengė studiju-diskusiju 
savaitgali, pakvietė pirmaeilius profesorius iš JAV, bet lietuviai 
nesusidomėjo — nei studentai, nei kiti. Lietuviu dalyvavimas buvo 
pats silpniausias. Sakoma, kad vien Toronto universitete yra apie 
100 studentų. Kur jie dingo? Yra 8-9.000 lietuviu vien Toronte, 
bet ir is jų mažai kas tuo susidomėjo. Net akademikai nepajudėjo.

★ ★ ★
Tokių reiškinių per eilę metų yra buvę labai daug. Kažkodėl 

lietuviai yra “geto” žmonės — labai drąsūs savo kieme, bet dro
vūs tarp svetimųjų. Kad taip yra su vyresniosios kartos tautiečiais, 
galima nesunkiai suprasti. Jiems ėjimą i tarptautinę veikla labai 
sunkina nepakankamas vietinės kalbos mokėjimas ir papročiu ne
pažinimas. Bet kas gi kliudo jaunajai kartai plačiau dalyvauti tarp
tautiniame gyvenime? Jie ir kalbą pakankamai moka, ir papro
čius pažįsta, ir pažinčių turi. Galimas dalykas, kad ir jų prigim
tyje atsiliepia tas lietuvio pasyvumas, užsidarymas savame kiaute 
ir galbūt apsileidimas. Matyt, ir jiems nėra lengva išeiti iš savo 
kiemo ir lygiai drąsiai jaustis svetimame. Vidėlto tai nėra ne
nugalimas dalykas. Be to, jis nėra tiek visuotinis, fatališkai ap
imąs visus. Juk esame turėję ir gana aktyviu tautiečių tarptau
tiniame gyvenime, kaio a.a. dr. Pr.Dielininkaitis. dr. V. .Vygantas 
ir kiti. Tai rodo, kad ir lietuviai gali būti veiklūs ir net vadovai’ 
j antys tarptautiniame gyvenime. Lietuviškasis pasyvumas gali būti 
įveiktas, jeigu sąmoningai ugdoma veiklos dvasia. O toji dvasia 
išeivijai, gyvenančiai tarp svetimųjų, yra būtina. Be jos mes nie
kad neišeisime iš savo kiemo, kuris yra gražus, bet negali tapti 
uždaru getu, ypač dabar — tarptautinio bendravimo laikais.
KANADOS ĮVYKIAI

VYRIAUSYBĖMS TRŪKSTA PINIGŲ

Amerika laukia posūkio
Mažas laimėjimas — didelės problemos • Daug žadėta, bet kiek bus ištesėta? • Sovie

tai susirūpinę R. Niksono laimėjimu • Laukiama naujų posūkių viduje ir užsieniuose

Finansų nūnisterių konferen
cijoje Otavoje vyko "aštri kova 
dėl federacinės vyriausybės Įves
to 2% pajamų mokesčio socia
liniams reikalams. Kadangi šių 
pinigų federacinė vyriausybė ne
žada dalintis su provincijomis, 
atrodo, jie yra numatyti fede
racinės sveikatos draudos pla
no išlaidoms padengti. Kvebekas 
pareikalavo, kad šis 2% paja
mų mokesčio papildas nebūtų 
taikomas kvebekiečiams. Onta
rio finansų min. Ch. MacNaugh- 
ton sutiko su papildo Įvedimu, 
bet prašė dali Ontario provin
cijoje surinktųjų pinigų ati
duoti šios provincijos vyriausy
bei. Spėjama, jog 2% pajamų 
mokestis socialiniams reikalams 
1969 m. Otavai duos apie $440 
milijonų, kurių $225 milijonai 
bus surinkti Ontario provinci
joje. Federacinis finansų min. 
E. J. Bensonas atsisakė padidin
ti finansinę paramą provinci
joms, patardamas vietinėms 
vyriausybėms pakelti provinci
nius mokesčius, jeigu joms rei
kia daugiau pinigo. Toks pasiū
lymas, savaime suprantama, bu
vo nepriimtinas provincijų fi
nansų ministeriams, nes tada 
mokesčių mokėtojų tiesioginės 
opozicijos susilauktų provinci
nės vyriausvbės. Griežta Otavos 
laikysena finansinės paramos 
klausimu turėjo ir kitą tikslą — 
oriversti provincijas peržiūrėti 
ir apkarpyti jų biudžetines išlai
das. nes diržo susiveržimo prin- 
cijas turi būti taikomas ne tik 
Otavai, bet ir provincijoms. On
tario provinciia turbūt bus pri
versta įsijungti į federacini svei
katos draudos planą, kurio nu- 
sę išlaidų padengtų Otava. Šia 
drauda jau naudojasi Britu Ko
lumbija ir Saskačevanas. nuo se
kančiu metu balandžio 1 d. pra
dėk naudotis Manitoba ir Naujo- 
ii škotiia o nuo liepos 1 d. — 
Alberta. Finansinės atskaitomy
bės problemos tarp Otavos ir 
nrovinciių bus vėl svarstomos 
premjerų konferencijoje, kuri

Įvyks gruodžio 19 d. Otavoje.
Premjeras P. E. Trudeau lan

kėsi Niujorke ir turėjo ilgesni 
pokalbi su Jungtinių Tautų sek
retoriumi U Thant. Pasikalbėji
mo metu buvo paliesti Jungti
nių Tautų ir Kanados reikalai. 
Tai buvo antrasis premjero P. 
E. Trudeau ir sekr. U Thant su
sitikimas. Pirmą kartą jiedu su
sitiko Edmontone, kai Albertos 
universitetas jiems suteikė gar- 
bės doktoratus.

sovietų Sąjungos laivininkys
tės bendrovė gruodžio pabaigo
je trim laivais pradės susisieki
mą tarp Japonijos ir Kanados. 
Pervežimui numatytas prekes 
jai parūpins japonų Azuma lai
vininkystės bendrovė Tokijo 
mieste. Sovietai nepriklauso 
Trans - Pacific prekinių laivų 
kontrolės komisijai, kuri nusta
to kainas už laivais pervežamą 
krovinį. Galimas dalykas, sovie
tu laivai savo paslaugas siūlys 
už mažesni atlyginimą.

Kantono mugėje, komunisti
nėje Kinijoje, trys Kanados at
stovai veda derybas su kiniečių 
pareigūnais. Derybų tikslas — 
pasirašyti naują sutarti kviečių 
pardavimui. Atrodo, sutartis bus 
nasirašyta, nes Kanados kviečiai 
komunistinei Kinijai leistų par
duoti užsienio rinkoje brangiau 
už kviečius kainuojančius ry
žius. Panašios derybos vedamos 
ir su sovietais, kurie turi teisę 
nirkti 150 milijonų bušeliu kvie
čių, bet nėra Įsipareigoję tai pa
daryti.

Buvusiam premjerui L. B. 
Pearsonui Izraelio Weitzman 
Mokslų Institutas ruošiasi su
teikti ėarbės nario teises, kai jis 
gruodžio mėn. viešės Izraelyje. 
Tokio pagerbimo susilaukė eilė 
žvmių nolitiku. kaip pvz. J. F. 
Kennedis, A. Stevensonas, Pier
re Mendes France ir Konradas 
Adenaueris. šiuo žingsniu Izrae
lio vyriausybė nori išreikšti na- 
dėka visai Kanadai už politinę 
ir finansinę paramą.

Rinkimus į JAV prezidentus 
sunkioje ir ilgoje kovoje laimė
jo Ričardas Niksonas. Negalu
tiniais duomenimis, jis gavo 
43.7% balsu, H. Humphrey — 
43.3%, G. "Wallace — 13%. 
Skirtumas tarp abiejų pagrindi
nių varžovų buvo tik keliasde
šimt tūkstančių balsų. Taigi, 
pergalė buvo mažesnė už J. F. 
Kennedžio prieš R. Niksoną 
1960 m. rinkimuose, kuriuos J. 
F. Kennedy laimėjo 112,803 bal
sais. Antradienio - trečiadienio 
naktis amerikiečiams, stebin
tiems rinkimų rezultatus televi
zijos ekrane, kainavo daug ner
vų. Pradžioje pirmavo R. Nik
sonas, bet 11 vai. i priekį pra
siveržė H. Humphrėy. Tik 4 vai. 
ryto pirmavimą jis vėl turėjo 
užleisti R. Niksonui.

Varžybų naktis
Įtampą dar labiau didino vals

tijų rinkimų kolegijos balsai, 
kurie yra lemiamas faktorius 
prezidento rinkimuose. Pagal 
JAV konstituciją kiekviena vals
tija turi tiek rinkimų kolegijos 
narių, kiek ji renka atstovų i 
kongresą. Prie šio skaičiaus pri
dėjus 3 Vašingtono Kolumbijos 
distrikto narius,- jų iš viso yra 
538. Šie rinkimų kolegijos na
riai turi atiduoti balsus už kan
didatą, laimėjusi rinkimus jų 
valstijoje. R. Niksonas visą lai
ką pirmavo šiose varžybose, ta
čiau niekas negalėjo būti tik
ras, kad jam pavyks gauti lai
mėjimui reikalingų 270 balsų. 
Trečiajam kandidatui G. Walla
ce laimėjus 45 rinkimų kolegi
jos balsus pietinėse valstijose, 
kilo rimtas pavojus, kad nei R. 
Niksonąs, nei.H. Humphrey ne-, 
surinks reikalingos 270 balsų 
daugumos. Tokiu atvejų svarų 
žodi būtų turėjęs trečiosios par
tijos kandidatas R. Wallace, nes 
savo balsus jis būtu galėjęs ati
duoti R. Niksonui arba H. 
Humphrey. Priešingu atveju
prezidentą būtų gavę rinkti at
stovų rūmai, kur kiekviena vals
tija turėtų vieną balsą. Kadangi 
šioj institucijoj vyrauja demo
kratai, prezidentu greičiausiai 
būtų buvęs išrinktas H. Humph
rey."

Pranašai ir rezultatai
Rinkiminio vajaus pradžioje 

viešosios nuomonės tyrimo insti
tutai pranašavo triuškinančią R. 
Niksono pergalę. H. Humphrey 
rinkiminėje propagandoje turė
jo kopti i labai augštą kalną, 
norėdamas prisivyti ir pralenk
ti R. Niksoną. Pagrindinis dė
mesys buvo skiriamas Vietnamo 
karui, tvarkos atstatymui mies
tu gatvėse, gyventojų pilieti
nėm teisėm ir infliacijos sutram
dymui. Rinkiminiuose pažaduo
se nebuvo didelio skirtumo tarp 
R. Niksono ir H. Humphrey. 
Abu jie žadėjo užbaigti karą, 
rūpintis tvarkos grąžinimu, 
negrų maištavimo problema, do
lerio stiprinimu. R. Niksonas tu
rėjo tvirtesnę kortą, nes jis vi
sas dabartines negeroves galėjo 
suverti prez. L. B. Johnsono ad
ministracijai, kai tuo tarpu H. 
Humphrey buvo priverstas gin
ti savo partijos prezidentą. G. 
Wallace atstovavo baltalam pie
tiečių šovinizmui ir bandė “meš
kerioti” balsus šiaurinėse valsti- 
iose. kur pastanoiu metu daug 
kas buvo pasipiktinęs negrų 
maištais, miestu deginimu.

Demokratų pastangos
Staigmena šiuose rinkimuose 

tenka laikyti spalio 31 d. prez. 
L. B. Johnsono paskelbtą š. 
Vietnamo bombardavimų su
stabdymą, komunistų Tautinio 
Išsilaisvinimo Fronto atstovo 
pakvietimą i Paryžiaus konfe
renciją. Kadangi ir šiandien dar 
nėra paskelbtas joks oficialus 
susitarimas tarp JAV ir š. Viet
namo. atrodo, jog L. B. Johnso
nas. norėdamas padėti savo par
tijos kandidatui H. Humnhrey. 
perka kate maiše. Paskutine 
minute H. Humphrev susilaukė 
ir norėjusio į nrezidentus kan
didatuoti sen. E. McCarthy 
notarinio. Taigi, rinkimu diena 
i H. Humnhrey nuse pakrvno 
karo Vietname užbaigimo šali
ninkai ir E. McCarthy garbine 
naujosios kairės liberalai. Di
džioji negru balsu dalis tainri 
teko demokratu kandidatui H. 
Humphrey. Rinkimus laimėjęs 

R. Niksonas, be abejonės, gavo 
ir demokratų balsų, nes vien tik 
respublikininkų mažumos bal
sais jis nebūtų buvęs išrinktas. 
Visi rinkimų stebėtojai sutinka, 
kad daugiausia žalos G. Wallace 
padarė R. Niksonui, pasiglemž- 
damas dalį balsų, kurie norma
liai turėjo tekti respublikininkų 
kandidatui.

Ko laukiama?
Šiandien Amerikai už vidaus 

reikalus yra svarbesnis presti
žas užsienio kraštuose. Prez. L. 
B. Johnsonas, laimėjęs rinkimus 
milžiniška balsų persvara, pra
rado savo populiarumą dėl nuo
latinių kompromisų, noro vi
siems "įtikti, Vietnamo džiunglė
se įklimpusios politikos vežimo. 
Bombardavimo sustabdymas su
kėlė rūpesti ne tik Saigone, bet 
ir kitų antikomunistinių- Azijos 
kraštų" sostinėse. Daug kam su
sidarė" Įspūdis, jog Paryžiaus 
konferencijoje oficialaus pripa
žinimo ir teisių i koalicinę P. 
Vietnamo vyriausybę gali susi
laukti Hanojaus Įsteigtas ir 
kontroliuojamas komunistų Tau
tinio Išsilaisvinimo Frontas. Kur 
nueinama su tokiais koaliciniais 
kompromisais, mums liudija 
Lenkija, Čekoslovakija. Kinija 
ir kitos komunizmo orbiton pa
tekusios valstybės.

Sovietai susirūpinę
Naujasis prez. R. Niksonas 

Vietnamo karo sprendimui tu
rės laisvas rankas. Rinkiminia
me vajuje jis žadėjo užbaigti 
kara, bet nepadarė jokių kon
krečių įsipareigojimų. Jeigu de
rybos Paryžiuje neduotų taikos, 
R. Niksonas gplgg. siekti karinės 
pergalės, kuri) fra* Įmanoma ir 
be atominių ginklų. Komunistai 
norėjo demokratų kandidato H. 
Humphrey pergalės. Toronto 
“The Telegram” dienraščio ko- 
resp. A. Einfranko pranešimu, 
Maskvoje sutikti sovietų pilie

TAUTINIŲ GRUPIŲ KONFERENCIJA
Kanados tautinių grupių se

niai lauktoji konferencija pa
galiau įvyks š.m. gruodžio 13, 
14 ir 15 dienomis Toronte King 
Edward viešbutyje. Konferenci
ja pavadinta “Thinker’s Con
ference on Cultural Rights”. Ją 
organizuoja ukrainiečių kilmės 
senatorius Paul Yuzyk. Jo var
du atsiųstame pranešime sako
ma: “Ši visą Kanadą apimanti 
(national) konferencija, pirmoji

Premija Vaičiulaičiui
Vinco Krėvės vardo literatū

rinės premijos (500 dolerių), ski
riamos kas antri metai Lietuvių 
Akademinio Sambūrio Montrea- 
lyje, vertintojų komisija (B. Jur
kienė, dr. I. Gražytė, dr. H. Na- 
gys, V. Akstinas, A. Kličius) 
1968 m. lapkričio 4 dienos po
sėdyje nutarė balsų dauguma 
premiją skirti Antanui Vaičiu
laičiui už jo padavimus “Gluos
nių daina”.

Pasiūlytos ir svarstytos buvo 
dar trys knygos: Liūnės Sutemos 
“Bavardė šalis”, Kazio Bradūno 
“Sonatos ir fugos”, Kazio Alme
no “Gyvenimas tai kekė vyš
nių”.

Ši, jau septintoji, premija pa
skirta už 1966-1967 metais išė
jusias ir dar nepremijuotas gro
žinės literatūros knygas. Įteiki
mo iškilmingas aktas Įvyks 
Montrealyje 1968 m. lapkričio 
16 d.

čiai nejuokais yra susirūpinę R. 
Niksono laimėjimu. Jie netgi 
prasitaria, kad R. Niksonui lai
mėti padėjo Čekoslovakijos oku
pacija. Maskviečiai prisimena R. 
Niksono aštrų susikirtimą su N. 
Chruščiovu JAV parodos virtu
vėje. Sovietų propagandistai R. 
Niksoną visada laikė aštriu an- 
tikomunistu, nors, taktiniais su
metimais prieš rinkimus jau bu
vo pradėję kalbėti, kad jis esąs 
šiek tiek sušvelnėjęs.

Vakarai tikisi
Rinkiminiuose pažaduose R. 

Niksonas sakėsi nevengsiąs de
rybų su Sovietų Sąjunga, bet jis 
taipgi pabrėžė, kad jos turi būti 
vedamos remiantis jėga. Dėl so
vietų invazijos Į Čekoslovakiją 
R. Niksonas nori sustabdyti ato
minių ginklų plitimą draudžian
čios sutarties ratifikavimą sena
te. Vakarų Europa sveikina R. 
Niksono laimėjimą, nes tikisi 
JAV užsienio politikos didesnio 
posūkio i senąjį kontinentą. 
Naujos galimybės žada atsiverti 
JAV ir Prancūzijos santykiuose. 
Prez. De Gaulle jau spėjo pa
laidoti savo svajonę apie Euro
pą nuo Atlanto iki Uralo. Pran
cūziją sukrėtę studentų maištai, 
komunistų vadovautas darbinin
kų masinis streikas, sovietinė 
Čekoslovakijos okupacija sena
jam generolui De Gaulle atvėrė 
akis, šiandien jis mato, kad Eu
ropa yra reikalinga Amerikos, 
bet jo ambicija neleido pradėti 
pokalbio su prez. L. B. John- 
sonu.

Planams Įgyvendinti R. Nik
sonas prašo vieningos visų ame
rikiečių paramos. Jo nežymi per- 
■galė' rinkimuose, demokratu 
daugumą turintys atstovų rūmai 
ir senatas naujam prezidentui 
sudarys didelę problemą, kurią 
išspręsti galima tik su visbs 
amerikiečių tautos pritarimu ir 
pagalba. V. Kst.

Kanados istorijoje, svarstys tau
tinių mažumų kultūrines teises 
kanadiečių visuomenėje. Pla
nuojama konferencijos siūlymus 
perduoti ministeriui pirminin
kui ir premjerams federacinėje- 
provincinėje konferencijoje, ku
rioje jie gruodžio 16, 17 ir 18 
dienomis Otavoje svarstys kons
titucinius klausimus.

Tautinių grupių konferencijos 
programą sudarys referatai ang
lų ir prancūzų kalbomis apie 
tautinių grupių vaidmenį bei tei
ses besivystančioje Įvairiaspal
vėje Kanados visuomenėje. Kal
bėtojų tarpe bus atitinkami ži
novai, federacinės bei provinci
nių vyriausybių ministerial, par
lamento nariai. Pilna programa 
bus netrukus paskelbta.

Kaip jau skelbta, šią konfe
renciją globos kelios kanadie
čių institucijos. Jų tarpe bus 
valstybės sekretoriato pilietybės 
skyrius ir karališkoji dvikalbiš- 
kumo komisija. Senatorių komi
sija taip pat globos šią konfe
renciją. Žymesnių piliečių ko
mitetui Toronte pavesta rūpin
tis visais praktiniais reikalais.

Daugelis tautinių grupių or
ganizacijų, Įskaitant indėnus, pa
reiškė senatoriui P. Yuzykui no
rą dalyvauti rengiamoje konfe
rencijoje. Visų tautiniu grupių 
organizacijų, Įskaitant ir jauni
mą. atstovai yra pakviesti daly
vauti šiose svarbiose diskusijose 
bei svarstymuose. Pareiškimu 
blankai bus išsiuntinėti atskirai. 
(Prašoma nedelsiant pranešti se
natoriui Paul Yuzyk, The Sena
te, Ottawa, ar jūsų organizaci
ja nori gauti viešbučio rezerva
cijos kortelę kartu su registra
cijos blanku).”

Toks yra pranešimo tekstas, 
gautas “Tž” redakcijoj. Kokios 
tautinių grupių organizacijos 
kviečiamos dalyvauti minimoje 
konferencijoje, kol kas neaišku. 
Atrodo, turėtų būti kviečiamos 
tik bendrinės organizacijos, at
stovaujančios visai kuriai tauti
nei grupei, nes kitaip atstovu at
siras begalės. Galimas dalykas, 
kad-dalyvauti kviečiami visi su
interesuotieji. nes tai “thinker’s 
conference”, kuri neturi spren
džiamojo pobūdžio. Rengėjams, 
matyt, svarbu patirti tiktai vadi
namosios “trečiosios grupės” vy
raujančias nuomones.

“Grandinėlės“ šokėjų pora, kurią fotografas pagavo šokio metu Ka
nados Lietuvių Dienoje Toronte Nuotr. K. Baltrūno

Pasaulio įvykiai |
SPALIO REVOLIUCIJOS METINES ČEKOSLOVAKIJOS 

JAUNIMAS ATŽYMĖJO antisovietinėmis demonstracijomis Pra
hoje, Bratislavoje, Brno, Česke Budejoviče ir kituose miestuose. 
Normaliai ši diena būdavo skiriama sovietų-čekoslovakų draugys
tei, bet šį kartą iš jaunimo širdžių išsiveržė protesto banga oku
pantui. Jaunimo būriai viešai degino Sovietų Sąjungos vėliavas ir 
reikalavo, kad rusai grįžtų namo. A. Dubčeko vyriausybė pirmą 
kartą tragiškųjų Įvykių raidoje į Prahos gatves pasiuntė lazdomis 
ginkluotą miliciją ir kariuomenę demonstrantams išsklaidyti. Vi
daus reikalų ministerijos pranešimu, Prahoje buvo suimti 167 
demonstrantai, kurių dalis jau yra paleista, o kita dalis bus pa
traukta teisminėn atsakomybėn. Šių priemonių privertė imtis bai
mė, kad į Prahos gatves ir aikš- • 
tęs vėl galizgrižti sovietų tan
kai. Milicininkai taipgi tardo 7
vakariečius žurnalistus. Iš vo
kiečių laikraštininkų milicija 
atėmė ir sunaikino demonstraci
jų filmo juostą. Vietinių laik
raščių redaktoriams buvo Įsaky
ta revoliucijos metinių proga 
nutylėti Sovietų Sąjungos ne
sėkmes ir garsinti jos laimėji
mus. Kompartijos sekr. A. Dub- 
čekas su premjeru O. Černiku 
padėjo vainiką prie paminklo 
sovietų žuvusiem kariam. Apie 
500 senesnio amžiaus vyrų ir 
moterų čia surengė prosovieti
nę demonstraciją. Jų šūkis bu
vo: “Amžinai tegyvuoja sovietų 
galybė!” Rašytojų Sąjunga pri
ėmė 300 narių pasirašytą rezo
liuciją, primenančią A. Dubče- 
kui jo žadėtas reformas, kurias 
pakeitė spaudai Įvesta cenzūra, 
liberalių politikų pašalinimas iš 
pareigų. Rašytojų teigimu, visa 
kontrolė dabar jau yra atiduo
ta sovietų atstovams, kurie nu
stato rinkimų ir net politinių 
susirinkimų datas bei darbotvar
kę. Prahos studentai paskelbė, 
kad jie planuoja naujas antiso- 
vietines demonstracijas ir visuo
tinį studentų streiką lapkričio 
17 d. Šiuo metu jau aptariami 
strateginiai planai. Čekoslovaki
jos vyriausybė šiemetines tai
kos premijas paskyrė kompar
tijos sekr. A. Dubčekui ir prez. 
L. Svobodai. Premijų taipgi su
silaukė radijo ir televizijos dar
buotojai už parodytą drąsą pir
momis sovietinės invazijos die
nomis.

Spalio revoliucijos 51-ąsias 
metines Sov. Sąjunga atšventė 
tradiciniu paradu Maskvos Rau
donojoje aikštėje. Tribūnoje 
virš Lenino mauzolėjaus nebu
vo nė vieno Atlanto Sąjungai 
priklausančių kraštų ambasado
riaus. Tradicinę kalbė pasakė 
krašto apsaugos min. A. Greč- 
ko, nutylėdamas sovietinę Če
koslovakijos okupaciją ir, kaip 
iau iorasta. puldamas vakarie
čių “imperializmą”, bet ši kar
tą jis tiesiogiai neminėjo ‘im
perialistinių” valstybių. Sukak
ties pokylyje nedalvvavo JAV. 
V. Vokietijos ir Britanijos di
plomatai. Spalio revoliucijos 
metines komunistinė Kinija su
tiko aštriu Sovietu Sąjungos 
puolimu. Kiniečiai dar karta pa
smerkė sovietų invaziją į Čeko

slovakiją, sovietinių revizionis- 
tų ir amerikietiškųjų imperialis
tu pastangas iš naujo pasidalin
ti pasauli.

Prez. L. B. Johnsono Įsakytas 
Š. Vietnamo bombardavimų su
stabdymas, i Paryžiaus konfe
renciją Įsileidimas komunistų 
Tautinio Išsilaisvinimo Fronto 
ir P. Vietnamo atstovų nedavė 
jokių rezultatų. P. Vietnamo 
prez. N. V. Thieu nutarė kon
ferenciją boikotuoti dėl TIF at
stovų dalyvavimo. Į Paryžių jau 
atskrido TIF delegacija, vado
vaujama 41 metų amžiaus mote
ries Nguyen Thi Binh. P. Viet
namo prez. N. V. Thieu pasiūlė 
kompromisą, kuris turbūt nebus 
priimtinas nė vienai pusei. Prez. 
N. V. Thieu sutiktų dalyvauti 
kc^fe^encijoje tik tokiu atveju, 
jeigu P. Vietnamo atstovams bū
tų. duotas pagrindinis balsas 
bendroje delegacijoje su ameri
kiečiais, o komunistų partizanų 
TIF atstovai būtų Įjungti į Š. 
Vietnamo delegaciją. Kadangi 
Š. Vietnamui rūpi gauti oficia
lų TIF (Tautinio Išsilaisvinimo 
Fronto) pripažinimą ir jo atsto
vus Įvesti i koalicinę P. Vietna
mo vyriausybę, kompromisas 
tikriausiai bus atmestas. Prez. 
L. B. Johnsonas daro diplomati
ni spaudimą P. Vietnamo prez. 
N. V. Thieu paklusti jo planui. 
Reikalą komplikuoja lig šiol ofi
cialiai nepaskelbti JAV ir š. 
Vietnamo susitarimo duomenys, 
kurių dėka buvo sustabdytas Š. 
Vietnamo bombardavimas. Susi
daro Įspūdis, jog prez. L. B. 
Johnsonas bombardavimus su
stabdė be jokių esminiu š. Viet
namo Įsipareigojimu. Paryžiaus 
konferencijos posėdžius teko 
atidėti. Nauju sunkumu prez. L. 
B. Johnsonui gali sudaryti R. 
Niksono pergalė rinkimuose i 
prezidentus, nors greičiausiai 
didelių skirtumų užsienio poli
tikoje nebus. R. Niksonas no 
rinkimu padarytuose nareiški- 
muose pirmon vieton statė vie- 
«vbės reikalą ir netri orašė rin
kimus oralaimėiusi demokratų 
kandidatą H. Humphrey para
mos.

Brooklyne buvo suimti trvs iš 
Tompno kilę JAV piliečiai — 
Ahmad Regeh Namer su sūnu
mis Husseinu ir Abdo. Jie kalti
nami sąmokslo ruošimu R, Nik-

Nukelto į 7-tą pusi.
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® RELIGINIAME GT/ENIME
♦ Kardinolas P. E. Leger, bu

vęs Montreal!© arkivyskupas, 
dabar gyvenąs Afrikoje kaip mi- 
sijonierius, lankėsi Romoje. Di
džioji spauda buvo paskelbusi, 
kad jis nusivylęs savo darbu Af
rikos raupsuotųjų kolonijoje ir 
manąs keisti savo planus. Be to, 
esąs pavargęs ir reikalingas po
ilsio. Kardinolas, paskaitęs to
kius pranešimus, pareiškė: “Vi
sa tai yra netiesa. Nemanykite, 
kad aš keičiu nuomonę kiekvie
ną kartą, kai atvykstu Romon.” 
Kaip ir visi Afrikos misijonie- 
riai, kardinolas Leger turi per
eiti paruošimo stadiją. Jis gy
vena Kamerūne, Bafios vysku
pijoje, kur yra 20 kunigų ir 
250.000 gyventojų. Daugumą jų 
reikia pasiekti be kelių, nes gy
vena miškuose. Kardinolas pla
nuoja įsteigti naują raupsuotų
jų koloniją Kamerūne, kur ga
lėtų tilpti 2000 asmenų. Be to, 
jis pasiryžęs dirbti ne tik raup
suotiesiems, bet ir kitokiem 
vargšam bei invalidam Afrikos 
kraštuose. “Aš gilinuosi i juodą
jį žemyną, kad geriau jį pažin
čiau.” Kardinolas Leger dabar 
yra 64 metų amžiaus. Aplankęs 
popiežių ir pasimatęs su savo 
broliu Juliumi, diplomatu, grį
žo i Kamerūną.

♦ Jaunimo žygis už tikėjimo 
laisvę. Lietuvių organizacijų įga
liotiniai, susirinkę Klevelande 
1968 m. spalio 22 d., nusprendė 
sudaryti žygio už tikėjimo laisvę 
komitetą. Pastarojo uždavinys 
būtų pasiųsti pas šv. Tėvą lie
tuvių jaunimo organizacijų at
stovų delegaciją ir jį paprašyti, 
kad jis primintų pasaulio vysku
pams ir katalikams apie tikin
čiųjų, ypatingai besimokančio 
jaunimo, religinę priespaudą ko
munistų pavergtuose kraštuose. 
Apie kitus konkrečius šio komi
teto uždavinius bus paskelbta 
spaudoje vėliau. — Spalio 30 d. 
komitetas pareigomis pasiskirs
tė: pirm. Rimas Laniauskas — 
Moksleiviu Ateitininku Sąjunga, 
vicepirm. Romualdas Bublys — 
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga, 
sekr. Marytė Gailiušytė — PLB 
jaunimo sekciios atstovė, ižd. 
Gintautas Sniečkus — Lietuvių 
Jūrų Skautija, nariai: Lietuvos 
Vyčiai, Lietuvių Skaučių Seseri
ja. Lietuvių Skautų Brolija. Lie
tuvių stud, tautinė korp. “Neo- 
Lituania”, Akademinis Skautų 
Sąjūdis ir Studentų Ateitininku 
Sąjungą. Komiteto adresas: UŽ 
TIKĖJIMO LAISVE. 1911 Be- 
verlv Hills Dr., Euclid, Ohio 
44117. USA.

♦ Aristotelio Onassio ir Ja- 
quelinos Kennedienės santuoka 
Vatikano nėra laikoma teisėta, 
nes pirmasis yra vedęs asmuo, 
kurio pirmoji žmona tebėra gy- 
va. “Osservatore Della Dome- 
nica”, Vatikano savaitraštis, pa
skelbė straipsnį, iš kurio aiškė
ja, kad J. Kennedienė, nors nė
ra viešai ekskomunikuota, bet 
faktiškai tokia yra (išskirta iš 
Katalikų Bendrijos). Ji negali 
priimti komunijos, eiti išpažin
ties ir būti katalikiškai palaido
ta. nebent prieš mirtį apgailėtų 
savo veiksmus. Minėtame savait
raštyje sakoma: “Santuoka kata
liko su vedusiu ir išsiskyrusiu 
asmeniu, kurį teberiša pirmoji 
santuoka, reiškia praktinį savo 
tikėjimo išsižadėjimą. Tuo bū
du toks katalikas automatiškai 
save dvasiškai pažemina, o reli
ginė bendrija pajunta nuoskau
dą”. Toliau rašoma: “Tokie su-
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tuoktiniai automatiškai atsidu
ria nereguliarioj būsenoj, ku
rioje jie, pagal bendrijinę tei
sę, tampa viešais nusidėjėliais. 
Jie nepasiekia ekskomunikos 
aštrumo, tačiau lygiai išskiria
mi nuo tų veiksmų, kuriuos 
Bendrija laiko ženklu gyvybinio 
ryšio su doktrina ir jos įstaty
mais.”

* Kardinolas R. Cushing, Bos
tono arkivyskupas, Kennedžių 
šeimos bičiulis, kuris 1953 m. 
sutuokė Joną Kennedį su Ja- 
quelina, vėliau palaidojo prezi
dentą Kennedį, jautriai pergy
veno Jaquelinos santuoką su A. 
Onassiu. Jos apsisprendimą kar
dinolas žinojo gerokai anksčiau, 
bet, matyt, negalėjo pakeisti. 
Spaudos atstovams pareiškė: 
“Mano lūpos yra užčiauptos. Aš 
negaliu nieko pasakyti apie pri
vatų, labai privatų pasikalbėji
mą su ja ... Mano žodis nebe
turėjo reikšmės, nes ji buvo ap
sisprendusi ištekėti jau prieš ke
letą mėnesių.” Kaip teologas, 
kardinolas Cushing matė apgai
lėtiną Jaquelinos pasirinkimą, 
tačiau, kaip šeimos bičiulis, 
bandė Jaqueliną ginti. Kalbėda
mas Bostono labdaros draugijai 
“Caritas Guild”, jis pareiškė, 
kad ir šiuo atveju reikia paro
dyti krikščionišką meilę bei res
pektuoti jos apsisprendimą. Esą 
ir jo paties sesuo ištekėjo už 
žydo bei susituokė ne katalikų 
šventovėje. Pasak kardinolo Cu
shing, Jaquelina, nors ir negali 
eiti sakramentu, gali ir toliau 
melstis katalikiškai. Kardinolo 
pareiškimas labdaros veikėjų 
susirinkime pateko i spaudą ir 
sukėlė labai aštrią reakciją, 
smerkiančią jo užimtą poziciją. 
Pasipylė gausūs protesto laiškai, 
kurie sunervino kardinolą. Dėl
to jis pareiškė atsisakysiąs nuo 
Bostono arkivyskupo pareigų š. 
m. pabaigoje. Iki 75 metų am
žiaus jam betrūksta dvejų metų. 
Bostono arkivyskupu paskirtas 
1944 m., buvo žymus katalikų 
mokyklų ir parapijų steigėjas, 
labdaros organizatorius. Jis yra 
paaukojęs nemažą sumą lėšų Va
sario 16 gimnazijai per BALFą.

* Kaikurie vyskupai, tebesi
laiką griežtos linijos, susilaukia 
protestų iš kunigų ir pasaulie
čių. Be anksčiau minėto Vašing- 
tino arkivyskupo O’Boyle, sun
kumų turi San Antonio, JAV, 
arkivyskupas R. E. Lucey, turįs 
77 m. amžiaus. Dalis jo kunigų 
kreipėsi į popiežių, prašydami jo 
atsisakymo iš pareigų. Vatika
nas iki šiol i tą prašymą neat
sakė, bet arkivyskupas Lucey 
gavo laišką iš popiežiaus Pau
liaus VI, kuriame jam suteikia
mas specialus palaiminimas.

VISI PADĖKIME ĮAMŽINTI 
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paminklinėje lietuvių kop
lyčioje Šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Laiko jau nedaug. 
Neafidėliokite įrašyti save 
ir savuosius] koplyčios 

statytojus.
Aukoms adresas: 

LITHUANIAN MARTYR'S 
CHAPEL FUND

2701 W. 68 St. Chicago, III. 60629

Grįžta atnaujintas Stalinas
Kremlius jau nebeperša anks

tyvesnio pasiteisinimo, jog Če
koslovakijos valdžias ir kompar
tijos augštieji pareigūnai rusus 
pasikvietė išgelbėti kraštui nuo 
kontrarevoliucijos. Dabar “Prav
da” ir Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeris A. Gromy
ko paskelbė vadinamą “Brežne
vo doktriną”, kuri faktinai buvo 
anksčiau pritaikyta Vengrijoje. 
Doktrina, kurią galima apibūdin
ti terminu “socialističeskoje so- 
družestvo” (socialistinė sandrau
ga), esmėje skelbia, kad komu
nistų valdomieji kraštai neturi 
nei tikro suverenumo, nei teri
torinio integralumo teisių, kad 
Sovietų Sąjunga gali betkada at
siųsti savo karius į betkurią 
“liaudies respubliką” apsaugoti 
komunistinei santvarkai.

Kovaliovas aiškina
Š.m. rugsėjo 26 d. “Pravdoj” 

(nr. 270) pasirodė Sergejaus Ko
valiovo straipsnis “Suverenitet i 
internacionalnje objazannosti so- 
cialističeskich stran” (Suverenu
mas ir socialistinių šalių tarp
tautinės pareigos). Kovaliovas, 
“Pravdos” propagandos sky
riaus specialistas, išdėstė tame 
straipsnyje pažiūrą, kuri prieš
tarauja “socialistiniam teisėtu
mui”. Jis aiškina, esą Sovietų 
Sąjungos intervencija Čekoslo
vakijoj ideologiškai pateisina
ma, nes pastarosios tikras suve
renumas reikalauja, kad “broliš
kos šalys gintų ją nuo gaivalų, 
kurie kėsinasi' sugriauti krašto 
nepriklausomybės ir suverenu
mo pagrindus”.

Autorius stengėsi atsakyti į 
priekaištą, kad Varšuvos Sąjun
gos intervencija prieštarauja 
marksistiniam - leninistiniam su
verenumo ir apsisprendimo tei
sių principui. Anot jo, toks gal
vojimas yra pagrįstas abstrak
čiu, neklasiniu požiūriu. Kova
liovas bando Įrodyti skirtumą 
tarp formalaus teisėtumo, galio
jančio principe, ir tikro teisėtu
mo, kuri Čekoslovakijoje taikė 
Varšuvos sąjungininkai.

Socialistinė sandrauga
Pasak Kovaliovo, visais atve

jais reikia ginti socializmą. Le-
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(Tęsinys iš pr. numerio)
Ortodoksų kunigai
Kipro saloje ryškiai Iškyla 

ortodoksų kunigai — ilgais dra
bužiais, apvalia, augšta kepure 
ir ilga barzda. Matėme juos lėk
tuve, matėme ir Nikosijoje. Pre
zidento kėdėje taipgi ortodoksų 
arkivyskupas Makarios, galin
giausias salos žmogus. Jis gyve
na arkivyskupo rūmuose, o dir
ba — prezidentūroje. Aplankė
me jo rūmus — tik prieangį, 
nes sargybiniai toliau neleido. 
Bandžiau su vienu ortodoksų ku
nigu pasikalbėti, bet nepavyko 
— nemokėjo jokios kitos kalbos, 
išskyrus graikų.

Provincijos gamtovaizdyje taip
gi visur matyti kunigai. Pake
liui į Famagustą matėme mažy
čius kaimelius, kurie telkiasi 
apie savo šventoves, žemė ne
derlinga, tad ir žmonių gyveni
mas skurdus. Vienoje vietovėje 
pastebėjome ortodoksų kunigą, 
važiuojantį traktorium. Jis, ma
tyt, grįžo iš darbo; buvo pilno
je kunigo aprangoje, tik ant su
tanos užsivilkęs plačią, ilgą pri
juostę. Klausiu vadovą, ką tas 
kunigas čia veikia.

— Jis dirba kaip traktorinin
kas. Provincijos kunigų atlygini
mas yra labai menkas, todėl turi 
papildyti savo pajamas kitais už
darbiais. Su šeima vien iš kuni
go algos negali pragyventi.

— Kodėl gi dirbdami kunigai 
fizinį darbą nenusivelka suta
nos? — teiraujamės pas orto
doksą vadovą.

— O, tai būtų skandalas, žmo
nės, pamatę kunigą be sutanos, 
manytu, kad jis metė kunigys
tę.

Vienuoliai dailininkai
Apžiūrėję prie Salamis mies

telio griuvėsius, senoviškas ro
mėnų maudyklas, skubame į Sv. 
Barnabo vienuolyną. Vadovas pa
sakoja, kad čia buvęs kadaise 
milijoninis miestas, bet liko su
naikintas žemės drebėjimo. Di
džioji jo dalis atsidūrė Vidurže
mio jūroje.

Privažiavę prie pat ortodoksų 
vienuolyno, randame tris kuni
gus dailininkus. Jie visi tikri 
kraujo broliai, savo jėgomis pa
state šią šventovę ir vienuolyną. 
Priebutyje sukrauti suvenyrai, o 
kitame kambaryje vienas jų pie
šia ikoną.

— Kur išmokote to meno? — 
klausiu.

— Atėnuose.
— Ar ilgai užtrunkate, kol 

nupiešiate ikoną?
— Apie 10 dienų.
— O kiek kainuoja viena to

kia mažytė ikona?

DR. ALGIRDAS BUDRECKIS

nino nuomone, žmogus, gyvenąs 
visuomenėje, negali būti nepri
klausomas nuo tos visuomenės. 
Lygiai taip pat socialistinė vals
tybė, esanti socialistinių valsty
bių gretose — socialistinėje san
draugoje (sodružestvo), negali 
būti nepriklausoma nuo tos san
draugos bendrų interesų. Iš to 
Kovaliovas išveda, kad socialis
tinių kraštų gyventojai turi lais
vę tvarkyti savo krašto reikalus, 
tačiau sprendimai negali kenkti 
nei socializmui savame krašte, 
nei kitų socialistinių kraštų pa
grindiniams interesams. Kiek
viena kompartija, anot jo, yra 
atsakinga ne tik prieš savo žmo
nes. bet ir prieš visus socialis
tinius kraštus, net prieš visą 
komunistinį sąjūdį. Kas tai už
miršta, pakliūva į vienašališku
mo klaidą, kuriai marksistinė 
dialektika esanti priešinga. Vie
našališkas žmogus esą nukryps
ta nuo savo tarptautinės parei
gos. Kiekviena komunistinė par
tija gali laisvai pritaikyti mark
sizmo-leninizmo principus ir so
cializmą savame krašte, bet ji 
negali nukrypti nuo tų prin
cipų.

Laisvė pavojinga
Toliau Kovaliovas rašo, kad 

demokratizacija ir formalus 
apeliavimas i tautinio apsispren
dimo laisvę sudarė pavojingas 
aplinkybes, kurias stengėsi iš
naudoti antisocialistiniai gaiva
lai. “Kitų socialistinių kraštų 
pagalba Čekoslovakijos darbo 
žmonėms sulaikė kontrarevoliu
cijos importavimą’ į kraštą iš už
sienio. Tai rodo tikrąjį Čekoslo
vakijos Socialistinės Respubli
kos suverenumą, prieš kuri tie 
gaivalai kovojo ir bandė kraštą 
atiduoti imperializmui.” Anot 
Kovaliovo, tie, kurie kalba apie 
sąjungininkų socialistinių kraš
tų “neteisėtus veiksmus” Čeko
slovakijoje, užmiršta, kad klasi
nėje visuomenėje nėra ir negali 
būti neklasiniu įstatymų bei dės
niu.

Marksistiniu požiūriu, teisės 
normų, Įskaitant ir socialistinių 
kraštų abipusius santykius, esą

— Dvidešimt penki doleriai.
Vadovas paaiškino, kad tų 

brolių ikonomis bei paveikslais 
yra išpuošta viena didžiausių ir 
moderniausių Nikosijos švento
vių. Jų darbais taipgi išpuošta 
ir vienuolyno šventovė bei ne
toliese esanti koplyčia, kurios 
požemyje esą šv. Barnabo palai
kai. Tie trys broliai dailininkai 
atrodo kaip patriarchai — 70, 75 
ir 90 metų amžiaus.

Šv. Barnabo vienuolynas, esąs 
pakeliui į Famagustą, susilau
kia gana daug lankytojų, nes ta 
vietovė susijusi su asmeniu 
(Barnabu), kuris buvo apaštalo 
Pauliaus bendrakeleiviu, ir abu
du Kipro saloje skleidė krikš
čionybę. Paphos mieste ir dabar 
tebėra stulpas, prie kurio buvo 
pririštas apašalas Paulius ir 
plakas. Taigi, Evangelija per 
Kipro salą skynė sau kelius į 
kontinentinę Europą. Jų pėdsa
kai tebėra ir dabar.

“šalom!”
Pagaliau atėjo laikas skristi 

Izraelio. Atvykę Nikosijos aero- 
droman sužinome, kad mūsų lėk
tuvas yėluoja. Teko laukti be
veik trejetą valandų. Kartu su 
mūsų grupe dar ilgiau laukė 
norvegų karių dalinys, atitarna
vęs savo laiką Jungtinių Tautų 
kariuomenėje. Mūsų lėktuvas at
sirado tik apie vidurnakti. Tai 
mažiukas dvimotoris “EI Al” 
bendrovės “paukštis”, kurio Įgu
lą sudarė lakūnas ir viena pa
tarnautoja. Pastaroji sveikino vi
sus įprastiniu “šalom” (reiškia, 
berods, taikos linkėjimą). Gimu
si Izraelyje, gerai kalba angliš 
kai. Pakylam vidurnaktį Tel Avi
vo link, taigi, šventojon že
mėn, apie kurią tiek girdėta, 
skaityta, svajota. Nusileidę Tel 
Avivo aerodrome nieko švento 
nepastebėjom. Visur tylu, tik 
aerodromo pareigūnai budi ir 
mūsų grupei užsakyti automobi
liai nekantriai laukia. Pasitiko 
mus krikščioniškojo kelionių 
biuro direktorius iš Nazareto, 
susodino į automobilius ir per 
porą valandų nugabeno į Naza
retą, kurį pasiekėm apie 4 vai. 
ryto.

čia augo Kristus
Iš viešbučio, pastatyto ant 

augštos kalvos, matyti visas Na
zaretas, kurio praeitį dengia 
2000 metų. Iš viso yra apie 
50.000 gyventojų. Senoji dalis 
dunkso slėnyje, naujoji — augš- 
tai ant kalvos. Pastarojoj įsikū
rę naujieji ateiviai žydai, o se
nojoj— arabai, nors yra ir žy
dų. Didesnė gyventoju dalis — 
krikščionys arabai, moką ir heb
rajiškai. Taipgi yra keletas vie- 

negalima siaurai interpretuoti. 
Negalima, girdi, žiūrėti į tarp
tautinę teisę formalistiškai ir at
skirti ją nuo bendro klasių ko
vos konteksto moderniame pa
saulyje. Taigi, Kovaliovas vik- 
ria|i išveda, kad yra klasinis- 
socialistinis teisių pagrindas, 
kad egzistuoja atskirai nuo bur
žuazinės galvosenos socialistinis 
suverenumas ir socialistinis ap
sisprendimas.

Maskvos jėga
A. Gromyko papildė tą dokt

riną mintimi, jog Sovietų Są
junga turi teisę įsikišti į betku- 
ri socialistinės sandraugos kraš
tą, kur partijos “ortodoksišku
mui” ar vyravimui gresia pavo
jus.

Nėra nei logikos, nei teisingu
mo Brežnevo doktrinoje. Nepai
sant žmonių pageidavimų bei sie
kimų, Maskva skelbia pasauliui, 
kad čekai, lenkai, vokiečiai ir 
vengrai turi tiek pat teisių, kiek 
ir lietuviai, latviai, ukraniečiai, 
gruzinai bei kitos pavergtos tau
tos pačoje Sovietų Sąjungoje. 
Doktrina faktiškai ramstosi so
vietų karine jėga. Kovaliovo ir 
Gromyko pasiteisinimai prime
na XVIII amžiaus įvykį. Kai Prū
sijos Fridrichas Didysis užėmė 
Bohemiją, ciniškai kreipėsi i sa
vo teisininkus: “Užėmiau Bohe
miją, dabar jūs suformuluokit 
pateisinimą!”

Kokios išvados išplaukia iš 
Brežnevo doktrinos tarptauti
niuose santykiuose? 1. Taikoma 
ypatinga “teisėtumo” samprata 
komunistiniams kraštams Mask
vos Įtakos sferoje. 2. Tų kraštų 
santykiai su laisvuoju pasauliu 
negali peržengti Maskvos nusta
tytų ribų. 3. Jei tie kraštai ban
dytų užmegzti savarankiškus ry
šius su laisvuoju pasauliu, bū
tų panaudota karinė, policinė ir 
ūkinė jėga, kuri priverstų juos 
paklusti Maskvos doktrinai. 4. 
Laisvasis pasaulis turi susilai
kyti nuo visų pastangų užmegz
ti ar palaikyti ryšius su tais 
kraštais, kurie prieštarautų 
Maskvos primestoms normoms 
ir kurie grasintu Maskvos Įta
kos sferai.

%

nuolynų. Kristaus laikais 
retas tebuvo nuošalus kaimelis, 
kuriame gyveno dailidė Juoza
pas ir Marija. Lankydami isto
rines vietas, pirmiausia sustojo
me ties Šv. Gabrieliaus ortodok
sų šventove, pastatyta virš van
dens šaltinio, kuriuo naudojosi 
ano meto gyventojai, taigi, ir 
Marija. Tolėliau Šv. Juozapo 
šventovė, pastatyta ant buvusios 
Šventosios Šeimos būstinės. Se
novėje gyventojai čia Įsirengda
vo būstines olose ir tik prieki
— Įėjimą pristatydavo. Nusilei- 
džiame laiptais požemin ir ran
dame erdvią, vėsią olą, kurioje 
buvusi Įrengta ir Šv. Juozapo 
dirbtuvė ir kurioje gyvenęs Kris
tus. Klausiu vadovą:

— Kuo remiantis sakoma, kad 
tai Šv. Juozapo gyvenvietė?

— Taip tvirtina išlikusi tra
dicija. Imperatorius Konstanti
nas IV š. po Kr. Įsakė Tiberi- 
jos- gubernatoriui Juozapui sta
tydinti šventoves visose Galilė
jos krašto vietovėse, brangiose 
krikščionims, ypač Nazarete. Ta
da gubernatoriaus atsiųsti spe
cialistai apkeliavo visas krikš
čionims brangias vietas ir, kiek 
sąlygos leido, ištyrė bei nusta
tė, kur tokios vietos yra. Ir ši 
ola nuo pat senovės vietinių 
žmonių laikoma Šv. Juozapo dar
bovietė bei gyvenviete. Dabar
tinė šventovė pastatyta vienuo
lių pranciškonu 1914 m. Prieš 
tai, 1754 m., čia buvo koplyčia, 
pastatyta ant kryžininkų šven
tovės griuvėsių.

Apreiškimo grotoje
Žymiausia Nazareto šventovė

— Marijos Apreiškimo švento
vė, kurion įjungta ir grota — 
ola. Joje angelas Gabrielius, 
kaip sako šv. Raštas, pranešė 
Mariiai, kad ji tapsianti Išgany
tojo Motina. Ola nedidelė. įreng
tas altorius, pristatyta žvakių. 
Lankytom čia nuolat pilna. Mū
sų grupei buvo ji rezervuota Mi
šioms 11 vai., bet, pasirodo, įvy
ko nesusipratimas, ir grotą už
ėmė kita kanadiečių grupė, or
ganizuota Otavos universiteto. 
Mums teko persikelti baz’likon 
nrie didžioio altoriaus, iš kur 
labai ryškiai matyti grotos išori
nė pusė. Atkastose vietose ma
tyti senosios statybos sienos, 
iiungtos nauion bazilikon, ku
rios šeimininkai — vienuoliai 
nranciškonai. Pirmoji šventovė liukus, apkrautus sunkiomis naš- 
čia buvo pastatyta V š. Kada ji 
sunaikinta, nežinia. Kryžininkai 
nastatė didėlę šventovę, kuri 
buvo sunaikinta 1263 m. Vie
nuoliai pranciškonai čia įsikū
rė 1620 m. ir pastatydino maža 
bažnytėlę. Dabar lie nuo 1955 
m. stato didžiulę baziliką.

2 psi. • Tėviškės Žiburiai

VACLOVUI NARBUTUI mirus, jo žmonai, dukrai

ansamblietei NIJOLEI ir kitiems artimiesiems nuošir-

' džię užuojautų reiškia —

J. M. Ansamblis "Baltija

JONUI KAŽEMĖKUI mirus, sūnų VLADĄ bei jo šeimą

ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Sofija ir Stasys RakščiaiFruitland, Ont.

Šių metų lapkričio 3 dienq PETRUI MARCINKEVI

ČIUI Lietuvoje staiga mirus, brolį ALFONSĄ MARCį

su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

P. I. Čiurliai
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turėtumėte geruoju pasikalbėti su savo kaimynu. Jis gali 
Jūsų meilę gėlėms ir nukapoti medžių šakas. Iš kitos pusės, 
būti didelis medžių mylėtojas ir gali nesutikti žaloti savo 
jei šakos nepereina į Jūsų kiemą. Jei negalite susitarti ir 
kad kaimyno medžiai neteisėtai sulaiko saulę, eikite j teis- 

arba

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

Mieli ponai, sakėte prisiųsti garantijas, tai aš jas prisiunčiu. To
ronto garantijų nesurandu. Gal vėliau surasiu. Mano manymu, per- 
spėkite juos, kad grąžintų pinigus, o jei ne, tai bylinėsimės. P. P., 
Ingersoll

Jūsų prisiųsti popieriai nėra pinigų grąžinimo garantijos. Jais 
garantuojamas tik prekių pristatymas. Reiškia, kai Jūs užmokėjote 
pinigus ir gavote prekes, sutartis pasibaigė. Kaip buvo paaiškinta 
anksčiau, pornografinių leidinių pardavėjai pinigų negrąžina ir pre
kių atgal nepriima. Kai Jūs užsisakėte vieną pornografinį leidinį, Jūsų 
pavardė ir adresas pateko į adresų sąrašą, į kurį įrašomi visi tie as
menys, kurie panašiais dalykais domisi. Tie sąrašai pardavinėjami lei
dinių pardavėjams ir dabar Jūs nuolat gaunate įvairius pasiūlymus. 
Įsikalkite sau į galvą, kad tai yra šlamštas ir daugiau nieko nepirkite. 
Mes šiuo atveju Jums negalime pagelbėti.

Mano kaimynas turi daug medžių, kurie auga prie mano kiemo 
ribos. Medžiai yra virš trisdešimt pėdų augščio. Vasaros metu jie pa
daro šešėli, kuris krinta j mano kiemą, mano gėlės negauna pakan
kamai saulės ir neauga. Pakabinti skalbiniai negreitai džiūsta. Ar 
yra koks nors būdas priversti mano kaimyną sutrumpinti tuos me
džius. J. P., Torontas

Turbūt kiekvienas yra pastebėjęs tą gyvenimo reiškinį, kad artimi 
kaimynai nuolat pykstasi. Jie gerai sugyvena su tolimesniais kaimy
nais, bet su artimais visada yra kokia nors ginčo priežastis: bendras 
įvažiavimas, sklypo ribos, medžiai, žolė, vaikai, šunys, katės, balan
džiai ir t.t. Žmonės taip įsivelia į smulkmenas, kad praranda realybės 
jausmą. Tas pats reiškinys atsispindi ir valstybių santykiuose, čia 
dauguma kaimynų yra priešai. Nedaug yra išimčių.

Jūs 
suprasti 
jis gali 
medžių, 
manote,
mą. Visuose kaimynų ginčuose yra du keliai: susitarimas geruoju 
teismas.

Savo kieme turime nudžiūvusi medi. Nuo pereito rudens 
dome atrasti, kas galėtų ji nupjauti ir išvežti. Du kartu skambinome
miesto savivaldybei. Jie pažadėjo atsiųsti darbininkus, bet niekas dar 
neatvyko. Padėtis darosi pavojinga. Medis gali nugriūti ant kaimyno 
namo ir gali ką nors sužeisti. Ar galite atrasti, kas mums pagelbėtų? 
B. K., Torontas

Jūs priklausote York valsčiui, ne Toronto miestui. Skambinkite 
York parkų skyriui. Jie atvyks pažiūrėti dėlko tas medis nudžiūvo, 
tačiau už nupjovimą turėsite užmokėti, nes medis yra ant Jūsų nuo
savybės.

Neseniai pirkome namą. Pirmasis savininkas nebuvo užmokėjęs 
už elektrą ir dabar Ontario Hydro reikalauja iš mūsų $90. Mes ma
nome, kad neprivalome už tai mokėti. Prašome Jūsų patarimo. V. P., 
Torontas

Pirmasis savininkas buvo skolingas $51.56. Kita pinigų dalis yra 
už Jūsų naudotą elektrą ir prijungimą, nes prieš namo pirkimą elekt
ra buvo išjungta dėl sąskaitos nesumokėjimo. Hydro bando atrasti 
pirmąjį savininką. Kai pirkote namą, Jūsų advokatas turėjo patik
rinti visus neužmokėtus mokesčius ir atskaityti nuo mokamos su
mos galutiniame atsiskaityme su pardavėju. Pasikalbėkite su tuo ad
vokatu, kuris tvarkė dokumentus. Jis tikriausiai tą sumą nuo par
davėjo atskaitė ir tuo būdu Jūs privalote už tai dabar užmokėti.

t

Naza-

ban-

Suvenyrų besidairant
Vadovas nuvedė į suvenyrų 

krautuvę. Tai įdomiausia arabiš
kosios Nazareto dalies gatvė — 
labai siaura, po stogu, šaligat
viai vos vienam žmogui praeiti, 
o viduryje maždaug dviejų pė
dų pločio gana gilus cementuo
tas griovys, matyt, vandeniui nu
tekėti. Tuo grioviu eina žmonės 
ir asiliukai. Gatvės šonuose — 
įvairios krautuvėlės. Beperkant 
suvenynis, kažkas paslydo, krito 
į griovį ir prisitrenkė. Pasiro
do, ir vietiniams gyventojams 
negalima žiopsoti. Dauguma jų 
su arabiškais sijonais ir galva- 
skarėmis. Kaikurie ju veda asi- 

tomis. Gaila tų gyvulėliu. Jie at
rodo tokie menki, o neša dide
lius krovinius, kartais dar ir rai
teli. Tai vaizdas, kurį dažnai ma
tėme Izraelyje.

Visi domėjomės suvenyrais, 
nirkom atvirukus, skaidres ir ki
tokius reikmenis. Daugiausia
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Padės nugalėti tris didžiausius 
DIRBTINIŲ DANTŲ 
rūpesčius ir problemas

FASTEETH milteliai, užbarstyti ant dantų 
niAirčfeliu. Jie: 1. Padės tvirčiau ištaikyti 
dirbtinius dantis savo vietoje; X Laikys juos 
daug maloniau; 3. Galėsite iki 35% kta- 
tesnį maistų kasti be jokio vargo. FASTEETH 
vra alkaliniai milteliai — be rūgščiai. Nesuke
lta rūgimo. Jokio gumos, koučuko ar klijaus 
skonio. Gerai pritaikinti dirbtiniai dantys 
vra būtinybė sveikatai. Eikite pas savo dan
tistu reeuliariai. Reikalaukite FASTEETH vi
sose vaistinėse.

betgi pirko moterys. Jau kelio
nės nradžioje jų lagaminai bu
vo pilni suvenyrų. Kur tik pri
puldamos jos pirko medžiagas, 
papuošalus, rankdarbius, šilką, 
devocionalijas ir t.t. Vadovai, 
pastebėie toki suvenyrų troškuli, 
uždraudė pirkti suvenyrus lan
kant istorines vietoves ir skir
davo specialu jiems laiką. Mote
rims to betgi neužteko — vaka
rais išeidavo jos vienos i krau
tuves prisipirkdavo ir atskirais 
siuntinėliais siųsdavo Kanadon. 
Pr. G. (Bus daugiau)



I Europos lietuvių pili
Kai š.m. gegužės mėn. pabai

goje man paskambino Kanados 
Tautinio Meno Tarybos direkto
rius Leon Kossar, pranešdamas, 
kad iš 8 baigminių grupių Ha
miltono “Gyyataras” yra išrink
tas atstovauti Kanadai tarptau
tiniame festivalyje Montrejeau, 
Prancūzijoje, labai nudžiugau. 
Džiaugiaus ne dėlto, kad bus 
proga nuvažiuoti į Europą, bet 
dėlto, kad mažai, palyginti, lie
tuvių etninei grupei buvo pa
tikėtas šis uždavinys. Juo labiau, 
kad kitos gana stiprios ir įtakin
gos grupės stengėsi išrinktųjų 
skaičiun pakliūti. Džiaugtis bet
gi laiko nebuvo, nes pasipylė 
Įvairūs rūpesčiai: sukelti reikia
mas lėšas (Kanados valdžia ne
buvo numačiusi panašiam reika
lui išlaidų), atrinkti šokėjus (iš 
35 asmenų grupės galėjo važiuo
ti tik 20), juos naujai pergru
puoti bei paruošti, sutvarkyti ke
lionės formalumus ir pan. Tuo
jau pagalbon su visu nuoširdu
mu atėjo Hamiltono Bendruome
nės valdyba, sudarydama specia
lų komitetą ir pradėdama pini
gų telkimą. Ypatingai nuošir
džiai atsiliepė Kanados lietuviai 
ir, aišku, hamiltoniečiai. Tačiau, 
artėjant paskutinei datai sumo
kėti už lėktuvo bilietus, iždas 
nebuvo pakankamai didelis ir 
tik paskutiniu momentu gauti 
$5.000 iš Kanados valdžios fi
nansinius sunkumus išsprendė.

Esate pijonieriai...
Pagaliau liepos 31 d. — iš

vykos i Prancūziją pradžia. 3 v. 
p.p. renkamės Maltono aerodro
me. Mūsų išleisti' susirenka šo
kėjų tėvai ir pažįstami. Randa
me ir Leoną Kossarą. Jis per
duoda paskutinius nurodymus, 
linkėjimus ir visą krepšį suve
nyrų išdalinti kitiems festivalio 
dalyviams. Kiekvienam išvažiuo
jančiam įteikia laišką. Greitai 
perbėgu akimis. “Esate pirmie
ji pijonieriai, siunčiami užsie
nin, ir nuo to, kaip Jums seksis, 
priklausys ir kitų tautinių gru
pių panašios išvykos. Tačiau aš 
jūsų grupę gerai pažįstu ir ne
abejoju, kad savo uždavinį at
liksite gerai” — sako jis savo 
laiške.

Kažkas sako man, jog atrodau 
labai susirūpinusi. Pažvelgiu į 
L. Kossarą. Ir jis stovi rimtas, 
lyg ir susirūpinęs. Turbūt gal- 
voia tą patį, ką ir aš. Prieš akis 
didelė kelionė, dar didesnė at
sakomybė: atstovauti Kanadai, 
neapvilti mus išrinkusių, daug 
darbo ir pasišventimo parodžiu
sio išvykos komiteto, visų parė
musių aukomis ir pagaliau lais
vojo pasaulio lietuvių. Greitai 
bėga paskutinės minutės. Skubo
tas, nerūpestingas sudiev pasilie
kantiems tėvams, ir jaunimas be
veik bėgte skuba i lėktuvą. Vi
su veidai linksmi. Rankose kiek
vienas laiko foto aparatą ir fo
tografuoja viską: balkone stovin
čius tėvus, lėktuvą, vienas kitą,

Ateitininkų vadovų kursuose Toronte seka jaunųjų diskusijas: B. Sa
kalas, sendraugių pirmininkas, K. Manglicas, valdybos atstovas, 
Vaškevičius, vienas iš jaunimo vadovų, ir kiti, kurių buvo apie 30.

Nuotr. S. Dabkaus

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai sudarytus 

siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje ir 
iš tikrųjų naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1968
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vyriš
kas arba moteriškas nailoninis lietoaltis, 3% jardo vilnonės angliškos 
vyriškai eilutei medžiagos, vilnonė sijonui medžiaga. 3 jardai labai 
gražios moteriškai eilutei medžiagos, puikūs vyriški nailono marškiniai 
arba nailoninė bliuze. 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriau
sios rūšies cigarečių. $100.—.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968
Komplektas moteriškų nailoninių drabužių (labai ten reikalingi), 

gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė. 3 jardai vilnonės moteriš
kai eilutei (cremplene) medžiagos, gražus moteriškas megztinis, 3 
jardai vilnonės medžiagos apsiaustui, 2% jardo vilnonės medžiagos 
suknelei. $100.—.

MAISTO SIUNTINYS 1968
i*> sv. arbatos. 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltu. 2 sv. 
ryžių. *4 sv. pipirų. Vi sv. lapelių. Ms sv. geriamo šokolado. 1 dėž. nes- 
cafe. 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių saldai
nių. $30.—.

Taip pat j betkurj drabužių siuntini galima įdėti žemiau išvardinti 
daiktai, kurie visada yra naudingi ir laukiami Lietuvoje.
Vilnonė skarelė $4.50. nailoniniai itališki lietpalčiai $12.00. vyriški ar
ba moteriški megztiniai $14.00. vyriškos arba moteriškos nailoninės ar
ba vilnonės kojinės $2 50. labai geras plunksnakotis firmos “Parker” 
$900. šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški nailono marškiniai $8.00.

Su malonumu priimame užsakvmus. kuriuos pats siuntėjas sudaro 
iš mūsų kainoraščio. Taip pat persiunčiame Jūsų pačių paruoštus siun
tinius.

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti pajamų mokesčių sumaži
nimą.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras) 421 Hackney Rd., London, E. 2 England. Tel. SHO 8734. 
Atstovai: A. Kusinskis. 167 College St, apt. 2. Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave, Toronto 9. Tel. 762-7845.

G. BREICHMANIENĖ

po kojomis liekančio Toronto 
blėstantį vaizdą ir pagaliau de
besis. Viskas taip nauja ir įdo
mu.

Susitinkame montrealiečius
Už valandos esame Dorval 

aerodrome Montrealyje. Ilgais 
koridoriais’ pasiekę laukiamąjį, 
pamatome viename būryje sto
vinčius žaliomis suknelėmis mo
teris ir smėlio spalvos švarkais 
vyrus. Nutariame, kad tai pran
cūzų grupė — “Les Danseurs 
du St. Laurent”. Su jais kartu 
turime atstovauti Kanadai tarp
tautiniame šokių festivalyje 
Montrejeau. Jie dar tvarko savo 
lagaminus ir mumis nelabai do
misi. Užkalbinu vieną iš jų ir 
prašau supažindinti su jų vado
vu. Atveda šokių mokytoją Guy 
Thomas, labai malonų, inteligen
tišką žmogų. Jis bando kalbėti 
angliškai. Sunkiai vyksta, kaip 
ir man prancūziškai. Dar prisi
stato ir daugiau vyresnio am
žiaus žmonių: vienas tvarko ke
lionės reikalus, kita moteris va
žiuoja prižiūrėti drabužių ir 
rūpintis jaunesniųjų mergaičių 
globa. Prieina ir Kvebeko Tau
tinio Meno Federacijos direkto
rius M. Marcil su'žmona. Jis va
žiuoja reklamos ir reprezentaci
jos reikalams. Jie mane klausia, 
ar aš esu tik viena su jaunimu. 
“Taip, viena su 19 studentinio 
amžiaus jaunimo.” Jie nieko 
daugiau nesako, nenorėdami ma
nęs gąsdisti, bet man širdyje ne
ramu. Dar pasikalbame apie ke
lionės planus: jie iš Paryžiaus 
autobusu vyks į Italiją, Šveica
riją, o mes traukiniu — į Vo
kietiją. Po savaitės susitiksime 
Tulūzoje ir iš ten kartu vyksi
me į festivalį. Pasikalbėję apie 
kelionę, vėl visi grįžtame prie 
savo reikalų. Pirma pažintis 
trumpa ir šalta. Tai vėliau ir 
jie patys patvirtino. Dar kartą 
pažvelgiu į jų grupę — daug vy
resni. negu mūsiškiai. (Jų am
žiaus vidurkis 28 metai, mūsų 
— 22. Tai išsiaiškinom vėliau, 
kai jau labiau suartėjom ir su- 
sigyvenom).

Niekas nepasitiko
Turime dar pusvalandį laiko 

paskambinti pažįstamiems Mont
realyje ir vėl lipame jau į daug 
didesnį lėktuvą (196 žmonės) ke
lionei per Atlantą. Dangus apsi
niaukęs ir lengvai lyja, bet tuo
jau pakylame virš debesų ir sau
lė apšviečia apačioje esančią pū
kų jūrą. Septintą vai. ryto esame 
Paryžiuje. Aerodrome _ veltui 
žvalgomės — niekas mūsų ne
laukia. Susirandame viešbuti ir, 
atlikę visus formalumus, važiuo
jame autobusu į miestą. Autobu
sų stotyje, pamatęs ant mūsų 
švarkų lietuvišką Vytį ir išgir
dęs lietuviškai kalbant, prie mū
sų prieina dali. Ž. Mikšys. Jis, 
kun. J. Petrošiaus paprašytas, 
atėjo mūsų sutikti ir painfor- 

muoti, kad Paryžiaus lietuviai 
visi yra išsiskirstę atostogų ir 
vargu bepasiseks ką nors susi
tikti. Atiduodu jam kun. J. Staš
kevičiaus man įduotą siuntinėlį 
kun. J. Petrošiui, padėkoju jam 
už rūpestį ir toliau jau taksiu į 
viešbutį, kuris buvo pažymėtas 3 
žvaigždėmis, atseit, geras. Gera 
ir kaina — 66 frankai dienai. 
Nelabai švarus, tačiau nutaria
me čia vienai dienai pasilikti. 
Apsiprausę ir užkandę, vieni 
skubame į miestą Paryžiaus įžy
mybių apžiūrėti, o kiti į Gare de 
L’Est užsakyti traukinio bilietų 
į Vokietiją.

Jei iš ryto apsivylėme bend
ru Paryžiaus vaizdu, tai dabar 
dar labiau apvylė tvarka. Siun
tinėjo mus nuo vieno pas kitą, 
lyg, rodos, pirmą kartą 20 as
menų nori gauti rezervuotą vie
tą traukinyje. Po ilgų derybų, 
aiškinimo ir pasitarimų paaiškė
jo, kad sekantį rytą gausime 
bendrą bilietą į Heidelbergą.

Į lietuvių gimnaziją
Antroji mūsų diena Europo

je. Skubame į Gare de l’Est. Čia 
su mažais nuotykiais visi susi- 
sėdome į rezervuotą vagono da
lį ir pasiruošiame ilgai kelionei. 
Nuotaika gera, nes visi išmiego
ję ir važiuojame į lietuvių gim
naziją, reiškia, kaip į namus. 
Pradedam dainuoti lietuviškas 
dainas. Mūsų akordeonistas Gin
tas Prunskus net ir naujas kuria. 
Visiems skanaus juoko. Pro akis 
slenka lygūs laukai. Gamta gana 
skurdi, o ir gyvenvietės pilkos, 
liūdnos. Rodos, norėtum pada
žyti tuos apšepusius namukus. 
Raminau mergaites, kad Vokie
tijoje pamatysime skirtumą. Iš 
tikrųjų, gamta pradeda gražėti, 
nes artėjome prie kalnuotesnių 
vietų. Kaikur matosi ir vynuo
gių laukai, terasomis besistiebią 
į kalnus. Staiga mūsų vagono ga
le prasideda didelis sujudimas. 
Visi varto, kilnoja lagaminus, 
beveik sėdynes išardo kažko be- 
jieškbdami. Man dar vis nesako 
kas atsitiko, tik j ieško ir viską 
verčia. Vokietijos siena jau čia 
pat. Pagaliau pasako — Pruns
kus pametė pasą... Vokiečių pa
sienio policija, gavusi užtikrini
mą. kad už 4 dienų tikrai grį
šim į Prancūziją, kad visą laiką 
būsime kartu, Prunskų pralei
džia. Aprimę vėl pradedame 
žiūrėti į besikeičiančius pietų 
Vokietijos vaizdus. Namukai 
daug švaresni, aptinkuoti ir bal
tai išdažyti, raudonais stogais 
gražiai atrodo žalių kalnų fone.

Vokiškas “zū spaet”
Vakare pasiekiame Heidelber

gą ir, nusipirkę bilietus, vėl gau
name rezervuotas vietas kelionei 
į Weinheima. Vos spėjome su
sidėti savo lagaminus, greitasis 
traukinys prašvilpė kelias stote
les ir staiga pamatome, kad jau 
esame Weinheime. Pradedame 
tempti savo lagaminus durų link. 
Vos Antanas iškišo nosį, kon
duktorius pastūmė ji atgal, su
riko “zu spaet” ir užtrenkė du
ris. Mes visi sumišę stovime. 
Atėjusį konduktorių klausiame, 
kodėl neleido mums išlipti. Jis 
aiškina, kad toje stotyje trauki
nys stovi tik vieną minutę. “Ord- 
nung ist Ordnung”. Su mumis 
važiuojantieji vokiečiai pažada 
sekančioje stotyje padėti ir pro 
langus iškelti lagaminus, šokėjai 
juokiasi iš manęs, kad tikrai Vo
kietijoje yra tvarka. Pravažiavę 
dar dvi stoteles, pagaliau išli
pome. Vienai dienai nuotykių 
net perdaug. Tačiau jaunimas 
patenkintas — bus daugiau ko 
nrisiminti ir papasakoti, kai grį
šime namo.

Automobiliais gimnazijon
Skambinu į gimnaziją. Jie jau 

susirūpinę, kur mes dingome. 
Liepia niekur daugiau nevažiuo
ti ir žada mus paimti iš čia. Po 
pusės valandos atvažiuoja kele
tas automobilių ir mažas gim
nazijos autobusas. Pirmas išlipa 
gimnazijos direktorius Vincas 
Natkus-Natkevičius, mano gim
nazijos laikų klasės draugas. Iš
siskyrėme tuojau po abitūros 
egzaminų ir čia po lygiai 30 me
tų mūsų keliai vėl susitiko. Ta
da idealizmo pilni jaunuoliai — 
dabar laiko ir gyvenimo audrų 
paženklintais veidais. Iš sekan
čio automobilio išlipa simpatin
ga Alina Grinienė. Jos miela 
šypsnį prisimenu iš Vytauto Di
džiojo Universiteto laiku. Lyg 
viena minutė prabėgo laikas ... 
Rodos, taip neseniai praskrido 
nerūpestingos jaunystės die
nos ... Mes jau gimnazijos kie
me. Sustojame prie modernaus 
pastato. Tai gimnazijos klasės, 
valgvkla ir kaikuriu mokytojų 
butai. Nors jau 1 vai. ryto, mū
sų laukia padengti stalai ir šilta 
vakarienė. Malonu susipažinti su 
n. Natkuviene ir n. Bartusevi- 
čiene. Jos ne tik šią naktį mus 
oasitiko. bet ir visa mūsų čia 
buvimo laiką nuoširdžiai glo
bojo. (Bus daugiau)

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ 
— GAUSITE KELETĄ 

NUMERIŲ NEMOKAMAI

Baltiečių pašto ženklų ir numizmatikos parodos atidaryme š. m. 
lapkričio 2 d. Prisikėlimo parodų salėje; viduryje kalba Ontario so
cialinės gerovės ministeris J. Yaremko, prie jo — gen. konsulas J. 
Žmuidzinas. Nuotr. S. Dabkaus

Pašto ženklų paroda Toronte
Trečioji baltiečių pašto ženk

lų, pinigų, įvairių medalių pa
roda išjutino ne tik Toronto 
baltiečius, bet ir susilaukė daug 
dalyvių iš JAV, Australijos ir 
kitur. Be to, didelį dėmesį pa
traukė Kanados pašto spaudas 
Toronto centriniame pašte su 
įrašu: “Baltic States 1918-1968 
III Baltpex 2-3 Nov.” Šituo 
spaudu buvo atžymimi laiškai 
visą spalio mėnesį ir pirmąsias 
3 lapaičio dienas-

Parodos atidaryme Toronto 
Prisikėlimo parapijos parodų sa
lėje lapkričio 2-3 dienomis da
lyvavo J. Yaremko. Ontario pro
vincijos ministeris, Lietuvos 
konsulas J. Žmuidzinas. KLB 
pirm. dr. S. Čepas. Prisikėlimo 
par. klebonas T. Placidas Ba
rius. OFM ir daug kitų garbin
gų svečiu.

50 metų baltiečių nepriklau
somybės sukakties proga ruošta 
paroda paminėta “Linn’s Stamp 
News” ir “Coin-Stamp-Antique 
News”, kuris įsidėjo šia oroga 
lietuvių išleisto 50 metų Nepri
klausomybės medalio fotografi
jas. Paroda aplankė daug sve
timtaučių filatelistu, draugijų at
stovų, kurie grožėjosi šios pa
rodos meistriškais rinkiniais. Pa
rodoje visą laika netrūko lanky
tojų. o kartais jų buvo net per- 
gausu.

Iš lietuviu čia dalvvavo ge
riausi filatelistai iš Filadelfijos. 
Niujorko, Klevelando, Čikagos. 
Hamiltono ir Toronto. Parodoje 
buvo išstatvti išskirtinai reti rin
kiniai: pašto ženklu, vokų. dr. 
J. Basanavičiaus laiškas. Dariaus 
ir Girėno “Lituanicos” skeveld
ra. senovės kunigaikščių ir ne- 
priklausomd^T&ietuvos pinigai, 
ordinai ir medaliai.

Šios parodos rinkiniams įver
tinti buvo pakviesti teisėjai: Ca
le B. Jarvis — “Coin-Stamp-An
tique News” leidėjas, F. C. Je
wett — Toronto Coin Club pir
mininkas ir J. B. Chalecki — 
pašto ženklų ekspertas (įskaitant 
ir Lietuvos p- ž.). Jie įvertino 
rinkinius ir paskirstė premijas. 
Premijų mecenatai buvo KLB 
valdyba. Čikagos lietuvių filate
listų draugija “Lietuva” (didžio
ji premija), Toronto Prisikėli
mo ir “Paramos” kredito uni
jos. P. Barbatavičius (Torontas) 
ir J. Grigaliūnas (Klevelandas). 
Premijos:

didžioji premija — J. Grigaliūnas 
(Klevelandas) už specialius Vilniaus

Bendruomenė - tikrovė ar iliuzija?
Tai paskaitos tema, kurią lap

kričio 1 d. Lietuvių Vaikų Na
mų salėje, Toronte, skaitė sve
čias iš Amerikos prof. dr. Vy
tautas Vardys. Paskaitą suruošė 
Akademikų Draugija, paskaiti
ninką auditorijai pristatė pirmi
ninkas inž. G. Šernas- Paskaitos 
pasiklausyti atvyko visa eilė bu
vusių ir esamų KLB vadovų: A- 
Rinkūnas, G. Balčiūnas, dr. S. 
Čepas, B. Sakalas, dr. J. Yčas, 
dr. J. Sungaila ir eilė kitų.

Bendruomenė esanti daugiau 
nei organizacinis lietuvių susi
būrimas, tai prigimtinio pobū
džio organizacija. Tobulą lietu
vių bendruomenę turėjome tik 
Lietuvoj. Išvykus į Vakarus, 
bendruomenės esmė pasikeitusi. 
Dabar turime tik netobulą bend
ruomeninę org-ją, nes gyvename 
nesavame krašte, kur nėra tam 
priemonių. Bendruomenės orga
nizatoriai galvoję, jog jie sve
tur galį sukurti Lietuvos pakai
talą, bet apsiskaičiavę. Pvz. J. 
A. V-se Bendruomenės receptas 
nebuvo visuotinai priimtas. Ame
rikiečiai lietuviai ir kanadiečiai 
esą skirtingi, tad ir tų kraštų 
Bendruomenės esančios skirtin
gos- Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė yra pasiskirsčiusi kar
tomis ir ateivi jos laikotarpiais: 
senieji ateiviai, naujieji, jauno
ji karta, elitas, masė — tai vis 
skirtingi žmonės. Amerikoje 
Bendruomenė priklausanti nuo 
besikeičiančių aplinkybių, kurių 
negalima sukontroliuoti. Pvz 
ten buvusios lietuvių parapijos 
kaikur nykstančios, bažnyčios 
nugriaunamos, buldozeriais su
lyginamos su žeme. Net ir pa
čių amerikiečių bendruomenė 
nykstanti. Tai nabrėžęs net bu
vęs Amerikos švietimo ministe
ris Gardner. Išsikėlę žmonės į 

laidos, transatlantinių skridimų ir ki
tus retus p.ž. rinkinius; pirmoji pre
mija — K. Motuzas (Niujorkas) už 
pirmos dienos vokus (dr. J. Basana
vičiaus), filatelines įvairybes, Lietu
vos paštų laiškinius spaudus ir kt.; 
antroji premija — J. Mulevičius 
(Niujorkas) — Baltijos valstybių vo
kai su Cepelino skridimais ir kt.; 
trečioji premija — Ignas Sakalas (Či
kaga) — Lietuvos pašto ženklų įvai
rybės: primokėjimai ir perspausdini
mai; garbingas atžymėjimas — A. 
Ruzgus (Niujorkas) — Lietuva Euro
pos krepšinio nugalėtoja; didžioji 
speciali premija — Janis Voitkuns 
(Australija) už specialias pašto 
ženklų laidas ir išeivių latvių įvai
rius pašto vokų papuošimus; pirmo
ji jaunių premija — Andrius Mika
lauskas (Hamiltonas) — religiniai ir 
meno kūrinių pašto ženklai; antroji 
jaunių premija — Raimondas Lapas 
(Melrose. Illin.) — Lietuvos oro paš
to ženklai; pirmoji bendroji premi
ja — kun. Br. Jurkšas (Torontas) už 
įvairių valstybių Expo 67 pašto ženk
lus; antroji bendroji premija — K. 
Kaminskas (Torontas) — pirmųjų 
skridimų vokai.

Numizmatiniai rinkiniai apdo
vanoti:

didžioji premija — L. Macikūnas 
(Hamiltv-nas) — Lietuvos kunigaikš
čių pinigai; geriausia bendroji pre
mija — P. Morkūnas (Torontas) — 
neprikl. Lietuvos monetos ir bank
notai; numizmatinė premija — M. 
Vitalis (Torontas) — nepriklauso
mos Lietuvos ordinai ir medaliai.

Parodoje dalyvavo virš 30 lie
tuvių. latvių ir estų su savo rin
kiniais. Vėliau norėjusiems daly
vauti pritrūko rėmų ir salėje 
vietos.

50 metų Baltijos valstybių ne
priklausomybės paskelbimo su
kakčiai paminėti buvo išleisti 
specialūs vokai ir taip pat atvi
rukai. Lietuvos penkiasdešimt
mečiui paminėti išleistas specia
lus medalis — sidabrinis ir bron
zinis. Medalio išleidimu rūpino
si P. Barbatavičius. Medalių dar 
galima gauti pirkti.

Torontiškiai labai dėkingi iš 
visur atvykusioms lietuviams, 
latviams ir estams su savo re
tais rinkiniais ir suteikusiems to
kią retą progą viską pamatyti ne
mokamai.

Svarbiausia organizavimo pa
jėga buvo kun. Br. Jurkšas. Di
delė padėka priklauso ir Prisi
kėlimo parapijos klebonui už 
priglaudimą parodos gražioje 
salėje- Petras Baragis 

priemiesčius atitrūksta vienas 
nuo kito, pasimeta ir praranda 
tarpusavio ryšį.

II D. karo ateivių tarpe 
esama net trejeto skirtingo gal
vojimo žmonių grupių. Pirmiau
sia tie, kurie išsimokslino Lie
tuvoj, tenai turėjo jiems pride
ramas vietas, o čia tapo papras
tais darbininkai. Be to, jie matė 
ir pergyveno karus, revoliuci
jas ir kt., todėl jų niekas negali 
pakeisti, nei sujaudinti. Jie, bū
dami nusipelnę Lietuvai, tebe
silaiko tik savo nusistatymo Lie
tuvos atžvilgiu, nenorėdami jo 
keisti nei menkiausiose detalė
se. Šalia jų (tėvų) yra kita kar
ta: jų vaikai, pradėję mokslą 
Lietuvoje, jį tęsę Vokietijoje ir 
užbaigę Amerikoje. Tai vadina
moji “piktoji karta”, kuri jau
čiasi nuskriausta, radikali, nesu
kalbama. Pagaliau dar viena 
karta — čia gimusi, augusi ir 
mokslus išėjusi. Ji jaučia senti
mentą Lietuvai, lietuviams ir 
Lietuvių B-nei, bet galvoja skir
tingai. Iš jų kaikurie net išsita
rę, kad kovodami už Alabamos 
negrų laisvę, kovoja ir už Lie
tuvos laisvę. Tai reiškia, kad 
jiems kova už laisvę yra ne sen
timento. o principo dalykas. Lie
tuvių B-nė esanti branduolys 
mūsų visų org-jų, bet nepajė
gianti labai elastingai veikti — 
joje (tarp kartų) tarytum nutrū
kęs bendravimas.

Paskaitininkas užsiminė ir 
apie kitus neigiamus reiškinius 
— spaudos vienašališkumą, pra
vardžiavimą komunistais turin
čiu skirtingą nuomonę dėl san
tykiu su okupuota Lietuva, sto
ką lojalios dvasios svarstant 
opiuosius klausimus, puldinėji
mą drąsiau pasisakančių, skyrs- 
tymą lietuvių į gerus ir blogus.
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Katalikų ir protestantų kongresas
Tarptautinės esperanto kalbos 

šalininkai krikščionys yra susi- 
skirtę į dvi grupes. Katalikai 
turi IKUE (Tarptautinis Katali
kų Esperantininkų Susivieniji
mas) ir protestantai KELI (Tarp
tautinė Krikščionių Esperanti
ninkų Lyga). Abi organizacijos 
yra įsteigtos daugiau kaip prieš 
pusšimtį metų, turi nemažai na
rių ir yra daug nuveikusios. 
Šiais metais, pirmą kartą istori
joje, šios abi organizacijos turė
jo bendrą kongresą Limburge, 
V. Vokietijoj, kuris laikomas la
bai gerai pasisekusiu, čia patei
kiame to kongreso veiklos darbų 
trumpą santrauką.

Liepos 25. Atidaroma kongre
so salė. Atvykusieji lankosi mies
te ir sudomina vietos spaudą bei 
žurnalistus. IKUE ir KELI val
dybų posėdis.

Liepos 26. Katalikams Mišios 
Šv. Hildegardos bažnyčioje, pro
testantams — maldos valandėlė 
kongreso patalpose. Atidaromas 
kongresas. Tarp kitų kalbėtojų 
yra ir vietos vyskupas W. Kam
pe. Filmuoja televizijos atstovai. 
Paskaita ir diskusijos “Kas yra 
Kristaus Bažnyčia?” Vakare 
bendros pamaldos, kurioms va

Kunigai, dalyvavę tarptautiniame esperantininkų kongrese Limbur- 
ge, Vokietijoj. Antras iš kairės— kun. P. Urbaitis, salezietis

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

KOVA UŽ LIETUVIŠKAS PARA
PIJĄS, lietuviškas tradicijas Čikago
je ir Amerikoje nėra naujas daly
kas. Jau prieš 50 ar daugiau metų 
šio krašto lietuviai net su lazdomis 
kovodavo už lietuvybę savose para
pijose. Dabar, atrodo, vėl pradeda
ma grįžti į tuos laikus, nors ta kova 
neturi fizinės kovos formos. Daugiau 
kaip metai Čikagoje vyksta stipri 
akcija dėl kapinių atlietuvinimo, o 
dabar ji jau pradeda pereiti ir į lie
tuviškas parapijas. Pirmoji tokia pa
rapija, kur kova Įgavo ryškesnes 
formas, yra Marquette Parko para
pija. čia susikirsta su klebonu dėl 
lietuviškų Mišių vaikų pirmosios Ko
munijos dieną. Kadangi dauguma vai
kų yra lietuviai ar lietuvių kilmės, 
tai toks pageidavimas buvo labai vie
toje. Spalio 26 d. rytą prie parapijos 
bažnyčios atsirado piketuotojai (anks
čiau tą pati kleboną du kartus pike
tavo dėl jo neigiamo nusistatymo ka
pinių atlietuvinimo klausimu). Jie 
nešiojo dideles juodas vėliavas ir 
plakatus, o kiti — mažas juodas vė
liavėles. Žinoma, tai nėra labai ge
ras būdas reikšti protestui, tačiau 
protesto rengėja — Lietuvių Bend
ruomenės Marquette Parko apylin
kės valdyba, matyt, kito kelio ne
beturėjo. Juk liūdna, kad parapijo
je, kur dauguma vaikų yra lietuviai, 
net pirmosios Komunijos dieną pa
maldos ir pamokslas tėra leidžia
mi anglų kalba, nors dabar kaip 
tik yra plačios galimybės tai atlikti 
savo kalba.

Gerai, jog dėl lietuvybės dabar 
pradėta kovoti pačioje Amerikoje, 
kur galima šį tą lietuvių naudai lai
mėti. Nors ta kova jau yra gerokai 
pavėluota ir gal nevedama visai taip, 
kaip ji turėtų būti organizuojama, 
tačiau iš to judėjimo gali atsirasti ir 
gerų vaisių, jeigu nebus sustota pu
siaukelėje ir jeigu akcija pereis į 
labiau kompetentingų žmonių rankas. 
• • •

CICERO ŠV. ANTANO PARAPI 
JOS lietuviai, kurie nebeturi nesu
sipratimų su savo klebonu, lapkri
čio 3 d. turėjo progą pasidžiaugti 
naujo lietuviško kryžiaus prie para
pijos bažnyčios pašventinimo iškilmė
mis. Pora šimtų lietuvių susirinko Į 
šias iškilmes, skirtas dedikacijai nau
jo koplytstulpio, kuris pakeitė anks
čiau čia stovėjusi ir jau supuvusį. 
Todėl naujasis padarytas iš plastiki
nės medžiagos, kuri, kaip teigiama, 
yra negendanti. Koplytstulpio projek
tuotojas — archit. J. Mulokas, dau-

Visos problemos spręstinos to
lerancijos dvasioje. Bendruome
nė turėtų stiprinti visus apiman
čią lietuviškąją jungtį, skirti 
pagrindinį dėmėsi švietimo ir 
aplamai kultūrinei sričiai, neat
sisakant kovos už Lietuvos lais
vę.

Diskusijos buvo ilgos ir gy
vos Jose dalyvavo: A. Rinkū
nas, dr. Pr. Gaida, adv. G. Bal
čiūnas, archit. A. Banelis, B. Sa
kalas, dr. J. Sungaila, dr. J. 
Yčas, inž. L. Balsys ir kt.

Po paskaitos paskaitininkui 
buvo suruoštas priėmimas pas 
p. Spūdus; dalyvavo nemažai ir 
paskaitos auditorijos dalyvių. Ir 
ten buvo nemažai diskutuota.

Pr. Aiženas 

dovauja kun. Adame (KELI) ir 
prof. kun. Talmain (IKUE).

Liepos 27. Priėmimas kongre
so delegatų miesto valdyboje. 
Koncertas katedroje. Ekskursi
jos po ir aplink miestą.

Liepos 28. Šv. Mišios katali
kams, kurių metu pamokslą sa
ko KELI kunigas. Organizacijų 
atskiri posėdžiai.

Liepos 30. Ekskursijos po Rei
no apylinkes.

Liepos 31. Paskaita ir disku
sijos “Pasaulio problemos”.

Rugpjūčio 1. Bendros pamal
dos kongreso patalpose. Paskai
ta ir diskusijos “Taika ir Kris
tus”. Spaudos konferencija. At
sisveikinimo vakaras.

Kongrese dalyvavo daugiau 
kaip du šimtai asmenų iš 18 
kraštų. Iš lietuvių dalyvavo kun. 
P. Urbaitis (Italija). Supranta
ma, kongrese nebuvo jokių ver
tėjų, nes visi vartojo esperanto 
kalbą. Ir pamaldos vyko espe- 
rantiškai.

Po kongreso abi organizacijas 
išleido jungtinį savo laikraščių 
numerį “Dia Regno — Espero 
Katolika” (Dievo Karalystė — 
Katalikų Viltis).

P. Enskaitis

gelio religinių pastatų autorius. Kop
lytstulpį finansavo buvęs Šv. Anta
no par. klebonas prel. Ignas Albavi- 
čius, kuris, gaila, paskutiniais metais 
gerokai negaluoja ir negalėjo daly
vauti net šventinimo iškilmėse. Šven
tinimą atliko dabartinis klebonas 
kun. J. Stankevičius. Pamokslą pa
sakė kun. dr. A. Juška, kuris iškė
lė koplytstulpio finansuotojo ir jo 
projektuotojo nuopelnus. 
• • •

TRADICINĖ TARPTAUTINĖ MU
GĖ “Holiday Folk Festival” Čikagos 
Navy Pier patalpose surengta lap
kričio 2-3 dienomis. Čia įvairių tau
tų tarpe pasirodė ir lietuviai, kurie 
turėjo du skyrius: kultūrinį-repre- 
zentacinį ir lietuviškų valgių stalą. 
Jeigu kultūriniame skyriuje buvo ga
lima tik pasižiūrėti j išstatytus eks
ponatus (tautodailė, gintaras, kny
gos \ tai valgių paviljone lankytojai 
galėjo ir pasisotinti. Buvo kugelio, 
dešrų ir visokių pyragų bei pyragai
čių, kuriuos iškepė lietuvių “Baltic 
Backery” kepykla. Lietuvių pasiro- 
dvmą šį kartą organizavo Lietuviu 
Bendruomenės Čikagos apygardos 
valdyba, kuriai pirmininkauja A. 
Juškevičius. Kultūriniame paviljone 
eksponatus sutvarkė jo žmona — Z. 
Juškevičienė, kuri ilgą laiką pavil
jone budėjo. Prie maisto dirbo ne
mažai žmonių, kuriuos čia būtų sun
ku išvardinti. Į lietuvių skyrių atsi
lankė ir Čikagos miesto burmistras 
Richard Daley, kuris su būriu lietu
vių pasisveikino. Jam Z. Juškevičie
nė įteikė gintaro gabalą. — Mugėje 
buvo ir meninių pasirodymų. Čia lie
tuviams atstovavo “Grandies” šokė
jai, kurie vakarinėje programoje pa
šoko 3 šokius. Gaila, vienas šokis 
jiems nepasisekė ir buvo padaryta 
gana stambi klaida. Bet kartais ir ge
riems specialistams pasitaiko suklys
ti. Salėje buvo gana “pikniška” at
mosfera, tai ir tas suklydimas gal 
kaikuriu liko nepastebėtas. Taip pat 
nemažu nesusipratimu laikytinas ir 
lietuvių paviljono užrašas “Lithua
nia”, kuris buvo nudažytas tamsia 
spalva ir buvo beveik nepastebimas. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Lietuvis 
kų kalėdinių papuošalų paroda ren
giama Balzeko Lietuvių Kultūros Mu- 
zėjuje nuo gruodžio 7 iki 31 d. Jos 
organizatorius — Frank Zapolis. — 
Lietuvių Skautų Sąjungos 50 m. ju- 
bilėjus paminėtas lapkričio 2-3 die
nomis. Lapkričio 2 d. atidaryta skau
tų dailininkų meno paroda Jaunimo 
Centre; lapkričio 3 d. buvo akademi
ja ir meninė dalis. — Čikagoje įvai
rios sporto šakos lietuvių tarpe, iš
skyrus futbolą, beveik merdi. Tačiau 
šalia tokių labai bujoja viena nau
jųjų šakų — golfas. Rengiamos var
žybos, golfininkų baliai ir panašiai. 
Taigi, mūsų tautiečiai po truputi mo
deme ja: iš sunkaus varžybinio spor
to pereina i pramoginius žaidimus.

James A. Roberts, buvęs At
lanto Sąjungos sekretoriaus pa
vaduotojas, paskirtas Kanados 
ambasadoriumi Šveicarijai ir Al- 
žerijai. Kanados ambasadorius 
Kongo respublikoje J. C. G. 
Brown paskirtas augštojo komi
saro pareigoms Kipro saloje.



S. DAUKANTAS IR 
KOMJAUNIMAS 
Vadinamoji “ministrų taryba” 

dviem šūviais nušovė tris zuikius. 
Komjaunimo vardas buvo suteiktas 
Vilniaus pirmajai vidurinei mokyk' 
lai-internatui ir Panevėžio kabelio 
dirbinių gamyklai “Lietkabelis”, o 
Akmenės rajono Papilės vidurinė mo
kykla gavo Simono Daukanto var
dą rašytojo ir istoriko 175-tųjų gi
mimo metinių proga. Šią sukaktį “Li
teratūroje ir Mene” atžymėjo Jonas 
Petronis straipsniu “Lietuvių kultū
ros vargo pelė”. Toks S. Daukanto 
ir komjaunimo pagerbimas nelabai 
tesiderina. S. Daukantui rūpėjo Lie
tuva. o komjaunimui rūpi Leninas ir 
Sovietų Sąjunga. “Komjaunimo ’Kę
są” 214 nr. paskelbė Vilniuje, prie 
Lenino paminklo, keturių jaunų ak
torių skaitytą “visų kartų komjauni
mo priesaiką” Leninui: “Prisiekiame 
tais, kurie prieš 50 metų buvo pir
mieji, drauge su šautuvu į rankas 
paėmę komjaunimo bilietą, prisiekia
me tais, kurie buvo pirmieji Budiono 
raitininkų armijoje, prisiekiame tais, 
kurie pirmieji savo jaunais pečiais 
iškėlė Magnitką ir Komsomolską prie 
Amūro, prisiekiame būti amžinai iš
tikimais šventajam revoliucijos rei
kalui...” S. Daukantas rašė “Istori
ją žemaitišką”, “Būdą senovės lie
tuvių, kalnėnų ir žemaičių”, “Pasa
kojimą apie veikalus lietuvių tautos 
senovėje”, o komjaunimas garbina 
Magnitką ir Komsomolską prie Amū
ro.

SKAITYTOJŲ KONFERENCIJA
Panevėžyje buvo surengta A. Da

gelio redaguojamos “Panevėžio Tie
sos” ir M. Jackevičiaus — “Gimtojo 
Krašto” skaitytojų konferencija. “G. 
K.” 44 nr. cituojamas vyr. red. M. 
Jackevičiaus pareiškimas skaityto
jams: “Kaip ir dabar, ateityje steng
simės nušviesti užsienio lietuvių gy
venimo problemas, parodyti dabarti
nę Lietuvą — ypač jos kultūrą, žmo
nes. “Gimtojo krašto” puslapiuose 
savaitraščio skaitytojai ras Lietuvo
je ir užsienyje gyvenančių rašyto
jų, poetų kūrinių, dailininkų dar
bų ...” Atpasakojami ir kaikurių kon
ferencijos dalyvių atsiliepimai: “Skai
tytoja V. Katkienė pasakė, kad sa
vaitraštis mėgstamas ir laukiamas; 
bibliotekininkė S. Mikeliūnienė pa
brėžė, kad skaitytojus patraukia 
“Gimtojo krašto” iliustracijos, me
džiaga apie menininkus ir rašytojus, 
užsienyje gyvenančius įžymius lie
tuvius; tačiau norėtųsi daugiau ap
žvalginių straipsnių...” Už aktyvų 
bendradarbiavimą “GK” puslapiuose 
buvo premijuota panevėžietė žurna
listė Janina žalgevičiūtė. Staigmena 
konferencijos dalyvių laukė jos už
baigoje: “Panevėžio dramos teatro 
aktoriai D. Melėnaitė ir A. Paulavi
čius perskaitė ištraukas iš užsienio 
lietuvių rašytojų kūrinių...” Kon
certinę programą atliko Panevėžio 
muzikos mokyklos atstovai.

V. NOREIKOS KONCERTAI
Pirmas pranešimas apie Vilniaus 

operos sol. Virgilijaus Noreikos kon
certus Kanadoje buvo paskelbtas 
“Gimtojo Krašto” spalio 31 d. laidoj: 
“Virgilijus Noreika koncertavo Ka
nadoje: Hamiltone ir Toronte Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir bale
to teatro solistas gausiems Kana
dos lietuviams dainavo lietuvių kom
pozitorių kūrinius bei operų arijas.” 
Respublikinėje spaudoje, kuri išlei
džiama Į užsienį, apie sol. V. Norei
kos koncertus dar nėra nė žodžio.

10.000 BIRŽIEČIŲ
Paskutiniais statistikos duomeni

mis, Biržų miestas jau peržengė 
10.000 ir šiuo metu turi 10.129 gy
ventojus. Bendras viso Biržų rajono 
gyventojų skaičius yra 40.670.

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS - ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ PAGERBIMAS -

S. M. LAPKRIČIO 23, ŠEŠTADIENĮ, 7 V AL. VAKARO.
DELHI LENKŲ SALĖJE.

Meninėje dalyje: Londono lietuvių jaunimas — ansamblio “Balti
ja” tautinių šokių grupė- Programai paįvairinti laukiama svečių 
ir iš Toronto. Taipgi bus gera muzika, šokiai, bufetas, gausi lote
rija ir kita. Lietuviškasis jaunimas ir visuomenė prašoma gausiai 

dalyvauti ir atvykti punktualiai.
D.L.K. Gedimino šaulių kuopa

PADĖKA
K. L. K. Moterų Dr-jos Sv. Kazi

miero parapijos skyrius, norėdamas 
papildyti ištuštėjusį iždą, suruošė ke
pinių išpardavimą Delhi L G. A. 
krautuvėje spalio 18 d. Nors jau 
prasidėjo tabako rūšiavimo darbai 
ir visos moterys, su mažomis išimti
mis, darbuojasi per ištisas dienas, 
bet dauguma parapijiečių neatsisa
kė nuo talkos ir prisidėjo kiek ga
lėdamos pyragais, kepiniais, sūriais 
ir t.t. Pelno gauta $126.50. Dėkoja
me visoms prisidėjusioms: p.p. Galec-

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS RET KURIUO LAIKU 

MI U4M ANCASTER, ONT.

VYNAS IR MIDUS
Garbės raštais ir premijomis Mask

voje buvo atžymėtos Vilniaus vyno 
ir Stakliškių midaus gamyklos. Vil
niaus vyno gamyklos pajėgumą 6.000 
bonkų per valandą padidins planuo
jama įrengti antroji pilstymo lini
ja. Technologai kuria naujas vyno 
rūšis iš vietinių žaliavų. Stakliškių 
midaus gamykla sekančiais metais 
pradės masinę naujų midaus gėri
mų “Žalgiris”, “Prienų šilai”, “Stak
liškių” masinę gamybą.

RAIGARDO DRAUSTINIS
Dzūkai saugo ir globoja gamtiniu 

draustiniu paskelbtą Raigardo slė
nį, kurį taip mėgo dailininkas ir kom
pozitorius M. K. Čiurlionis. Nema
žą rūpestį jiems sudarė iš Gudijos 
atkeliavusi žinia, kad gudai ruošia- 
sia nusausinti jų teritorijoje esan
čią Raigardo dalį. Nusausinimas ga
lėjo pakenkti Lietuvos pusėje esan
čiam Raigardui. Gamtos apsaugos ko
mitetui parašius laišką, iš Gudijos 
buvo gautas atsakymas, kad melio
ratoriai nukreipiami į kitus pelkynus, 
o Raigardas bus laikomas gamtiniu 
draustiniu. Taigi, gamtinio drausti
nio teisės Raigardui suteikiamos ir 
Lietuvoje, ir Gudijoje.

KUNIGAI
Yra nemažai sergančių kunigų, 

ypač vyresnio amžiaus. Neseniai mi
rė kun. Šveikauskas, Telšių vyskupi
jos, ir kun. Maculevičius, Kaišiadorių 
vyskupijos.

A. a. JURGIS BILIŪNAS
Jurgis Biliūnas, gyvendamas Ame

rikoje, Omahos mieste, su advokatu 
J. P. Uvick (Junevičiumi), A. Bu
lovą ir kitais atstovais 1921 m. gegu
žės 31 d. nuvyko pas JAV preziden
tą Warren G. Harding prašyti, kad 
Lietuva būtų pripažinta de jure. Tuo 
pat laiku prezidentui W. G. Harding 
buvo įteikta 140 knygų su milijonu 
parašų. J. Biliūnas, parvykęs į Lie
tuvą, daugelį metų buvo Kurklių vals
čiaus viršaičiu. Bolševikams okupa
vus Lietuvą, Biliūnai buvo išvežti į 
Sibirą, kur jis mirė. Prieš mirdamas, 
pareiškė: “Aš norėčiau, kad mano 
kaulus kas parvežtų į Lietuvą — 
Kurklius”. Jo artimieji, vykdydami 
Jurgio paskutinę valią, palaikus par
vežė ir š.m. liepos 6 d. palaidojo 
Kurklių kapinėse prie 1941 m. žuvu
sių lietuvių. Jurgis Biliūnas buvo ar
timas giminaitis rašytojo Jono Biliū
no. Tebūnie lengva Jurgiui Kurklių 
kapinių žemė, dėl kurios jis gyvas 
būdamas daug dirbo. (V. Januška)

PRAMOGINIAI ŠOKIAI
Kauniečiai gydytojai Jūratė ir Čes

lovas Norvaišos, laimėję pirmąjį šo
kėjų prizą Britanijoje, kur jie tobu
linosi A. Moore šokių mokykloje, ra
gina rengti pramoginių šokių varžy
bas jaunimui iki 18 metų amžiaus, 
kad būtų paruoštas prieauglis tarp
tautinėms varžyboms. Jie taipgi nu
siskundžia, kad net naujajame Kau
no šokių paviljone nėra parketo, ku
ri privalo turėti visos šokių salės. 
Apie ateities planus J. č. Norvaišos 
pasakoja: “Turėjome kelis gerus šo
kių mokytojus, ant parketo kasdien 
praleisdavome po penkias-šešias va
landas. Sužinojome daug naujų šo
kių variantų ir figūrų. Dabar treni
ruočių metu visa tai reikia įtvirtin
ti. Todėl šiemet konkursuose neda
lyvausime. Įgytą patirtį stengsimės 
perteikti ne tik Lietuvos, bet ir kitų 
broliškųjų respublikų mėgėjams. Lai
mėjimo Anglijoje paskatinti, svajo
jame apie Miuncheną, kur kasmet su
sirenka pajėgiausios Europos kraš
tų poros, šis konkursas — savotiš
kos neoficialios Europos pirmenybės. 
Todėl visi pramoginių šokių mėgė
jai svajoja patekti į Miuncheno var
žybų geriausiųjų dešimtuką” (“Tie
sa” nr. 247). V. Kst.

kienei, Lileikienei, Jančienei, Vyš
niauskienei, Dumšienei, Pargauskie- 
nei, Augaitienei, Rudokienei, Rugie- 
nienei, Samienei, Grincevičienei, Ra
čiūnienei, Matelienei, Lukošienei, 
Beržinienei, Žilvitienei, Vytienei, 

• Dirsienei, Zadurskienei, Mažeikienei, 
Vitkauskienei, S. Rozenberg, Ratavi- 
čienei, E. Vindašienei, Ožalienei, J. 
Augustine, R. Augustinavičienei, Ne- 
murienei, Rimkienei, Žiogienei, Ma- 
siulienei, Stonkienei, Laureckienei ir 
Siumienei. Valdyba

WINNIPEG, MAN.
ŠIEMET MANITOBOJ, ypač Win 

nipege, nuostolingi metai lietuviams 
— daug jų mirė, nesulaukę senat
vės. Turėta ir ekonominių nuostolių 
dėl lietingo oro — ūkininkai nega
lėjo nuimti derliaus. Sakoma, kad 
kaikuriose apylinkėse yra nekultų 
javų iki 60%, o žiema jau čia pat. 
Lietuvių ūkininkų dauguma jau yra 
išsikūlę, išskyrus tuos, kurie gyvena 
žemumose. Reikia tikėtis, kad ir jie 
dar suskubs susitvarkyti.

LIETUVIŲ FONDO įgaliotiniui 
Manitobdj sunkiai sekasi telkti šim
tines. Tikslas gražus, pastangų ne
trūksta, bet kai jis užsimena apie 
aukas, išgirsta visokių priekaištų ir 
atsikalbėjimų, nors paaukota šimti
nė atskaitoma nuo pajamų mokes
čių. Visdėlto keletas gerų tautiečių 
jau paaukojo po šimtinę. Tikimasi, 
kad kiti irgi neatsisakys iki šių metų 
pabaigos, nes paaukota suma bus at
skaitoma nuo pajamų mokesčių.

KNYGA “LITHUANIANS IN CA
NADA” daugiausia nuskriaudė Va
karų Kanados lietuvius: nei vienos 
vietovės, nei jokios nuotraukos, pa 
minėta tiktai viena pavardė, nors 
knygos kaikurie leidėjai lankėsi dau
gelyje vietovių ir matėsi su dauge
liu lietuvių. Knygos leidėjams, ma
tyt, tai nepadarė didesnio įspūdžio, 
nes čia gyvena daugiausia senosios 
imigracijos lietuviai. Sako, kad netu
rėjo žinių, bet taip nėra; kun. St. 
Kulbis per keletą metų daugelyje 
vietovių laikė pamaldas, o vysk. V. 
Brizgys su keletu kunigų aplankė 
Vakarų Kanados lietuvius ir parašė 
ilgą straipsnį “Draugo” dienraštyje. 
Iš viso senesnioji išeivija nuskriaus
ta — tik kur-ne-kur paminėta, o nau
jieji ateiviai išreklamuoti ir minė
to j knygoj, ir Lietuvių Enciklopedi
joj. Teneužsigauna tos knygos leidė
jai dėl šios mažos pastabos, nes tai 
yra faktas.

P. Liaukevičius

Red. pastaba. Tai jau ne pirmas 
priekaištas iš V. Kanados leidiniui 
“Lithuanians in Canada”. Mūsų ži
niomis, šios knygos paruošėjams sun
kiausia buvo rinkti medžiagą iš mi
nėtų sričių lietuvių. Reikėjo gi ne 
keliauninkų įspūdžių, o dokumenti
nės medžiagos. Panaudota buvo tu
rima medžiaga pagal leidinio reika
lavimus. Dalis priekaištų ateina iš 
tų, kurie knygos neperskaito iki galo, 
o tik vieną kitą skyrelį. P. L. sako, 
kad toje knygoje nėra iš V. Kanados 
“nei vienos vietovės, nei jokios nuo
traukos, paminėta tiktai viena pavar
dė ...” Tai netiesa. Suminėta yra 
dauguma vietovių, kuriose gausiau 
gyvena lietuviai. Nuotraukų yra iš 
Fort Williamo, Winnipego, Calgary, 
Edmontoho, Br. Kolumbijos. Pavar
džių suminėta visa eilė keliuose sky
riuose. Tiesa, trūksta žinių apie lie
tuvius ūkininkus, jų įsikūrimą, dar
bus, veiklą, bet tam reikia dokumen
tinės medžiagos. Ateityje, jeigu bus 
ruošiama antroji laida, trūkstamieji 
dalykai galės būti papildyti.

Visuomenininko Jono Čikšto sodyba "Augštas krantas" Argentino
je. Vasarą čia dažnai susirenka jaunimas. Iš kairės: J. Čikštas, 
duktė Aida Marytė, kalbų mokytoja, V. Katinaitė-Čikštienė, žentas 
dr. Mayorga, duktė Eugenija — akių gydytoja ir kt.

Nuotr. A. Kirstuko

S HAMILTON
D. L K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUO

PA kartu su veteranais ramovėnais 
rengia 50 metų Lietuvos kariuome
nės atkūrimo paminėjimą lapkričio 
23 ir 24 d. Maloniai kviečiame visus 
į Hamiltoną. Lapkričio 23, šeštadie
nį, 7 v.v., įvyks Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimo banketas ir 
šokiai J. Centro salėje, 58 Dundurn 
St. N. Gros V. Babecko orkestras, 
veiks stambių fantų loterija, laimės 
staliukai, turtingas bufetas su gaivi
nančiais gėrimais, gardžiais užkan
džiais. Lapkričio 24 d. 11 v. ryto, 
Aušros Vartų par. bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos, kurias laikys 
mons. J. Tadarauskas. Pamaldų me
tu bus pašventinta D. L. K. Algirdo 
šaulių kuopos vėliava. Po pamaldų 
— vainikų padėjimas prie kryžiaus, 
pagerbiant kankinius ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Kviečiame visas or
ganizacijas su vėliavomis ir visuo
menę į minėjimą J. Centro salėje. 
Programoje: D. L. K. Algirdo vėlia
vos įteikimas šaulių kuopos pirmi
ninkui, dalyvaujant gen. konsului J. 
Žmuidzinui; paskaita profesoriaus A. 
Musteikio iš Buffalo; meninė dalis, 
kurią išpildys: parapijos choras, va
dovaujamas muziko J. Paulionio, tau
tinių šokių grupė “Gyvataras”, vad. 
G. Breichmanienės, dramos mėgėjų 
sambūris “Aukuras”, vad. E. Daugu- 
vietytės-Kudabienės. Prašome daly

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm., antr., tree, ir 
ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p. 
šeštadieniais 9.30 — 1 v.p.p.

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

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

vauti visas organizacijas su vėliavo
mis pamaldų metu bažnyčioje, o vi
suomenę — šeštadienio bankete.

Valdyba
BANKELIO “TALKA” VALDYBA 

nutarė duoti $100 Hamiltono Lietu
vių Dramos Grupei “Aukuras” pa
dengti daliai kelionės išlaidų vyks
tant į Čikagos liet, teatrų festivalį. 
Taip pat nutarta $25 prisidėti prie 
a.a. Juozo Giedraičio vardo įnašo Ka
nados Lietuvių Fonde. Velionis bu
vo pirmasis “Talkos” valdybos pirmi
ninkas ir aktyviai dalyvavo kitose 
lietuvių organizacijose, kurios taip 
pat prisideda prie šito įnašo sudary
mo. Liepos 12 d. posėdyje paskirta 
$100 “Gyvatarui” vykti j Prancūzi
ją ir ateitininkų moksleivių kuopai 
$25 stovyklavimo reikalams. Taipgi 
duota Hamiltono McMaster Universi
teto Lietuvių Studentų Dr-jai $100 
ruošiant š.m. birželio mėn. išvežimų 
minėjimą.

DR. V. D. KVEDARAS 
DANTISTAS 

460 Main St. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529-4911
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e LIEJIMAIPASAULYJE
I. A. Valstybės

DR. ROMUALDAS KAŠUBA “as- 
sociate” profesoriaus teisėmis pra
dėjo darbą Klevelando valstybinio 
universiteto mechaninės inžinerijos 
fakultete. Jis dėsto it sudaro nau
jus baigiamuosius kursus mašinų di
namikos srityje.

PASAULINE LIETUVIŲ INŽI
NIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUN
GA praėjusį pavasarį koresponden- 
ciniu būdu įvykdė centrinės valdy
bos rinkimus, kuriuose dalyvavo 
JAV, Kanados, Australijos skyriai, 
pavieniai nariai iš Britanijos ir P. 
Amerikos kraštų, šiai kadencijai 
centrinė vadovybė iš JAV perkelta 
į Kanadą. Naująją centro valdybą 
sudarė kanadiečiai: pirm. J. V. Da
nys iš Otavos, vicepirm. I. Mališka 
iš Montrealio, sekr. P. Daunius iš 
Otavos, ižd. G. P. Mitalas iš Otavos, 
narys V. Giriūnas iš Montrealio. Re
vizijos komisijos pareigos teko toron- 
tiečiams: pirm. E. A. Bubeliui, vice
pirm. V. Sičiūnui, sekr. A. Viskontui.

LIETUVOS TYRIMO INSTITU
TAS renka žinias apie sovietų ir vo
kiečių nusikaltimus Lietuvoje. Pra
šomi atsiliepti nuo okupantų nuken
tėję lietuviai arba pranešti apie ki
tus nukentėjusius, kurie dabar pa
tys negali suteikti žinių. Institutas 
yra išsiuntinėjęs PLB kraštų valdy
boms atitinkamas anketas šiems duo
menims telkti. Anketos taipgi gau
namos šiuo adresu: Lithuanian Re
search Institute, 29 West 57 St., Fl. 
10, New York, N. Y. 10019, USA.

KALIFORNIJOS UNIVERSITETO 
prof. Nathan Glazer, akademinio ko
miteto sovietų žvdų reikalams pir
mininkas, laikraštininkus supažindi
no su 26-šių Lietuvos žydų laišku 
kompartijos I sekr. A. Sniečkui. Laiš
ko nuorašas slaptais keliais yra pa
siekęs Kaliforniją. Minėtieji žydai 
prašo A. Sniečkų leidimo išvažiuoti 
į Izraelį. Laiške nusiskundžiama di
dėjančia antisemitizmo banga, kurią 
sukėlė prieš Izraelį nukreipta kom
partijos propaganda. Nurodomi prieš 
žydus padaryti išsišokimai švietimo 
įstaigose, profsąjungose, kompartijos 
ir valdžios pareigūnų eilėse, tačiau 
pabrėžiama, kad Lietuvos 25.000 žy
dų būklė visdėlto yra geresnė nei 
Sovietų Sąjungoje, kur ypač sunkus 
jų likimas yra sovietinėje Ukraino
je. Šią žinią paskelbė “New York 
Times” dienraštis spalio 30 d. lai
doje.

VLIKO SEIMAS įvyks gruodžio 7-8 
d.d. Niujorke. Posėdžių darbotvarkę 
jau paruošė VLIKo valdyba, o ta
rybos komisijos ruošia svarstytinus 
klausimus bei nutarimų projektus. 
Specialioj vakarienėj bus pagerbti 
prieš 25 metus, 1943 m. lapkričio 
25 d., Kaune įvykusio VLIKo pirmo
jo posėdžio dalyviai.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJOS metinis suvažiavimas 
— lapkričio 23, šeštadienį, Holiday 
Inn, prie 8 plento tarp Akrono ir 
Klevelando.

ONOS IVAŠKIENES vadovaujamas 
Bostono lietuvių tautinių šokių sam
būris gavo kvietimą 1969 m. balan
džio 12 d. atlikti programą Sheraton 
viešbutyje rengiamame JAV Kūno 
Kultūros Draugijos suvažiavime. Vi
sai programai numatyta pusantros 
valandos, lietuviams šokėjams — 45 
min.

Argentina
LIETUVIU PROFESIJONALŲ ii- 

gą sąrašą “Argentinos Lietuvių Bal
so” puslapiuose paskelbė Nadas 
Giedraitis. Jų eilėse yra gražus Ar
gentinos universitetų profesorių bū
rys: prof. Valentina Bukauskaitė — 
La Platos de Persisco humanitarinių 
mokslų fakultete, vicedekanas Anta
nas Krapovickas — Tukumano un-to 
agronomijos fakultete, prof. Petras 
Krapovickas — Rosario un-to istori- 
jos-archeologijos fakultete, prof. inž.
J. Fijalkauskas — Buenos Aires un- 
te, prof. dr. A. Vilčinskas — Bue

"GELEŽINIO VILKO" NASRUOSE
SUDBURY. ONT. Lankytojui, ne

tikėtai susipažinusiam su vietinio 
“Geležinio Vilko” gimine, atrodo, 
kad pagal esamas sąlygas, klubo 
veikla yra sportinio pobūdžio, kaip 
medžioklė, žūklavimas ir pan. Ta
čiau nepamirštamos ir kultūrinio vei
kimo šakos, ypač lietuvybės išlaiky
mo frontuose. Klubo narių dėka bu
vau nugabentas į French River va
sarvietę ir, taip sakant, tiesiog ati
duotas j “Geležinio Vilko” nasrus.

Nuostabiai puikioje pakrantėje, 
vienos salos įlankoje, beržų ir pušų 
miško prieglobstyje, pasakiškoje ra
mybėje išsirikiavę šviečia net pen
ki lietuviški vasarnamiai. TaLp. p. 
Juo7anavičiaus, Paulaičio, Gabrėno, 
Krivicko ir Venskevičiaus nuosavy
bės.

Vos tik išlipau tame “Ramybės 
u^ste”, viską išaiškino, nurodė kur 
reikės nakvoti, pasakė kurį motorlai
vį paimti, kur tą dieną žuvys ge
riau kimba ir net už stalo pasodino: 
“jauskis čia kaip namie”.

Porą kartų man kliuvo laimė tenai 
lankytis ir “Ešerių” klubo reikalais. 
Turiu pasakyti, kad ir tuo atveju jie 
nei kiek nemažesni, o gal net dar 
didesnį, nuoširdumą parodė.

Vienintelis jų reikalavimas tenai 
viešintiems — kalbėti tik lietuviškai. 
Daug kartų teko girdėti, kaip jie. 
visiškai nesivaržydami, tai primena, 
ypač jaunimui, “čia yra lietuvių 
kampelis, Ir turite savo kalba kal

nos Aires un-to medicinos fakultete, 
prof. inž. H. Varneckas — Santa 
Fe un-to chemijos fakultete, prof. 
Irena Klusaitė-Bohringer — Chaco 
un-to agronomijos fakultete, prof, 
inž. Guido Kasparas ir prof. inž. 
Leikis — Buenos Aires un-to inži
nerijos fakultete, odontologijos prof. 
Rosa-Ana Miškūnaitė — Buenos Ai
res un-to medicinos fakultete, prof, 
dr. Juozas Mačernis, prof. dr. Ernes
tas Paršelis ir prof. dr. Padvalskis 
— Buenos Aires katalikų un-te, ar
chitektas prof. Jonas Tumosa — 
Kordobos un-te. Į lietuvių profesi- 
jonalų sąrašą taipgi įtraukti: 24 in
žinieriai, 32 medicinos gydytojai, 4 
dantų gydytojai, 4 vaistininkai-provi- 
zoriai, 5 teisininkai. Apie 200 lie
tuvaičių mokytojauja pradinėse ir 
vidurinėse mokyklose. Jonas Gutaus
kas yra gavęs Bellas Artės augšto- 
sios meno mokyklos diplomą, o En
rique Ryma-Rymavičius dėsto vaidy
bos meno istoriją Mendozos un-te ir 
vadovauja dramos sambūriui. Nado 
Giedraičio teigimu, paskelbtasis są
rašas nėra pilnas.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR
GENTINOJE III skyrius savo veik
los trisdešimtmeti atžymėjo koncer- 
tu-pietumis V. Kudirkos salėje, Bue
nos Aires. Motinos Dienai skirtą ei
lėraštį skaitė sekr. A. Kevėža, O. G. 
Ožinskienė deklamavo J. Mikuckio 
“Keturias paslaptis”. Koncertinę pro
gramą atliko La Plata policijos or
kestro saksafonistas V. Liauda, akor
deonistas L. Rudėnas, sol. M. P. Za- 
vickienė, sol. R. Pocius, duetas U. 
Bliumbergienė ir A. Šimkūnienė, 
akompaniatorė N. Zavickaitė. Atski
ras Motinos Dienos minėjimas buvo 
surengtas Nemuno salėje, Berisse. 
čia dėmesio centre buvo Lilijanos ir 
Silvijos Radžiūnaičių deklamacijos, 
jauno pianisto J. J. Ainario atlikta 
koncertinė programa, motinoms skir
ti Nemuno pirm. V. Meškinio, A. 
Aukštaitienės, B. Brazdžionienės ir 
“ALB” red. K. Norkaus sveikinimo 
žodžiai. Prie motinos paminklo Be
risse buvo pritvirtinta bronzinė len
ta su atitinkamu įrašu.

JUAN M. KATULSKAS, lietuvis 
policininkas, sutramdė tris banditus 
tarp Buenos Aires priemiesčių Ad- 
rogue ir Burzaco kursuojančiame au
tobuse. Trys ginkluoti jaunuoliai, įli
pę į autobusą, pareikalavo pinigų iš 
vairuotojo ir keturių keleivių, kurių 
tarpe buvo civiliškai apsirengęs J. M. 
Katulskas. Pastarasis griebėsi gink
lo: vienas plėšikas pabėgo^ antras 
pasidavė, o trečiąjį sužeistą teko nu
gabenti ligoninėn. J. M. Katulskas 
susilaukė policijos vadovybės pagy
rimo, nes jo sutramdyti jaunuoliai 
buvo pagarsėję plėšikai.

Venecuela
JAV LIETUVIŲ MENININKŲ sol. 

A. Stempužienės ir kompoz. D. La
pinsko koncertus sostinėje Caracas 
globojo Mocarto vardo muzikos mė
gėjų draugija. Jiems buvo sudaryta 
programa dalyvauti televizijos pro- • 
gramoje. Venecuelos-Amerikos Cent
re surengto koncerto recenziją pa
skelbė Caracas leidžiamas dienraštis 
“El Universal”. Ir recenzijoj, ir te
levizijoj jiedu buvo pristatyti kaip 
lietuviai menininkai.

Prancūzija
FRANCE - BALTIQUE (prancūzu- 

baltiečių) draugijos naujasis pirmi
ninkas yra baronas G. de la Tour- 
nelle, buvęs Prancūzijos pasiuntiny
bės patarėju Lietuvoje, ambasadoriu
mi Ispanijoje ir Vatikane.

MIRUSIEJI LIETUVIAI: V. Kar- 
dašauskas mirė š.m. vasario 11 d. 
Chartres senelių prieglaudoje; V. 
Lukšys — sausio 24 d. Marseille 
mieste; S. Petkevičiūtė — vasario 
mėn. Billancourt: G. Starozik-Viena- 
žindytė — gegužės 6 d. Gisors; M. 
Špatkauskienė — rugsėjo 6 d. Biev- 
res; J. Valaitis — birželio 14 d. 
Villerupt.

bėti, jei norite viešėti.”
Dažnai tenai vakaro tylą sudrums

čia skambi lietuviška daina, pro pu
šų plyšius žvelgia besišypsąs mėnu
lis, padangė žėri nuostabia žvaigž
džių skalsa. Tada pakyla ilgesys, gim
tųjų laukų šauksmas užlieja krūtinę, 
atbunda tėviškės prisiminimai. Ir lyg 
jauti, kaip nematoma Kūrėjo ranka 
glosto šias apylinkes — sodina vieną 
pušelę po kitos ant rausvos granito 
uolos.

O gal tai ir yra to legendinio 
sapno tęsinys ... A. Lukošius

SUDBURY, ONT.
LIETUVIU BENDRUOMENES val

dyba kviečia tautiečius ir svečius 
atsilankyti j Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą, kuris įvyks lap
kričio 23, šeštadienį, ukrainiečių sa
lėje, 130 Frood Rd. Pradžia — 6.30 
v.v. Programoje: trumpa paskaita, 
meninė dalis, šokiai ir kt Gros ge
ras orkestras, veiks turtingas bufe
tas. Tai paskutinis š.m. LB valdy
bos parengimas. Dalyvaukime visi!

Valdyba

PAKRIKŠTYTA trečioji A. ir L. 
Karklinš - Poderytės duktė Lindos 
vardu.

ALGIS P. KUSINSKIS susituokė 
su Patricija Puddy.

J. L. REMEIKIAI atidarė restora
ną “Elgin Lunch”. Krsp.



Mintytojcis, kuriuo domėjosi ir lietuviai

HUM

turi gražų paprotį Vėlinių die
ną susirinkti prie žymiųjų žmo
nių kapų ir įvertinti jų 
nuopelnus įvairiose religijos ir 
kultūros srityse, šiais metais jie 
rinkosi prie tyliojo ir giliojo teo
logo bei religijos filosofo Roma
no Guardini kapo, mirusio š.m. 
spalio 1 dieną ir palaidoto ora- 
torininkų kapinėse Miunchene.

R. Guardini, gimęs 1866 m. 
Veronoje, Italijoje, augo Vokie
tijoje, Mainco mieste, kur jo tė
vas buvo Italijos konsulu. Stu
dijavo Tiubingeno, Freiburgo ir 
Bonnos universitetuose. Pasiruo
šęs akademiniam darbui garsiuo
se vokiečių universitetuose, vi
są savo ilgą gyvenimą praleido 
dėstydamas religijos filosofiją 
Breslavo, Berlyno, Tiubingeno 
universitetuose ir rašydamas vei
kalus, liečiančius konkrečią 
krikščionies vietą pasaulyje. Šia 
prasme jis yra krikščioniškosios 
egzistencijos filosofas ir vienas 
moderniosios vokiečių religinės 
filosofijos kūrėjų.

Mąstymo dėsniai
Guardini filosofinio mąstymo 

pagrindai yra išryškinti jo kny
goje “Priešingumai”, kur jis na
grinėja konkrečios gyvybės su
dėtį ir metafiziką bei jos pažini
mo būdą.

Ne bendroji būtis, bet visam 
atvira, nuolat besivystanti ir į 
vidinę vienybę susiliejanti kon
krečioj! gyvybė yra jo gyveni
mo filosofijos objektas. Konkre
čioj! gyvybė savo esmėje yra po- 
liariška — susideda iš dviejų 
priešingų pradų, šis priešingu
mas nėra prieštaravimas, vienas 
kito neigimas, bet jų susijun
gimas i augštesnę vienybę.

Kadangi konkrečioj! gyvybė 
yra poliarinė, tai jos pažinimas 
taip pat turi būti poliarinis. Pa
žinimo poliariškumą — jo du 
pradu sudaro sąvokinis pažini
mas ir intuicinis įžvelgimas. Są
vokinio pažinimo, kuris suvokia 
bendrąją būti, ir intuicinio įžvel
gimo. kuris suvokia konkrečią 
būtį, gyvybei pažinti neužtenka, 
šie du pažinimai, pagal Guardi
ni. turi susijungti į augštesnį pa
žinimo būdą, kurį galima pava
dinti visuotine intuicija, šiuo pa
žinimu galima suvokti konkre
čia būtį visoje pilnumoje.

Poliarinė būtis ir tai būčiai 
atitinkamas poliarinis pažinimas 
sudaro Guardini religijos filoso
fijos pagrindus.

Pagrindiniai jo religijos 
filosofijos bruožai
Dievas yra absoliutinė Gyvy

bė. Dievuje nėra priešingų pra
dų, kurie jungtųsi į vienybę. Jis 
yra absoliutinė Vienybė ir visiš
koje pusiausvyroje esanti Būties 
Pilnybė.

Dievo ir žmogaus santykis re
miasi tuo pačiu poliariškumu: 
žmogus nėra Dievas, bet Die
vas nėra visai nuo jo skirtingas 
ir jam svetimas, nes Dievas yra 
jo būties šaltinis. Žmogus yra 
asmuo, jis sueina i aš-tu santykį 
su kitais žmonėmis ir į aš-Tu 
santvki su absoliutiniu Asmeniu 
— Dievu.

Kadangi žmogus kaip asmuo 
sueina į aš-Tu santyki su Dievu, 
tai religija yra tikras žmogaus 
su Dievu susitikimas ir giliau
sias gyvenimas Dievuje. Religi
ja todėl yra žmogaus esminė, eg
zistencinė jo gyvenimo būsena. 
Dieva žmogus suvokia ne vien 
tik protu ar jausmais, bet visa 
savo dvasine būtimi, savo širdi
mi. I ši Dievo suvokimą įeina 
ir protinis, ir intuicinis pažini
mas. ir tikėjimas. Šių trijų daly
kų susiliejimas į vieną sudaro 
žmogaus tikra susitikimą su Die
vu, jo religiją. Pirma religinio 
Dievo pažinimo arba tikėjimo 
turi eiti meilė, kuri yra tikėji
mo pagrindas ir jo atbaigimas, 
nes per ją žmogui atsiskleidžia 
Dievas.

Religija ir kultūra
Pagal tą patį poliariškumo 

dėsnį yra nustatomas religijos 
ir kultūros santykis. Religija nė
ra kultūra, nes kultūra tėra žmo
giškoji kūryba, būtina jo egzis
tencijai palaikyti. Religija savo 
absoliučiomis šventumo verty
bėmis iškyla augščiau kultūros, 
ir kultūros vertybės prieš ją ga
li visai nublukti. Iš kitos pusės, 
kultūra gali kurti savo vertybes

Doil. Aldono Ličkutė*Jusionienė, Vilniaus Dailės Instituto kerami
kos skyriaus vedėjo, viešinti pas savo tėvus Čikagoje, kalbasi su O. 
Šuloitiene (kairėje)
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Nors religija ir kultūra savo 
esme yra skirtingos ir savaran
kiškos, tačiau jos viena kitos ne 
tik nepaneigia, bet ir papildo: 
religija gali jungti visą kultūros 
kūrybą ir suteikti jai augštesnę 

' prasmę. Kultūra gali padėti reli
gijai, teikdama jai priemonių ge
riau save išreikšti ir visą gyve
nimą įjungti. Kultūra gali teik
ti priemonių religijai sukurti 
teologiją, teisę, kultą, liturgiją, 
etiką bei auklėjimą.

Religiniai raštai
Nors Guardini nekūrė siste

minės religijos filosofijos, ta
čiau savo veikaluose, kurie yra 
labai gausūs, sprendžia pagrin
dines religijos filosofijos proble
mas egzistencinės filosofijos ir 
antropologijos šviesoje. Dievas, 
žmogus ir jų santykis sudaro vi
sų jo raštų turinį, šis santykis 
nepaprastai giliai paliestas visu 
gyvenimo pločiu ir sudaro ne
nykstantį turtą katalikų religijos 
filosofijoje. Tarp geriausių jo 
šios rūšies veikalų yra: Liturgi
jos dvasia, Bažnyčios prasmė, 
Viešpats, Laisvė, Pasaulis ir as
muo, Moderniojo pasaulio tiks
lai, Gyvasis Dievas, Kristaus 
žmogiškumas, Liturginis ugdy
mas ir daugelis kitų.

Visuose šiuose veikaluose jis, 
kaip Kierkegaardas, Newmanas 
ir kiti dabartinio meto krikščio
niškieji egzistencialistai, giliai 
įžvelgia žmogų ir jo krikščioniš
kąją egzistenciją, šiais veikalais 
jis lieka neužmirštamas pasau
linėje religijos filosofijoje, ir 
daugelis jo iškeltų klausimų bu
vo svarstomi liturginio atsinau
jinimo komisijoje. II Vatikano 
santaryboje bei pritaikyti dabar
tinėje liturgijoje.

Guardini reikšmė
Vertinant Guardini religijos 

filosofiją, reikia pasakyti, kad 
jo pagrindiniai poliariškumo 
principai, nusakyti jo knygoje

Amerikiečiu choras dainavo lietuviškai 
4*

Kompozitoriaus Gaidelio kantata "Kovotojai" Bostone • 
Amerikiečių laikraščio nuomonė

rinį pasigėrėtinai. Dirigentas Al
fred Nash Patterson teikė jam 
didžiausią savo dėmesio dali ir 
atliko jį su jautria interpreta
cija, su emociniu ir ritminiu 
mostu.

Reikia pagirti chorą už kūri
nio atlikimą lietuvių kalba. Ke
letas momentų buvo tikrai jau
dinantys. Labiausiai įsimintinas 
buvo energiškas vyrų choras 
“Žygio dainoje”; taip pat — 
giesme skambąs, gražiai išlygin
tas choras “Raudoje”.

Visdėlto norėtųsi, kad choras 
būtų geriau paruoštas kūrinio 
atlikimui, kuris, deja, dažnai sto
kojo grynumo, buvo užgožiamas 
orkestro. Dainininkai nesekė di
rigento, nerodė džiaugsmo savo 
dainavimui, nedažnai keitė bal
sų jėgą ar spalvą. Gilesnis kū
rinio pažinimas neabejotinai bū
tų sužadinęs didesnį entuziazmą 
dainavimui ir gilesnį jautrumą 
interpretacijai...

Aplamai, koncertas buvo sėk
mingas. Nostalgiška bei patrio
tiška publikos šilima sklido ir 
išpildomuose muzikiniuose kūri
niuose bei teikė jiems reikšmę, 
siekiančią toliau nei individua
lūs tobulumai ir netobulumai.” 

Mūsų bendradarbis Bostone 
priduria, kad koncerte buvo 
1000 asmenų, o salėje vietų — 
1150. Kad amerikiečiai išmoko 
gerai tarti lietuviškus žodžius, 
tai St. Santvaro nuopelnas. Cho
ristų tarena buvo geresnė nei į 
lietuvių mokyklą ateinančių nau
josios ateivijos vaikų. Choras 
labai geras, o dirigentas Pat
terson tinkamai pritildė vieto
mis persunkiu orkestrinę inst- 
rumentaciją. Kompozicija per
krauta miško ragais ir pučia
maisiais, kurie solistus kartais 
visiškai užgožia. Aplamai, tai 
daugiau chorui ir mažam or
kestrui parašytas kūrinys. Ne
užmirštinas taipgi ir akompania
torius Vytenis M. Vasyliūnas^ 
kuris gražiai atliko savo dalį.

Koncerto proga išleistas 48 
nsl. leidinys su programa, kan
tatos tekstu, plačia informacija 
apie Lietuva angliškai. Tai rū
pestingos iniciatyvos darbas, ku
riuo ne tik Bostono, bet ir 
lietuviai gali pasididžiuoti.

Koncertą rengė Lietuvos Ne- 
nriklausomybės Atkūrimo 
Metu Sukakčiai Minėti Komite
tas Bostone, Mass.

Š. m. lapkričio 2 d. amerikie
čių “Chorus pro Musica” Bos
tono Jordan Hali patalpose at
liko poeto St. Santvaro parašytą, 
kompozitoriaus J. Gaidelio kom
ponuotą kantatą “Kovotojai”. 
Chorui ir kameriniam orkestrui 
dirigavo A. N. Patterson. Taipgi 
dalyvavo ir solistai: D. Stankai- 
tytė, A. Voketaitis ir L. Baltrus. 
Dienraštis “Boston Herald Tra
veler” lapkričio 4 d. laidoje at
spaude gana palankią recenziją. 
Joje rašoma, kad tai buvo “spin
dintis lietuvių vakaras”, atžy
mėjęs Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo penkiasdešim
tąsias metines. “Jame buvo ir 
keletas jaudinančių muzikinių 
momentų. Sopranas Dana Stan- 
kaitytė gražiai padainavo tris 
dabartinio lietuvių kompozito
riaus J. Kačinsko dainas. Jos 
balsas stiprus, bet nesunkus, 
grynas, gražiai skambąs augšto- 
se gaidose. Ji jautėsi visiškai 
tikra visuose disonansinio paly
do būduose. Savo liaudies melo
dijomis, kurias turėjo kartoti, 
ji laimėjo auditorijos širdis. 
Taipgi jas laimėjo bosas Arnol
das Voketaitis savo tvirtu, nors, 
mano nuomone, truputį suvaržy
tu. balsu bei savo vaidybiniais 
veiksmais. Tenoras Leonas Balt
rus buvo mažiau geras — turėjo 
šiek tiek sunkumų tonų grynu
me ir augštose gaidose. Visdėlto 
ir jis dainavo su jėga ir emoci
niu gyvumu.

Svarbiausias atliktų muziki
nių dalykų buvo Juliaus Gaide
lio “Kovotojai — The Freedom 
Fighters”, sukurtas 1968 metų 
nepriklausomybės šventei ir at
liktas “Chorus pro Musica”. Kū
rinys jausmine prasme yra Įvai
rus nuotaikomis — nuo liūdesio 
iki patriotinio užsidegimo. Mo
dernus. bet neavangardinis: Gai
delis kuria disonansines melodi
jas su komplikuotais ritmais, ku
rie visdėlto turi pastovų tęsti
numo bruožą.

Kamerinis orkestras atliko kū-

“Priešingumai”, yra labai sėk
mingai jo raštuose pritaikyti. 
Būtis jo suvokiama kaip gyvoji
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rūme ir skirtingumo poliarišku- 
me. Poliariškumo principas jo 
pavartotas visai saikingai, išven
giant perdėjimų, matomų ypač 
dabartinėje dialektinėje teologi
joje. Jo visuotinė intuicija reiš
kia praplėtimą, kritiką ir pa
grindimą paprastosios intuicijos. 
Tai mėginimas užimti vidurį 
tarp sąvokinio mąstymo ir intui
cinio įžvelgimo, mėginimas su
vokti pilnai gyvąjį žmogų kon
krečiame pasaulyje.

Poliariškumo principo pritai
kymas religijai pasirodė labai 
sėkmingas. Jis padeda religiją 
suvokti pagal religinį pergyveni
mą, o religinį objektą matyti vi
same savo sudėties įvairume ir 
nuo kitų kultūros sričių skirtin
gume. Psichologišku įsijautimu 
pasiseka jam nustatyti dėsnius, 
reikalingus religiniam pergyve
nimui sukelti, keliams nurodyti, 
religiniam dėmesiui sužadinti ir 
religiniam jausmui sustiprinti.

Iškeldamas savo veikaluose di
džiuosius dvasios genijus — Pla
toną, Augustiną, Bonaventūrą, 
Dantę, Paskalį, Hoelderliną, Do
stojevskį, Kierkergaardą, Nietz- 
schę, Rilkę, savo įžvalgą jis pa; 
remia gyvais pavyzdžiais ir laimi' 
iš jų vis naujų paskatinimų.

Taip pat religijos skirtingu
mas nuo kitų kultūros sričių ir 
krikščionybės skirtingumas nuo 
kitų religijų apskritai yra gerai 
išspręstas pagal poliariškumo 
principą. Išvengta sutapatinti re
ligiją ir kultūrą, krikščionybę ir 
religiją. Taip pat išvengta kraš
tutinio atskyrimo religijos nuo 
kultūros, Apreiškimo nuo religi
jos; surastas jų suderinimas ir 
tuo būdu tiesa.

Guardini savo religijos filoso
fijos raštais aiškiai atskleidė die
viškąją Šviesą ir nurodė kelius į 
ia. Tikime, kad šiam kilniajam 
Dievo jieškotojui dabar nuosta
biai šviečia Amžinoji Šviesa, ku
rios atspindyje jis žemėje gy
veno.
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Baltiečiu problema universitete
Lietuviai yra drąsūs tiktai sa

vo kieme, bet kai jiems reikia 
išeiti į svetimus laukus, jų drą
sa dingsta — tarytum smilgose. 
Pas mus, lietuvius, yra sūkis 
“pirmyn į kovą”, bet kai reikia 
išeiti ir pakariauti, eskadronų 
niekur nėra. Generolais bei ka
rininkais visi save laikome, tik 
liūdna, kad neįstengiame būti 
kareiviais. Tokia yra baltiečiu 
akademinio simpoziumo išvada: 
mes nesidomim lietuvybės bei 
iš viso baltiečiu klausimais. At
virai kalbant, paskaitose, kurios 
Įvyko Hart House patalpose To
ronto universitete lapkričio 2-3 
dienomis, buvo tiek mažai lietu
vių, kad net buvo gėda prieš 
latvius ir estus pasirodyti. Iš 
tikrųjų, rengėjai šio akademinio 
Įvykio nemato priežasties, kodėl 
lietuviai ’negalė j o gausiau atsi
lankyti. Paskaitos buvo per dvi 
savaitgalio dienas išdėstytos, 
profesoriai - prelegentai buvo 
augščiausio lygio ekspertai savo 
srityje, įėjimas nemokamas, uni
versiteto patalpos autobusu bei 
automobiliais lengvai pasiekia
mos. Sąlygos buvo nepaprastai 
patogios. Estai ir latviai uoliai 
dalyvavo, tik lietuviai nesuge
bėjo atvykti.

Estų ir latvių dėka studijų 
savaitgalis praėjo su didžiausiu 
pasisekimu — dalyvių skaičius 
buvo didelis, paskaitos augšto 
akademinio lygio, žmonės iškel
tom mintim domėjosi — jas kri
tikavo, gyrė, peikė.

Profesorių mintys
šeštadienio rytą estas prof. 

I. Ivask aptarė trijų baltiečiu 
tautų kultūrinius panašumus, 
skirtumus ir juos lygino su suo
miais ir kitais skandinavais. Jis 
išdėstė kultūros augimo proce
dūrą nuo ankslyyųjų laiKų iki 
šių dienų. Pagal jį, nutautėjimo 
bei nukultūrėjimo pavojai yra 
matomi, tačiau pagirtinas taitie
čių atsparumas prieš rusinimo 
Įtaką. Ivasko patarimas atsi
spirti šiai grėsmei — politinis 
ir kultūrinis taitiečių apsijun
gimas ir bendradarbiavimas. 
Baltiečiai pajėgs išsilaikyti, jei
gu dirts kartu kaip tikros tro
lių tautos ir nekliudys viena ki
tai.

Prof. G. Ginstergs, latvis, kai
tėjo apie Sovietų Sąjungos po
litinę taktiką Baltijos kraštuose. 
Jis minėjo deportacijas, tautžu- 
dystę, metodini naikinimą. Jo 
nuomone, taitiečių tikslas šiuo 
metu turėtų tūti Įsifiltravimas 
i valdžios šluogsnius, Įsitvirti
nimas kompartijoje tei įgijimas 
pasitikėjimo. Fizinė kova su 
priešu esanti neįmanoma ir dėl
to teprasmė. Įsigijusios pasiti
kėjimą, taitiečių tautos galėtų 
kovoti iš vidaus ir su laiku gau
ti viešą pripažinimą, pvz. atsto
vavimą Jungtinėse Tautose. To
kia atstovybė tūtų vertinga, nes 
viešumoje tūtų galima pasaulio 
dėmesį atkreipti į vidines pro- 
tlemas. Prof. Ginstergs teigė, 
kad tetkokia rezistencija yra te- 
vertė, nes žlugdo įtaką datarti- 
nei valdžiai. Jei tūtų mažiau 
priešinimosi, daugiau kooperavi- 
mo su okupantais, dirtant iš vi
daus daugiau atsirastų progų 
įgyti tarptautinį taisą, kuriuo 
galima tūtų savuosius reikalus 
iškelti viešumon.

Prof. V. Vardys tuvo trečia
sis šeštadienio ryto kaltėtojas. 
Pagal jį, sovietų tikslas taitie
čių kraštuose — surusinimas 
kiekvienos gyvenimo šakos. Jis 
teigė, kad rusai turi du užmojus 
— maximum ir minimum. Svar
iausias tikslas — išugdymas 
naujo sovietinio žmogaus. Jų šū
kis — viena tauta, viena kalta, 
vienas tikslas. Nors vyksta te
galinę sovietinė infiltracija, tet 
taitiečių tautose yra kovojantis 
pogrindis, kuris skiriasi nuo vie
šos išvaizdos.

Jaunųjų Įspūdžiai
Jautriausias įvykis tuvo ke

turių jaunuolių, neseniai tuvu- 

Niu-

siu Baltijos kraštuose, diskusi
jos. Jų žodžiai labai paveikė su
sirinkusius: vieni susijaudino ir 
nuliūdo, kiti karščiavosi ir pik
tinosi. Įtampos momentas stai
ga iškilo, kai įkaitęs dalyvis iš
vadino “panel” narę lietuvių tau
tos išdavike, kuri sarkazmo pil
na juokiasi iš savo tėvų bei tau
tiečių. Tačiau ta narė, kuri lan
kėsi Lietuvoje, buvo škote. Ji 
teigė, kad buvo nuvykusi akade
minio intereso sumetimais ir da
bar atpasakojusi tik tuos faktus, 
kuriuos ji pastebėjo. Pagrindinė 
jos kelionės išvada buvusi ta, 
kad reikia būti apsišvietusiu an- 
tikomunistu, nes su priešu ne
galima efektyviai kovoti, kol ant 
galvos yra užtrauktas popierinis 
maišas.

Literatūros analizė
Sekmadienio ryto programą 

pradėjo prof. I. Ivask su labai 
detaliuota analize finno-baltiečių 
literatūros istorijos. Kalbėdamas 
apie svarbiausias eras kiekvienos 
tautos raidoje, jis minėjo žy
miausius rašytojus ir pavyzdžiais 
rodė jų pasikeitimus. Tautiniai 
ir tarptautiniai įvykiai, pagal L 
Ivask, daug turėjo įtakos lite
ratūros kokybei ir kiekybei. Po
litiniai valdžios pasikeitimai kon
troliavo ir dar kontroliuoja bal- 
tiečiu literatūrinius bei visuo
meninius pasireiškimus. Dabar 
vietinis menas bei kūryba yra 
suvaržyti komunistinės dogma
tikos, o laisvojo pasaulio baltie- 
čiai jaučia pareigą atsinaujinti 
savo anlinkoje ir būti ne tiktai 
baltiečiais, bet ir pasaulio pilie
čiais — kosmopolitais.

Religiniai klausimai
Kun. Pr. Geisčiūnas iš 

jorko aptarė religijos padėtį tai
tiečių kraštuose. Pirmiausia jis 
apibūdino Markso religinį nusi
teikimą. Marksas esą netikėjo į 
Augščiausiąjį Kūrėją, nes tikė
jimas esąs žmogiškų pajėgų nu
vertinimas. Tikintis žmogus esą 
nepasitiki savimi kaip galingiau
sia pasaulo jėga. Tikėdamas į 
Galingesnį už save, žmogaus esą 
kliudo išsivystymą savo talentų, 
dvasinio, fizinio pajėgumo. To
kiu atveju žmogus save susmul
kina Galingesnio šešėlyje, nesi
stengia būti absoliučiu valdovu 
savo gabumų ir todėl naudoja 
religiją kaip narkozą apsiramini- 
mui, kad nematytu kaip jis iš
naudojamas gyvenime.

Marksizmo-komunizmo tikslas 
— sunaikinti visas religines in
stitucijas ir tuo pačiu — žmo
nių tikėjimą į Dievą. Marksiz
mas nežiūri į Dievo ir žmogaus 
santyki religinio konteksto plot
mėje. Marksas, nepaisydamas jo
kios logikos, jokių argumentų, 
paneigia Dieva ir visas religijas 
bei nusprendžia jas naikinti. 
Kun. Pr. Geisčiūnas po paskai
tos buvo užklaustas, ar gali fak
tiškai Įrodyti, kad Dievas yra. 
Jis atsakė, kad religija neieina 
i laboratorines ribas. Moksliš
kai naudodamas matematika, 
fiziką, nrecizinius rezultatus ar 
apskaičiavimus, žmogus negali 
įrodyti Dievo egzistencijos. Rel’- 
gija yra kito lygio — dvasinio, 
mistinio lygio mokslas. Jei labo
ratoriniais faktais religija bus 
bandoma išaiškinti, susikalbėji
mas bus neaiškus ir sunkus. To
liau buvo užklaustas, kodėl isto- 
riios lapai yra numarginti ka
rais. kuriuos žmonės skelbė re
ligijos vardu. Kun. Geisčiūnas 
atsakė: nors turime daug muilo, 
bet pasaulyje buvo ir bus daug 
purvinu žmonių.

Apžvelgus to savaitgalio Įvy
kius. Baltiečiu Studentų Fede
racija jaučia, kad simpoziumas 
buvo sėkmingas: visuomenė li
ko suiudinta. kaikurie faktai, 
ar tai iie būtų malonūs ar ne. 
buvo iškelti ir išvėdinti, o žmo
nės. kurie atsilankė, buvo už
tektinai susidomėję ir klausė Fe- 
deraciios narius, kada vėl bus 
koks nors baltiečiu simnoziumas.

Laima Švėgždaitė

A*s?usta oommėti
Metmenvs 16. 1968. Metmenų bend

rovės leidžiamas jaunosios kartos kul
tūros žurnalas. Vyr. red. Vytautas 
Kavolis, redaktoriai — Algirdas Ti
tus Antanaitis ir Karolis Dranga. 
Keturių numerių prenumerata — $7, 
atskiras nr. — $2. Administracijos 
adresas: 4726 Russet Lane, Apt R 
109. Skokie, III. 60076, USA.

I Laisvę nr. 43(80), rugsėjis. Lie
tuvių Fronto Bičiulių keturmėnesi-
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m. spalio 24-26 d. Įvyko metinė So
ciety for the Scientific Study of Re
ligion konferencija Montrealy Le 
Chateau Champlain patalpose. Joje 
savo mokslinius pranešimus skaitė: 
prof. dr. Antanas Musteikis, D’You- 
ville College, Buffalo, N. Y., pava
dintą “Faith Under Suppression” ir 
prof. Patricia Pajonas, Sir George 
Williams University Montrealyje, pa 
vadintą “The Situationally Secure 
Catholic Secondary School Environ
ment: Its Effects on Obiedience and 
Respect for Authority”. Profesorė 
yra lietuvių kilmės dėstytoja, gimu
si Brooklyne.

“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SUI gauta eilė slapyvardžiais pasi
rašytų romanų, jų tarpe Dobilėlio 
“Rugėnų dalia”, J. S. “Liepsnos ir 
apmaudo ąsočiai”, P. Pilnaties “Pla
čios gatvės ir siauri takai”, Juliaus 
Treigio “Žmogus iš anapus”, Juro 
“Randas”. Juos skaito vertintojų ko
misija: Vytautas Alantas, Vitalija Bo- 
gutaitė, Lilė Gražulienė, dr. Kęstu
tis Keblys ir Liūne Rugienienė.

LILIJA ŠUKYTĖ, Metropolitan 
solistė, sutartį su šiuo operos teatru 
yra pasirašiusi iki 1971 m. Lig šiol 
jos svarbiausias vaidmuo buvo Mi- 
caela G. Bizet operoje “Carmen”. 
Šiemet šį vaidmenį L. Šukytei tenka 
dalintis su Mirella Freni, Gabriella 
Tucci ir Judith Raskin. Apie atei
ties planus “Dirvos” bendradarbei 
Emilijai čekienei L. Šukytė pasako
ja: “Dabar jau tikrai žinoma, kad 
turėsiu dainuoti kovo 3 d. Hartforde, 
Conn.. “Turandot” operos Liu rolė-' 
je. O kartais telefonas prikelia iš lo
vos skubiai atvykti pavaduoti susir
gusią dainininkę. Bet asmeniškus re
čitalius, kuriems Metropolitan ope
ros vadovybė nesipriešina, mano 
agentai planuoja dabar jau 1967-70 
metams, kad galėtų suderinti laiką 
su Metropolitan operos darbais ir 
datom. Vienas iš jų rūpinasi mano 
koncertų organizavimu Europoje, ki
tas šiame kontinente.”

BOSTONO KULTŪRINIAME SU- 
BATVAKARYJE buvo pagerbtas poe
tas ir rašytojas kan. Mykolas Vait
kus 85 metų amžiaus sukakties pro
ga. Bostono LB apygardos pirm. inž. 
Skudžinskas jam įteikė sukaktuvinių 
metų medalį. Kan. M. Vaitkaus eilė
raščius deklamavo Rita Ausiejūtė, 
Birutė Vaičjurgytė. ištraukas iš 
“žvaigždės dukters” skaitė Jurgis 
Jašinskas, iš “Tvano” — Raimundas 
Žičkus. Programai vadovavo Stasys 
Santvaras. Sukaktuvininkas kan. M. 
Vaitkus džiaugėsi, kad jo kūryba do
misi jaunoji karta.

GRAFIKO P. GAILIAUS spalvotų 
graviūrų ir šešiolikos linoleumo rai
žinių su O. V. L. Milašiaus tekstu 
ciklo “Le livre premier de la suite 
Lithuanienne” (“Pirmoji lietuviškos 
siuitos knyga”) paroda rengiama lap
kričio 13-30 d.d. Philippe St. Hosore 
galerijoje Paryžiuje.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
penkiasdešimtmečio minėjimo proga 
Čikagos Jaunimo Centre buvo su
rengta skautų dailininkų paroda, ku
rioje dalyvavo: B. Jameikienė, K. 
Zapkus. V. Balukienė, Z. Sodeikie- 
nė. A. Trinkūnas. R. Mozoliauskas. 
V. Vijeikis. V. Ramonis, A. Rūkšte- 
lė. J. Daugvila, B. ir K. Bulotaitės.
D. Augienė buvo išstačius! savo vy
ro a.a. P. Augiaus kūrinius.

IŠ SPAUDOS IŠĖJO “Į Laisve” 
fondo išleista 700 psl. knyga “Lie
tuvių literatūra svetur 1945—1967”, 
redaguota Kazio Bradūno. Išsamias 
studijas apie laisvojo pasaulio lie
tuvių literatūros žanrus ir problemas 
šiam veikalui parašė 7 autoriai: An
tanas Vaičiulaitis. Kęstutis Keblys, 
Rimvydas Šilbajoris, Stasys Santva
ras. Vladas Kulbokas. Juozas Girnius 
ir Česlovas Grincevičius.

POETAS DR. HENRIKAS NAGYS 
LB Kultūros Klubo susirinkime Bos
tone skaitė literatūrinę paskaitą “Že
mininkai ir nužemintieji”, išryškin
damas dviejų kartų poeziją — “Že
mės” antologijoje dalyvavusių ir jau
nėju “nužemintųjų”. Gausiais pavyz
džiais jis atskleidė abiejų kartų poe
zijos savitumus, esminius motyvus, 
formos įvairumus.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NA
MUOSE, Australijoj, koncertą suren
gė P. Morkūno vadovaujamas vyrų 
oktetas ir sol. G. Vasiliauskienės 
prieš metus suorganizuotas Adelai
dės vyrų oktetas, kuriam šiame kon
certe buvo suteiktas “Klajūnų" var
das. Krikšto tėvais buvo Br. Lapšie- 
nė ir J. Vasiliauskas. Abi dainininkų 
grupės pateikė atskiras lietuvių kom
pozitorių dainų programas, o kon
certo pabaigai jungtinėmis jėgomis 
padainavo J. Švedo “Baltas gėles” ir 
V. Pau'ausko “Jūreivių maršą”. 
“Klajūnų” eilėms, be vadovės sol. G. 
Vasiliauskienės ir akompaniatorės N. 
Masiulytės, priklauso J. Neverauskas, 
J. Baranauskas. V. Šulcas. E. Du- 
chauskas. P. Duoba, J. Ramanauskas, 
V. Opulskis, V. Vosylius.

nis politikos žurnalas, redaguojamas 
Leonardo Valiuko. Numerio kaina 
— $2. Administracijos adresas: Alek
sas Kulnys, 1510 East Merced Avė., 
West Covina, Cal. 91790, USA.
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saulyje lietuviškas laikraštėlis vai
kams.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS PLOKSTELIV ĮRAŠŲ 

studijoje operos sol. Vaclovas Dau
noras įdainavo Don Bazilijo ariją iš 
“Sevilijos kirpėjo”, “Fausto” Mefis- 
to serenadą, “Don Carlos” Pilypo ari
ją, variagų svečio dainą iš operos 
“Sadko” ir eilę kitų operų ištraukų. 
Solistui pritarė J. Domarko diriguo
jamas Vilniaus filharmonijos simfo
ninis orkestras. Įrašai buvo atlikti 
lietuvių, rusų ir italų kalbomis. 
Plokšteles išleis “Melodijos” firma 
Rygoje. V. Daunoras pradėjo operi
nių įrašų seriją, kurią papildys ir kiti 
Vilniaus operos dainininkai.

G. PUCCINI OPEROJE “Mergina 
iš Vakarų” debiutavo V. Adamkevi 
čių pakeitęs jaunas tenoras E. Eidu 
kaitis. Jo debiutui Vyt. Venckus “Li
teratūroje ir Mene” skiria šias eilu
tes: “Antrasis Džonsono vaidmens at
likėjas — operos teatro debiutantas
E. Eidukaitis. Jo Džonsonas I veiks
me gana suvaržytas ir nedrąsus (kaip 
ir tinka užsimaskavusiam nusikaltė
liui). Deja, pasirodė, kad tas kuklu
mas priklausė ne Džonsonui, o pa
čiam E. Eidukaičiui, kuris, dar ne
pasitikėdamas savimi, daugiau dėme
sio skyrė dirigentui, negu savo part
nerei; todėl jo ir Minijos dialoguo
se nebuvo reikiamo kontakto. Tačiau 
šis debiutinis jaudinimasis palaips
niui išnyko, ir jau II bei III veiks
muose E. Eidukaičio Džonsonas pa
sidarė laisvesnis; solistas pilnai paro
dė savo gražaus tembro tenorą (ku
riam melodijų Pučinis tikrai nepa
gailėjo!). Nėra abejonės, kad jauna
sis dainininkas, toliau tobulindamas 
vaidybą ir dar “šlubuojančią” voka
lo techniką, vertingai papildys teno
rų “šeimą”.

KOMPOZ. JONO NOVAKAUSKO 
60 metų amžiaus sukaktis buvo at
žymėta jo kūrinių koncertu Vilniaus 
filharmonijoje. Programą atliko ope
ros solistai M. Aleškevičiūtė, T. 
Slankauskaitė, L. Muraška, radijo ir 
televizijos choras, J. Domarko diri
guojamas filharmonijos simfoninis 
orkestras. Šalia originalių ir harmo
nizuotų liaudies dainų skambėjo sim
foniniai kūriniai “Užburtas tarpeže- 
ris”, “Keturi komunarai”, “Lietuviš
ka rapsodija”, “Koncertas fortepijo
nui ir orkestrui”. Sukaktuvininką 
sveikino kompoz. K. Kaveckas ir Vil
niaus dramos teatro rež. K. Kyman
taitė.

TARPTAUTINĖS ZOOLOGŲ 
DRAUGIJOS 1968 m. metraštis, lei
džiamas Britanijos sostinėje Londo
ne, paskelbė kauniečių biologijos 
mokslų kandidato B. Marmos ir zoo
techniko V. Junčio straipsnį “Snie
ginių leopardų veisimas, priežiūra ir 
fiziologija Kauno zoologijos sode 
1962-67 metais”.

JOHN BOYDEN, Toronto karališ
kąją konservatoriją baigęs kanadie
tis baritonas, surengė koncertą Vil
niaus filharmonijos salėje. Vilniečiai 
turėjo progos pirmą kartą išgirsti H. 
Wolf ciklą “Ispanų dainos”. F. Puo- 
lenc — “Dailininko darbas”, tris C. 
A. Debussy balades, R. Fleming dai
nas, retai koncertuose skambančius
F. Schubert ir R. Strauss kūrinius. 
Recenzentai giria J. Boyden plataus 
diapazono balsą, atlikimo kultūrą. So
listui akompanavo pianistas M. Elia- 
sen.

ANASTAZIJA IR ZIGMANTAS 
STOBERSKIAI viešėjo Vilniuje. Z. 
Stoberskis. Lenkijos visuomeninės 
kultūrinės draugijos centro valdy
bos narys ir “Aušros” vyr. redakto
rius. ruošia spaudai lietuvių litera
tūros antologiją, kuri lenkus supa
žindins su įvairių kartų lietuviais ra
šytojais. A. Z. Stoberskiai taipgi pla
nuoja paruošti ir išleisti Lenkijoje 
veikiančių lietuviškų mokyklų VII 
klasių mokiniams skaitinių knygą.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS pa
teikė G. Hauptmanno dramos “Pa
skendęs varpas” premjerą. I reper
tuaro planus yra įtraukta E. Ra- 
dzinskio pjesė “Šiek tiek apie mote
rį”, bulgarų rašytojo D. žotevo pje
sė “Veneros aprengimas”, spektaklis 
vaikams “Mažasis Karlsonas, kuris 
gyvena ant stogo”.

AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 
SPECIALISTŲ suvažiavime Jereva
ne, Armėnijos sostinėje, dalyvavo 
septyni lietuviai gydytojai. Suvažia
vimo dalyviai svarstė klausos grąži
nimo, viršutinių kvėpavimo takų pik
tybinių auglių gydymo bei kitas pro
blemas. Kauno medicinos instituto 
docentas B. Gapanavičius padarė pra
nešimą apie paveldimumo reikšmę 
otosklerozei išsivystyti. Vilniaus uni
versiteto docentas M. Sakalinskas 
skaitė pranešimą “Alerginio fakto
riaus reikšmė, sergant viršutinių 
kvėpavimo takų uždegimu”. Draugi
jos valdybon buvo išrinkti du lietu
viai — kaunietė A. Akelaitytė ir vil
nietis docentas M. Sakalinskas.

ETNOGRAFINIO LIAUDIES 
TEATRO vardas suteiktas senųjų 
“Kupiškėnų vestuvių” kolektyvui, 
suvaidinusiam daugiau kaip 120 
spektaklių įvairiose Lietuvos vieto
vėse. Visur žiūrovus žavėjo kupiškė
nų atvežta margoji kraičio skrynia su 
piršliais, kviesliais, svotais ir muzi
kantais.

J. S. BACHO, B. BRITTENO ir 
kitų kompozitorių vokalinius kūrinius 
Vilniaus filharmonijoj surengtam 
koncerte atliko operos solistas Vac
lovas Daunoras ir H. Perelšteino va
dovaujamas Vilniaus Mokytojų Na
mų berniukų choras “Ąžuoliukas”.

▼.K



MANN MARTEL
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD—BLOOR, $15,000 jmo. 
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
JANE—BLOOR, $12.000 įmokėti, 9 
kambariai per 2 augštus (5 kamba
riai) pirmame ir 4 antrame augšte), 
garažas ir įvažiavimas, vandens-aly- 
vos šildymas, viena atvira skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.
JANE — ANNETTE,
91J5M {mokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, ,2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,
<8.000 {mokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10 -1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8 
šešt. 9-12
Sekm. 9.30-1 •

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
$7.200 prašoma kaina už 74 akrus gražios žemės. Kampinis sklypas prie
6 kelio, maždaug 100 mylių nuo Toronto. 35 akrai dirbamos žemės, Ii- < 
kusi apaugus medžiais. Per kampą žemės teka upelis. Puikus pirkinys. 
QUEENSWAY — ROYAL YORK. Naujos statybos tributis fcripleks) 
du butai po tris miegamuosius, vienas 2 miegamųjų. Arti susisiekimo, 
viskas išnuomota. įmokėti apie $15.000.
BLOOR — ISLINGTON. Mūrinis 5 kambarių vienaaugštis (bungalow), 
gražiai įrengtas rūsys, alyva šildomas; garažas su privačiu įvažiavimu; 
arti požeminio susisiekimo ir krautuvių; namas be skolų.
PACIFIC — ANNETTTE. Atskiras, 8 kambariai, 2 virtuvės, 2 prausyk
los, alyva šildomas. Prašo apie $29.000; namas be skolų.
JANE — BABY POINT. Gražus mūrinis vienaaugštis (bungalow), 5 
šviesūs kambariai, 2 prausyklos, 2 ekstra kambariai rūsyje. Retai pasi
taikantis pirkinys. Įmokėti apie $10-15.000.
MIMICO — BURLINGTON ST. Naujos statybos 5 butų namas, didelis 
sklypas, privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $20-25.000; skola iš 7^ %; 
prašo $64.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-92S6 — namų: 537-2869

AL G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543

QUEBEC — GLENLAKE, $32.900 prašoma kaina, atskiras plytų namas, 
9 kambariai per 3 augštus, 2 prausyklos, 2 virtuvės, didelis sklypas, ga
ražui vieta; įmokėti apie $10.000; lieka vienas atviras mortgičius.
ALHAMBRA — BLOOR, $5.000 įmokėti, 8 kambariai per 3 augštus, 2 
modernios prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu-alyva apšildomas, naujai 
įrengtas garažas; reikia greitai parduoti, atviras mortgičius.
JANE — BABY POINT RD., $20.000 įmokėti, gražus atskiras namas, ge
rame rajone, 8 kambariai per 2 augštu, pilnai užbaigtas rūsys, kilimai 
pirmajame augšte, vandeniu apšildomas, gražus sklypas, platus privatus 
įvažiavimas, garažas, lieka viena atvira skola.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

WILSON — DUFFeRIN, $35.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 butų apar
tamentas. Už butą prašoma kaina — $12.000.
VAKARUOSE 4 kambarių vienaaugštis (bungalow). Prašoma kaina — 
$15.000.
BLOOR — WINDERMERE, mūro atskiras, 7 kambarių namas — gara
žas; prašoma kaina — $27.000.
BATHURST — WILSON, 11 butų apartamentas, 11 garažų, geros pir
kimo sąlygos.
NIAGARA FALLS, ONT. 28 vienetai (28 units), motelis, graži ir gera 
vieta, geros pajamos.
SIAURĖS VAKARUOSE. 39 mylios nuo Toronto, 9 akrai žemės su gė
riais pastatais, prie upės kranto, 2 mylios nuo miestelio; mokėta $48.000, 
galima nupirkti už $30.000.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 butų apartamentas po 
5 kambarius, 2 garažai, privatus {važiavimas.

I. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE1-1161, namų 783-2105

Tel. RO 2-8255 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
{važiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 {mokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus {važiavimas, 
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 {mOKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu • 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Moka:
už depozitus-5%
už šėrus -5^%

IS TORONTO
Lietuviu skautų veikla

• Skautų stovyklavietės Romuva 
Ine. metinis visuotinis narių susirin
kimas — šį sekmadienj, lapkričio 17 
d., 2 v.p.p., Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje. Nariams kvieti
mai išsiuntinėti.

• “Rambyno” tunto Mindaugo dr- 
vės sueiga įvyks lapkričio 20, trečia
dienį, 6.30 v.v. skautų būkle.

• LSS sukaktuvinių metų pabai
gos iškilminga sueiga įvyko lapkr. 
10 d. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Dalyvavo “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai ir dalis skautų-čių iš Hamil
tono — iš viso 260 sąjungos narių. 
Sueiga pradėta T. Pauliaus, OFM, in- 
vokacija ir vėliavų įnešimu. Susikau
pimo minute prisiminti mirusieji, 
perskaityti įsakymai ir L. S. Brolijos 
vyr. skautininko sveikinimas. Ordinu 
už nuopelnus su rėmėjo kaspinu ap
dovanoti M. Yčas, J. Pacevičienė, L. 
Imbrasienė, J. Augustinavičienė, E. 
Simonavičienė, E. Stepaitienė ir G. 
Tarvydienė; vėliavos žymeniu — M. 
Valadka, vi. J. Šileika ir vi. T. Ga
linis; pažangumo žymeniu — vi. E. 
Pakštas. Garbės ženklus prisegė ra
jono vadeiva s. K. Batūra ir ta pro
ga tarė žodį. “Rambyno” tuntinin- 
kas ps. dr. A. Dailydė pasveikino 
savo skautus, įgijusius specialybes ir 
tuos, kurie šią vasarą dalyvavo 
“Cross Canada Adventure” kelionė
je, atstovaudami lietuviams. Sueigos 
oficialioji dalis baigta Tautos himnu.

“Varpo” rudens balius sutrau
kė gausų buri svečių, užpildžiu
sių Prisikėlimo par. didžiąją au
ditoriją ir kavinę. Koncertinei 
programai muz. D. Skrinskaitės- 
Viskontienės vadovaujamas miš
rus “Varpo” choras buvo paruo
šęs porą estradinių dainų — 
“Rudens lapus” ir vedamąją me
lodiją iš filmo “Daktaras živa- 
go”. Dideliu dėmesiu buvo iš
klausyta iš sovietų okup. Lietu
vos gauta daina “Susitikt tave 
norėčiau”, kurią atliko choras ir 
sol. Rimas Strimaitis. J. Švedo 
“Lineli raunu neviena” tapo gra
žia uvertiūra J. Karasiejaus va
dovaujamam “Varpo” tautinių 
šokių sambūriui — aštuonios 
merginos pašoko “Linelį”, imi- 
tuodamos linų rovimą. Po to 
mišri šokėjų grupė atliko daž
niau pasirodymuose matomą 
“Landytinį”. Šokėjams pritarė 
du akordeonistai — Algis Dims- 
kis ir Algis Paškauskas. Muz. 
D. Skrinskaitės-Viskontienės pa
ruošta “Varpo” sutartinių gru
pė — šešios merginos — daina
vo sutartines apie žibančius svo
čios drabužius, antelę, upeli ir 
prabilusią avižą. Dainininkams 
akompanavo J. Govėdas. Progra
mos pranešėja buvo Vida Tamu- 
laitytė. Po programos vyko sma
gūs šokiai, grojant iš Hamilto
no atvykusiam Vytauto Babecko 
orkestrui, nepašykštėjusiam ir 
lietuviškų melodijų.

Išrinkta nauja studentų - atei
tininkų valdyba: pirm. Rimas 
Danaitis, vicepirm. Algis Juzu- 
konis, sekr. Algis Stankus, ryši
ninkas Antanas Bušinskas. ižd. 
Regina Kryžanauskaitė.

Misijonierių Įstaiga (nelietu
vių) atsiuntė laišką “TŽ”. pra
šydama pranešti, kad Kalėdų 
proga ji norėtų apdovanoti misi- 
jonierius. Dėlto ji laukia iš skai
tytojų įvairių dalykų bei reik
menų, tinkamų dovanoms. Laiš
ką pasirašė Labradoro-Scheffer 
villės vyskupijos prokuratorius 
Marcel Mongeau, OMI. Adresas: 
Labrador’s Office. 8844 East, 
Notre-Dame St., Montreal 430. 
Tel. 351-9310

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus Žalgirio stadijone įvyko 

Pabaltijo studentų lengvosios atle
tikos pirmenybės, kuriose lietuviai 
pasiekė neblogų pasekmių, žemės 
Ūkio Akademijos studentas Arūnas 
Vitkevičius nustūmė rutulį 17,47 m. 
ir pagerino jam pačiam priklausan
tį Sov. Sąjungos jaunių rekordą. 
KPI studentas Julius Daniūnas šuo
lyje į augštį pasiekė 2,06 m. Tai nau
jas Lietuvos rekordas.

Per kaimo jaunimo žaidynes Nal- 
čike jonavietė Marytė Tiškinaitė nu
metė diską 51,94 m. Tai irgi naujas 
Lietuvos rekordas.

Lietuva olimpinėse žaidynėse yra 
dalyvavusi du kartu; 1924 m. Pary
žiuje Lietuvai atstovavo 15 sporti
ninkų 2 dviratininkai ir 13 futbo
lininkų; 1928 m. Amsterdame 12 
sportininkų: du boksininkai, 4 dvi
ratininkai, 5 lengvaatlečiai ir 1 sun
kumų kilnotojas. Po II D. karo žai
dynėse iš viso dalyvavo 43 Lietuvos 
sportininkai; pasiekė gražių laimė
jimų. bet ne savo tautos vardu.

Sov. Sąjungos olimpinėje rinkti
nėje žaidęs Modestas Paulauskas bu
vo vienas geriausių šios rinktinės 
žaidėjų. Savo komandai daugiausia 
taškų yra pelnęs šiose rungtynėse: 
du kartu prieš Braziliją 30 ir 17; 
prieš Meksiką 17; prieš Bulgariją 
22; prieš Lenkiją 16.

Lietuvaitės sėkmingai dalyvavo 

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

į

Skautoramoje, koordinuojant v. s. S. 
Kairiui, laužavedžiai ps. J. Karasie- 
jus, ps. R. Gvildytė, ps. J. Cepon- 
kutė ir y. si. B. Paliulytė vadovavo 
meninių pasirodymų daliai. Pynėje 
skudučiavo “Rambyno” skautai, tau
tinius šokius gražiai pašoko v. si. R. 
Narušytės skautiška grupė, “Šatrijos” 
tunto skautės kanklininkės atliko ke
letą naujų dalykų, Hamiltono skau
tės, vad. ps. D. Kairienės, suvaidino 
ištrauką iš B. Sruogos “Milžino pa- 
unksmės”. Sueiga baigta vakarine 
malda. Po jos skautai-tės bei svečiai 
tėvų komiteto buvo pavaišinti. Jauni
mas turėjo progos pasišokti. Šioje 
skautų šventėje dalyvavo daug tėvų 
ir svečių, jų tarpe Kanados LB kraš
to valdybos pirm. dr. S. Čepas, Pri
sikėlimo parapijos klebonas T. Pla
cidas, OFM, ir kt. Skautai dėkoja Tė
vams pranciškonams už leidimą pasi
naudoti salėmis, visiems tėvams ir 
svečiams už dalyvavimą šioje sukak
tuvinėje sueigoje, tėvų komitetui ir 
vyr. skaučių Birutės dr-vei už vai
šes.

• Suorganizuotas naujas jūrų 
skaučių laivas, kuriam vadovauja vi. 
D. Balsytė, pav. V. Yčaitė.

• Jaun. skaučių sueigos vyksta 
reguliariai toje pačioje vietoje, kur 
ir pernai, kas antrą savaitę. Sekanti 
sueiga — šį šeštadienį, lapkr. 16, 
tuoj po lietuvių mokyklos pamokų.

C. S.

KVIEČIAME Į KRIKŠTYNAS! Š. 
m. gruodžio 1 d., 6.30 v.v., Prisikėli
mo par. salėje įvyks Lietuvos jubi- 
lėjinių metų naujagimio krikštynos. 
Krikštavaikis — Toronto jaunimo se
nosios lietuviškos muzikos ansamb
lis, vadovaujamas muzikės Dalios 
Viskontienės. Šis šaunus jaunimo bū
rys rengiasi tarnauti senosios tėvų 
kultūros išlaikymui, jaunimo švieti
mui ir instruktorių paruošimui. Du
rys | ji visiems atidarytos kuo pla
čiausiai, jei tik jaunuolis ar jaunuo
lė turi kiek muzikinio pasiruošimo 
ir jei didžiuojasi savo lietuviška kil
me. Jei kas abejotų Kanados jauni
mo lietuviškumu, teaplanko ši an
sambli! Pasikalbėjus su jo jaunaisiais 
belieka tik pageidauti, kad ir visi 
suaugę būtų tiek pilni entuziazmo ir 
meilės savo kultūrai! šis ansamblis, 
kuris žada tarnauti visai lietuvių vi
suomenei ir kuris laukia kvietimu iš 
kitų Kanados kolonijų, nori Įgyti var
dą, kuris liktų prasmingas ilgus me
tus. Kol bus pagaminti kiti liaudies 
instrumentai, šiuo metu girdėsite dai
nas ir skudučius! Juo stipresnė Jūsų 
parama, juo greičiau išgirsite ir 
kankles, birbynes, lumzdelius... Tai
gi dar syki nuoširdžiai kviečiame Į 
krikštynas! KVIESLYS

Lietuvių evangelikų liutero
nų sinodo suvažiavime Niujor
ke spalio 27 d. iš Toronto daly
vavo inž. J. Preikšaitis. Gauta 
daug sveikinimų, jų tarpe vie
nas iš okup. Lietuvos. Turimom 
žiniom, Klaipėdos krašte ir jam 
artimose srityse veikia 28 evan
gelikų liuteronų bendruomenės. 
Ten gautas leidimas pirmą kar
tą po daugelio metų išleisti'1968 
m. evangelikų kalendorių.

Danforth technikos mokyklo
je dirba kaip muzikos mokyto
jai — Dalia Skrinskaitė-Viskon- 
tienė ir sol. V. Verikaitis. Moks
lo metų pradžios koncerte pasta
rasis dirigavo mokyklos chorui, 
o D. Viskontienė — akompana
vo. Chore yra 120 mokinių, o 
mokykloje iš viso 4607. Tame 
skaičiuje yra ir suaugusių va
kariniai kursai, kuriuose moko
si 2358 asmenys.

kroso bėgime Krasnodare. Mergai
čių grupėje 1000 m. bėgime I vietą 
laimėjo N. Sabaitė, III — B. Pociū
tė Lietuva čia taip pat iškovojo I 
vietą komandinėse varžybose. Vyres
nių merginų (18-19 m.) amžiaus gru
pėje irgi teko bėgti 1000 m. Pirmą 
vietą čia vėl laimėjo lietuvaitė Ire
na Juozaitytė. Komanda čia laimė
jo III vietą. Vyrų komanda dar lai
mėjo II vietą. Lietuvos bėgikams 
atiteko II vieta.

“TAURO” KLUBO VEIKLA
Nariai J. Lasys, J. Juodikis ir S. 

Kuzmas nušovė po briedį Longlac, 
Timmins ir Gowganda apylinkėse. 
Klubo “trap” šaudymo ekipa tarp- 
klubinėse rungtynėse spalio 27 d. už
ėmė III vieta su 326 taškais. Lapkri
čio 17, sekmadienį, 1.30 v.p.p. šau
kiamas visuotinis narių susirinkimas 
Trinity Recreation Centre, Queen St. 
West ir Crawford St.kampe-parke. 
Kviečiami ir prijaučiantieji dalyvau
ti. Lapkričio 23, šeštadienį, Lietuvių 
Namuose, 1129 Dundas St. W., ren
giamas šaunus rudens medžioklės ba
lius.
AUŠROS ŽINIOS

ši sekmadienį dėl statomos “Min
daugo mirties” dramos nei rungty
nių, nei treniruočių mūsų salėje ne
bus.

Praėjusio sekmadienio B-C lygos 
Nukelta į 7-tą puslapį

Ateitininką žinios
Susirinkimai: sekmadienį, lapkri

čio 17, įvyks visų mergaičių ir ber
niukų būrelių susirinkimai. Mergai
čių susirinkimai — L. V. Namuose, 
berniukų — Prisikėlimo patalpose. 
7 ir 8 sk. berniukai renkasi studen
tų kambaryje, 4, 5 ir 6 sk. — muzi
kos studijoje, 1, 2 ir 3 sk. parapijos 
raštinėje (kur spausdinamas biule
tenis). Susirinkimai prasideda 2 v. 
ir baigiasi 3.30 v.

Tėvai, atvežę vaikus į susirinkimą, 
prašomi laukti ateitininkų kambary
je. Ir tie, kurie palieka mergaites L. 
V. Namuose, prašomi atvykti į at-kų 
kambarį. Bus bendri pokalbiai įvai
riais klausimais. Raginami atvykti ir 
tie tėvai, kurių vaikai patys atvažiuo
ja. Išnaudokime tą pusantros valan
dos laikotarpį bendriem pokalbiam! 
Planuojama ir kava pasivaišinti. Su
sirinkimai bus kas antrą sekmadienį 
2 v.p.p.

Įsijungimo dienos, kurias organi
zuoja vyr. moksleiviai, jau artėja. 
Jos įvyks lapkričio 30 ir gruodžio 
1 d. Atvyks daug moksleivių iš kitų 
kuopų Kanadoje ir JAV. Ruošiama 
įdomi programa. Kalbėtojais jau yra 
sutikę būti: A. Saulaitis, SJ ir prof. 
R. Vaštokas. Bus 4 kalbėtojai.

Visų būrelių globėjai yra prašomi 
kuo greičiausiai išrinkti nario mo
kestį po $1.00 ir sudaryti galutinius 
būrelių sąrašus. Nario mokestį rei
kia įteikti V. Kolyčiui iki lapkričio 
24 d.

Visi tėvai ir sendraugiai raginami 
dalyvauti seselių rengiamoje vaka- 
rienėje-koncerte šį šeštadienį, lap
kričio 16 d.

Įsijungimas neturėtų likti tuščiu 
žodžiu. Pagalvokime kiekvienas as
meniškai, kiek savo įsijungimu jau 
esame prisidėję prie ateitininkų veik
los, prie bendro darbo. “Visa atnau
jinti Kristuje“ įpareigoja daug. Pa
galvokite kiekvienas: kaip aš galiu 
įsijungti?

Grupė vyr. mergaičių praėjusį sa
vaitgalį dalyvavo specialiose jauni
mo rekolekcijose, kurios vadinasi 
“Challenge”. Šios vedamos ne vien 
kunigo, bet grupės pasiruošusių jau
nų pasauliečių.

Nuoširdi padėka p. Juzukoniui už 
$10.00 auką ateitininkų veiklai.
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SWANSEA, tiktai pora minučių iki Bloor gt., 6 kambarių vienaaugš
tis, vandeniu-alyva šildomas; prašoma kaina $27.000.
RUNNYMEDE - BLOOR, apie $5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras na
mas, geras šoninis įvažiavimas su garažu, naujas šildymas, nedideli 
mokesčiai.
KIPLING — KINGSWAY, $7.000, o gal mažiau įmokėti, gražus 6 kam
barių vienaaugštis su didžiuliu, apie 200 pėdų, sklypu, yra vaisme
džių; užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, arti labai gero 
susisiekimo.
INDIAN RD. — BLOOR, $8.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, dvigubas garažas, arti požeminio traukinio bei 
krautuvių, puiki nuomojimui vieta.
DVIBUTIS (dupleksas), maždaug 5 metų senumo, du butai po 7 kam
barius, kiekvienas butas turi po 2 prausyklas, atskiri šildymai, garažai 
su privačiu įvažiavimu, tikrai pigus pirkinys, tinka net dviem šeimom 
ar geriem draugam; tikrai $10.000 įmokėti.
CLENDENAN AVE — BLOOR, $10.000 įmokėti; galite nusipirkti 8 
kambarių per du augštus atskirą gražų plytų namą; reikalingas mažo 
vidaus remonto bei sumoderninimo; platus privatus įvažiavimas su ga
ražu; lieka viena atvira skola. Tas namas perkamas iš pirmųjų rankų. 
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, puikus di
džiulis kiemas, kurio gale teka upelis, daug medžių, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvažiavimu; neturi skolų, netoli nuo požeminio trau
kinio stoties.
PRINCE — EDWARD — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras namas, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu; su di
desniu įmokėjimu, lieka viena skola.
HIGH PARK — RONCESVALLES, apie $15.000 įmokėti didžiulis gra
žus 15 kambarių atskiras namas, vandeniu - alyva šildomas, 5 kambariai 
ir prausykla pirmame augšte, 4 kambariai ir prausykla III augšte, tin
ka nuomoti, platus sklypas, garažas su privačiu įvažiavimu, graži vieta. 
JANE — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, rupių plytų, vandeniu - 
alyva šildomas, garažas su privačiu įvažiavimu, tuoj gali užimti; priima 
kiekvieną pasiūlymą, nes turi būti parduotas.
BLOOR — DUNDAS, apie $15.000 įmokėti, vos keletos metų senumo, 5 
butų apartamentas; turi būti parduotas.
50 AKRŲ Ūkis, tiktai $12.000 pilna kaina, 50 mylių nuo Toronto.

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

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

NAMŲ SAVININKAI 
ORGANIZUOJASI

Nors lietuviai namų savininkai jau 
prieš keletą metų yra sudarę savo 
organizacinį branduolį, tačiau iki šiol 
savo didesnės veiklos neišvystė. Apy
tikriais duomenimis, lietuvių namų 
savininkų Toronte yra per 2000 ir 
bendra tų namų vertė šiuo metu rin
kos kainomis siekia 50-60 milijonų 
dolerių. Jei bent didesnė namų savi
ninkų dalis jaustų pareigą ir pri
klausytų savai organizacijai, bendro
mis jėgomis daug ko galima būtų at
siekti ginant namų savininkų inte
resus miesto savivaldybėje. — Lap
kričio 3 d. Toronto Lietuvių Namuo
se buvo sukviestas namų savininkų 
susirinkimas, į kurį iš 150 kviestųjų, 
atsilankė 30. Valdybos pirm. agr. Br. 
Saulėnas, vadovavęs susirinkimui, 
plačiai nušvietė namų savininkų or
ganizuotumo reikalingumą, tikslus ir 
kovos būdus ginant namų savinin
kų interesus miesto savivaldybės ins
titucijose. Po pranešimo buvo gyvos 
diskusijos, palietusios namų išlaiky
mą, mokesčius, investavimą į nekil
nojamąjį turtą ir kitus aktualius na
mų savininkų reikalus. Į susirinki
mus nutarta kviesti su paskaitomis 
įvairių sričių specialistus. Išlaidoms 
padengti nutarta apsidėti nario mo
kesčiu po 1 dol. metams. Baigiant 
susirinkimą, archit. V. Petrulis pa
rodė spalvotą filmą iš Montrealio lie
tuvių visuomeninio gyvenimo ir to 
miesto žymesnes vietas. Dabartinę 
namų savininkų valdybą sudaro: agr. 
Br. Saulėnas, Ig. Juzukonis ir P. Pui
dokas. Naujoji valdyba bu$ renkama 
sekančiame susirinkime. S. B-LIS

“Lithuanians in Canada”, 390 
psl., gausiai iliustruotas leidinys 
kanadiečių tarpe susilaukia ne
mažai dėmesio. Pastaruoju me
tu ji užsisakė The Canada Coun
cil —- svarbi įstaiga Otavoj. Juo 
susidomėjo ir prof. J. Eretas 
Šveicarijoj. Jam pasiųstas vie
nas egz. Neseniai šis leidinys 
buvo įteiktas Toronto arkivys
kupui Ph. F. Pocock. Toronto 
knygynas Brittnell paprašė at
siųsti leidinį pardavinėjimui. Jį 
užsisako ir lietuviai iš įvairių 
vietovių. Neseniai jį gavo prel. 
J. Kučingis Los Angeles mieste. 
Administracinė leidinio komisi
ja praneša, kad “Lithuanians in 
Canada” gaunamas Toronto pa
rapijų kioskuose ir “TŽ” admi
nistracijoj, 941 Dundas St. W.. 
Toronto 3, Ont. Kaina — $8. Tai 
labai tinkama dovana kanadie
čiams Kalėdų ir kitomis progo
mis.

Mirusieji, šv. Juozapo ligoni
nėje po antros operacijos mirė 
a.a. Ona Jankauskaitė. 72 m. am
žiaus. Velionė Kanadoje paliko 
brolį Praną, o Vokietijoje — 
dvi seseris. Palaidota lapkričio 
11 d. iš šv. Jono Kr. bažnyčios 
lietuvių kapinėse. — A.a. Myko
las Paulauskas, 57 m., mirė 
Bowmanville ūkyje, kur darba
vosi po ilgesnės ligos. Velionies 
šeima ir vaikai yra likę Lietu
voje. Jo laidotuvėmis rūpinosi 
Romas žiogarys. Palaidotas lap
kričio 12 d. iš §v. Jono Kr. baž
nyčios lietuvių kapinėse. — Al
bertoje mirė a.a. Pranas Sodo- 
nis, torontiškio Zigmo Sodonio 
brolis. Velionis buvo viengungis, 
ilgus metus dirbęs miškuose.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A AJ A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ H/JlrXį/y|A 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME I
5% už depozitus Į
51/2% už šėrus ,J

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGTČTUS 
nagai valdžios nustatvta norma — 66% įkainuoto turto. 
VTSŲ NARTŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir, 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$8.000 ĮMOKĖTI, Royal York-Bloor, vienaaugštis (bungalow), arti paže- 
minio, 5 šviesūs dideli kambariai, plytinis, nauja šildymo krosnis, pri
vatus’įvažiavimas; turi būti parduotas, nes savininkas nusipirko naują 
namą.
$5.000 ĮMOKĖTI, 10 akrų gražios žemės arti Bolton, Ont. prie 50 ir 9 
kelio apie 35 mylios nuo Toronto; vienas mortgičius balansui.
S20.000 ĮMOKĖTI, Dovercourt-Dundas, šešiabutis, plytinis, atskiras, 
šiltu vandeniu apšildomas, 1 mortgičius balansui, $9.000 metinių paja
mų.
$10.000 ĮMOKĖTI, Annette-Runnymede, atskiras dvibutis (duplex), ply
tinis, 10 didelių kambarių, šiltu vandeniu apšildomas, garažas, 1 mort
gičius balansui, prašoma $36.900.
S3.900 ĮMOKĖTI, Bloor St.-Clarens, pusiau atskiras, 6 švarūs kambariai 
2 modernios virtuvės namas pilnai atnaujintas, įvažiavimas.

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

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, moteliu
įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
ir

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, S. 
Amerikos mėsos ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. E T — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS NIU IŠVALYMAS 
24 vai veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau Biudžeto p- B vės atst c <CHUCK) R0E Tel 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: SL Prakapas 
tel RO 7-9088 kiekvienu metu.
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AP DRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINES INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
Tek 251 - 4364; namų tel. 277-0814

kuisis ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE1-6165.* 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

a

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

DOVANOS:
rorte su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 
kainos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių specialiose doleri
nėse krautuvėse.

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO 
Įvairios sudėties misto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios ma
šinos, siuvamosios mašinos, televi
zijos priimtuvai, pianinai, foto apa
ratai, radijo priimtuvai, transisto- 
riniai radijo aparatai, laikrodžiai, 
kilimai, baldai, butai (apartamen
tai), poilsis kurortuose, poilsis ku-
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

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

__ K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363
■Qs

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

Bloor Autorite Garage S?rEc“«e>vl=LtSi.™5

Vyrų ir jaunimo moderniška 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvailes Avė., Toronto 3

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

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

Meniškos

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (gruodžio 1 — 5) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

e
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

YONGE MEMORIALS LTD,
2019 YONGE St., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš

kus automobilių pataisymus.
Patepimus ir alyvos keitimuš.

Prieš pirkdami vartotus 
automobilius atvežkite patikrinimai; 

nurodysime visus trūkumus 
ir duosime patarimus.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 Dewson St, Toronto, Ont.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body? taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST. 
TeL WA 1-3225 arba WA 4-1001

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DE
MONSTRACIJA, ryšium su žmogaus 
teisių 'metais, Londone įvyks lapkri
čio 17 d. šia tvarka: apie 11 ar 11.30 
v. r. kiekviena tautybė turi specia
lias pamaldas savo bažnyčiose; 1.30 
v. p.p. dalyviai renkasi prie Catho
lic Central High School, Queen’s ir 
Colborne, ir iš čia 2 v.p.p. žygiuoja 
prie žuvusiųjų paminklo vainiko pa
dėjimo iškilmėms; 3.15 v.p.p. susi
rinkimas su kalbomis ukrainiečių sa
lėje, 247 Adelaide St.; 7.30 v.v. di
delis koncertas Talbot College audi
torijoje, universiteto rajone. De
monstracijoje dalyvauja beveik visos 
pavergtos tautos. Rengėjai kviečia 
visus šioje svarbioje demonstracijo
je gausiai dalyvauti ir dėvėti taut-

Į LIETUVĄ
GERIAUSIA IR VERTINGIAU

SIA DOVANA — 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

IR JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI 
PILNAI GARANTUOTI 

GREITESNIS PRISTATYMAS 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

yra vertingiausia dovana ir daug 
geriau, negu siuntiniai. Jūsų gi

minės gali tai patvirtinti.
Todėl, jei sekantį kartą planuojate 
siųsti siuntinį, susilaikykite ir 

vietoje jo pasiųskite
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS 

ir pamatysite, kaip patenkinti 
bus jūsų giminės.

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
suteikia galimybę jūsų giminėms 
nusipirkti specialiose Vnešposyl- 
torgo dolerių krautuvėse puikiau
sius Amerikos, Vakarų Europos 
ir vietos gaminius. Jūsų giminės 

patvirtins tai.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
suteiks galimybę giminėms pirkti 

SPECIALIOS NUOLAIDOS 
KAINOMIS.

Jūsų giminės galės tai patvirtinti. 
Joks mokestis neimamas nei iš 

siuntėjo, nei iš gavėjo.
RUBLIAI Į SSSR

Jei norite, kad jūsų giminės gau
tų rubliais, galime tai padaryti 
per užsienio prekybos banką 
Maskvoje. Jūsų giminės gaus pi
nigus pilnai be jokių atskaitymų 
per 10—14 dienų. Tarifas — 9 
naujieji rubliai už $10.00. Per
siuntimo išlaidos — $2.75 iki 
$30.00 sumos ir 10% virš $30.00 
sumos. Visi užsakymai pilnai ga
rantuoti ir apdrausti.

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,

New York, N.Y. 10010 U.S.A. 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ

drabužius. Rengia jungtinis komite
tas.

“JAUNIMAS PILNAI neįvertina 
mokslo reikšmės” — pareiškė uni
versitetą baigęs Algimantas Eiman
tas. — Po eilės liūdnų įvykių Lon
done buvo viena ir džiaugsmo pro
švaistė: A. Eimantas gavo universi
teto bakalauro diplomą (BA). Ta 
proga apie pusšimtis svečių susirin
ko jo pagerbti. — A. Eimantas gimė 
1933 m. Pradžios mokyklos 4 sky
rius baigė Kėdainiuose, toliau mo
kėsi Waidene, Vokietijoje; atvykęs 
Kanadon, Londone įstojo į vienuo
liktą skyrių ir 1952 m. baigė trylik
tąjį. Vienerius metus lankė mokyto
jų seminariją. Po vienerių metų mo
kytojavimo grįžo universitetan, o 
1960 m. vedė Birutę Ratkevičiūtę, 
energingą jaunosios kartos veikėją, 
šešerius metus dirbo Imperial Oil, 
Chatham, važinėdamas į vakarines 
paskaitas Vakarų Ontario universi
tete, Londone; 1968 m. perėjo į fe
deracinės valdžios tarnybą — imi
gracijos skyrių Fort Erie, Ont. Šie
met jis sėkmingai baigė istoriją ir 
filosofiją humanitariniame fakultete. 
Diplomai įteikti spalio 25 d. Jis nu
mato ir toliau likti federacinės val
džios tarnyboje. — Algimantas buvo 
aktyvus lietuvių veikloje, ypač skau
tų eilėse. Jis yra skautas vytis ir 
turi paskautininko laipsnį. Jaunieji 
Eimantai labai gražiai, lietuviškoje 
dvasioje, augina tris sūnus: Gedimi
ną, Kęstutį ir Audrių. Gediminas St. 
Catharines šeštad. mokykloje jau 
spėjo gauti ir premiją už gerą moky
mąsi. Tik po vieną lietuvišką var
dą sąmoningai parinkta todėl, kad 
negalėtų antrojo vardo suanglinti ir 
padaryti pirmuoju. Bravo! — Prie 
vaišių stalo pasakyta daug gražių 
kalbų. Algimanto tėvelis L. Eiman
tas, nuolatinis Londono šeštad. mo
kyklos vedėjas ir vienas svarbiausių 
jos kūrėjų, lakiais žodžiais nušvie
tė sūnaus vingiuotą jaunystės kelią 
į tikslą ir pasidžiaugė, kad jis pasi
rinko tiesų kelią į augštumas... ten, 
kur šviečia mokslas. Panašų džiaugs
mą išreiškė ir kiti kalbėjusieji, pa
įvairindami kalbas prisiminimais ir 
gražiais linkėjimais. Tačiau daugelio 
nuomone, gražiausią ir neabejotinai 
nuoširdžiausią ir progai labai tin
kančią kalbą pasakė tas asmuo, iš 
kurio retas kas to galėjo tikėtis, bū
tent, Algimanto uošvienė O. Ratkevi
čienė. Algimantas visą pagerbimą 
jautriai išgyveno ir nuoširdžiai dė
kojo už dovaną, šeimininkėms už 
triūsą, svečiams už dalyvavimą ir gra
žius linkėjimus, o žmonai — už jos 
didelę pagalbą jam lankant univer-

Pasaulio įvykiai 
(Atkelta iš 1-mo psL) 

šonui nužudyti. Policija jų bu
te rado du šautuvus su telesko
piniais taikikliais. Sąmokslinin
kus išdavė kitas arabų kilmės 
amerikietis, kurį, kaip taiklųjį 
šaulį, trejulė norėjo užverbuoti 
atentatui. Egipto spauda stojo 
ginti suimtųjų. Egiptiečių laik
raščių duomenimis, kaltinimas 
esąs ne jokio pagrindo. Jo tik
rasis tikslas — nuteikti rinki
mus laimėjusį R. Niksoną prieš 
arabus.

V. Vokietijos kairiojo sparno 
grupės, reiškusios opoziciją da
bartinei vyriausybei už parla
mento ribų, nutarė sudaryti 
bendrą frontą su atgaivinta ko
munistų partija. Dortmunde įvy
kusiame suvažiavime šie nuola
tiniai viešų demonstracijų ren
gėjai priėmė rezoliuciją, reika
laujančią oficialaus pripažinimo 
R. Vokietijai, pagrindinių pra
monės imoniu nusavinimo.

Sovietų karo ligoninės gydy
tojai, vadovaujami vyr. chirur
go dr. A. Višnevskio. Leningra
de padarė pirmąją širdies per
kėlimo operaciją 25 metų am
žiaus moteriai. Pacientė mirė po 
33 valandų nuo perkeltos širdies 
sutrikimų, komplikacijų plau
čiuose ir kepenyse.

Sovietų Mokslų Akademijos 
prez. M. Keldyšas, išklausęs kos
monauto G. Beregovojaus moks
lininkams padarytą pranešimą 
apie skrydi į erdves, pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga dar nėra 
pasiruošusi siųsti kosmonautus į 
mėnulį. Tokiam žygiui trūksta 
žinių apie sąlygas mėnulyje ir 
galimą radiacijos grėsmę.

sitetą. Jis pabrėžė du ypač įsidėmė
tinus dalykus: pirma, jaunimas nie
kada pilnai neįvertina mokslo reikš
mės; jaunam žmogui viskas atrodo 
truputį kitaip — ne taip, kaip tikru
moje yra, o mokslo reikšmės su
pratimas didėja su didėjančiu am
žiaus metų skaičiumi; antra, lietu
viai tėvai stovi pirmoje vietoje iš 
visų Kanados tautybių savo pastan
gomis išleisti savo vaikus į augštą- 
jį mokslą. Vaikai už tai turėtų jiems 
dėkoti. Sėkmės kilti į augštumas ir 
ateityje!

KUN. B. PACEVICIUI padaryta 
kojos operacija pavyko labai gerai. 
Jo dešinė koja yra lūžusi dviejose 
vietose. Klebonas yra geroje nuotai
koje ir numato išeiti iš Šv. Juozapo 
ligoninės po poros savaičių. Linkime 
greičiau pasveikti. D. E.

SPORTAS
(Atkelta iš 6-to psl.) 

rungtynėse su praėjusio sezono čem- 
pijonais Tridents Aušros vyrai pra
laimėjo 73:91, o jauniai 71:74. žai
dė vyrų komandoje — Šlekys 12, Ei- 
žinas 7, Žaliauskas 16, Grigas, Ta- 
mulionis 14, Sapijonis 9, Strumila 
11, Genys 2 ir Starkutis 2; jaunių ko
mandoje — Plačiakis 5, Kareckas 4, 
Rautinš 23, Kaknevičius 2, Tamošiū
nas, Juzėnas 14, Misevičius 6 ir Vaš
kevičius 15.

Naujoji Aušros klubo valdyba pa
siskirstė pareigomis: Aloyzas Kuo
las — pirm., Jonas Danaitis — vi- 
cepirm., Bronius Genčius ir Alf. či
žikas — finansų reikalams, Algis 
Nausėdas — vicepirm., Eliziejus Šle
kys, Danius Laurinavičius ir Algis 
Stuopis — krepšinio komitetas, Kazė 
Žabienė — sekretorė, Kazys Žebraus
kas — ūkio ved., Vladas Simonaitis 
ir Juozas Petronis — parengimų vad., 
Algis Žemaitis — stalo teniso sekci
jos vad., Algis Malinauskas — lengv. 
atletikos sekcijos vad., Stasys Kėkš
tas — plaukimo sekcijos vad., Vy
tautas Astrauskas — golfo sekcijos 
vad.

Stalo teniso treniruotė — posėdis 
— trečiadienį, lapkričio 20 d., 7 v.v. 
parapijos kavinėje. Žaidžią stalo te
nisą ar norį treniruotis prašomi at
vykti.

Toronto stalo teniso lygos rungty
nėse jauniai laimėjo abi pirmąsias 
rungtynes: prieš T.T.C. 10:0, o prieš 
West End YMCA 6:4; veteranai pra
laimėjo prieš Harmonie 4:6 ir su
žaidė lygiom su Amazonėm 5:5.

Aušros tradiciniai priešadventiniai 
šokiai — lapkričio 30 d.

ŠYPSENOS
De Gaulle ir žmonos

Per iškilmingą priėmimą Eli- 
zėjaus rūmuose vienas stambus 
pramonininkas kreipėsi į De 
Gaullę sakydamas:

— Pone generole, man pada
rytumėte didžiausią garbę, jei 
leistumėte pristatyti Tamstai sa
vo žmoną. Ji nori pasakyti, kad 
yra karšta Jūsų gerbėja.

— Įdomus sutapimas, — at
sakė generolas, — mano žmona 
taip pat...

Tolima giminystė
Autobusų stotyje kalbasi du 

airiai. Vienas jų klausia:
— Pone Riley, ar esate To

mo Riley giminaitis?
— Labai tolimas. Mat, aš bu

vau pirmas vaikas šeimoje, o jis 
— dvyliktas. Taigi, tolima dis
tancija.

Restorane
Puikiam restorane, užbaigus 

valgyti vėžių uodegas, labai ele
gantiškai paruoštas, mažasis Ri
čardas paklausė motiną:

— Ar būtinai aš privalau už
baigti liekanas to dinozauro? ...

Istorinis panašumas
Mokykloje per istorijos pamo

ka mokytojas sako:
— Generolas De Gaulle yra 

kaip Joana Arkietė — išgelbėjo 
Prancūziją.

— Kaip Joana Arkietė? — 
nustebo vienas mokinys. — O 
kada jis bus deginamas ant lau
žo? Parinko Pr. A.l

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvailes Avė. Tel. LE 4-6602

idelis pasirinkimas. Urmo kainos.
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt. 

P Atidaryta kasdien iki 7 v.v. šeštadieniais iki 2 v.p.p.

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

Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis.

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE

Sav. A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne LE 1-6165

NAUJAS SKYRIUS:

J. Dambrausko sporto reikmenų

krautuvėje, 295 Roncesvailes Avė.

Čia parduodamos ir lietuviškos 

muzikos plokštelės

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

Savininkas V.
teikia patarimus planuojantiems keliones
sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 
be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivdis, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT.

231-2661 231-6226
Turime plačių klijentūrą. Jieskome nuosavybių

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE x .

Taisomi televizijos, HLFI ir radijo aparatai Pardoodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilga praktika. 

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

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

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St W. (prie Keele) 

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

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

(fėlimos iš Howord Park Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 vj*. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 VJt. 
v.p.p. išskyrus treciedien. if sekmadienius.

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

DR. V. J. ME1LUVIEN6 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE. 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 • 4451 
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(I rytus nuo Dufferin SL)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

749 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 543 - 33ų0
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR [VAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3 -4912.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D;

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

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

OKULISTAS
L.LUNSK Y, R.O.

M.LUNSKY, O.D., M.S.C. 
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonų

NAM Ų,AUTOMOBILE 
KOMERCINIŲ IR KITI

draudi .o įstaiga

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

769 - 4612
769 - 4131
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1968 m. lapkričio 17, sekmadienį, 5 v.p.p 

Toronto Prisikėlimo auditorijoje
V. Krėvės-Mickevičiaus istorinė drama - premjera

MINDAUGO MIRTIS
VAIDINA HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS GRUPĖ "AUKURAS

RENGIA TORONTO P.P.S.K. "AUŠRA"

{ĖJIMAS — $2.00, JAUNIMUI IR PENSININKAMS — $1.00

® MONTREAL®

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS TORONTO

1968 metų lapkričio 24, sekmadienį, 4 valandų po pietų 
Programoje: iškilmingoji dalis ir vaidinimas

‘AUSROS&SUNUS’
- SOFIJOS ČIURLIONIENĖS - KYMANTAITĖS 4 VEIKSMŲ DRAMA.

VAIDINS ČIKAGOS ŠAULIŲ TEATRAS. REŽISORIUS — A. BRINKĄ
{ėjimas — $2.00, pensininkams ir moksleiviams — $1.00. Kviečiame visus tautiečus dalyvauti!
Rengėjai

o

•J TORONTO“1,
Toronto kroniką žiūr. ir 6 puslapyje

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Parapijos tarybos parengimų 

sekcija aptarė pagrindines gaires ry
šium su parapijos 40 metų įsisteigi- 
mo sukaktimi. Minėjimas įvyks gruo
džio 1, sekmadienį, 5 v.p.p., Bus pa
dėkos pamaldos bažnyčioje ir vaišės 
parapijos salėje. Norima kiek galint 
pakviesti daugiau veteranų — para
pijos steigėjų, kurie anais krizės lai
kais, ką tik atvykę iš Lietuvos, la
bai sunkiose aplinkybėse steigė Šv. 
Jono Kr. parapiją.

— Pakvietimai į iškilmes salėje 
gaunami sekmadieniais par. knygy
ne; taip pat galima juos užsakyti pa 
skambinant A. čirūnui 239-4548, V. 
Ottienei 531-0954 ir klebonijai EM 
4-7646. Ryšium su parengimu, šį 
penktadienį, 7.30 v.v., klebonijoje 
šaukiamas parapijos ponių pasitari
mas.

— Iš parapijos bažnyčios palaido
ti: Ona Jankauskaitė ir Mykolas Pau
lauskas. Velionių artimiesiems čia, 
Europoje ir Lietuvoje nuoširdi užuo
jauta. Taipgi nuoširdžiai užjaučiame 
O. Svarinskienę ir jos šeimą, mirus 
a.a. Juozui Svarinskui; Praną Bas
tį, mirus Lietuvoje jo sesutei a.a. 
Marcelei Tamošaitienei; Z. Sodonį, 
mirus Albertoje jo broliui a.a. Pra
nui Sodoniui.

— Šią savaitę lankoma: Bloor (i 
šiaurę nuo Bloor), Indian Grove, 
Wanda, Prince Rupert, Tyndall, 
Spencer ir Wilson.

— Tikybos pamokos vaikams — 
po 10 vai. pamaldų; jaunimo choro 
repeticijos taip pat po 10 vai. pamal
dų par. salėje.

— Kun. J. Staškevičius grįžo į To
rontą ir įsijungė į parapijos pasto
racinį darbą.

— Šį šeštadienį, 9 v.r., pamaldos 
už a.a. Joną Valatką; sekmadienį, 10 
v.r., už a.a, Gintauto Indrišiūno vėlę.

K. L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jo
no Kr. parapijos skyriaus susi
rinkimą^ įvyks lapkričio 17, sek
madienį, po 11 vai. pamaldų, ka
vinės patalpose. Visos draugijos 
narės prašomos dalyvauti. Kvie
čiamos ir viešnios.

Jaunųjų talentų vakaras. K. 
L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. 
par. skyrius ketina suruošti lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mą. Jaunimas, kuris lanko muzi
kos, dainavimo, baleto privačias 
studijas ir mokyklas, prašomas 
paskambinti telefonu vakarais: 
536-8896 A. Smailienei; 763- 
2529 p. Sirutienei, dienos metu 
— V. Otienei 531-0954.

Lietuvių papinėse šią savaitę 
pradedamas koplyčios stogo 
gelžbetonio liejimas. Kapinių 
lankymo dieną surinkta aukų 
Laisvės paminklo statybai $1,- 
151.60. Jei atsiras didesnis skai
čius asmenų, norinčių dar šį ru
denį statyti kapinėse paminklus, 
pamatai bus išliedinti artimoje 
ateityje.

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
Iš NUOSAVO BITYNO

ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

Skambinti tel. 534-0563

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Juozui Svarinskui, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame ve- 
lionies žmonai, vaikams ir artimie
siems.

— Lietuvoje mirus a.a. Marcelei 
Tamošaitienei, dukrą A. Puterienę 
giliai užjaučiame. Kaip užuojautą sa
vo mamytei, už velionę šv. Mišias už
prašė sūnūs Algis ir Romas lapkr. 
13 d., 8.20 v. ir lapkr. 20 d., 7.30 v.

— Mišios: šį penktadienį, lapkr. 
15, pradedamos gregorinės Mišios už 
a.a. Mykolą Slapšį. Jos sudarytos iš 
bičiulių laidotuvių metu užprašytų 
Mišių; šeštad., 7.30 v. — už a.a. V. 
Paulionienę, užpr. p. Kriaučiūnienės; 
830 v. — už a.a. V. Kartavičienę, 
užpr. kaip užuojauta artimiesiems p. 
p. Smigelskių ir Murauskų; 9 v. — 
už a.a. M. Tamošaitienę, užpr. p. Pu- 
terių; šį sekmad., 10 v. — už a.a. 
K. Grinkevičienę, užpr. p. Vitkūnie- 
nės; 11.15 v. — už a.a. Pijų ir Oną 
Sakevičius, užpr. artimųjų.

— Vėlinių novenos Mišios — kas
dien 8 v. ryto.

— Studentų choras ruošia naują 
repertuarą. Repeticijos atskirai: mer
gaitėms — šį trečiad., 7 v.v.; bern. 
— sekmad., 12 v. Chorui reikia bal
singų berniukų; suaugusių ch. repe
ticija — ketvirtad., 7.30 v.v. šv. Ce
cilijos šventės proga chorui padėko
ti arbatėlė — lapkr. 23 d. Suaugu
sių chorui reikia įvairių naujų bal
sų; vaikų choro repeticija — penk- 
tad., 6.30 v.v.

— Lituanistinis seminaras — penk- 
tad., 7 v.v. parapijos namuose.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos Toronto ir apylinkės vyrams, or
ganizuojamos Prisikėlimo par. Kata
likų Vyrų Dr-jos, bus gruodžio 6, 7 
ir 8 d.d. Marylake rekolekcijų na
muose, King City, Ont. Jas ves mons. 
Vyt. Balčiūnas. Registruotis pas 
pirm. VI. Sondą RO 9-0671 arba pa
rapijos raštinėje

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Birchview Cres., Clendenan Ave., El
lis Ave., Elora Rd., Idyllwood Cres., 
Oakview Ave., St. Clarens Ave., Val- 
leymede Rd.

— Praėjusią savaitę lankėsi ir pa
darė metinę vienuolyno bei parapi
jos vizitaciją pranciškonų provinci
jolas T. Leonardas Andriekus, OFM.

— Lapkričio 6 d. iškilmingoje va
karienėje buvo pagerbti kitataučiai 
geradariai — privatūs asmenys ir val
džios pareigūnai, kurie per 15 para
pijos gyvavimo metų jai, parapijie
čiams ir bendrai lietuviams yra pa
dėję. Tarp kitų garbingų svečių, da
lyvavo Toronto arkivysk. Ph. F. Po- 
cock, provincijos ministeris J. Ya- 
remko, metropolinio Toronto tarybos 
oirm. Wm. Allen, JAV konsulas B. 
G. Brigley ir kt. Gražioje kalboje 
arkivyskupas pastebėjo, kad dėkin
gumo dorybė šiais laikais esanti la
bai reta, užtat šios padėkos vakarie
nės mintis esanti tikrai girtina. Pri
ėmime taip pat dalyvavo lietuvių or
ganizuotos bendruomenės atstovai su 
Lietuvos gen. konsulu priešaky, ku
ris dėkojo visų lietuvių vardu. Pri
sikėlimo par. taryba visiems gerb. 
svečiams ir visiems talkinusiems- 
sioms nuoširdžiai dėkoja.

— Pakrikštyta Algio ir Rozinos 
Venslovaičių dukrelė Danutė Justi
na. Sveikinimai.

Dr. A. Valadka su Ponia išvy
ko atostogų iki gruodžio 11 d. 
Raštinėje jį pavaduoja dr. St. 
Pacevičius kasdien nu^ 5 v.n.n. 
iki 8 v.v., išskyrus trečiadienius 
ir šeštadienius.

L. K. KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ SĄJUNGOS TORONTO SKYRIAUS k ►
tradicinis

VAKARAS-BALIUS
ĮVYKS §. M. LAPKRIČIO 16, ŠEŠTADIENĮ, 7 v.v. *

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE. Į
SMAGŪS ŠOKIAI, LOTERIJA, PIGUS BUFETAS ;

(KOLDŪNAI, DEŠROS SU KOPŪSTAIS). >
Įėjimas $2.00. Valdyba

TORONTO ŠAULIŲ VL. PŪTVIO KUOPA 
LAPKRIČIO 23, ŠEŠTADIENĮ, 

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE
RENGIA TRADICINI

VAKARĄ-ŠOKI US
Programoje: Čikagos šaulių teatras suvaidins linksmą komediją: 
bus turtinga loterija, bufetas, nemokami užkandžiai ir kava 

ŠOKIAMS GROS D AMICO ORKESTRAS
Pradžia — 7 vai. vakaro. Bilietai — $2.00
Visus dalyvauti kviečia Kuopos valdyba

“TAURO”KLUBO
MEDŽIOKLĖS BALIUS - ŠOKIAI 

lapkričio 23, šeštadienj, 7 vai. vakaro, 

LIETUVIŲ NAMUOSE, 1129 DUNDAS ST. W.

Egzotiškos žuvies ir žvėrienos patiekalai

Linksma nuotaika. Įėjimas tik $1.00

1968 m. gruodžio 1, sekmadienį, 
3 vai. p.p., Brockton High School 

auditorijoje (Bloor-Brock) 
Vilniaus operos solisto 

VIRGILIJAUS NOREIKOS 

atsisveikinimo koncertas
NAUJA PROGRAMA

Solistui akompanuoja Vilniaus operos koncertmeisterė 
ŽANETA NOREIKIENĖ

Įėjimas — $3.00, moksleiviams — $1.00.
Bilietai gaunami Margio vaistinėje — Roncesvalles — 

Howard kampas ir prie įėjimo.

Naujosios PLB švietimo tary
bos posėdis Įvyko lapkričio 9 d. 
Toronte. Aptarta sekančiųjų me
tų, kurie yra lietuviškosios šei
mos ir mokyklos metai, progra
ma. Pagrindiniu uždaviniu nu
matomos lietuviškųjų mokyklų 
varžybos įvairiose srityse ir mo
kytojų atžymėjimas. Oficialiai ir 
detaliai ši programa bus pa
skelbta po PLB valdybos posė
džio Klevelande lapkričio 23 d. 
Tada bus paskelbta ir PLB 
švietimo tarybos sudėtis, kuri, 
pagal statutą, reikalinga PLB 
valdybos patvirtinimo.

Naują Kanados Lietuvių 
Bendruomenės švietimo komisi
ją sudaro: pirm. L. Tamošaus
kas, vicepirm. J. Andrulis, pro
tokolų sekretorė Aid. Bušinskai- 
tė, aplinkraščių sekr. V. Tasec- 
kas, ižd. R. Kutkienė, narė L. 
Senkevičienė. Pirmame savo po
sėdyje komisija sudarė detalią 
PLB seimo paskelbtiems 1969 
lietuviškos šeimos ir švietimo 
metams programą, tikėdamasi 
dar papildyti PLB švietimo ta
rybos paskelbsima programa. 
Taip pat komisija nutarė 1969 
m. kovo 22 d. šaukti Kanados 
šeštadieninių mokyklų mokytojų 
suvažiavimą Toronte, švietimo 
komisijos pirmininko adresas: 
236 Dovercourt Rd., Toronto 3, 
Ont.

Koncertas-vakarienė. Ši šešta
dieni, 7 vai. vakaro, Prisikėlimo 
parapijos salėje N. Pr. Marijos 
seserų vienuolijos auksinio ju- 
bilėjaus koncertas - vakarienė. 
Programoje — sol. R. Mastienė, 
smuikininkas Stp. Kairys, jau
noji poetė L. švėgždaitė. Prieš 
vakarienę nuo 6.30 v. — koktei
lis. Vakarienei pakvietimus ga
lima dar gauti pas L. Muraus
kiene tel. 763-6984 arba Lietu
vių Vaikų Namuose 534-5773.

“Mindaugo mirtis”, istorinė 
V. Krėvės drama, bus vaidina
ma Toronte šį sekmadieni, lap
kričio 17 d.. 5 v.p.p., Prisikėli
mo salėje. Hamiltono aukurie- 
čiai smarkiai ruošiasi. Žiūr. skel
bimą.

Latvių nepriklausomybės pen
kiasdešimtmetis Toronte bus mi
nimas lapkričio 17, šį sekmadie
ni. 5 v. p.p., Massey Hall. Ta 
proga, po iškilmingosios dalies, 
numatytas koncertas. Lietuvių 
pareigūnai yra pakviesti daly
vauti. Be to, Kanados Latvių Fe
deracija rengia tautodailės — 
rankdarbių parodą lapkričio 15, 
ši penktadienį, 8 v.v., Royal On
tario Museum, Avenue Rd. — 
Bloor St. Parodos atidarymo 
proga bus priėmimas.

Toronto latvių teatras lapkri
čio 23, šeštadienį, 6 v.v., Bick
ford Park High School salėje, 
777 Bloor St. W., vaidins lietu
vio rašytojo Algirdo Landsber
gio dramą “Penki stulpai tur
gaus aikštėje”. Suprantantiems 
latviškai verta nueiti. Bilietai — 
$3.
~ LIETUVIŲ MAISTO KRAUTUVEI 
reikalingas pardavėjas ir pardavėja. 
Pardavėjui patyrimas ir šoferio lei
dimas pageidaujamas, bet nebūtinas. 
Skambinti tel. 535-1258.

Sv. Kazimiero par. žinios
— Bazaras pirmą vakarą davė pa

jamų virš $1300. Tikimasi, kad pa
vyks gerai, nors gal ir nepasieks pra
ėjusių metų pelno dydžio.

— Daug yra sergančių. Sunkiai ser
ga: Domicėlė Brazauskienė — Royal 
Victoria ligoninėje; Jonas Kodis — 
Montreal Convalescent ligoninėje, 
Dailidienė — Jean Talon ligoninėje 
ir Petronėlė Bandžiuvienė St. George 
ligoninėje.

— Gydosi ligoninėse: M. Cekaitie- 
nė — Royal Victoria, J. Kalinauskas 
— Montreal Convalescent, E. Andre- 
jauskaitė — Institut Cardiologiųue, J. 
Pečkaitis — S. Cabrini, J. Šlapelis — 
Montreal Protestant, Alf. Stankevi
čius — St. Charles Borromee, Violeta 
Puzarauskienė — Jewish of Hope, M. 
Bernotavičienė — Grace Dart, Jg. 
Skikas — Residence D’Anjou Ltd.

— Prisitaikant prie dabarties litur
ginių reikalavimų, planuojama atitin
kamai pertvarkyti didįjį altorių. Dėl 
jo pertvarkymo yra skirtingų nuo
monių.

— Parapijos choras, vadovaujamas 
mūz. Ambrozaičio,-pradėjo darbą. At
sirado naujų choristų ir norima iš
mokti naujų dalykų. Sėkmės ir iš
tvermės.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va $238.67.

Aušros Vartų par. žinios
— Lapkričio 4 d. parapijos komi

tetas svarstė dabartinio mūsų alto
riaus ir presbiterijos atnaujinimo bei 
pertvarkymo klausimus. Sis dalykas, 
jau seniai beveik visų bažnyčių atlik
tas, mūsų parapijoje vis dar buvo 
studijuojamas ir diskutuojamas. 
Sprendimas nėra lengvas, nes čia nė
ra vien tik lėšų klausimas. Norima, 
kad išliktų dabartinis mūsų švento
vės charakteris, stengiantis viską pri

taikyti prie dabartinių, popiežiaus ap
robuotų, liturginių potvarkių. Para
pijos komitetas lapkričio 4 d. galuti
nai priėmė ir patvirtino mūsų bažny
čios presbiterijos pertvarkymo pro
jektą. Pertvarkymo darbai bus tuoj 
pradėti. Tikimės, kad Kalėdoms per
tvarkymas bus baigtas.

— Šventos Onos Draugija šaukia 
savo narių susirinkimą šį sekmadienį, 
lapkričio 17, Aušros Vartų parapijos 
salėje po 11 v. Mišių. Draugijos val
dyba kviečia visas nares dalyvauti, 
šv. Onos Draugijos valdyba šiais me
tais ruoš Naujųjų Metų sutikimą.

— Sveikiname Rūtą-Mariją Semo- 
gaitę ir Ronaldą Petrą Peroff, sukū
rusius naują šeimos židinį.

.— Praėjusį sekmadienį surinkta 
$223.00.

— Parapijos fondui paaukojo $20 
p. Buzai; po $10: K. Giedraitis, Ma
rija, Povilas ir Stasys Katinai ir p. 
Šipelis.

Diskusinis “Lito” pobūvis. Ši 
sekmadieni, lapkričio 17 d., 3 
v.p.p., Aušros Vartų parapijos 
salėje įvyks diskusinis “Lito” 
pobūvis. Diskusijoms parinktos 

’dvi labai aktualios temos: “Li
to” priklausymas Lygai, kurią 
referuos pirm. J. Bernotas; “Li
to” palūkanos už santaupas ir 
paskolas, kurią referuos ved. P. 
Rudinskas. Pirmajai temai kore- 
ferentu sutiko būti A. Gražys, o 
antrajai — P. Barteška^ (ne A. 
Blauzdžiūnas, kaip anksčiau bu
vo paskelbta). Pertraukos metu
— kava. Visi kviečiami daly
vauti.

“Baltijos” vajus. Anksčiau 
gauta $525. Dabar gauta: po $10
— J. J. žitkauskai; po $5 — 
V. L. Sniečkai (Elora, Ont.), A. 
M. Petrauskai. Iš viso gauta 
$545. Didelis ačiū. Pr. R.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš 9 %
Nekiln. turto iš 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki S10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

. .5.¥4%
6.0 %

6.5 %

MOKA UŽ:
Depozitus
Šerus....................
Term. ind. 1 met.
Term. ind. 2 met.

Nemokamas gyvy bės draudimas 
iki $2.000 bendros šėru ir depozitų 
sumos.

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

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG'D 

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

TORONTO, ONT.

B. NAUJALIS, turintis sveikatos 
kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienų metų medicinos teorini li
gonių priežiūros kursą ir dabar pa
skirtas atlikti keturių mėnesių prak
tiką Toronto General, Sick Children, 
Toronto Western ir Riverdale ligoni
nėse po vieną mėnesį kiekvienoje. 
Dėl tos priežasties jo sveikatos kli
nika veiks tik nuo ketvirtos valandos 
po pietų ir šeštadieniais visą dieną. 
Kreiptis telefonu LE 3-8008.

“Dainos” susirinkime pas E. 
Ališauskienę ir V. Moklickaitę 
dalyvavo anksčiau gyvenusios 
Toronte dainietės: St. Grigaitie
nė ir N. Kaveckienė iš Čikagos. 
Pastaroji Kalėdų proga įteikė 
$10 dovaną seneliams. Dėkoja
me už p.p. Kaveckų dažnas do
vanas. Taipgi dėkojame mieloms 
šeimininkėms už gražų susirin
kimo priėmimą. M. F. Y.

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

Fleet Electric Co. Ltd. I 
ELEKTROS RANGOVAS

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

973-7194. Sav. A. Čbponis

BARONESSA
BEAUTY SALON :

! 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 ;
’ (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė < 
• A 4k 4k A A A A A A dk A , Ai J

ATLIEKU GRINDŲ ATNAUJINIMO 
(SANDING), POLIRAVIMO IR BLIZGINIMO DARBUS. 

SKAMBINTI ALFONSUI TORONTE TEL. LE 6-2805

Padėkos vakarą savo gerada
riams kitataučiams suruošė Pri
sikėlimo par. taryba, kuriai pirm, 
dr. J. S u n g a i 1 a . Be gausaus 
būrio kitataučių, dalyvavo ir vi
sa eilė lietuvių. Pradžioje sve
čiai bei viešnios buvo pavaišin
ti gėrimais, o paskui — šilta va
kariene. Pranešėjas L. Matukas 
anglų kalba pristatė žymiuosius 
svečius ir pakvietė dr. J. Sun- 
gaila prabilti tarybos vardu. Jis 
ilgesnėje kalboje išreiškė padė
ką Tėvams pranciškonams, pa
sauliečiams ir kitataučiams, pri- 
sidėjusiems prie parapijos orga
nizavimo. Žymiųjų geradarių 
tarpe buvo ir žydų tautybės Mar
gelius, kurio dėka parapija pra
džioje galėjo naudotis “Players” 
kino teatro sale pamaldoms dve
jus metus be jokio atlyginimo. 
Provincijolas T. L. Andriekus, 
OFM, kalbėjo tėvų pranciškonų 
vardu. Gen. konsulas J. Žmuv 
džinas, be padėkos žodžio, trum
pai išdėstė Lietuvos istoriją ir 
lietuvių kovas. Dar kalbėjo min. 
J. Yaremko ir arkiv. Ph. F. Po- 
cock. Pastarasis pareiškė savo 
pasididžiavimą lietuviais, pagy
rė lietuvių darbštumą ir salės 
puošnumą, kurio neradęs kitose 
panašiose salėse. Prisiminė savo 
pirmąją pažinti su lietuviais 
Winnipege, gėrėjosi Winnipeg© 
lietuvių bažnyčia ir Toronto jau
nimo choro atlikta programa 
bei choro dirigento kun. Br. 
Jurkšo dirigavimu. Mišrus jau
nimo choras svečiams padaina
vo keletą lietuviškų dainų, im
ponuodamas savo apranga, lai
kysena, judrumu ir gražiu dai
navimu. Bvs.

Du katalikų kunigai, žydų kil
mės, darys pranešimus Toronte 
ši sekmadienį, lapkričio 17, ka
talikų informacijos centre, 830 
Bathurst St. Kun. Bruno Hussar, 
domininkonas, kalbės per 12 v. 
Mišias, o kun. prof. G. Baum. 
augustinijonas. skaitys paskaitą 8 
v. v. apie naująją savo knygą 
“The Credibility of the Church 
Today”. Pirmasis yra atvykęs iš 
Jeruzalės, antrasis gyvena To
ronte. Įėjimas į paskaitą — $2.

“D a i n o s” grupės vakaras 
įvyks lapkričio 30, šeštadienį. 
Šv. Jono Kr. par. salėje, grojant 
gerai muzikai ir dainiečių gra
žiai sukurtoj nuotaikoj. Norime 
priminti, kad tai bus proga pri
sidėti prie Kalėdų stalo Vokie
tijoje likusiems seneliams ir li
goniams. Kviečiame visus!

K. L. K. Moterų Draugijos 
Delhi skyrius lapkričio 9 d. pa
minėjo savo veiklos dešimtmetį 
poezijos - muzikos vakaru. Iš To
ronto buvo nuvykusios: centro 
valdybos pirm. dr. O. Gustainie
nė, V. Ottienė ir A. Kuolienė.

Daugelis “TŽ” skaitytojų To
ronte ir kitose vietovėse pasta
ruoju metu skundžiasi, kad laik
raštį gauna žymiai vėliau. Tai 
pašto kaltė. “TŽ” administracija 
laikraštį išsiunčia reguliariai, 
kaip ir seniau, antradienio vaka
rais. Jo pristatymas adresatams 
yra paštininkų rankose. Dėl su
vėlinto pristatymo patartina tei
rautis vietinėjje pašto įstaigoje.

Lietuvių studentų vakaras — 
“initium semestri” įvyko lapkri
čio 9 d. šv. Jono Kr. parapijos 
tų. Ta proga buvo pasišokta bei 
salėje. Dalyvavo apie 50 studen- 
susipažinta su naujais studen
tais. Būtų gera, kad lietuviai stu
dentai turėtų savo koresponden
tą, kuris reguliai rašytų “TŽ” 
apie studentų veiklą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems už 

lankymą manęs sunkios ligos metu 
ligoninėje ir namuose; už gėles, do
vanas ir laiškus. Ypatinga padėka 
kun. klebonui P. Ažubaliui, Tėvui 
Pauliui, OFM, dr. G. Girdauskaitei- 
Szabo, dr. J. Urbaičiui, Sv. Jono 
Kr. ir Prisikėlimo parapijų katali
kių moterų draugijų narėms, kun. 
J. Budzeikai, MIC; ponioms V. Ot
tienei, A. Puterienei, O. Eižinienei, 
M. Norkienei, A. šimkevičienei už 
rekolekcijų metu aukotas šv Mišias, 
kad greičiau pasveikčiau.

Jūsų nuoširdūs linkėjimai ir pa
guoda padėjo man pakilti iš antros 
sunkios ligos. Dabar, jausdamasi svei
ka, labai, labai dėkoju visiems.

Vera Steponaitienė




