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50 Latvijos gimtadienis 
ALFREDS VINCELS

“Latvija — Amerika” redaktorius
Latvija, paskutinė iš Baltijos valstybių, savo nepriklauso

mybę paskelbė prieš 50 metų lapkričio 18 dieną. Ką reiškia 
šiandieną Lapkričio 18-oji latvių tautai? Trumpame nepriklauso
mybės laikotarpyje tai buvo šventė ir džiaugsmo diena, šventė 
ji tebėra ir šiandieną, bet ar ji yra ir džiaugsmo diena? Latvių 
tauta, kaip ir jos broliai lietuviai bei estai, nebegyvena laisvėje — 
velka sunkų svetimą jungą. Taigi, Lapkričio 18-oji nebegali būti 
džiaugsmo diena, tačiau ji yra pasididžiavimo diena, nes prieš 50 
metų buvo pasiekta nepriklausomybė, o per 22-jus laisvės metus 
padaryta tiek, kad ir kitos pasaulio valstybės turėjo tai su nuo
staba pripažinti.

Lapkričio 18-oji šiandieną yra daugiau susikaupimo, svars
tymo diena, ar viskas praeityje buvo padaryta taip, kaip tėvynė 
įpareigoja. Tai kartu proga įvertinti tai, kas padaryta, kad įžvelg
tume klaidas, kad patobulintume atliktus darbus ir pasiryžtume 
neatliktiems darbams.

★ * *
Ne tiktai nulenktom galvom, bet ir žodžiais dera prisiminti, 

kiek atsiėjo Lapkričio 18-oji prieš 50 metų. Iškovotoji laisvė bei 
ryžtas ją išlaikyti buvo apmokėti krauju, Sibiro kančiomis, ne
kaltų aukų dejavimais, dviejų karų kapinynais, dešimtadalio gy
ventojų tremtimi. Išmintingi žmonės kartais klausia, ar tokia 
maža tauta galėjo mokėti tokią duoklę ir ar įmanoma dar kartą 
ateityje ją pakartoti? Pasaulyje netrūksta išminčių ir jų patarimų. 
Draugai ir nedraugai pataria užmiršti tai, kas buvo, ir pasitenkinti 
“nauju patriotizmu”. Net ir patys latviai daug diskutavo savo 
legijonierių dalyvavimą II D. kare, klausdami — kokia buvo jo 
prasmė. Dėl tos savo neišminties latviai buvo peikiami, barami, 
baudžiami, šmeižiami ir persekiojami. Į visa tai latviai turi tik 
vieną atsaką: leiskite mums ir toliau gyventi savo neišmintimi, 
nes ji yra ne kas kita, kaip natūralus laisvės polėkis. Patarėjams 
nežinomos yra kančios, kurios neišmintinguosius slegia jau 28 me
tai. Jos stiprina ryžtą vėl atgauti laisvę. Dėlto tebūnie palaiminta 
anoji neišmintis! Tautos kova už laisvę nėra šalto apskaičiavimo 
padaras.

★ ★ ★
Lapkričio 18-ąją tenka pasvarstyti,, kas darytina ateityje, kad 

laisvės kova būtų sėkmingesnė nei ligi šiol. Yra daug uždavinių 
ir visi jie dideli. Vienas svarbiausių, galbūt pats svarbiausias užda
vinys — tvirtas ir veiksmingas visų trijų Pabaltijo tautų bendra
darbiavimas. Tiesa, toks bendradarbiavimas yra visur, kur tik gy
vena estai, latviai ir lietuviai, tačiau bendras frontas dar nėra nei 
pakankamai tvirtas, nei platus. Pvz. šiemet Toronte buvo surengta 
baltiečių savaitė, bet jos sėkmė buvo nedidelė — nepavyko at
kreipti platesnio kanadiečių visuomenės dėmesio. Net patys baltie- 
čiai kaikuriuose parengimuose nebuvo gausūs. Neseniai turėjome 
Toronto dienraštyje “The Telegram” skaityti, kad baltiečių tautos 
gyvena Balkanuose... Tai Įrodymas, kad reikia suaktyvinti bendrą 
Pabaltijo tautų veiklą. Neįmanoma šiame straipsnyje nurodyti 
priemones bei kelius sėkmingesnei veiklai, kad Pabaltijo kraštų 
laisvės atgavimas būtų paspartintas. Nebent galima būtų pagei
dauti, kad kiekviename laisvojo pasaulio krašte ne tik veiktų bal
tiečių federacija, bet ir sudarytų bendrą pasaulinę organizaciją, 
kuri planuotų ir koordinuotų. Tada baltiečiai taps jėga, su kuria 
reikia skaitytis. Ypač JAV-ių lietuviai, kurie ten yra gausūs, ga
lėtų daug prisidėti prie bendros organizacijos sudarymo. Mes 
turime atmesti menkavertiškumo kompleksą, kad esame silpni, 
maži ir nieko negalime. Mes dar pilnai neįžvelgiam, kad ne tik 
daug galime, bet ir esame labai reikšmingi. Jei kada menkystės 
jausmas ar abejonė bando skverbtis į mūsų širdis, pagalvokime, 
kas būtų šiandieną, jeigu mūsų čia nebūtų. Baltijos valstybių 
klausimas seniai jau būtu nubrauktas iš pasaulio problemų sarašo, 
jei tremtyje nebūtų veiklių baltiečių. Bet iki šiol tai nepadaryta 
— Pabaltijo klausimas tebėra atviras ir laukia teisingo spren
dimo. Baltiečių buvimas užsieniuose Maskvai yra labai nemalonus. 
Dėlto rusai stengiasi kiršinti ne tiktai pavienius baltiečius, bet 
ir ju tautas, sėdami tarp jų nesantaika bei nepasitikėjimą, kad 
tuo būdu sumažintų jų pajėgumą. Maskva bijo baltiečių. nes jie 
yra pasaulio sąžinės judintojai, veikią ir viešąją opiniją. Ir kol jų 
bijoma, tol jie nėra pralaimėtojai. ____

KANADOS ĮVYKIAI

Sirsnigi sveicieni latviešu 
braliem Latvijos nealkaribas 

pasludinašanasi50. gadadiena!
Politika mažais žingsniais

PROKOMUNISTINĖ KONFERENCIJA
“Taikos” konferencija rengia

ma lapkričio 28 — gruodžio 1 
d.d. Montrealyje. Kadangi ren
gėjų eilėse yra prokomunistinis 
Taikos Kongresas, iš S. ir P. 
Amerikos suvažiavusiem 2.000 
delegatų turbūt rūpės tik vie
nas klausimas — JAV veiksmų 
pasmerkimas Vietnamo kare. 
Pranešėjais pakviesti trys S. 
Vietnamo ir du komunistų par
tizanų atstovai, kairiųjų pažiū
rų opozicijos vadas Gvajanoje 
Cheddi Jaganas, Kvebeko Moky
toju Sąjungos pirm. R. Laliber- 
te ir Toronto raudonasis rabi
nas A. Feinbergas. Montrealio 
policijos viršininkas J. P. Gil
bertas pareikalavo, kad Kana
dos vyriausybė neišduotų įva
žiavimo vizų žinomiems agitato
riams ir revoliucininkams, ramy
bės drumstėjams. Premjeras P. 
E. Trudeau atsisakė šį reikala
vimą patenkinti. Jo nuomone, 
Kanada negali uždrausti laisvų 
diskusijų taikos klausimu. Imi
gracijos ministerija yra pana
šios nuomonės: svečiai gali kal
bėti apie revoliuciją ir netgi 
kelti jos idėją uždarose grupė
se, bet jiems neleidžiama vieša 
revoliucinė veikla.

Premjeras P. E. Trudeau 
Kingston© universiteto studen
tams oasakė kalbą, susilaukusią 
kritiškų komentarų spaudos pus
lapiuose. P. E. Trudeau didžiau
siu pavojum šiame kontinente 
laiko ne fašizmą, komunizmą, 
tarnkontinentines raketas, bet 
pilietinio karo grėsmę Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Daug 
kas stebisi tokia premjero lo- 
£ka ir jam bando priminti 

Miuncheno konferenciją, Čeko
slovakijos išdavimą Hitlerio Tre
čiajam Reichui, ši neapgalvota 
nuolaida Europą įstūmė į II D. 
karą. Dabartinė būklė yra labai 
panaši į anuometinę, tik dabar 
Čekoslovakiją užgrobė sovietinis 
imperializmas. Sovietų apetitui 
sumažinti yra būtina tvirta ir 
vieninga Vakarų pasaulio laiky
sena. Premjeras P. E. Trudeau, 
užuot rėmęs bendras pastangas 
šia linkme, vis dar kalba apie 
Kanados paramos apkarpymą 
Atlanto Sąjungai ir revoliuciją 
Amerikoje.

Ontario Gydytojų Draugija 
nuo 1969 m. balandžio 1 d. 10% 
padidins mokesčius pacientams 
už gydytojų paslaugas. Tai bus 
jau penktas gydytojų atlyginimų 
padidinimas nuo 1958 m. Pa
cientui už vizitą pas gydytoja 
1958 m. reikėjo mokėti $3, už 
gydytojo atsilankymą namuose 
— $5. šiuo metu už tokias pa
slaugas pacientas moka $5 ir $7. 
Numatomas gydytojų atlyginimo 
padidinimas nebus vienodas — 
už kaikurias paslaugas jis gali 
pak’lti net 15%. už kitas — 
mažiau, bet vidurkis sieks 10%.

Kvebeko provinciniu alkoho
lio krautuvių pardavėjų ir san
dėlių darbininku streikas, pra
dėtas š.m. birželio 26 d., staiga 
tapo politine bomba, kai polici
ją Kvebeko Vanier priemiesty
je aotiko sandėli su $100.000 
vertės alkoholio. Melchers fir
mos degtinę Į ši slanta sandėli 
buvo atgabenę Union National* 
atstovui J. Adelard D’Anjou pri
klausančios transporto bendro-

NulteUe j 9-tę p»l.

JAV rinkimų atgarsiai • Naujasis prezidentas • Jo didieji rūpesčiai 
GEDIMINAS GALVALapkričio 5 d. įvykę rinki

mai įsiūbavo kraštą. Vyko kie
ta, šalta, bet aštri kova ištisus 
metus. Kaikuriuos varžovus nu
šalino partijų suvažiavimai, ku
rie ir šiais metais pasižymėjo 
cirko išdaigomis, kapitalo spau
dimu ir tragiška įtampa, kurią 
dengia paslaptis. JAV-ės greitai 
išaiškina kriminalinius nusikal
timus, pvz. turtuolių vaikų gro
bikus, tačiau politines žudynes 
— prezidento J. F. Kennedy, jo 
brolio R. Kennedy tragedijas te
bedengia keistas šydas. Bandę 
jį pakelti sulaukė mirties spren
dimo.

Šiuose rinkimuose buvo išryš
kinti jau seniai žinomi krašto 
negalavimai. Valstybinė santvar
ka, o ypač rinkimų tvarka, jau 
atgyveno savo dienas. Rinki
muose vis daugiau sveria kapi
talo spaudimas. Gyventojai lau
kia seniai atidėliojamų klausi
mų sprendimo. Virš 9 mil. rin
kikų, kurių žymios dalies me
tinės pajamos prašoka $16,000, 
pasisakė už “trečią partiją”, tre
čiąjį varžovą, buvusį boksininką, 
prekybininką George Wallace, 
kurio besikartojančiose kalbose 
aidėjo kaikurios Hitlerio gaidos.

Mažumos prezidentas
Viešosios nuomonės stebėtojai 

iš anksto skelbė, kad respubli- 
kininkas R. Niksonas pranešes- 
nis už demokratą HubertHumph-

Įteikta premija 
Antanui Vaičiulaičiui

Lapkričio 16 d. Montrealio 
Akademinis Sambūris atšventė 
20 metų veiklos jubilėjų puoš
nioje Le Chateau Champlain 
viešbučio salėje. Iškilmingo va
karo įvykių centre — Vinco Krė
vės vardo literatūrinės premi
jos įteikimas Antanui Vaičiu
laičiui už noveles “Gluosnių dai
na” ir jaunų Montrealio lietu
vaičių pristatymas.

Pirmasis Sambūrio pirminin
kas dr. P. Lukoševičius atida
rymo žodyje suminėjo įsikūrimo 
sąlygas ir darbus. Po dviejų de
šimčių metų sambūriečiai turi į 
ką atsigręžti: jo ribose kūrėsi 
pirmoji tautinių šokių grupė, 
buvo rengiami kultūriniai vaka
rai su paskaitomis, koncertai, 

k skiriamos stipendijos paramos 
reikalingiems studentams ir 
įsteigta literatūrinė $500 premi
ja, kuri jau įteikiama septintą 
kartą (gražus pavyzdys pasitu
rinčiom profesijonalų organiza
cijom!).

V. A. Jonynas, pristatydamas 
“Gluosnių dainos” autorių, pa
vadino ji tyliuoju Vaičiulaičiu, o 
“Gluosnių dainą” — elegijomis. 
Jis kalbėjo: “šį vakarą mes nu- 
silenkiam Antanui Vaičiulaičiui, 
mūsų literatūros klasikui. Jei 
mūsų vaišės ir gera nuotaika te
bus vien hibisko gėlė, žydinti tik 
vieną naktį, mes grįšim žinoda
mi, kad atvėrus Vaičiulaičio kū
rybos tomelius, mums atsivers 
visu platumu amžinas lietuviško 
kųrybingo žodžio ošimas.”

Antanas Vaičiulaitis, padėko
damas už premiją, paskaitė hu
moru nuspalvintą ištrauką iš 
“Cipsinčio žvirbliuko”.

Programos pabaigoje Sambū
rio sekretorė S. Piečaitienė pri
statė svečiams lietuvaites: D. 
Blauzdžiūnaitę. B. Kuncevičiūtę, 
L. Gedvilaitę, L. žižytę, V. Mu
rauskaitę, V. Adomaitytę ir L. 
Bakaitytę.

Dalyvavo būrelis svečių ir iš 
Toronto: mergaičių palydovų 
tarpe net trys — A. Masionis, 
A. Paškauskas ir R. Tamulio- 
nis: K. B. Manglicai, A. N. Ba
neliai ir dr. J. ir A. Songailos. 
Iškilmei vadovavo Sambūrio pir
mininkas A. Kličius. A. 

rey, tačiau nesurinksiąs pusės 
rinkikų balsų. Numatymas nevi
siškai " pasiteisino. Demokratų 
partijos kandidatas surinko žy
miai daugiau balsų ir rinkimus 
pralaimėjo labai 'mažu balsų 
skirtumu, lyginant su laimėtoju.

Abu — demokratas ir res- 
publikininkas — tesurinko po 
43% balsų, tačiau Niksonui pa
vyko gauti daugiau elektorių, t. 
y. laimėti jų persvarą. Nifcso- 
nas nesurinko net pusės balsa
vusių rinkikų balsų. Jis paskelb
tas laimėtoju tegavęs kelių de
šimčių tūkstančių balsų daugu
mą iš 72 mil. balsavusių. Taigi 
37-sis JAV prezidentas yra ma
žumos prezidentas. Tokiais bu
vo Linkolnas, Klevelandas, Wil- 
sonas, Trumanas' ir Kennedy, 
nes jie nesurinko 50% rinkikų 
balsų.

Laimėtojas
Šie rinkimai dirgino ne tik 

varžovų, bet ir rinkikų nervus. 
Balsus skaičiuojant laimėjimas 
svyravo, kaip miligraminės 
svarstyklės. Abiem, rinkiminėm 
mašinom -kenfcė “trečioji parti
ja”. t ■

R. Niksonas nuo pat.vaikys
tės pakėlė daug vargo. Jis pra
laimėjo 1960 m. prezidentinius 
rinkimus ir 1962 m. jam nepa
vyko atsisėsti net Kalifornijos 
gubernatoriaus kėdėn. Jis užgrū
dintas, kantrus, praktiškas, visas 
priemones mokąs panaudoti ko
voje, gudrus, bet jam reikia dar 
įrodyti, kad jis turės pakanka
mai išminties įgyvendinti savo 
paties šūkį: nurodyti tautai tiks
lus ir juos įgyvendinti.

Šį kartą Niksoną lydėjo lai
mė. Pakartotinis pralaimėjimas 
vertė respublikininkus surikiuo
ti jėgas. Demokratai pergyveno 
sunkmetį. L. B. Johnsono pre
zidentavimas nebuvo atžymėtas 
laimės ženklu. Vietnamo karas, 
prasidėjęs Eisenhowerio laikais, 
kraštą išvedė iš pusiausvyros. 
Ūkinis netikrumas, mokesčių pa
kėlimas, infliacija, rasinė kova, 
demokratų tarpusavio nesutari
mai retino Humphrey eiles. De
mokratų kandidato parinkimas 

Lotvės kanklininkės savo dainomis primena prarastą tėvynę, jos 
ilgesį ir laisvės kovą Nuori. J. Ligerio

nebuvo laimingas. Jam nepavy
ko sudrausminti savos partijos. 
Net demokratų spauda atsisakė 
savąjį kandidatą remti. Jo finan
siniai ištekliai rinkimų reika
lams buvo menkesni. Humph
rey, tinkamas partiniame cirke 
žaisti, rinkiminėje kovoje nebu
vo nuoseklus. Dalis darbininkų 
jam atsuko nugarą. Jo ištikima 
gvardija teliko negrai, pastūmė
ję baltuosius nenoromis pasuk
ti veidą į Niksoną.

Didžioji našta
Kiekvienas laimėjimas prašo

si pateisinimo. R. Niksonas įro
dė sugebėjimą rinkiminėje ko
voje. Ar jis pateisins viltis vals
tybiniame darbe? Šį klausimą 
aptarsime kitame straipsnyje.

R. Niksonas nebuvo įtakingas 
paveikti rinkikus, kad jie pakeis
tų senato ir atstovų rūmų vei
dą. Senate ir kongrese yra de
mokratų persvara. Senate res- 
publikininkai telaimėjo penkias 
vietas. Naujasis senatas yra li- 
berališkiau nusiteikęs už bu
vusį.

Naujasis prezidento pavaduo
tojas Agnew Spiro, Niksono ma
nymu, rinkimuose tik jaih pa
kenkęs. Ar jis, kuriam numato
ma didesnė įtaka užsienio poli
tikoje, kaip senato pirmininkas 
sugebės palenkti senatorius? L. 
B. Johnsonas, nepaprastai su
manus parlamentinis žaidėjas, 
daug vargo bekovodamas su par
tijos senatoriais.

Respublikininkai laimėjo se
nate penkias naujas vietas. At
stovų rūmuose įvyko visai ne
žymus pakitimas. G. Wallace pa
glemžė balsus pietinėse valsti
jose iš demokratinio kandidato į 
prezidentus, tačiau už jį balsa
vę rinkikai atidavė savo balsus 
už demokratų partijos atstovus.

R. Niksonas, mažumos prezi
dentas, turės prisitaikyti esan
čiai tikrovei, neerzinti daugumos 
senate ir atstovų rūmuose, kurie 
ir toliau slinks seno įsibėgėji
mo kryptimi. Didžiųjų polėkių 
prezidentui daugeliu klausimu 
reikės tenkintis mažųjų žings
nių politika, kuri vargu ar iš
spręs jau seniai atidėliotus, bet 
degančius klausimus.

Laisvės! Laisvojo pasaulio latviai savo dainomis ne tik. gaivina lais
vės viltį, bet ir žadina kovos ryžtą Nuotr. J. Ligerio

Pasaulio įvykiai |
ATLANTO SĄJUNGOS KRAŠTO APSAUGOS IR UŽSIENIO 

REIKALŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJA Briuselyje vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, Įspėjančią Sovietų Sąjungą vengti veiksmų, 
kurie sudarytų grėsmę Europai ir .Viduržemio jūros valstybėms. 
Atlanto Sąjungos nariai tokiu atveju būtų priversti imtis atitin
kamų priemonių. Konferencijoje nedalyvavo Prancūzija, bet jos 
vyriausybė pritarė priimtai rezoliucijai. Atlanto Sąjungos gene
ralinis sekr. Manlio Brosio įspėjo konferencijos dalyvius, kad pa
vojingiausias sovietų žingsnis būtų Jugoslavijos ir Albanijos už
ėmimas, nes Sovietų Sąjunga tada įsitvirtintų Viduržemio jūroje. 
Amerikiečių valstybes sekr. D. Rusk užtikrino konferencijos daly
vius, kad naujasis prezidentas R. Niksonas, perėmęs vyriausybės
vadžias, nepakeis JAV įsiparei
gojimų Europai. Didžiausią rū
pesti visiems sudarė neaiški Ka
nados laikysena, premjero P. E. 
Trudeau pažadas peržiūrėti visus 
planus ir sumažinti karinę pa
ramą Europai. Konferencijos 
metu betgi paaiškėjo, kad šie 
sumanymai yra atidedami neri
botam laikui. Neoficialiais duo
menimis, Kanada sutiko duoti 
keturis naikintojus Atlanto Są
jungos vandenų apsaugai. V. Vo
kietija karinį biudžetą padidins 
740 milijonų markių, Italija — 
7%. Svarbiausias konferencijos 
nutarimas buvo suorganizuoti at
sarginį ryšių centrą Britanijoje, 
kuris pakeistų Briuselį, jeigu 
sovietai pradėtų invaziją į V. 
Europą. Amerikiečių krašto ap
saugos sekr. C. Clifford pasiūlė 
karo atveju iššauti savose teri
torijose atomines raketas, kurios 
niekam nepadarytų žalos, bet 
įspėtų sovietus, kad Atlanto Są
junga savo gynybai yra pasiruo
šusi naudoti atominius ginklus.

Čekoslovakijos premjeras O. 
Cemikas per televiziją ir radi
ją pasakyta kalba įspėjo jauni
mą nerengti antisovietinių de
monstracijų, nes jos kraštą 
įstumtų i chaosa ir netgi Į tra
gediją. Prieš tokius demonstran
tus bus imtasi griežtų priemo
nių. Ministerių kabinetas Įsakė 
uždaryti kompartijos centrinio 
komiteto leidžiamą savaitrašti, 
“Politika”, perdrąsiai pasisakiu
si daugeliu svarbių klausimų. 
Užsienio reikalu ministerija įsa
kė išvažiuoti iš Cekoslovakiios 
keturiems vokiečiams laikrašti
ninkams, kurie Prahoje atstova
vo amerikiečiu žinių agentū
roms. Kompartijos dienraštis 
“Rude Pravo” paskelbė suvaržy
mus čekoslovaku kelionėms i už
sieni. Pasu ir vizų didesnė kon
trolė eiliniams piliečiams tokias 
išvykas padarys neįmanomas. 
Prahoje susirinko posėdžio kom
partijos centrinis komitetas, ku
riam pagrindinį pranešimą pa
darė I sekr. A. Dubčekas. žur
nalistai i šią konferenciją nebu
vo Įsileisti. Kompartijos priim
tus ir natvirtintus nranešimus 
snaudai teikia ČTK žinių agen
tūra. A. Dubčeko kalba pabrė
žė reikalą sujungti humanistini 
socializmą su Maskvai padarv- 
tafc įsipareigojimais, nes bet- 
knkie trukdymai normalizuoti 
būklę galėtų turėti tragišku pa

sekmių. Didžiausia kliūtis, pa
sak A. Dubčeko, yra politikos 
vadams metami kapituliacijos ir 
išdavystės kaltinimai. A. Dub
čekas taipgi pabrėžė, kad susi
tarimų turi laikytis ne tik Čeko
slovakija, bet ir Varšuvos Sąjun
gos kraštų vadai, įsipareigoję ne
sikišti į Čekoslovakijos vidaus 
reikalus. Į naująjį aštuonių par
tiečių politbiurą buvo išrinkti 
du sovietų šalininkai — V. Bilak 
ir L. Strougal.

Buvęs sovietų generolas Piotr 
Grigorenko Maskvos valdiniame 
krematoriume pasakė atsisvei
kinimo kalbą 72 m. amžiaus mi
rusiam rašytojui Aleksiejui Kos- 
terinui, kuris 17 metų buvo pra
leidęs Stalino koncentracinėse 
stovyklose. Prieš mėnesį laiko 
kompartija A. Kosteriną pašali
no is savo eilių ir Rašytojų Są
jungos už jo pakartotinius įspė
jimus, kad stalinizmas vėl grįž
ta į Sovietų Sąjungą. P. Grigo
renko teigimu, velionis A. Koste- 
rinas jį yra padaręs laisvės ko
votoju. Nepaisydamas kremato
riumo vadovybės trukdymų, P. 
Grigorenko pasmerkė visus tuos 
komunistus, kurie lenininstinę 
demokratiją yra pavertę biuro
kratizmo mašina. Jis stebėjosi, 
kaip Rašytojų Sąjunga driso iš
braukti A. Kosteriną iš rašytoju 
sąrašo, nes juk nei Puškinas, nei 
Tolstojus nebuvo sovietinės Ra
šytojų Sąjungos nariais, o vis- 
dėlto niekas neabejoja j u talen
tu. A. Kosterinas stengėsi pa
dėti Stalino persekiotoms tau
tinėms mažumoms, kurios ir 
šiandien dar nėra pilnai reha- 
bilituotos. P. Grigorenko laido
tuvių dalyviams išryškino pa
grindinį velionies A. Kosterino 
“nusikaltimą” — io požiūrį i 
žmogų. A. Kosterinui žmogus 
buvo protaujanti būtybė, kuri 
siekia žinių, sugeba kritiškai 
įvertinti realybe, susidaryti iš
vadas ir skelbti savo įsitikini
mus. Tokios A. Kosterino filo
sofijos, pasak P. Grigorenko, ne
galėjo pakęsti tie. kuriem žmo
gus tėra vadu užnugario deko- 
raciia. Savo žodi mirusiam drau
gui P. Grigorenko baigė šūkiu: 
“Mes sulauksim laisvės ir demo
kratijos!” P. Grigorenko Mask
vos gatvėse gynė kompartijos 
isakvmu teisiamus rašytojus ir 
intelektualus už čekoslovaki-
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Naujosios krašto valdybos žodis
Brangūs Kanados lietuviai!
Baigiame Lietuvos Laisvės 

Kovos bei Lietuvos penkiasde
šimtmečio metus. Pagal išgales 
ir vietines sąlygas minėjom šią 
iškilmę kiekviename Kanados 
kampelyje, kur tik plakė lietu
viškos širdys, prisimindami sa
vo tėvu krašto laisvės dienas ir 
šiandieninę okupanto priespau
dą. Palikome tų minėjimų pėd
sakus būsimoms kartoms lietu
viškų ir vietinių laikraščių pus
lapiuose, išleidome anglų kalba 
“Lithuanians in Canada” leidi
nį, pastatėm paminklus prie 
maldos namų ir supažindinom 
su Lietuvos byla angliškai bei 
prancūziškai kalbančias vietos 
visuomenes.

Augščiausią Lietuvos 50-čio 
sukakties minėjimo viršūnę pa
siekėm JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventėje ir PLB- 
nės seime, žiūrėdami į šiuos 
Įvykius tik iš kelių mėnesių per
spektyvos, matome, kad jie sa
vo turiniu ir prasme siekė to 
paties tikslo, tačiau buvo skir
tingi kovos metodais: vyresnės 
kartos atstovai Lietuvos laisvės 
klausimus sprendė posėdžių sa
lėje. o lietuviškasis atžalynas 
nuo Kvebeko iki Nebraskos, nuo 
Niujorko iki Kalifornijos išsi
liejo plačia banga Čikagoj. Tai 
buvo mūsų gražiausio žiedo 
triumfo diena, kuri jiems paro
dė, kad būti geru lietuviu yra 
lygiai tokia pat garbė, kaip bū
ti geru kanadiečiu ar amerikie
čiu.

Šia proga reiškiame nuošir
džią padėką visiems tėvams, au
ginantiems savo atžalyną lietu
viškoj dirvoj, kurios pagrindą 
sudarom šeima, lietuviškos mo
kyklos, jaunimo organizacijos, 
maldos namai, kuriuose skamba 
lietuvių kalba.

Pradėdami mūsų trejų metų 
darbą Kanados lietuviškame gy
venime, tikime, kad šio krašto 
lietuviškoji visuomenė ir toliau 
kreips didžiausią dėmesį i lietu
vybės išlaikymą mūsų priaugan
čioje kartoje, nes kiekvieno iš

Organizuoja “Baltic Story” spektaklius
“Tėviškės Žiburiai” aprašė 

Edmorttono Baltiečių Federaci
jos projektą — scenos veikalą, 
vaizduojantį Sovietų Sąjungos 
padarytą ir tebedaromą skriau
dą Pabaltijo tautom. Noriu pa
teikti keletą žinių, kas tuo rei
kalu yra padaryta. — Š.m. rug
sėjo mėn. Baltiečių Federacija 
delegavo Algi Dudaravičių nu
vykti Į Vankuveri ir i Winnipe- 
gą padėti suorganizuoti komite
tus “Baltic Story” pastatymui. 
Vankuveryje, kur yra labai stip
ri estų kolonija, komitetas su
darytas iš 12 žmonių, kurio pir
mininku išrinktas dr. J. Saka
lauskas. o jam energingai talki
na Z. Kaulienė ir J. Vileita. Win- 
nipege lietuviams atstovauja 
kun. J. Bertašius, agr. J. Mali
nauskas ir D. Januškaitė. Kal- 
gary į paruošimų komitetą Įei
na A. P. Nevada ir K. Dubaus
kas. Algis Dudaravičius iš savo 
kelionės grįžo pilnas geriausių 
Įspūdžių, padrąsinimų ir ener
gijos užsimotam darbui.

Muzikai parašyti konkursas 
“Baltic Story” autorius John 
Havard pasiūlė, kad estų auto
riaus Gustave Suits poemai “žo
dis”, išverstai i anglų kalbą, bū
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laisvės kovos pasitraukiančiojo 
vietą turi užimti jaunosios kar
tos atstovas. Šia linkme eidami 
ruoškimės ir laisvojo pasaulio 
jaunimo kongresui, kuris numa
tomas rengti 1970 metais. Iš 
anksto kviečiame jaunimo orga
nizacijas diskutuoti šia tema 
klausimus, svarstyti juos valdy
bų posėdžiuose ir savo sumany
mus siųsti KLB-nės krašto val
dybai.

Nekartą tenka išgirsti, kad 
perdažnai rengiami Įvairūs kon
gresai, suvažiavimai ir minėji
mai. Ypač pastarieji vienas po 
kito išbraukiami iš mūsų sąra
šo, o kartu su jais ir malonūs 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kų prisiminimai. Gaila, nes jie 
visi yra surišti su mūsų didin
ga praeitimi, gražiais papročiais 
ir laisvės dienom. Tad KLB-nės 
krašto valdyba kviečia apylin
kių valdybas ir kitas lietuviškas 
organizacijas Į savo parengimų 
planus vėl Įtraukti Klaipėdos 
krašto atvadavimo minėjimą, 
Tautos šventę, Vilniaus Dieną, 
kviečiant šių minėjimo progra
mas išpildyti lietuvišką jauni
mą.

PLB-nės seimo nutarimu 1969 
metai skelbiami lietuviškos šei
mos ir lietuviškų mokyklų me
tais. švietimo komisija jau bai
gia paruošti detalią programą, 
kuri bus paskelbta artimiausiu 
metu, prašant ją Įgyvendinti tiek 
pagrindinėj lietuvybės ląstelėj 
— šeimoje, tiek lietuviškose šeš
tadieninėse mokyklose bei jauni
mo organizacijose.

Baigdami šias kelias mintis, 
mes iš anksto dėkojame apy
linkių valdyboms, pavienėms or
ganizacijoms ir visiems Kanados 
lietuviams už mūsų darbų rėmi
mą ir bendradarbiavimą ir tiki
me. kad visi, bendrom jėgom 
dirbdami, pasieksime tikrai gra
žių vaisių lietuvybės išlaikyme 
jaunojoj kartoj ir kovoj už lais
vės grąžinimą mūsų tėvynei Lie
tuvai.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenės 
krašto valdyba

tų sukurta pritaikinta muzika ir 
baltiečių chorai ją atliktų vaidi
nimo metu. Baltiečių Federacija 
paskyrė $100 premiją baltiečių 
kompozitoriui, kuris laimės kon
kursą. Varžybų sąlygos ir paaiš
kinimai buvo išsiuntinėti lietu
vių, latvių ir estų kompozito
riams. Jei dar kas norėtų gauti 
žinių apie minėtą konkursą, te
rašo: F. Kantautas, 12016-87 
Ave., Edmonton, Alberta. F.K.

VISI PADĖKIME {AMŽINTI 

LIETUVOS KANKINIŲ 
VARDĄ 

paminklinėje lietuvių kop
lyčioje Šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir savuosius} koplyčios 

statytojus.

Aukoms adresas: 
LITHUANIAN MARTYR'S 

CHAPEL FUND

2701 W. 68 St. Chicago, III. 60629

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Krašte siaučia šnipai
V. Vokietijoje veikia daug 

tūkstančių šnipų, dirbančių Var
šuvos Sąjungos kraštų labui, o 
ypač Maskvai. Jų tarpe yra daug 
svetimtaučių ir vietinių vokie
čių. Jie renka karines, ūkines ir 
kitas žinias, vagia ginklus, seka 
politinį darbą dirbančius ir t.t.

Nusižudymai
Pastaruoju metu nusižudė ke

li vokiečiai. Visi jie buvo Įta
riami šnipinėjimu sveti
miesiems. Is jų žymiausi yra 
šie: generalmajoras Wendlan- 
das, dirbęs respublikos žinių 
tarnyboje; admirolas Luedke, 
dirbęs Atlanto Sąjungoj, ir kraš
to apsaugos ministerijos pik. 
Įeit. Grimmas.

Wendlandas su Grimmu galė
jo svetimiesiems teikti žinias 
pirmoje eilėje apie savo kraš
tą ir iš savo darbo sričių, gi 
Luedke apie Atlanto Sąjungą, 
nes nuo 1966 m. birželio 2 d. 
jis dirbo šios organizacijos šta
be. čia jis ėjo logistikos sky
riaus vedėjo pavaduotojo parei
gas. Todėl apie šitą skyrių jis 
galėjo daugiausia žinoti. Be to, 
jis galėjo prieiti ir prie kitų 
svarbių žinių bei dokumentų, 
liečiančių Atlanto Sąjungą. Dėl
to Luedkes nusižudymas sukėlė 
dideli nerimą ir susirūpinimą 
ne vien V. Vokietijoje, bet ir 
visoje organizacijoje. Atrodo, 
pastarajai reikės keisti visą tie
kimo sistemą Europoje, susiži
nojimui naudotą šifrą ir daug 
kitų dalykų. Be to, reikia many
ti, bus persijotas ir šioje orga
nizacijoje dirbantysis persona
las.

Ar provokacija?
V. Vokietijos saugumo žiny

bai Luedkę išdavė fotografas 
Bonnoje, kuriam jis buvo Įda
vęs išryškinti savo filmą. Foto
grafas, pamatęs, kad nutraukti 
objektai yra karinio pobūdžio, 
tuoj pranešė saugumo policijai. 
Pagal CSU pirmininko ir finan
sų ministerio Strausso savait
raštį “Bayern-Kurier”, Luedke 
galėjęs būti vien auka rafinuoto 
plano, kuriuo jie siekia Atlanto 
S-gos narių tarpe sukelti nepa
sitikėjimą V. Vokietija. Pasak 
šio savaitraščio, šnipai turi savo 
laboratorijas ir neduoda paša
liečiams aiškinti filmų.

Kad komunistiniams kraštams, 
o ypač Maskvai, Atlanto Sąjun
ga nėra pakeliui, savaime aiš
ku, bet neįtikėtina, kad norma
lus žmogus nei iš šio. nei iš to 
atimtų sau gyvybe. Be to. se
niau ir pats nusižudėlis buvo 
pasisakęs Atlanto S-gos atsakin
giesiems pareigūnams apie ko
munistu kalbinimą teikti jiems 
žinias. Tiesa, rašant šias eilutes 
apie tai kitų įrodymų prieš įta
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(Tęsinys iš praeito nr.)
Ant Taboro kalno
Susėdę į kelionių įstaigos pa

rūpintus automobilius, vyksta
me į netoliese esantį Taboro 
kalną, kur Kristus persimainė 
bei parodė savo dieviškąjį spin
dėjimą apaštalams. Mūsų vai
ruotojas. pats kelionių Įstaigos 
direktorius, pasakojo apie sun
kią katalikų padėtį Izraelyje. 
Didžiausia problema, pasak jo, 
akademinis jaunimas. Katalikiš
kų gimnazijų, kurioms vadovau
ja vienuoliai, yra. bet nėra augš- 
tojo mokslo ištaigų. Katalikams 
sunku patekti į Izraelio aukštą
sias mokyklas, o patekusieji tu
ri studijuoti tokioje atmosfero
je. kur nukenčia religija. Siųsti 
į užsienį studijoms nevisi tė
vai išsigali. Esą reikia tarptau
tinės katalikų paramos.

Štai ir Taboro kalnas, apie 
600 metrų augščio. Kelias gana 
siauras ir vingiuotas. Pralenkia
me pėsčiuosius. Tai daugiausia 
jaunimas iš apylinkės kibucų ar 
iš kitur atvykęs. Ant kalno — 
nuiki Kristaus Persimainymo 
šventovė, baigta statyti 1924 m. 
Pirmoii šventovė buvo pastaty
ta IV šimtmetvje. Tai buvo jun
ginys trijų šventovių, kurios 
vaizdavo evangelijos minimas 
tris padangtes — Jėzui. Mozei 
ir Eliiui. 1101 m. Taboro kalno 
šventovės Priežiūra buvo paves
ta vienuoliams benediktinams, 
kurie 1142 m. buvo ištremti, o 
šventovė sunaikinta. 1229 m. 
vengru vienuoliai šventove at
statė bet 1263 m. sultonas Bi
har vėl sunaikino. 1631 m. šia 
vietove nerėmė pranciškonai ir 
nastatė koplyčia bei vienuolyną. 
Sulaukė geresnių laiku, pran
ciškonai 1921 m. nradeio statv- 
ti dabartine bazilika. Jo’e 1964 
m. lankėsi popiežius Paulius VI.

Pasitinka mus vienuolis oran-
ciškonas. amerikietis, matvt. pa
vargęs beaiškindamas turistams 
vis tuos pačius dalvkus. Aiški
no baisiai neįdomiai, suminėda
mas tiktai tos ar kitos šventovės 
dalies statybos datas. Matyti 

riamąjį dar nebuvo, bet jis tu
rėjo užtektinai laiko juos visus 
sunaikinti. Pasirodo, po anų 
negatyvų išaiškinimo jis buvo 
saugumo organu apklaustas, bet 
nesuimtas. Grįžęs į namus, jis 
turėjo užtektinai laiko sunaikin
ti visa, kas galėtų įrodyti nusi
kaltimą. -

Suėmimai
V. Vokietijos krašto apsaugos 

ministerijoje šnipinėjo viena se
kretorė. Ji yra suimta. Pagal 
jos pasisakymą, ji teperdavusi 
vienam vyriškiui nuorašus mi
nisterijoje jai diktuotų trijų raš
tų ir ministerijos telefonų sąra
šą. Už tai ji gavusi 4.300 mar
kių ir miegamojo kambario įren
gimus.

Ilgą laiką šnipinėjo Gottfrie- 
das, R. Vokietijoje gerai išmo
kytas to amato. Į V. Vokietiją 
jis atbėgo 1955 m. Kaip diplo
muotas inžinierius, buvo priim
tas Į atominių tyrimų stotį, čia 
dirbdamas jis mokėjo įsigyti 
simpatijų ir pasitikėjimą. Tai 
jam padėjo gauti žinių siuntu- 
siems ji į V. Vokietiją. Be to, 
jis turėjo slaptą modernią labo
ratoriją, trumpų bangų siųstu
vą ir kitus Įrengimus, reikalin
gus žinių rinkimui ir jų perda
vimui.

Yra užregistruota dingimų be 
žinios. Iš jų bene svarbiausias 
— krašto apsaugos ministerijos 
vyr. sekretorius Boehmo. Spėja
ma, kad jis pabėgo į R. Vokie
tiją. Jis galėjo tai padaryti arba 
pagal savo užangažuotojų įsa
kymą, arba iš baimės patekti į 
šio krašto saugumo rankas.

Nusižudymai ir dingimai pra
sidėjo po suėmimo turko Imres, 
dirbusio Atlanto Sąjungoje ir 
kartu šnipinėjusio Maskvai. Vi
sa tai, žinoma, dar nereiškia, 
kad tarp visų nusižudžiusių ir 
ir dingusių yra bendras ryšys ar 
darbas viename tinkle. Gali bū
ti ir supuolimas.

Nusivylimas čekais
Šnipinėjimu yra įtartas ir vie

nas Čekoslovakijos koresponden
tas- Bonnoje. Jo bute padaryta 
krata, o jis pats ištardytas, ši 
žinia sukėlė vokiečiuose didelį 
nusivylimą Praha. Iki šiol vokie
čiai reiškė savo dideles simpa
tijas čekoslovakams, atidžiai se
kė Prahos projektuotas bei vyk
dytas naujas reformas. Vokie
čių simpatijoj čekoslovakams 
padidėjo ypač' Massvai su savo 
talkininkais okupavus kraštą. Iš 
anksto pasiruošė priimti pabėgė
lius, mielai juos priėmė ir pan.

Pavogti išradimai
1967 m. rudenį iš vieno san

dėlio dingo viena Sidewinderio 
raketa. Ji buvo 3 metrų ilgio ir 
svėrė 75 kilogramus, šią rake

puikių mozaikų ir kitokio meno, 
bet apie tai — beveik nė žodžio. 
Atrodo, lankytojai jam yra įky
rėję.

Išėjus iš šventovės įvyko ne
tikėtumas. Viena mūsų grupės 
dalyvė torontietė susitiko savo 
pusbrolį, kunigą jėzuitą, kurio 
nebuvo mačiusi jau keliolika 
metų ir nežinojo, kad jis šiuo 
metu taip pat lankosi Izraelyje 
studijų tikslu. Bandė ji fotogra
fuoti, bet iškrito aparatas iš ran
kų. “Nemiegojau praėjusią nak
tį, nemiegosiu ir dar vieną” — 
tarė ji susijaudinusi.

Čia pat vienuolių vedama su
venyrų krautuvė ir vaisvande
niai atsigaivinti. Mielai visi gė
rėm, nes diena šilta. Oras sau
sas, bet netvankus. Tuo pačiu 
keliu grįžome į Nazaretą.

žydų rajone
Pripuolamai užėję įvairių 

reikmenų krautuvėlėn Nazarete 
pataikėme ant savininko žydo, 
atvykusio iš Rumunijos. Pasitei
ravau, ar Nazarete yra žydų iš 
Lietuvos.

— čia nėra, — sakė jis, — 
bet galbūt jų yra naujajame Na
zarete.

Autobusu nuvykstame į nau
jąjį rajoną — prekybinį centrą. 
Nors jau vakaras, bet visos krau
tuvės atviros. Pastatai nauji, 
krautuvės įrengtos moderniai ir 
viskas atrodo europietiškai. Nė
ra to skurdumo, kuris matyti 
arabiškoje Nazareto dalyje. Mat, 
čia įsikūrė naujieji žydu atei
viai iš įvairių kraštų. Užėjęs į 
vieną krautuve vėl pasiteirauju, 
ar nėra čia žydų iš Lietuvos. 
Krautuvėje buvusi moteris aiš
kino:

— Ju Nazarete negirdėti. Iš 
viso Lietuvos žydu Izraelyje yra 
nedaug. Tai daugiausia mokslo 
žmonės, herojai.

— O kaip Jums sekasi Izrae
lyje? ,. .

— Puikiai. Jūs, kaip užsienie
čiai, daug girdite anie mūsų ko
vas su arabais. Bet mes čia su 
jais geriausiai sugyvenant ir

tą pavogė vokietis Knope, 33 m. 
amz. lakūnas. Jam talkino vie
toje dirbęs lenkas ir dar vienas 
vokietis. Iš rajono raketa buvo 
išvežta vežime, pridėtame mai
šų, ir vėliau pakrauta į lengvą 
mašiną. Vėliau ji buvo išardyta 
ir kaip siunta nukeliavo į Mask
vą.

Pavogta ir kitų daiktų, surištų 
su aviacija. Pvz. 1967 m. pavasa
rį yra pavogtas 350.000 markių 
vertės “Star” tipo naikintuvam 
skirtas prietaisas. Jis irgi nusiųs
tas į Maskvą, š. m. pavasarį pa
vogtas vokiečių išrastas svarbus 
prietaisas, skirtas taip pat avia
cijai. Ir jis atsidūrė Maskvoje.

Nužudyti veikėjai
Komunistų agentai, atvykę į 

V. Vokietiją, žudo čia juos siun- 
tusiems nepageidaujamus asme
nis, pirmoje eilėje politinius vei
kėjus. Pvz. Miunchene 1955 m. 
nužudytas slovakas černakas, 
buvęs ministeris Tisso kabinete. 
Jis nužudytas pašte, kuriame 
sprogo jam atsiųstas siuntinys. 
Pasirodo, jis buvo su sprogsta
ma medžiaga. Kartu žuvo ir du 
pašaliečiai, buvę arti žuvusiojo. 
Žudikas dar neišaiškintas. 1957 
m. nužudytas ukrainiečių veikė
jas Levas Rebetas, o 1959 m. — 
ukrainiečių populiarus politikas 
Bandera. Rebetos žudikas irgi 
nėra išaiškintas, o Banderos žu
dikas pats prisipažino. Tai pa
darė jis po dvejų metų nuo įvyk
dyto nusikaltimo, kai su žmona 
ir vaiku per R. Vokietiją at
bėgo į V. Berlyną. Jis buvo nu
baustas kalėjimu. Spalio 26 d. 
Miunchene rasti trys negyvi 
kroatų veikėjai, jų tarpe pirmi
ninkas organizacijos “Suvieny
ta Kroatija” ir vyr. redaktorius 
laikraščio “Kroatijos laisvė”. Vi
si jie nušauti dienos metu dar
bovietėje. žudikai dar tebejieš- 
komi ~

Pagal kroatus, tai padarė Ti
to agentai. Pastarasis atsiuntęs 
į Miuncheną 35 agentus, kurių 
uždavinys ir yra pašalinti visus 
jo priešus.

Grėsmė didėja
Turėdamas galvoje minėtus 

ir neminėtus įvykius, surištus 
su šnipinėjimu V. Vokietijoje, 
vyr. prokuroras Martinas pareiš
kė viešai, kad kraštui grėsmė 
yra padidėjusi. Nors V. Vokieti
joje saugumu rūpinasi kelios ži
nybos, bet, kaip matėme, di
deli ir užtektinai sunkūs gink
lai yra pavogiami ir netrukdo
mai nusiunčiami net i Maskvą. 
Todėl joms daroma daug prie
kaištu. Sprendžiant iš kaikurių 
politikų pareiškimų ir partijų 
nutarimu, reikia tikėtis bus pa
daryta viskas, kad ateityje sau
gumo žinybų veikla būtų kiek 
galima veiksmingesnė.

sėkmingai prekiaujam. Iš viso 
tų kovų nebūtų, jeigu nesikiš
tų Amerika ir Rusija.

Čia gana daug žydų iš Rumu
nijos ir Ukrainos. Susikalbėti 
galima įvairiom kalbom.

Galilėjos Kana
Netoli Nazareto yra Galilėjos 

arba Genazareto ežeras, kurio 
apylinkėse reiškėsi Kristaus ir 
jo mokinių veikla. Pakeliui su
stojame Galilėjos Kanoje. Tai 
mažas arabų miestelis, kuriame 
Kristus padarė pirmąjį stebuk
lą — vestuvinės puotos metu 
vandenį pavertė vynu. Tam įvy
kiui atminti pastatyta nedidelė 
šventovė, kurios didžiojo alto
riaus paveikslas vaizduoja minė
to stebuklo sceną. Kriptoje pa
statytas didžiulis romėniško sti
liaus indas, iš kurio matyti, ko
kie indai buvo anuomet varto
jami apeiginiams apsiplovi
mams. Pirmoji šventovė čia bu
vo pastatyta ankstyvaisiais am
žiais. Dabartinė šventovė stovi 
nuo 1881 m. Ją statant rasta 
griuvėsiai ir kolonos didelės 
šventovės, kuri buvo sunaikin
ta.

Atskiroje patalnoje įrengta 
suvenyrų krautuvėlė. Jos vedėja 
arabė atnešė vietinio vvno ir 
stiklinių, kurios neatrodė šva
rios. Dėlto kaikurios moterys 
atsisakė paragauti. Atėjo ir se
nukas arabas, turbūt pardavė
jos tėvas. Bandėm susikalbėti, 
bet išskyrus keletą išmoktu ara
bišku žodžiu, nesisekė. Gatvėje 
apspito vaikai ir Ivdėdami mus 
i autobusą prašė nini<ni. Mieste
lio mokvklos vaikai taip pat gar
siai kle^ė’O ir sveikino mojuo
dami pro langus. Netoliese ma- 
tvti restauruotas šulinvs iš ku
rio Kanos vestuvininkai sėmė 
vandenį.

Jordanas ir Genazaretas
Asfaltuotu keliu autobusas 

nriveža prie Jordano unės. ište
kančios iš Genezareto-Galilėjos 
ežero. Tai ta garsioji upė. prie 
kurios šv. Jonas Kr. skelbė at
gailą, kurioje pakrikštijo Kris-
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JONUI KAŽEMĖKUI mirus, I

žmoną VL. KAŽEMĖKIENĘ, sūnus JONĄ, VLADĄ,

VYTAUTĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

S. J. Karužai

Padėka
Jonui Valatkai mirus, reiškiu nuoširdžiausią padėką: 

Prisikėlimo ir Švento Jono Kr. parapijų kunigams, vi- 

visiems pažįstamiems ir bičiuliams, užprašiusiems šv. 

Mišias, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą 

raštu bei žodžiu, visiems dalyvavusiems laidotuvių na

muose ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą —

Jūsų —
Stasė Valatkienė

368-
6813

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

fOAUSKITE-
PATARSIM-PAD^/M

Kaimynas žiemos metu sniegą nuo savo Įvažiavimo nukasa į ma
no sklypą ir sniegu apkrauna ne tik mano namo sieną, bet ir mano 
namo ten esanti langą. Automobiliu važiuodamas, nuolat užvažiuoja 
ant mano sklypo vejos ir ją gadina. Įspėtas, kad tai nedarytų, atsakė, 
kad aš jam darąs “trouble” ir jis juos man galis daryti. Ar galima ši 
reikalą sutvarkyti ir kaip? K. S.

Kaimynų nesugyvenimo klausimu jau kelis kartus rašėme šiose 
skiltyse. Tikrai efektingo būdo šiam reikalui sutvarkyti nėra. Ge
riausia ir praktiškiausia — susitarti. Jei tai neįmanoma, belieka sam
dyti advokatą ir eiti Į teismą.

Teko girdėti, kad Kanados valstybės bonų (Canada Savings 
Bonds) kaina nėra pastovi, kad ji gali kristi. Pavyzdžiui, už S100 boną 
gali būti mokama mažiau, negu S100. Ar tai galimas dalykas? J. D.

Pirmiausia išsiaiškinkime dėl pavadinimų. “Bondai” arba bonai 
lietuviškai vadinami paskolos lakštais. Valstybė, provincijų vyriausy
bės. savivaldybės ir įvairios bendrovės skolinasi iš pirkėjų pinigus, 
pažadėdamos mokėti nustatytas palūkanas ir pinigus grąžinti už dešim
ties. penkiolikos ar dvidešimt metų. Tų lakštų yra visokių rūšių. 
Viena rūšis yra Kanados valstybiniai lakštai, kurie skirstomi į įvai
rias grupes pagal lakštų išpirkimo metus. Šitie Kanados valstybiniai 
lakštai yra parduodami per investavimų pardavėjus bei bankus. Ka
nados vyriausybė jų neatperka, kol neateina laikas, pažymėtas ant 
tų lakštų. Norint tokį lakštą parduoti, reikia kreiptis į investavimų 
pardavėją, kuris bando atrasti pirkėją. Paprastai už tokius lakštus ne
gaunama pilnos kainos, šiuo metu visų anksčiau išleistų lakštų kai
nos yra sumažėjusios. Kainos paprastai priklauso nuo bendrų palū
kanų, mokamų už trumpalaikes ir ilgalaikes (mortgičių) paskolas. 
Tačiau yra kita lakštų grupė, vadinama Kanados taupomieji lakš
tai (Canada Savings Bonds). Tie lakštai gali būti iškeičiami banke 
betkada už pilną vertę su palūkanomis už praeitą laiką.

Jūsų klausimas abi lakštų grupes sujungia į vieną ir todėl galbūt 
kilo nesusipratimas. Asmuo, kuris kalbėjo apie lakštij kritimą, tur
būt turėjo galvoje paprastus Kanados lakštus, o Jūs galvojote apie 
Kanados taupomuosius lakštus.

tų ir kuri dažnai minima Sv. 
Rašte, šioje vietoje upė gana 
siaura ir nesrauni. Matome jo
je maudosi jaunas vyras, tur
būt, vietinis gyventojas. Vanduo 
šiltas. Vieni keliauninkai suvil
go rankas ir veidą, kiti — ko
jas. Laikas betgi trumpas, tad 
skubame tolyn. Netrukus atsi
veria Genezareto ežeras — ola- 
tus ir ilgas: 21 km. ilgio, 11 km. 
nločio. Tai Kristaus mokinių — 
žveių ežeras, kuriame daug kar
tu žvejojo. Viena garsiųjų žūk
lių. anrašoma šv. Jono evange
lijoj. ivyko šiame ežere prie Ti- 
beriados-Tabgos. Tam įvykiui 
Driminti pastatyta nedidelė šven
tovė. vadinama Primato švento
ve. nes čia Kristus pavedęs 
anaštalui Petrui ganvti jo avinė
lius — tikinčiuosius. Radome 
toie vietoje vykdomus archeolo
ginius kasinėiimus. kuriems va
dovauja civiliškai apsirengęs ar
cheologas vienuolis pranciško
nas. Netoliese kita šventovė 
skirta pirmajam duonos ir žu
vų pad auginimu i ori mint i. Ir čia 
nilna lankytojų. Daugiausia tai 
amerikiečių cruoės, kurios go
džiai perka Įvairius suvenyrus.

Dabartinė šventovė yra moder
niai įrengta, bizantinio stiliaus, 
tvarkoma vokiečių benediktinų. 
Pirmoji šventovė čia buvo pa
statyta IV š. Jos tradicija tęsia
ma ir dabar. Vienuolis vadovas 
rūpestingai aiškina šventovės is
toriją ir simboliu reikšme. Su
venyru krautuvėje padėta infor
maciniu lapelių. Vokiškas teks
tas matomas ryškioje vietoje, 
tad juo pirmiausia ir pasinau
dojame. Nustebom išgirdę, kad 
mūsų vadovas Juozapas, arabas, 
gyvenąs Nazarete, puikiai kal
ba su pardavėju vokiškai. Pa
sirodo, jis moka bene 8 kalbas 
ir tai ne betkain. Be to — pa
maldus katalikas, buvęs moky
tojas, gerai žinąs istoriją.

Trumpam sustojame Kapar- 
naume. kur Kristus daug yra 
kalbėjęs ano meto žydams vie
tinėje sinagogoje ir padaręs 
stebuklu. Sinagogos likučiai te
bėra. Iš ju matyti, kad sinago
ga buvo impozantiška, turinti 
romėnišku elementu stiliuje ir 
ornamentuose. Ar tai ta pati si
nagoga. kurioje Kristus mokė, 
abejojama.
Pr. G. (Bus daugiau)



jaunimo žiburiai
50 metų skautybės keliu

Penkiasdešimt metų praėjo 

lietuvis pažino, kas yra skau- 
tija, kas yra toji auklėjimo mo
kykla, kur mokomasi mylėti 
Dievą, aukotis tėvynei ir tar
nauti artimui. Lietuvis jaunuo- 

gos sąmone ir garbės jausmu ei
na tarnauti artimui, kad siek
dama kitų laimės pasiektų sa
vąją. Skautuose jaunuolis, bran
gindamas sveiką garbės jausmo 
supratimą, pasižada būti ištiki
mu skautizmo idealams ir tiems 
principams, kurie nusakyti skau
tų įstatuose. O juose rasime vi
siems amžiams tinkantį praktinį 
idealizmą, kuris pripratina iš 
jaunų dienų laikytis duoto žo
džio, būti solidariu visiems ir 
broliu kitiems skautams. Skau
tuose taip pat išeinama ir man
dagumo mokykla, kurios pagrin
de glūdi riteriškumo idėja. Skau
tuose jaunuolis vedamas į gamtą, 
kurios mylėtoju būti liepia skau
tui jo įstatai, o pats gyvenimas 
gamtoje išmoko ją pamilti. 
Skautybė bręstančiam jaunuo
liui įkvėpia tokias savybes, ku
rių pasigenda šių laikų pasime
tęs jaunimas, būtent: pasitikė
jimą savimi, savarankiškumą ir 
drausmingumą.

Lietuvių skautijos praeitis tu
ri liūdnų, bet garbingų epizodų. 
Už skautybės kilnias idėjas ko
munistų buvo nukankinti: pik. J. 
šarauskas, Z. Tarvainis,. A. Čiu- 
žas, H. Glazauskas, H. žvirgždi- 
nas, K. Puškorius, V. Lileikis ir 
keliasdešimt kitų lietuvių 1941 
metais. Būdami ištikimi savo tė
vynei, šimtai skautų ir skaučių 
paguldė savo galvas partizanų 
eilėse, jų tarpe Juozas Milvydas 
ir Viktoras Lapas. Jų didvyriš
kas pavyzdys yra neišdildomas 
palikimas skautų ateinančioms 
kartoms.

Pirmasis lietuvių skautų or
ganizatorius ir įsteigėjas buvo 
skautininkas kapitonas Petras 
Jurgėla-Jurgelevičius. Jis 1918 
m. lapkričio 1 d. skaitė Vytauto 
Didžiojo gimnazijos mažutėje 
salėje ateitininkų susirinkime 
pirmąją paskaitą apie skautiz- 

ATEITININKŲ VADOVŲ KURSAI

Nauji žmonės, nauji veiklos budai
Š. m. lapkričio 2 d. Toronto 

ateitininkų vadovų kursai davė 
esantiems ir būsimiems globė
jams geresnį supratimą savo pa
reigų. Dalyvavo studentų būre
lio ir moksleivių kuopos valdy
ba. kartu su keliais sendrau
giais. Susirinkome prie trijų di
delių stalų ateitininkų kambary
je. Pradėjom dieną malda, ne
žinodami ko tikėtis, tačiau vė
liau nebuvom nusivylę.

Asmuo ir grupė
Pirmą paskaitą skaitė seselė 

Igne tema: “Asmens ir grupės 
pažinimas”. Ji tuoj pat įjungė 
visus, įteikdama mums kelis la
pus įvairių brėžinių, kuriuose 
mes įrašėm svarbiausius punk
tus jos kalboje. Pavyzdžiui — 
vienas puslapis buvo skirtas 
klausimui “Individas ir kas jį 
paveikia grupėje?” Tai buvo psi
chologiniai reikalavimai — pra
eities patirtis, asmeniški idealai, 
įsitikinimai ir siekimai, nežino
mybės ir žmogaus elgimasis gru
pėje. Taip pat buvo kalbama 
apie grupę ir jos sudarymą, 
apie priežastis, pasisekimus ir 
nepasisekimus, apie vadovo tiks
lus bei problemas. Šis pokalbis 
visiems buvo labai įdomus ir 
naudingas.

Priemonės ir būdai
“Ateiti ninku organizacijos 

veiklos priemonės ir būdai” bu
vo diskutuojami su prof. R. Vaš- 
toku. Jis nurodė, kad reikia jieš- 
koti kūrybingumo kiekvienam 
darbe. Organizacijos vadovas ir 
kiekvienas jos narys turi ban
dyti sukurti ką nors naujo. Šian
dien visas jaunimas jieško ko 
nors naujo, nors tai kartais ir 
nėra teigiama ar pozityvu.

Katalikas, lietuvis, kanadietis
Toliau įdomiai kalbėjo mums 

kun. dr. Gaida apie ateitininką, 
kuris yra krikščionis ir lietuvis. 
Iškėlė minti, kad paskutiniu me
tu ateitininkai, kaip ir visi lie
tuviai, stengdamiesi rūpintis vis 
daugiau tautiškumu, tolsta nuo 
krikščionybės. Pateikė naujų 
minčių, kaip įjungti religiją atei- 
tininkiškon veiklon. Toliau jis 
aiškino mums tą aktualų ir svar
bu skirtumą tarp piliečio ir tau
tiečio. Davė palyginimą, kad i 
šį kraštą reikia žiūrėti kain i 
paveikslą, kuriame valstybė vra 
rėmai o ios piliečiai — atskiru 
tautybių žmonės, kurie sudaro 
to paveikslo turini. Baigdamas 
savo kalba pabrėžė, kad ateiti
ninkas vra aktyvus krikščioniš
kos kultūros ir idėjų siekėjas.

Vadovo savybės
V. Kolyčius savo temoje aiš

kino globėjo savybes. Grupės va
dovas prižiūri, rūpinasi ir jau
čia atsakomybę už tuos, su ku-

mą. Jaunieji moksleiviai entu
ziastingai priėmė Jurgelevičiaus 
dėstomas mintis, kurias jisai bu
vo parsivežęs iš Voronežo lietu
vių gimnazijos. Čia pat tą pačią 
dieną ir gimė pirmoji Lietuvo
je skautų skiltis iš 12 asmenų 
— 10 berniukų ir 2 mergaičių. 
Vilniuje pirmą kartą paskleis
tos skautizmo idėjos, nors jos 
dėl sunkių tuometinių laikų ne
galėjo būti įgyvendintos plačiau, 
visdėlto greit sukėlė nemažą su
sidomėjimą jaunųjų tarpe. Įsi
steigė skautų vienetai Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Mari
jampolėje. Darbas iš karto bu
vo labai sunkus: stigo ir patyru
sių vadų, ir medžiagos, kuri nu
šviestų tinkamai skautiško dar
bo metodus. Literatūros lietu
vių kalba iš šios srities dar ne
buvo. Be to, ir politinė aplinka, 
vokiečių okupacija, paskui ne
priklausomybės kovos, buvo la
bai slegiančios. Pirmiesiems Vil
niaus skautams daug padėjo 
prof. Mykolas Biržiška ir kun. 
K. Čibiras.

Per porą mėnesių skautų vie
netas Vilniuje išaugo iki 80 na
rių. Įkurta ir skaučių draugovė 
su 40 narių. Nepriklausomoje 
Lietuvoje skautų sąjūdis kles
tėjo — turėjo net ir valdžios 
pritarimą bei globą. 1939 m. 
lapkričio 5 d. buvo jau 34 skau
tų tuntai, 56 jaunųjų skautų 
draugovės, 116 mišrių jaunųjų 
skautų ir skaučių draugovjų, 115 
skautų draugovių, 3 atskiros 
skautų skiltys, 24 jūrų skautų 
vienetai ir 21 skautų vyčių vie
netas. Jų narių skaičius siekė 
7000, neskaitant vadovų ir pa
syvių skautų. Skaučių organiza
cijai priklausė maždaug toks pat 
vienetų ir narių skaičius. Iš viso 
skautų nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo pabaigoje galėjo būti 
apie 15-20.000, o per skautų ei
les perėjo apie 100.000 lietuviu
kų. jaunimo.

Išeivijoj skautija yra viena 
įtakingųjų jaunimo organizacijų, 
skleidžianti drausmės, riterišku
mo, pasiaukojimo dvasią ir ko
vojanti už lietuvių tautos ateitį.

Algirdas Budreckis

riais jis dirba. Jo pasišventimas 
ir užsidegimas įgalina jį perduot 
religinę dvasią ir lietuviškumo 
idėją kūrybingai ir patraukliai. 
Globėjas yra visų artimas drau
gas, bet kartu ir autoritetas.

Tikimės, kad žinios, gautos 
šiuose kursuose, bus praktiškai 
panaudotos mūsų dabartinėj 
ateitininkiškoj veikloj ir pada
rys veiklą įdomesnę bei gyves
nę. Ramunė Sakalaitė 

• Italijos San Damiano D’As- 
ti kaimelyje gyvena daugiau 
kaip 60 metų amžiaus sulaukęs 
ūkininkas Luigi Mario Valsania. 
kuris negali užmigti nuo 1947 
m. balandžio 14 d. Kitą žmogų 
tokia nemiga seniai būtų nuva
riusi Į kapus, o jis nejaučia jo
kio nuovargio, nors dirba po 24 
valands septynias dienas į sa
vaitę. Viskas prasidėjo nugėri- 
mu vieno draugo priešvestuvi- 
niame pobūvyje. Rytą grįžęs į 
namus, L. M. Valsania nesijau
tė mieguistas ir pradėjo dirb
ti laukuose. Vėliau pagal seną 
Įproti mėgino prigulti, bet ne
galėjo užmigti. Nuo tos dienos 
miegas jam tapo neįmanomas 
ir nereikalingas. Gydytojai šio 
reiškinio negali išaiškinti, ne
įstengia rasti priemonių jam už
migdyti.

Jaunieji ateitininkų vadovai klauso paskaitos kursuose Toronte; 
nors akys merkiasi, bet paskaitininko žodžiai pasiekia ausis...

Nuotr. S. Dabkaus

Toronto Prisikėlimo jaunimo choro dalyviai autobusu keliauja į Niujorką. Kairėje: miegas už cukrų 
saldesnis; dešinėje: jau Niujorkas! Nuotr. Almio Kuolo

Dabarties jaunimas "hipių” gretose
ROMAS KAČINSKAS ir AUDRIUS ŠILEIKA

Būtų netikslu “hipius” pri
skirti į tą jaunimo kategoriją, 
kuri yra maištingai nusiteikusi 
prieš šių dienų socialinio gyve
nimo būdą. “Hippiai” — tai tik 
nevykusiai susiorganizavę jauni
mo būriai, kurie mažai kuo te
siskiria nuo kitų panašaus nu
sistatymo jaunimo grupių. Kai- 
kuriais atvejais juos net būtų 
galima palyginti su visiems ge
rai žinomais motociklistų ir 
“bytnikų” sambūriais. Mat, ir 
“hippiai”, kaip ir dvi pastaro
sios grupės, kratosi pareigos 
dirbti ir atsakomybės šeimai bei 
tautai. Jie taip pat nesiskaito ir 
su tomis normomis, kurios kitų 
yra gerbiamos visuomeninėje 
aplinkoje: elgesys, mada, kal
bos stilius ir pan. Jie nepaiso 
jokių moralinių principų. Pvz. 
laisvoji meilė yra tapusi pa
grindiniu jų gyvenimo motyvu. 
Betgi visa tai kaip tik ir tampa 
grėsme visuomenei, kurioje jie 
gyvena.

Kas yra “hipiai”?
Visų pirma tenka pastebėti, 

kad naujoviška jaunimo apran
ga ir aplamai išviršinė jo iš
vaizda negali būti motyvu pri
skirti jaunuolį prie “hippių” są
jūdžio. Kaip nevisi, kurie vilki 
odinius švarkus, yra motociklis- 
tai arba linkę į kriminalinius 
nusikaltimus, taip nevisi, kurie 
užsiaugina ilgus plaukus, yra 
“hippiai”. Ilgi plaukai nebūtinai 
yra protesto ženklas prieš ką 
nors. Tai veikiau sekimas ma
dos. Todėl jaunuolis, nors iš ap
rangos ir elgesio būtų panašus 
i “hippį”, neturėtų būti juo lai
komas, jeigu jis dar nėra prara
dęs atsakingumo jausmo tėvams, 
vyresniesiems, mokyklai, darbo
vietei. Tikrieji “hippiai” nelan
ko mokyklos ir pastoviai nedir
ba. Jie prieštarauja dabarti
nei socialinei santvarkai ir lyg 
ir bando kurti gyvenimą ant 
naujų socialinių pagrindų.

Nors “hippiai” turi bendrų 
bruožų su “bytnikais” ar juoda- 
švarkiais. bet tarp ju yra ir es
minio skirtumo. Visų pirma, 
“hippiai” yra netokie radikalūs. 
Jie daugiau ar mažiau ateina iš 
gerų šeimų, nevienas jų yra net 
universiteto studentas ar gim
nazijos mokinys — išsilavinę, 
nuoširdūs ir morališkai nepa- 
lūžę. Jie neturi tikslo pakenkti 
savo tėvams ar visuomenei — 
nieko neužpuldinėja, neišnaudo
ja ir nebando keisti iš vidaus. 
“Hippiai” verčiau patys yra lin
kę pasitraukti iš visuomenės. 
Bet kaip tik dėlto visuomenei 
ir tenka labai susirūpinti.

Su įstatymų ir policijos pa
galba būtų nesunku sutramdyti 
juodašvarkiu chuliganizmą, gal 
net pavyktų suvisuomeninti 
“bytnikus”, nes kaikurie jų ne
mažai yra nusipelnę menui, lite
ratūrai ir filmų gamybai. Bet 
ka daryti su tais, kurie visiškai 
atsisako visuomenėje gyventi? 
Išsiaiškinti, susitarti...? Juk jie 
dažniausiai nė į pokalbį nenori 

leistis. Nebent gudrumu ar prie
varta pavyktų su jais išsikalbėti 
ir juos įtikinti jų “idealų” ne
naudingumu.

Kas verčia būti “hippiais”?
Šiandien jaunimas yra labiau 

išsimokslinęs, geriau informuo
tas ir stipriau veikiamas didžių
jų įvykių. Jis gyvena sudėtin
game pasaulyje, mato eibes skai
tytuvų ir kitokių komplikuotų 
mašinų, bendrauja su daugiau 
savo siaurą amatą gerai žinan
čių žmonių. Visdėlto žmogiško
ji individualybė yra paneigta. 
Juk visa švietimo sistema yra 
pajungta tobulų mašinų staty
bai, o ne žmogaus ugdymui. Vi
sa tai daro neigiamos įtakos į 
jauną žmogų. Šitokioj įtakos ne
teko patirti mūsų tėvams senes- 
niaisiais laikais.

Dabartinis jaunimas yra vers
te verčiamas daugiau mokytis, 
nes vien tik pradžios mokyklos 
“diplomas”, kurio dažnais atve
jais užtekdavo mūsų senesnia- 
jai kartai, neįgalins atlikti mo
dernaus darbo reikalavimų ir 
taps beverčiu popiergaliu darb
davio akyse. Taigi, net ir eili
niam darbininkui reikia dides
nio išsilavinimo, jeigu jis no
ri susikurti pastovesnį ekono
minio gyvenimo pagrindą.

Vadinasi, šių dienų moder
naus gyvenimo reikalavimai iš 
vienos pusės verčia siekti di
desnio intelektualinio pasiruoši
mo. iš kitos — duoda daug lais
vo laiko, kuris yra nuobodulio, 
nusivylimo, baimės, nepasitikė
jimo ir dvasinio sutrikimo prie
žastis. Be to, šiais laikais spar
čiai kyla mokslo lygis, ir dėlto 
daug jaunuolių nesuspėja su juo 
eiti, o dažnais atvejais net ne
ištveria mokyklos suole. Dėl šių 
priežasčių jaunuolis krinta i nu
siminimą ir išsigelbėjimo jieško 
“hippių” ar kitose panašiose 
stovyklose. Antai, pernai iš vi
su jaunuoliu, lankiusių gimna
ziją, tik 25% ją baigė. Dar ge
rai, kad tam tikra dalis jaunimo 
nueina pas “hippius”, bet esa
ma nemaža ir tokių, ypač uni
versiteto studentų, kurie savo 
gyvenimą užbaigia savižudybe.

Senimas — jaunimas
Šitaip dalykams susiklosčius, 

yra labai svarbu jaunimui ir se
nimui geriau vieni kitus supras
ti ir šių dienų problemas išsi
aiškinti. šiuo metu tarp seno ir 
jauno poliaus yra tiek prieštara
vimų, kad tarp ju beveik neįma
nomas joks bendravimas ar po
kalbis. Vaikai atmeta tėvų tezes, 
kaip pasenusias ir šiems laikams 
netinkamas, o tėvai kaltina jau
nimą, kad jis nesugeba perpras
ti praeities sukurtų vertybių. 
Abiejuose argumentuose esama 
daug tiesos, bet ši tiesa apkarsta, 
kai dėlto ima griūti šeimų san
tykiai ir nykti dvasinis bendra
vimas. O tada sunku spręsti bet- 
kokias problemas.

Kaikurie sociologai tvirtina, 
kad dėl dvasinių santykių susi
kryžiavimo kalta yra mokyklinė 

sistema. Juk ar ne mokykloje 
vaikas praleidžia didžiąją savo 
jaunystės dalį? Vyresnioji karta 
turėjo daug daugiau progų pa
žinti gyvenimą ir jo socialinius 
reiškinius namuose, šeimoje, vi
suomeninėje aplinkoje. Šių gi 
dienų vaikas pirmąjį savo am
žiaus dvidešimtmetį praleidžia 
mokykloje arba gatvėje, čia jo 
gyvenimo stilių ir turinį formuo
ja draugai, kurie savo išmintimi 
nepralenkia jo paties. O gatvės 
dvasia tiesiog triuškinte triuš
kina jo asmenybę ir lenkia į gat
vės purvą. Mokykla pirmuoju už
daviniu laiko mokslinių žinių 
perteikimą, o jaunuolio ugdy
mas labai retai kur praktikuo
jamas.

Todėl visai nenuostabu, kad 
tokiose sąlygose augdamas jau
nuolis dar pačiame savo blašy- 
mosi laikotarpyje nueina nesau
giais keliais. Štai dėlko jam yra 
būtini brendimo kelrodžiai, jei
gu norima gyveniman jį įtvirtin
ti, stiprų charakterį ir gražią 
asmenybę išugdyti. Bet tai gali
ma pasiekti tik geroje švietimo 
sistemoje ir artimuose dvasi
niuose-santykiuose su vyresnią
ja karta, ypač su tėvais.

Kas suvilioja studentus?
Taigi, dėl čia išvardintų moty

vų, o dažnai ir dėl permažų pa
stangų ištverti mokykloje, dau
gelis jaunuolių pasuka “hippių” 
stovyklos link. Mes tokį jų el
gesį aiškiname išsiauklėjimo ir 
bendro išsilavinimo stoka. Bet 
kyla klausimas, kuo “hippiai” 
suvilioja studentus?

Vienas ryškesnių “hippių” 
tikslų yra siekimas taikaus su
gyvenimo pasaulyje, pagrįsto 
tiesos ir artimo meilės princi
pu. Toks tikslas, be abejonės, 
žavi ir kaikuriuos studentus, nes 
ir jie tariasi norį statyti gyve
nimą ant krikščioniškos mora
lės pagrindų. Deja, tai yra tik 
gražus antidotas šių dienų mo
derniškam gyvenimui. Šio idealo 
dar nieks neįstengė įgyvendin
ti. Dėlto daugelis studentų nu
sivylę grįžta agal į normalų gy
venimą o pasilikusieji bando 
pabėgti iš pačios gyvenimo rea
lybės, jieškodami išsilaisvinimo 
ir laimės narkotikuose.

Problemos svarbumas
Dabartinė didžioji amerikie

čių spauda — “N. Y. Times”, 
“Look”, “Life” ir kiti žurnalai 
— “hippių” sąjūdžiui skiria 
daug dėmesio. Vadinasi, tiek re
daktoriai, tiek korespondentai jį 
laiko svarbia visuomenine pro
blema. Tai, be abejonės, turi rū
pėti ir mums, nes juk nevienas 
lietuvis jaunuolis yra patekęs 
“hippių šventyklon”. kurioje 
smilksta narkotikų dūmai.

Turint galvoje, kad šiame di
delių kryžkelių amžiuje gimė ne 
tik “hippiai”, bet ir tie, kurie 
nugalėjo erdves, yra pagrindo 
manyti, kad jame taip pat gims 
ir šaukliai, kurie sukurs žmoni
jai laimingesnį rytojų.

Vertė K. Manglicas
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Malonu išvažiuoti, dar maloniau grįžti
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS STUDENTŲ CHORO IŠ
VYKA į NIUJORKĄ, KUR “DARBININKO” SURENGTAME 

KONCERTE ATLIKO PROGRAMĄ
Darganą spalio 18 d. jau nuo 

pat ankstyvo vakaro būrys jau
nimo stovinėjo prie Toronto 
Prisikėlimo parapijos durų ir 
klegėjo linksmu juoku. Jų ap
ranga ir nemaži lagaminai rodė, 
kad jie pasiruošę ilgesnei kelio
nei. Praeiviai paklausdavo: kur 
gi šis jaunimas tokį vėlyvą va
karą išvyksta? Ir atsakymas bu
vo visų tas pats: “Į Niujorką!” 
(Mūsų choras buvo pakviestas 
atlikti laikraščio “Darbininkas” 
koncerto programą).

Beveik visi į Niujorką vyko 
pirmą kartą ir žinojo apie jį tik 
iš laikraščių, radijo ir televizi
jos. Tuo metu Niujorko polici
ja streikavo, o juodieji kėlė riau
šes. Gi įstatymai mėgstantiems 
išgerti ten daug palankesni, ne
gu Kanadoje. Todėl kiekvienas 
turėjo daugybes planų, kurių 
įvykdymo būdai buvo viešai ir 
privačiai išdiskutuoti.

Staiga privažiavo didžiulis au
tobusas. Atrodė, kad šis vežimas 
galėtų sutalpinti visą parapiją, 
bet tuoj pasirodė, kad jis buvo 
permažas net Prisikėlimo para
pijos studentų chorui. Teko ke
letui sėstis po tris, bet jauni
mas šiam nepatogumui daug ne
sipriešino ir net atsirado norin
čių po tris sėdėti.

Autobusui pajudėjus, išlydė
jusių tėvų veiduose matėsi ne
tikrumas: * “Kad tik mano vai
keliui nieko neatsitiktų tam bai
siam mieste”.

Iki pirmojo sustojimo girdė
josi tik dainos, juoko ir kartais 
gražaus sąmojaus mišinys. Po 
antrojo sustojimo, apie 11 vai. 
nakties, dainininkų ir juokdarių 
skaičius jau buvo per pusę su
mažėjęs. O po trečio — jau visi 
iš “kautynių lauko” buvo iškri
tę. Vieni užvertę galvas ant at
ramų, kiti patogiai jas padėję 
ant kaimynų pečių pusbalsiai 
knarkė.

Auštant rytui, privažiavom 
Niujorką. Dar pusiau miegan- 
čiom akim žiūrėjome į dango
raižius, kurie iki pusės buvo pa
sislėpę tirštoje migloje. Priva
žiavus kitus rajonus, bėgo vie
na gatvė po kitos pro sugriuvu
sius namus ir prišiukšlintus ša
ligatvius. Parkuose matėsi ge
rai maitinamų balandžių ir ant 
suolų apskurusių, suvargusių 
žmogelių.

Salėje niujorkiškiai mus pasi
tiko su pusryčiais. Po dvylikos 
valandų kelionės tai buvo be
veik nepakeičiamas dalykas. Už
kandę, dar trumpai parepetavo
me ir nekantriai pradėjome 
laukti vakaro.

Nakvynės jau iš anksto buvo 
paruoštos pas privačius asme
nis. Pas juos daugumas visą po
pietę praleidom ilsėdamiesi.

Atėjus vakarui, dar kartą pa
tikrinom savo balsus ir partijų 
mokėjimą. Dirigentas kun. B. 
Jurkšas savo sugebėjimu orga
nizuoti ir diriguoti didino mu
myse pasitikėjimą savimi.

Scenai atsidarius ir prieš akis 
išvydus pilną salę žmonių, o 
priekiniuose suoluose garbingų 
ir net pažįstamų veidų, darėsi 
nejauku ir beveik kiekvienas 

Vyresniųjų Kanados skaučių ir vyčių suvažiavime Toronte š. m. spa
lio 26 d. netrūko ir linksmenių momentų. Geroj nuotaikoj ir prob
lemos lengviau sprendžiamos • Nuotr. S. Dabkaus

Vyresnieji Kanados skautai ir vyčiai, suvažiavę į Torontą, svarsto 
savo problemas Nuotr. S. Dabkaus

kartojam, “Dieve, padėk mums”. 
Pradžia gal kiek ir buvo netikra, 
bet su kiekviena daina ryšys 
tarp publikos ir mūsų didėjo. O 
po “Balandžių” ir “Oi, tu Jieva 
Jievuže” publika savo plojunu 
mums užtikrino, kad mūsų ilgas 
darbas tikrai apsimokėjo. Per 
šokius kiekvienas sutiktas ir 
naujai pažįstamas ragino ir to
liau dirbti ir tobulėti. Charak
teringa, kad šokių metu šviesos 
visai nebuvo pritemdytos ir kad 
jaunimas ir senimas tuo pačiu 
metu tuos pačius šokius šoko.

Jūrų skautai tautinėje stovyklo
je prie savo jėgom pastatyto 
Klaipėdos švyturio.
Nuotr. K. Baltrūno — M. Rusino

Sekanti diena — sekmadienis 
buvo skirtas miestui apžiūrėti. 
Manhattano milžinai bei garsio
sios 5th Avenue ir Broadway 
tikrai buvo įspūdingos. Nepaly
ginsi su jokia Toronto gatve. Ar
tėjant vakarui, reikėjo vėl rink
tis prie autobuso. Nuoširdžiai at
sisveikinę su mus pakvietusiais, 
su nakvynių šeimininkais ir nau
jais draugais, palikom jau ne
be svetimą miestą ir pradėjom 
kelionę atgal į Torontą, kur lau
kė grįžtant ir tėvai, laukė vėl 
repeticijos ir kasdieninis gyveni
mas. Visdėlto turiu pasakyt: 
nors malonu išvažiuoti, bet dar 
maloniau sugrįžt. Ir kai autobu
sas pasiekė Toronto Prisikėli
mo parapiją, visi atsidusom ir 
kartu mintyse pagalvojom: 
“Ačiū Dievui, pagaliau namie!”

Išvyka buvo labai naudinga. 
Mes daug gavome patirties, daug 
ką pamatėme, daug išmokome. 
Gal vieną pageidavimą reikėtų 
pareikšti organizatoriams: se
kančios išvykos turėtų būti da
romos tik per ilguosius savait
galius ar atostogų metu, nes grį
žome pirmadienio rytą pervar
gę ’ir turėjome praleisti pamo
kas mokykloje.

Almis Kuolas

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 lietpaltis, 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
% sv. arbatos. 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų. 2 sv. 
ryžių, Vą sv. pipirų, 14 sv. lapelių, V? sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nes- 
cafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių saldai
nių. $30.—.

Taip pat į betkurį drabužių siuntini galima jdėti 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 ‘Tarker” 
$9.00. šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški nailono marškiniai $8.00.

Su malonumu priimame užsakymus, 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.
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PALŪŠĖS BAŽNYTĖLĖ
T. Šarkus “Tiesos” puslapiuose pri

simena 1760 m. iš smalingos pušies 
vien tik kirviu ir pjūklu suręstą Pa
lūšės Šv. Juozapo bažnytėlę. Medinė
je varpinėje tebėra 1772 m. varpas. 
Architektūrinę visumą puošia senųjų 
dievdirbių drožiniai, ant degančio 
'saulės rutulio stovinti 130 cm. augš- 
čio iš vientiso medžio išskaptuota 
medinė, basa Madona. 1815 m. buvo 
sutvirtinti bažnytėlės pamatai, 1927 
m. paskutinį kartą išdažytas jos vi
dus. Ar ji ir šiandien naudojama re
ligijos reikalams, T. šarkus nepasako. 
Ignalinos turistinė bazė į ją nukrei
pia ekskursijas, tačiau dėl informaci
jos trūkumo šis architektūrinis pa
minklas daug kam yra nežinomas ir 
negirdėtas, nors jame pirmuosius mu
ziko žingsnius pradėjo jaunasis Mi
kas Petrauskas, prie vargonų pakeis
damas tėvą. T. Šarkus siūlo kompoz. 
M. Petrausko atminimui prikalti len
tą, kuri atkreiptų turistų ir ekskur
santų dėmesį į trečią amžiaus šimt
metį pradėjusį architektūrinį pa
minklą — medinę Palūšės giesmę.

MEDELIŲ SODINIMAS
V. Rudavičiūtė “Tiesos” skaitytojų 

laiškų skyriuje spalio 25 d. klausia: 
“Kodėl nėra medelių sodinimo šven
tės?” Ji siūlo: “Jaunas jautrias šir
dis reikia išvesti į miesto gatves ir 
parkus, naujus gyvenamuosius rajo
nus ir besikuriančias kaimo gyven
vietes. Reikia duoti į rankas kastu
vą ir pamokyti sodinti. Tegul jie 
savo rankomis padeda puošti aplin
ką, tegul savo triūsu pajunta, kiek 
reikia pastangų, kad sušlamėtų jauni 
medeliai...” Mintis nėra originali, 
nes medelių sodinimo šventę kiek
vieną pavasarį turėdavo nepriklauso
mos Lietuvos mokyklos. V. Rudavi
čiūtė konstatuoja: “Prisimenu, kažka
da mus, 6-7 klasės mokinius, pavasa
rį veždavo sodinti miško. Gležnučiai 
pušies daigeliai ir rusvos ąžuolų gi
lės jau virto gražiu jaunu mišku...” 
Lengviausia, žinoma, būtų šią gražią 
tradiciją atgaivinti, o ne kurti nau
ją, kaip pataria V. Rudavičiūtė.

PALAIDOTAS N. BELIANINAS
Vilniaus Antakalnio kapinėse lap

kričio 4 d. palaidotas “ryšių minist
ru tituluotas inž. Nikolajus Belia
ninas. Maskva Lietuvon jį buvo at
siuntusi 1948 m. kaip savo ryšių mi
nisterijos įgaliotinį. Nuo 1955 m. N. 
Belianinas vadovavo sovietų okup. 
Lietuvos ryšių “ministerijai”, pri
klausė vilniškės kompartijos centri
niam komitetui, augščiausiajai tary
bai. Kompartijos veikėjų pasirašyta
me nekrologe garbinami “aktyvaus 
komunisto, kuklaus žmogaus, atidaus 
ir jautraus draugo” nuopelnai, o po 
nekrologu skelbiama eilės žymių gy
dytojų medicininė išvada, mirties 
priežastimi nurodanti piktybinį akies 
auglį, laidotuvių komisijos sudėtis, 
laidotuvių tvarka. Nejučiomis prisi
mena aktoriui a.a. Viktorui Dineikai 
skirtas labai šykštus nekrologas, nu
tylėjęs ne tik mirties priežastį, bet 
ir datą, neužsiminęs apie laidotuves. 
Kompartijai rusas N. Belianinas, ma
tyt, buvo svarbesnis už lietuvį V. 
Dineiką. Pastarasis visą savo gyve
nimą atidavė lietuvių teatrui, o atė
jūno N. Belianino gyvenimas, pasak 
“ministrų” tarybos pirm. J. Maniu
sio, “buvo tarnavimo partijos ir liau
dies reikalui pavyzdys”.

MEDŽIOTOJŲ ŠŪVIAI
Medžiotojų ir žvejų tarybos pirm. 

Albinas Jankavičius “Valstiečių Laik
raščio” lapkričio 7 d. laidoj skaityto
jus supažindina su naujomis me
džioklės taisyklėmis. Zuikius leidžia
ma medžioti sekmadieniais ir kito
mis švenčių dienomis nuo lapkričio 
8 iki sausio 26 d. Per dieną medžio
tojas gali nušauti nedaugiau kaip 3,

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS - ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ PAGERBIMAS -

Š. 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

Geriausio taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

Darbo valandos: 
Pirm., aatr^ treč. ir 
ketvirtad- 9-30 — 5 v.p.p. 

- St. Catharines agentam: 75 Rolls Ava. Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje setanacBeniafe po pamaldų.=

per visą sezoną — nedaugiau kaip 
20 zuikių. Medžioti neleidžiama tose 
vietovėse, kur zuikiai yra gyvi gau
domi Pamaskvės medžioklės ūkiui. 
Už juos šakių, Alytaus, Vilkaviškio 
ir Jurbarko medžiotojams atsilygina
ma iš Rusijos “importuotais? žvėri
mis bei paukščiais, šiame laikotar
pyje taipgi medžiojamos kiaunės ir 
ūdros, kurių priskaitoma: kiaunių 
apie 7.800, ūdrų apie 3.400. Kiaunių 
daugiausia yra Rokiškio ir Anykščių 
rajonuose, ūdrų — Biržų ir Lazdijų 
rajonuose. Vilkų pokario metais bu
vo privisę beveik 2.000, bet jų liko 
tik keliasdešimt. Visliausi plėšikauto- 
jai yra ūsuriniai šunys, kurių pri
skaitoma apie 3.000. Lapių yra apie 
13.000. Pasmerkimo jos susilaukia ne 
tik už žąsis ir vištas, bet ir dėl pa
siutligės plitimo. A. Jankavičius pri
mena nelaimingus atsitikimus me
džioklėse, šiemet jau įvykusius Pa
svalyje, Prienuose, Ukmergėje, La
banore. Nelaimėms išvengti pirmą 
kartą buvo įvestos medžioklės sau
gumo taisyklės.

STIKLIUKO ISTORIJOS
B. Kretavičius “Valstiečių Laik

raščio” 113 nr. paskelbė stikliuko 
istorijoms skirtą rašinį “Prakeiktas 
įprotis”. Kėdainių rajono Kaplių pro- 
fesinės-techninės mokyklos gamybi
nio mokymo meistras Česlovas Gri
nevičius su padėjėju Kaziu Triukiu 
kombainu nupjovė į pensiją išėju
siam kolchozininkui Antanui Kasiu
liu! miežius. Pastarasis taip juos “pa
vaišino”, kad kombainas, kelis kar
tus apsivertęs, atsidūrė griovyje ir 
mirtinai prispaudė Č. Grinevičių. 
Krakių kolchozo narys Jonas Radys 
žuvo nuo elektros smūgio. Mirties 
priešastis ta pati — stikliukas. G. 
Kretavičius guodžiasi: “Nelaimė ga
lėjo būti dar baisesnė. Gerai, kad 
nenutrūko laidai ir nenukrito į prū
dą, kuriame maudėsi būrys vaikų...” 
Jonavos rajono P. Cvirkos kolchozo 
kaimynai Dionyzas Chmieliauskas ir 
Leonas Bartusevičius visada buvo ge
riausi draugai. Dėl stikliuko jų drau
gystė baigėsi labai liūdnai — L. Bar
tusevičius laužtuvu du kartus smo
gė D. Chmieliauskui į galvą, kai be
silinksminant iškilo nereikšmingas 
ginčas. Svarstydamas besaikio vai
šingumo problemą, G. Kretavičius 
konstatuoja: “Parvežė vairuotojas 
malkas, statybinę medžiagą, trakto
rininkas suarė daržą, kombaininin
kas nupiovė sklypą, kaimynas padėjo 
paskersti kiaulę, susitiko draugai, ga
vo pirmąją algą — neapsieinama be 
išgėrimo. Geriama netgi pagerbiant 
mirusiųjų atminimą. Kartais toks 
“pagerbimas” baigiasi skandalais. Ir 
blogiausia štai kas — negalintis ir 
nenorintis gerti neturi teisės atsi
sakyti. Atsisakys — jį apkalbės, ap
kaltins išdidumu, kitų negerbimu, ne
noru giminiuotis arba draugauti...”

ŠEŠUPĖS EŽERAS
Marijampolėje (dabar — Kapsu

ke), kur Šešupė daro vingį prie že
mės ūkio technikumo, jau tiesiamos 
gelžbetonio konstrukcijos 10 metrų 
augščio užtvankai, kurios dėka su
banguos 80 hektarų dirbtinis ežeras. 
Jo tikslas yra dvejopas — vandens 
išteklių padidinimas miesto pramo
nei ir gyventojų vasaros poreikiai, 
čia bus įrengtos maudyklės, vandens 
sporto bazė.

“SANTAKOS” STADIONAS
Nemuno ir Neries santakoje Kau

no III, IV ir XIX profesinių tech
nikos mokyklų mokiniai, vadovauja
mi dėstytojų R. Markelio ir J. Da
gilytės, praėjusią vasarą įsirengė 
“Santakos” stadioną su bėgimo ta
kais ir futbolo aikšte, šiuo stadionu 
naudosis aplinkinių mokyklų, įmonių 
ir gamyklų jaunimas. v K t

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

D. L K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA HAMILTONE RENGIA

LIETUVOS KARIUOMENĖS SO ČIO MINĖJIMĄ

ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 23 d., 7 vai. vakaro, Jaunimo Centro 
salėje, 48 Dundurn St. N., Hamiltone, banketas.

Programoje: šokiai, grojant V. BABECKO orkestrui, stambių fantų loterija, turtin
gi laimės staliukai, bufetas su minkštais bei kietais gėrimais ir užkandžiais.

ĮĖJIMAS SUAUGUSIEMS — $2.00; STUDENTAMS — $1.00.

ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 23 IR 24 DIENOMIS

SEKMADIENĮ, lapkričio 24 d., 11 vai. ryto, iškilmingos pamal- \ 
dos Aušros Vartų parapijos bažnyčioje. Tuoj po pamaldų J 
Jaunimo Centro salėje kariuomenės šventės minėjimas su j 
menine programa. Paskaitę skaitys profesorius Antanas | 
Musteikis iš JAV. \

Maloniai kviečiame visus tautiečius iš Hamiltono ir iš visų apylinkių dalyvauti ban- \ 

kete ir minėjimo iškilmėse

g HAMILTON5"

su-

sa
ką

TAUTOS FONDO priešadventinio 
baliaus, kuris įvyks lapkr. 30 d., 
svečių sąrašas jau baigiamas galu
tinai sudaryti. Tačiau norintieji gali 
dar prisidėti. Tai viešas visiems tau
tiečiams rengiamas mūsų tradicinis 
Tautos Fondo subatvakaris, kuris šie
met bus baliaus pobūdžio. Dėlto val
dybai reikia iš anksto žinoti dalyvių 
skaičių. Tad pasiskubinkite ir pra
neškite apie savo dalyvavimą TF v- 
bos nariams, iš anksto už įėjimą 
simokėdami $5. Valdyba.

SPAUDOS BALIUS. J Pleinys 
vo parengimams vis dar randa 
nors naujo, šį sykį ateitininkų tra
diciniam spaudos baliui jis buvo iš
sikvietęs iš Niujorko muz. L. Stuko 
vadovaujamą moterų sekstetą “Ži
buoklės”. Gera reklama ir žmonių 
domėjimasis nematytais iš toli atvy
kusiais menininkais sutraukė pilną 
Jaunimo Centrą hamiltoniečių. Niu
jorkiečiai susirinkusių neapvylė, “ži
buoklių” sekstetas davė įdomią ir 
turtingą programą: solo, duetų ir 
sekstetinio dainavimo, lietuvių kom
pozitorių ir paties seksteto vadovo 
kūrinių, o taip pat ir tarptautinės 
populiariosios muzikos anglų kalba. 
Ypatingai daug publikos plojimų su
silaukė šešetuko pasirodymai su sa
vo skambiu ir nuotaikingu dainavi
mu. Šis lietuviškų žibuoklių šešetu
kas neatstovauja mūsų studentijai, 
kaip dabar įprasta, ar jaunesniajai 
kartai. Jis jau seniai dainuoja, turi 
žinomą vardą ir įdainuotų plokšte-
lių. Tai meninis vienetas su gera 
balsine medžiaga, chorine patirtim ir 
artistiniu scenos pajautimu.

Kasmet spaudos baliaus proga Ha
miltone pristatomi publikai tų metų 
lietuviai abiturientai. Šiemet jų bu
vo rekordinis skaičius — 29. Tai 
yra įrodymas, kad lietuviai vis dau
giau ir daugiau veržiasi į mokslus. 
Juos sveikino Bendruomenės v-bos 
pirm. Alf. Juozapavičius, o mons. dr. 
J. Tadarauskas įteikė kiekvienam po 
lietuvišką knygą su atitinkamu įra
šu. Neapsieita ir be karalaitės rin
kimų. šiais metais spaudos baliaus 
karalaite buvo išrinkta V. Urbona
vičiūtė, taip pat abiturientė, aktyvi 
lietuvių jaunimo organizacijose. Jai 
pernykštė spaudos baliaus karalaitė 
D. Pronckutė perdavė kaspiną. Bu
vo įteikta ir simbolinė dovanėlė — 
medžio drožinys. Salėje matėsi daug 
jaunų, linksmų veidų, nes tai buvo 
tikras jaunimo vakaras. Tai ateitinin
kų nuopelnas, kad jie mūsų koloni
jos gyvenimą dar praskaidrina savo 
kultūriniais parengimais. O nuopel
nai priklauso tik vienam žmogui, ku 
rių jis nesutiks prisiimti, būtent, 
mūsų nenuilstančiam ateitininkui J. 
Pleiniui. K. Mileris

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
klubas “Giedraitis” rengia lapkričio 
24, sekmadienį, taip vadinamą “ka
lakutų šaudymą”. Pradžia — nuo 
vidudienio, šaudymas įvyks klubo 
šaudykloj — už Kaledonijos. Kvie
čiame visus — ir nemedžiotojus.

Šaudyklos vadovas

HAMILTONO LIETUVIAI žinomi 
Kanadoje ir Amerikoje kaip duosnūs 
lietuviškų reikalų rėmėjai ir akty
vūs tautiečiai. Jie sudėjo lėšas, ku
riomis buvo pastatyta bažnyčia ir 
Jaunimo Centras. Nemažai kapitalo 
sudėjo Lietuvių Namų bendrovei, 
kurios tikslas buvo pastatyti Tautos 
Namus Hamiltone. Taigi, yra kuo pa
sirodyti ir pasidžiaugti. Bet vienas 
svarbus reikalas yra kiek apleistas 
— hamiltoniečiai yra nepakankamai 
prisidėję prie Lietuvių Fondo. Tik 
25 hamiltoniečiai yra Fondo nariai, 
o visos kolonijos įnašas — $3 300 per 
5 metus (turėjo būti pagal Fondo 
planą $10.000), Taigi, tik trečdalis 
sudėta. Dėlto kviečiu visus hamilto- 
niečius remti Lietuvių Fondą — tap
ti jo nariais. Jūsų sudėti įnašai nie
kur nebus išleisti ir visą laiką pasi
liks Hamiltone ‘Talkos” bankelyje. 
Pinigus Fondui galima įmokėti “Tal
kos” bankelyje ar įteikti Fondo įga
liotiniams, kurių čia yra net trys: K. 
Mikšys, St. Bakšys ir V. Narkevičius. 
Neapleiskime šio svarbaus lietuviško 
reikalo ir sukruskime. P. Letts, KLF 

reikalų ved.

P. KRIVINSKŲ PADĖKOJE “TŽ” 
praleista p. Rimkevičių pavardė, šiuo 
toji padėka papildoma.

PADĖKA
Man, ilgesnį laiką gyvenusiam 

Prestone, dabar persikėlusiam į Ha
miltoną ir įsigijusiam nuosavą na
melį, hamiltoniškiai suruošė įkurtu
ves. Rengėjai buvo — S. Šukaitienė 
ir A. Šukaitis; dalyviai — B. ir V. 
Antanaičiai, A. Giriūnas, V. ir R. 
Petrauskai, M. J. Rudokai, O. ir P. 
Savickai, Stabingiai, Vaitkai, J. Vait
kus, dr. A. ir inž. J. Kšivickai.

Tariu 
vanas.

visiems nuoširdų ačiū už do-
M. Juodis

PADĖKA
K. Moterų Dr-jos HamiltonoK. L.

skyriaus ruoštame 20 metų sukakties 
minėjime sulaukėm įvairios talkos. 
Visiem esam nepaprastai dėkingos 
už atsilankymą bei prisidėjimą. Nuo
širdi padėka mūsų aktoriams už ne
mokamai atliktą programą: Baltapu- 
kytei - Viliumaitienei, Dauguvietytei- 
Kudabienei ir jos talkininkui p. Bun- 
gardai, iškiliosioms mūsų solistėms 
p. Paulionienei ir p. Antanaitienei, 
kylančiai Hamiltono pianistei Marga
ritai Klevaitei. Už nepaprastai dideli 
Įdėtą darbą — Kostui Meškauskui, 
Leonui Klevui, p. Tumaičiui, Rūtelei 
Kriaučiūnaitei ir p. Bugailiškiams.

Visiems už aukas: p. Liaukui už 
staliuką, S. Skripkienei už vertingus 
fantus loterijai, už taip žavingus jur-

@ Westinghouse 1969 TV IR STEREO

KNIGHT RADIO and TELEVISION
SALES AND SERVICE

168 LOCKE ST. S., HAMILTON. TEL 522-5028
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. DARBAS GARANTUOTAS.
Darbo valandos 9—6.
Kettį Ir penkt. 9—9 v.v. KREIPTIS PAS SAVININKĄ ALGI (AL) PILYPATTĮ

dalyvavimą, už skanius 
ir už visas kitas aukas

padėka mūsų skyriaus

Valdyba J

ginus p. Bajoraičiams ir p. Stepona
vičiams. Visoms skyriaus narėms už 
taip gausų 
pyragaičius 
bei darbą.

Nuoširdi
dvasios vadui gerb. mons. dr. J. Ta- 
darauskui už nuoširdžius ir malonius 
patarimus, svečiui iš Romos gerb. 
prel. dr. L. Tulabai už atsilankymą 
į minėjimą, už gražius linkėjimus, iš
kilmingas sekmadienio Mišias ir už 
turiningą pamokslą. Nuoširdus ačiū 
mūsų dabartinių! skyriaus dvasios va
dui kun. dr. St Valiušaičiui už daly
vavimą mūsų skyriaus minėjime, sve
čiams iš Toronto — J. Matulioniui ir 
J. R. Simanavičiui.

Nuoširdus ačiū visiems —
Skyriaus valdyba

Sault St. Marie, Ont.
KARIUOMENES ŠVENTĖS Ml- 

NĖJIMAS. Lapkričio 9 d. minėjome 
50 metų sukaktį nuo Lietuvos kariuo
menės įkūrimo. Truputi ankstokai, 
bet valdybai nepavyko gauti salės 
arčiau lapkričio 23-čiosios. Minėji
mas pradėtas pamaldomis už Lietu
vos laisvę žuvusius karius bei parti
zanus. Šv. Mišias atlaikė ir dienos 
tema pamokslą pasakė kun. Aug. Sa
bas. Po pamaldų ukrainiečių salėje 
minėjimą pradėjo apyl. pirm. I. Gir- 
dzevičius, pakviesdamas paskaitai vie
nintelį mūsų kolonijoje savanorį-kū- 
rėją Vincą Sakalauską, žilagalvis se
nelis gražia suvalkiečių tarme papa
sakojo nepriklausomybės kovų prisi
minimus, ragino ir tremtyje, ypač 
jaunimą, nepamiršti savo kalbos, pa
pročių ir dirbti lietuvių tautos la-

4 psL • Tėviškės Žiburiai

e LIETUVIAI PASAULYJE
1. A. Valstybės

INFOMACINĮ JAUNOSIOS LIE- 
TUVIŲ KARTOS seminarą Lietuvos 
laisvės bylos garsinimo būdams ir 
priemonėms aptarti suorganizavo LB 
Hartfordo apygarda Waterburyje. 
Pranešimus skaitė: G. Slapkūnas — 
“Lietuvos laisvės klausimo kėlimas 
gatvėse ir aikštėse”, D. Dzikienė — 
“Lietuvių liaudies meno parodos 
amerikiečiams”, Z. Seliokas —“Ame
rikiečių organizacijų susirinkimų 
naudojimas”, G. Mironas — “Ameri 
kiečių radijas ir televizija Lietuvos 
klausimui”, L. M. Garsienė — “Lie
tuvos byla spaudoje ir informacijos 
priemonės”, A. Sabalis — “Lietuviš
kos informacijos šaltiniai ir viešo
sios bibliotekos”, A. Vakselis —“Lie
tuvos klausimas rinkiminiame va
juje”.

CHIRURGAS MJR. JUOZAS MA
NELIS, porą metų ėjęs Atlanto Są
jungos tarptautinės ligoninės profe
sinio ir chirurgijos štabo viršininko 
pareigas Briuselyje, gavo paskyrimą 
į Vašingtono garsiosios karo ligo
ninės Walter Reed širdies chirurgi 
jos skyrių. Atlantic City, N.J., jis bu
vo priimtas į Amerikos chirurgų ko
legiją.

JŪRATĖ KAZICKAITĖ, karo ko
respondentė P. Vietname, “Darbinin
ko” pranešimu, per Japoniją buvo 
nuvykusi į Sovietų Sąjungą. Lankė
si Vladivostoke, Sibire, Maskvoje, 
Leningrade ir Vilniuje.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FE
DERACIJOS suvažiavimas — lapkri
čio 30 ir gruodžio 1 d.d. Niujorke, 
Waldorf Astoria viešbutyje. Bus pa
minėtas Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmetis ir LM 
KF 20 kovos metų už Lietuvos išlais
vinimą sukaktis, šia proga planuoja
ma surengti lietuvių dailininkių dar
bų paroda, kurios visais reikalais rū
pinasi M. Žukauskienė ir A. Vitkaus- 
kaitė-Merker.

bui. Po paskaitos sekė meninis mū
sų jaunimo pasirodymas: tautiniai šo
kiai, lietuviškos dainelės, eilėraščiai. 
Meninę dalį suorganizavo p. A. Kan- 
tautienė. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Po to — linksmoji dalis — 
šokiai ir vakarienė. Skanią ir gau
sią vakarienę pagamino ir visus pa
sotino mūsų gabiosios šeimininkės 
— ponios J. Pareigienė, V. Girdze- 
vičienė ir M. Duobienė.

LIETUVAITĖ Klara Mitrikas, 17 
metų, iš Wawos miestelio laimėjo 
“Miss Credit Union” karūną šiems 
metams Algoma distrikte. Sveikina
me.

PAKRIKŠTYTA Adelė, Nancy Po- 
deraitė; kūmai — Antanas ir Valė 
Gustaniai. A. V.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS atkū
rimo penkiasdešimtmečio minėjimą 
Čikagoje lapkričio 24 d. rengia LVS 
Ramovė ir LDK Birutės Dr-ja. 11 v.r. 
— pamaldos Tėvų jėzuitų koplyčioje, 
12 v. — žuvusiųjų ir mirusiųjų pa
gerbimas prie paminklo, 1 v.p.p. — 
iškilmingas posėdis Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje.

Australija
ADELAIDĖS ATEITININKAI 

SENDRAUGIAI Lietuvių Katalikų 
Centro salėje surengė literatūros ir 
dainos vakarą, kurio pirmoji dalis 
buvo skirta V. Mykolaičio-Putino kū
rybai, antroji — vietinių rašytojų 
bandymams. Putino eilėraščius “Mor- 
tuos voco”, “Vivos plango” dekla
mavo L. Pakalnis, “Vergą” — J. 
Venslovavičius, romano “Altorių še
šėlyje” ištrauką skaitė E. Dainienė, 
“Moteries ir žiedo”, “Valdovo” — 
buvęs Kauno radijofono rež. J. Gu- 
čius. Koncertinėje programos daly
je eilę J. Dambrausko, K. V. Banai
čio, E. Gailevičiaus, A. Kačanausko 
ir St. Gailevičiaus kompozicijų pa
dainavo buvusi Kauno radiofono so
listė ir konservatorijos pedagogė A. 
Binkevičiūtė-Gučiuvienė. čia taipgi 
pasirodė A. Urnevičienės vadovauja
mas moterų kvartetas — B. Budrie
nė, T. Gasiūnienė, N. Umerienė ir 
pati vadovė. Vietinei kūrybai atsto
vavo L. Pakalnio satyrinis rašinys 
“Autorius”, Pr. Pusdešrio, programos 
vadovo, “Strėlė į dangų”, J. Gučiaus 
humoreska “Pensininkas”. Daininin
kėms akompanavo ir R. Schumanno 
“Fantaziją” paskambino jaunoji pia
nistė N. Masiulytė.

“TĖVIŠKĖS AIDŲ” savaitraščio 
administratorė V. Šeštokienė, Kata
likių Moterų Draugijos vadovė, pasi
traukė iš administratorės pareigų, no
rėdama daugiau laiko skirti moterų 
organizacijos veiklai. Administracijos 
reikalus sutiko tvarkyti kun. Pr. 
Dauknys.

TAUTOS ŠVENTĖS proga Tasma
nijos salos sostinėje Hobarte negau
siam ten gyvenančių lietuvių būriui 
koncertą surengė muz. Jono Krutu
lio vadovaujamas Launceston mies
telio australų choras. J. Krutulis, ne
turėdamas lietuvių dainininkų, išver
tė į anglų kalbą populiariąsias mū
sų kompozitorių žygio dainas. Minė
jime angliškai skambėjo “Gaudžia 
trimitai”, “Karas”, “Kareivėliai”, 
“Jūreivių maršas”. Choristus J. Kru
tulis yra supažindinęs ne tik su lie
tuvių dainomis, bet ir su Lietuva 
bei jos dabartinėmis problemomis.

Kolumbija
KUN. NIKODEMAS SALDUKAS, 

salezietis, lapkričio 30 d. Medelline 
atžymės kunigystės sidabrinę sukak
tį. Vietiniai lietuviai organizuoja pa
gerbimo vakarienę. Bogotos lietuvių 
kolonija suaukojo 8100, kurie bus 
Įnešti į JAV Lietuvių Fondą sukak
tuvininko vardu.

MEDELLINO LIETUVIŲ CENT 
RO koplyčioje kun. M. Tamošiūnas 
lapkričio 2 d. atlaikė Mišias už mi
rusius lietuvius ir tėvynėje žuvusius 
laisvės kovotojus. Medellino lietuviai 
žada suorganizuoti Colombo-Lituano 
(kolumbijiečių-lietuvių) draugiją, ku
rion bus įjungti ne tik lietuviai, bet 
ir visi Lietuvos bičiuliai. Tokios 
draugijos yra labai populiarios šia
me krašte — jas turi beveik visos 
tautybės.

Britanija
BRITANIJOS LIETUVIAI renka 

aukas Lietuvos atstovo a.a. B. K. 
Balučio paminklo fondui. Jas prašo
ma siųsti šiuo adresu: Balutis Me
morial Fund, Lithuanian House, 2 
Ladbroke Gardens, London, W. 11, 
Britain.

VILNIAUS DIENOS MINĖJI
MĄ Mančesterio lietuviams spalio 
26 d. Lietuvių Socialinio Klubo sa
lėje surengė DB Lietuvių Sąjungos 
vietinio skyriaus jaunimo valdyba. 
Paskaitą skaitė iš Nottingham atvy
kęs kun. A. Geryba, menine progra
mą atliko V. Galbuogytės vadovauja
mas jaunimas.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVEN
TĘ Londono lietuviai atžymėjo kun. 
K. A. Matulaičio atlaikytomis Mišio- 
mis, pamokslu ir bažnyčioje sureng
tu religinės muzikos koncertu, kurio 
programą išpildė J. Černiaus vado
vaujamas parapijos choras ir solistai.

Italija
VATIKANO SAKRAMENTU KON

GREGACIJOS naujuoju pirmininku 
popiežius Paulius VI paskyrė lietu
vių bičiulį kardinolą Antonio Samo- 
re. Jam teko š.m. liepos 2 d. mi
rusio kongregacijos pirmininko kar
dinolo Francis Brennan pareigos.

PLK. JONO PETRUIČIO knygą 
“Kaip jie mus sušaudė”, italų kalbon 
išverstą V. Lozoraitienės, skaityto
jams pristatė Romos dienraštis "H 
Giomale d’Italia”, paskelbdamas re
cenziją “Lietuvos kalvarija” ir kny
gos santrauką: “Šiurpus liudijimas 
žiauraus likimo, kuris ištiko Lietu
vą, užėmus ją raudonajai armijai. 
Žudymų, masinių trėmimų ir politi
nių kalinių kankinimo istorija”. 
Dienraščio teigimu, pasaulyje nėra 
kito tokio krašto, kuriame sovietinis 
komunizmas taip žiauriai naikino 
prieš jj nusiteikusius žmones. Tai 
liudija ne tik objektyviai parašyti 
pik. J. Petraičio atsiminimai, bet Ir 
buvusio Italijos ambasadoriaus Mask 
voje L. Pietromarchi (vadinis žodis.
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ŽIBURĖLIAI'
•mosn-maziesiems':

Kas aš esu?
Kai pirmą kartą išvydau pa

saulį, kabėjau augštai ant šaku
tės tarp žalių lapelių klevo me
dyje. Gal atspėsite kaip aš va
dinuosi? Jei ne, pasisakysiu. Aš 
— klevo nosis. Medžio viršūnėje 
man buvo nepaprastai smagu gy
venti. Iš čia aš mačiau platų pa
saulį. Švelnus vėjelis liūliavo 
mane, kaitrūs saulutės spindu
lėliai glostė, debesėliai sekė man 
pasakas, o medis davė gaivių 
sulčių, kad augčiau ir stiprė- 
čiau. Aš ir augau sparčiai — 
net nepajutau kaip mano spar
neliai išsiskleidė plačiai ir vie
ną dieną aš kaip drugelis pra
dėjau skristi. Virš manęs skri
do galybė klevo nosių. Mes visi 
nusileidome žemyn ir uždengė
me taką. Hm, galvojau, ar ilgai 
gulėsiu? Norėčiau vėl pakilti.

Neužilgo atbėgo iš mokyklos 
būrys vaikučių. Maža Bernade
ta pakėlė mane, apsidžiaugė ir 
įdėjo į krepšelį. Mačiau kaip 
visi vaikučiai rinko klevo nosis, 
o aš ir galvojau — kur gi jie 
mus dės? Kam jie renka mus 
nuo tako. Ir koks nustebimas! 
Vakare Bernadeta priklijavo 
mane prie balto popieriaus, kur
dama paveikslėlį iš klevo nose
lių. Vėliau pakabino mane savo 
kambarėlyje ant sienos. Kas da
bar aš esu? Aš — gandro dalis 
paveikslėlyje. Gėrisi manimi 
Bernadeta, jos mamytė, tėvelis 
ir draugės. Aš dabar žiūriu pro 
langą į pageltusi klevą ir galvo
ju — gera ir dabar man gyven
ti naujoje vietoje Bernadetos 
kamabrėlyje.

A. Abr.

Štai kas aš esu: gandras iš klevo 
noselių

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITTS

SUDBURY, ONT.
MUZIKŲ SEIMOS ŠVENTE. Spa- palinkėti Jums daug laimės ir 

lio 12 d. V. Bružo iniciatyva, tab džiaugsmo vedybiniame gyvenime, 
kinant Agotai A. Pranckūnienei, su- Vestuvių dalyvis

Vasara važinėjom, dabar rašom
Liepos 27 d. aš išvažiavau i 

ateitininkų stovyklą Vasagoje. 
Tada dar “Aušros” stovykla ne
buvo pasibaigus, tad mes dar 
matėm kaip buvo įteiktos pre
mijos “Aušros” stovyklauto
jams. Ateitininkų stovykla buvo 
pradėta liepos 28 d. Mūsų ba
rake buvo mergaičių iš Toron
to ir viena iš St. Catharines. Mes 
visos praleidom labai smagiai 
stovyklos laikotarpį. Pirmą sa
vaitę turėjom žygį 24 mylių. Va
karinės programos buvo irgi la
bai smagios. Antrą savaitę buvo 
dar smagiau, nes visi radome 
naujų draugų. Stovykla buvo la
bai Įdomi sekmadienį, nes visi 
palikom savo draugus ir važia
vom namo. Aš manau, kad ir ki
tais metais mes būsim tame pa
čiame barake ir bus dar sma
giau. Laima Deksnytė

v >!-

Pirmą savo atostogų savaitę 
su dėdėm ir sesutėm buvom nu
važiavę prie Erie ežero į vieto
vę vadinamą Turkey Point. Ki
tas dvi savaites praleidom besi- 
važinėdami po Kanados šiaurę. 
Dažnai prisimenu ž u v a v i m ą 
French upėje. Nuplaukę su lai
veliu i kitą upės pusę, pagavo
me dvi lydekas, o prie kranto 
— dar keturis ešerius. Ten pa
buvę porą dienų, važiavome į 
Sudburio miestą. Matėme nike
lio kasyklas, buvome nusileidę 
žemyn ir matėme kaip yra grę
žiama ir su dinamitu sprogdina
ma. Prie kasyklų yra dideli ni
kelio ir vario pinigai. Pirmiau 
buvo tik Kanados, o dabar yra 
ir Amerikos. Amerikos prezi
dento J. F. Kenedžio atminimui 
International Nickel fabrikas 
daro penkiasdešimt pėdų augš- 
čio penkiasdešimt centų monetą. 
Šalia jos bus amžina liepsna. 
Tai kainuos anie $70.000.
___ Onutė Murauskaitė

Pirmiausia važiavau i tauti
nę skautų stovyklą JAV-se. Dvi 
savaites praleidau stovykloje ir 
susipažinau su naujomis drau
gėmis. Parvažiavau namo ir po 
kelių dienų vėl su savo tėveliais 
važiavau i Niujorką ir Baltimo
re. Aplankėme gimines ir su jais 
apžiūrėjome Vašingtoną. Išva
žiavome anksti rytą, kad dau
giau galėtume apžiūrėti. Pirmo
ji lankymo vieta buvo Arling
ton© kapinės. Čia turėjome lauk
ti apie pusę valandos, kol pasta
tėm automobili, nes tiek daug 
jų buvo iš visos Amerikos ir Ka
nados. Prie kapinių vartų suti
kome daug išeinančių žmonių, 
kurie jau buvo apžiūrėję. Pro 
brolių Kennedžių kapus praei
name eilėje; katalikai dar ir per
sižegnoja. Aplankėme ir Nežino
mo Kareivio kapą, kur kareivis 
žingsniuoja pasikeisdamas kas 
valandą. Oras buvo gražus, bet 
labai karštas: kareivio veidu pra
kaitas bėgo, bet jis jo nesišluos- 
tė, nes yra tokia tradicija. Ar
lington© kapinėse labai gražu ir 
švaru — neatrasi nė vieno po
pierėlio.

Apžiūrėję kapines, nuvykome 
i vieną istorini namą, kuriame 
gyveno vyriausias kariuomenės 
vadas. Tas namas yra senas ir 
jo vidaus įrengimas labai gražus. 
Namo baldai ir kiti daiktai yra

senoviški, kokių dabar nedaro. 
Viename šio namo kambaryje 
keturios mergaitės, apsirengu
sios senoviškais drabužiais, siu
vinėjo tų laikų rankdarbius. Čia 
pamatėme ir savotišką geležies 
gabalą. Ši gabalą krosnyje įkai
tydavo ir žiemos šaltais vakarais, 
prieš einant miegoti įdėdavo i 
lovą, kad ją kiek pašildytų.

Sekanti lankymo vieta buvo 
prezidento Jurgio Vašingtono 
ūkis. Tai Įdomi vieta. Gaila, kad 
negalėjome pamatyti gyvenamo
jo namo vidaus: labai daug žmo
nių eilėje laukė. Tačiau per
daug nenusiminėm, nes pama
tėm daug visokių gėlių, apžiūrė
jom ūkio reikmenis. Viskas bu
vo labai senoviška, man anksčiau 
nematyta. Čia pat yra ir didelis 
paminklas, kuriame yra įmūry
tas J. Vašingtono karstas.

Ramona Keršytė 
❖ ❖

Šitą vasarą mano teta atva
žiavo iš Arizonos. Arizona yra 
viena iš Amerikos valstijų, kur 
visą laiką būna vasara. Buvo 
labai smagu pasišnekėti su ja 
apie tą kraštą. Reikėjo ja pri
žiūrėti, nes jinai yra artričio 1b 
gonė. Vėliau išvažiavom i mūsų 
vasarvietę prie Erie ežero. Ten 
buvo labai smagu. Ežero vanduo 
šiltas, o smėlis švarus ir šviesus. 
Daug dienų išsėdėjau prie ežero, 
nes aš buvau nusistačius parva
žiuot tamsiausiai įdegus nuo sau
lės. Vakarais su draugėm nuei- 
davom i vietos restoraną, kur 
dainuodavo suvažiavę berniukai 
su gitarom. Daug naujų drau
gų sutikau. Buvo graudu atsi
sveikinti, nes kitais metais jų 
gal čia daugiau nebematysiu. 
Su draugėm nueidavom i pasi
linksminimų parka, kur buvo 
galima pasivažinėti karuselėm 
ir pavalgyti vatinių saldainių. 
Vasarai baigiantis parvažiavau 
namo ir pradėjau ruoštis eiti i 
gimnaziją. Rasa Jasevičiūtė

Aš pradėjau savo vasaros ato
stogas tą dieną, kai tik paleido 
iš angliškos mokyklos. Tai buvo 
birželio 29 d. Jau tą vakarą aš 
su tėvais išvažiavau i Vasagą, 
kur yra mūsų vasarnamis. Po 
keliu dienų atvažiavo pas mus 
svečių. Su jais mes išvažinėjo
me visą Vasagą. Ten būdami 
mes eidavome prie ežero beveik 
kas dieną keliom valandom, o 
vakare su draugais vaikščioda
vom paežerėj ar žaisdavom svie
diniu. Kitom dienom, kai būda
vo šalčiau ir netaip saulėta, su 
tėveliu važiuodavom žvejoti. Se
kėsi neblogai. Visuomet pagau- 
davom daugiau ar mažiau žuvu. 
Vasagoje mačiau zoologijos so
dą. Ten yra nemažai idomių žvė
relių ir paukščių. Vieną savait
gali. atvažiavus svečiams iš Ha
miltono. su jais važiavome laivu 
pažiūrėti 30.000 salų. Ten gana 
buvo Įdomu. Kiek daug įvai
riausiu akmens salų! Ant tų pli
kų akmenų matėme pastatytų 
visokiausių vasarnamiu.

Alfredas Keliačius
Mažvtė mergaitė stebėjosi 

kodėl žirafos toks ilgas kaklas? 
Berniukai iai naaiškino:

— Well, žirafos galva yra taio 
toli nuo ios kūno, kad ilgas kak
las jai būtinai reikalingas.

RUDENĖLIO DARBAI
Ak, mielas rudenėli, 
Darbščiausias iš visų! 
Tu saulei tekant kėleis, 
Darbų tau lig ausų.
Tau rūpi, ar lazdynui 
Prinoko riešutai,
Ar voverėms lindynėj 
Gyventi bus gerai.
Ak, mielas rudenėli, 
Tu daug turi darbų, 
Ir aš į mokyklėlę 
Jau mokytis skubu.
GRYBAUJANT
Vytas mokosi grybauti, 
Bando musmirę jau rauti, 
Varna kranksi — kva-kva-kva — 
Ji nuodinga, negera.
Mesk į savo pintinėlę 
Raudonviršį, rudmėsėlę. 
Jų beržyne auga daug, 
Paskubėk tenai grybaut.
Ir nepyk, jei baravykų 
Tau surasti nepavyko, 
Nes jie slepias tarp šakų 
Nuo grybautojų vaikų.‘

A. Abr.

Ruduo - 
gražiausias metas

Pats gražiausias metų laikas 
—' ruduo. Pavasari gražu, kai 
viskas žaliuoja po žiemos. Va
sarą šilta, galima maudytis, 
meškerioti ir gulėti saulėje. Žie
mą galima slidinėti arba važiuo
ti rogėmis.

Aš visus metų laikus mėgs
tu, bet labiausiai man patinka 
ruduo. Kodėl? Dėlto, kad labai 
gražu. Medžių lapai gelsvuoja 
ir raudonuoja ir nukrinta že
mėn. Skraido jie ir sukinėjasi 
vėjo pagauti. Medžiai lankstosi 
ir siūbuoja, ir auksiniai lapai 
krinta smarkiau, dar vis suki- 
nėdamiesi po vėją. Kviečiai lin
guoja laukuose, kaip auksinis 
vanduo. Tykios bangos liūliuo
ja per laukus. Atrodo, kaip ko
kia fantazija. Viskas taip spal
vingai juda, o vėjas kalba su 
medžiais.

Paukščiai skrenda i pietus. 
Jų nematysi iki pavasario. Bet 
dar pasilieka žvėrys. Jie rengia
si miegoti per ateinančia žie
mą. Voverikės renka riešutus. 
Bebrai sutaiso namukus. Paukš
čiai, kurie pasilieka, rengia šil
tesnius lizdus. Kiškiai keičiasi 
spalvas, kad žiemą jų niekas ne
matytų.

Meškos gerokai priedą, kad 
nereikėtų per žiemą keltis jieš- 
koti maisto.

Dienos šaltesnės, trumpesnės. 
Ir lėtai, tykiai, palengva pra
deda kristi pirmas sniegas.

Daiva Žukauskaitė

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos solistas, ir jo žmona Žaneta, 
tos pačios operos koncertmeisterė, 
užkariavo daugiau negu tūkstančio 
Čikagos lietuvių simpatijas savo pir
mu pasirodymu JAV-se. Vieno iš 
augščiausių Čikagos pastatų — Pru
dential auditorija buvo sausakimšai 
pilna publikos, kuri turėjo retą pro
gą išgirsti augšto lygio lietuvį so
listą. Dar neteko matyti Čikagoje ar 
kur kitur lietuvių koncerto, kur pub
lika taip entuziastingai ir šiltai bū
tų priėmusi betkurios srities solis
tą. Nesiliaujant plojimams, sol. V. 
Noreika padainavo 4 kūrinius prie
do. Papildomų kūrinių tarpe buvo 
jausmingoji “Lietuva brangi” ir “Kur 
bakūžė samanota”. Pirmoje progra
mos dalyje solistas klausytojus nu
kėlė į tėvynę V. Klovos harmonizuo
tomis “Ganyklų dainomis”, o antro
je — pateikė operų ištraukas. Kai 
solistas uždainavo Eleazaro ariją iš 
operos “Žydė”, keli senesnio amžiaus 
klausytojai sužnabždėjo, esą čia dai
nuoja Kipras Petrauskas (ta arija 
buvo Kipro labai mėgiama).

Po koncerto sol. Noreika susilau
kė nemažai rankos paspaudimų, be 
to, buvo užkluptas būrio autografų 
rinkėjų. Visi svečiui iš Lietuvos ne
gailėjo pasigėrėjimo žodžių. Kiek vė
liau daugiau kaip šimtinė laimingų
jų galėjo patekti į sol. Noreikai ir 
jo žmonai surengtą pobūvį netolie
se esančiame restorane. Ten susirin
ko rengėjai, Čikagos lietuviai solistai, 
dainos ansamblių vadovai bei kiti 
menininkai. Ir čia netrūko gražių 
linkėjimų svečiui iš Lietuvos, Įkopu
siam į dainos augštumas.

Susidomėjimas sol. Noreikos kon
certu Čikagoje buvo toks didelis, jog 
bilietai, nors ir su labai ribota rek
lama, buvo išparduoti per 3 dienas. 
Tai niekada anksčiau nėra pasitai
kę. Norint patenkinti bilietų nega
vusius, buvo planuotas kitas koncer
tas Čikagoje, bet dėl sol. Noreikos 
įsipareigojimų kitur šiuo metu jis 
negalės įvykti. Kartu su sol. Norei
kos koncertų vadovu Broniumi Ma- 
rijošiu svečiai iš Lietuvos lapkričio 
11 d. išvyko į Torontą, kur trumpai 
pailsėję važiuos koncertuoti į Bosto
ną. Iš ten vyks į Niujorką, kur kon
certuos Academy of Music patalpose 
lapkričio 24 d. Toronte atsisveikini
mo koncertas — gruodžio 1 d. Dar 
vienas koncertas planuojamas Kleve- 
landė.

į Čikagą, 
Amerikos 
suvažiavi- 
Amerikos

DR. LEVAS VLADIMIROVAS, bu
vęs Vilniaus universiteto bibliotekos 
vedėjas, dabartinis Jungtinių Tautų 
Niujorke bibliotekos direktorius, lap
kričio 6 d. buvo atvykęs 
kur dvi dienas dalyvavo 
Bibliotekininkų Draugijos 
me. Jis rašo veikalą apie
bibilotekas, kuriam surado nemažai 
medžiagos suvažiavimo Čikagoje me
tu. Taip pat jis jieškojo duomenų 
apie žymųjį bibliografą A. Ružanco- 
vą, apie kurį rašo straipsnį Vilniaus 
universitetui; aplankė prof. J. Žile
vičiaus muzikologijos archyvą bei 
žymesniuosius lituanistinės medžia
gos rinkėjus; dalyvavo ir sol. Norei
kos koncerte. Čikagoje dr. Vladimi
rovas lankosi antrą kartą. Pirmą kar
tą jis čia viešėjo 1961 m. su sovie
tinių bibliotekininkų delegacija. Se
kančiais metais jis jau baigia 5 me
tus užtrukusią tarnybą Jungtinėse 
Tautose ir grįš atgal į Vilniaus uni
versitetą, kuris 1970 m. rengiasi mi-

Lietuviškoj mokykloj mokomės lietuviškai rašyti
Nuotr. S. Dobkaus

Daktaras apie rū
kymą ir narkotikus

Spalio penktą dieną i mūsų 
lietuvišką mokyklą atvyko žy
mus svečias — daktaras Juozas 
Sungaila, kuris buvo pakviestas 
dešimtam skyriui kalbėti apie 
šių dienų svarbiausias jaunimo 
problemas. Jis kalbėjo apie rū
kymą ir narkotikus.

Daktaras Sungaila išaiškino 
visas kūno reakcijas, kai žmo
gus rūko, ir kaip rūkymas ga
dina žmogaus sveikatą. Tie. ku
rie nlanavo rūkyti arba jau rū
kė, ilgai neužmirš apie tuos pa
vojus.

Toliau daktaras Sungaila kal
bėjo apie baisiausią šiandieninį 
pavojų — narkotikus. Nors mes 
esame daug girdėję ir skaitę 
anie šiuos dalykus, buvo žymiai 
geriau sužinoti iš žmogaus, ku
ris geriausiai gali žinoti — iš 
daktaro, kuris vra tai mates. 
Buvo įdomu sužinoti, kad Lie
tuvoje augo “marijuana”, bet 
ten nebuvo ios vartotojų.

Ir taio labai greitai pralėkė 
pilna valanda. Mes esame dėkin
gi daktarui Sungailai, kad jis 
naliko savo labai svarbius dar
bus ir atėio specialiai mūsų an- 
šviesti. Būtų malonu, jeigu visi 
lietuviai taip domėtųsi ir globo
tu mūsų mokyklą. Norėtumėm 
daktarą Sungailą vėl oakviesti 
kai jis suras laisvo laiko.

Nora Šimkutė

nėti 400 m. gyvavimo sukaktį. Apie 
ją dr. Vladimirovas parašė straipsnį 
UNESCO leidžiamame pasaulinio 
garso žurnale, kuris pasirodė šiomis 
savaitėmis.• o •

ČIKAGOS LIETUVIAI, gausiai su
sirinkę į viešą susirinkimą šv. Ka 
zimiero lietuvių kapinių reikalais, iš
girdo gyvą žodį iš Čikagos arkivys
kupijos kapinių atdministracijos 
vykd. direktoriaus John F. Philbin. 
Iki šiol tie susirinkimai būdavo vie
našališki ir juose tik jausmingi tau
tiečiai dėstydavo savo pažiūras. šį 
kartą buvo išaiškinta arkivyskupijos 
pozicija ne tik lietuvių, bet ir visų 
kapinių tvarkyme. Tačiau tie pareiš
kimai, deja, nebuvo nuoširdžiai pri
imti. J. F. Philbin stengėsi išryškin
ti, kad kapinės niekada lietuviams 
tiesiogiai nepriklausė, kaip ir visas 
kitas katalikų institucijų turtas Ame
rikoje. Jos yra tiesioginėje vyskupi
jos žinioje, kuri yra teisėta to tur
to savininkė. Dėl tų kapinių vardo, 
lietuviškų užrašų ir pan., atrodo, vys
kupija nieko prieš tai nebeturi. Vys-
kupijos atstovas viską stengėsi iš
dėstyti šaltai ir įitikinamai, nors dau
gumui tautiečių atsakymai atrodė ne
patenkinami. Atsakydamas į klausi
mus, vienoje vietoje Philbin kiek nu
siskundė lietuviais, pažymėdamas, 
jog jie, turbūt, yra vieni iš mažiau
siai informuotų žmonių. — Susirin
kimą sušaukė Amerikos LB Komite
tas Pasauliečių Teisėms Apsaugoti 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Bu
vo priimtos rezoliucijos, kurių vie
noje buvo reikalaujama, kad arki
vyskupija iš pareigų atleistų prel. V. 
Černiauską, Marquette Parko liet, pa
rapijos kleboną, nesiskaitantį su pa
rapijiečių pageidavimais.

LIETUVIAMS NELABAI PASISE- 
KĖ lapkričio 5 d. rinkimuose. Du 
pagrindiniai lietuvių kandidatai ne
pateko į norėtas pareigavietes. Nei 
V. V. Adamkus, nei Anton Valukas 
nelaimėjo rinkimų. Jų oponentai ga
vo žymiai daugiau balsų, negu mū
siškiai. Tai, žinoma, nestebina, ka
dangi už juos galėjo balsuoti tik Či
kagos ir apylinkių gyventojai (Cook 
apskritis). Čia nuo seno yra demo
kratų tvirtovė. Tai patvirtina faktas, 
jog ir i gubernatoriaus postą išrink
tas respublikonas Ogilvy šioje apskri
tyje gavo mažiau balsų, negu jo opo
nentas. R. Niksonas čia taip pat gavo 
mažiau balsų nei jo priešininkas de
mokratų kandidatas. Tai patvirtino 
dar ir tą faktą, kad lietuvių balsai 
yra labai negausūs ir nedaug ką le
mia. Daugiausia lemia ta partija, ku
rioje mūsiškiai yra išstatyti. Čikago
je ir apylinkėse (Cook apskrityje) 
kandidatuoti respublikininkų sąraše 
jau beveik iš anksto reiškia pralai
mėti.

Perrinktas demokratas Frank Sa
vickas, lietuviškai labai silpnai kal
bantis jaunas vyras, kuris yra Illi
nois valstijos atstovų rūmuose. Taip 
pat balsuota ar palaikyta kaikurie 
teisėjai, jų tarpe ir lietuvis demo
kratas Alfonsas Wells. Už šio lietu
vių kilmės vyro palikimą buvo pa
sisakyta teigiamai.

AR JAU UŽSAKEI SAU IR KI
TIEMS KETURMĖNE SINI 
ŽURNALĄ “LITU ANUS” ANG
LŲ KALBA? METINĖ PRENU

MERATA $5. ADRESAS: 
LITUANUS. POB 9318, 

CHICAGO, ILL. 60690, USA

PASIRINKIMAS RINKTINIŲ
PAARI VYNU
Rankų paspaudimu, pasibučiavimu, juoku ir džiaugsmo 

ašaromis prasideda šeimos susitikimai, kurie sudaro 
reikšmingų švenčių meto dalį.

Bet nemažiau reikšmingas yra ir stalas. Jei norite, kad 
šeimininkės pastangos būtų pilnai įvertintos, vaišinkite 
Paari vynais. Iškilmių pasisekimas bus labiausiai užtik
rintas Paari vynais. Jų kainos yra lengvai prieinamos, ir 
dėlto galite juos dažnai vartoti 
ryti iškilminga.

— kiekvieną proga pada-

STALO VYNAI
Paari Roodeberg (rūgštus 
raudonas)
Paari Cabernet (švelniai 
rūgštus, raudonas)
Paari Selected Pinotage 
(64 rinktinis, rūgštus, raudonas) 
Paari Rose (rūgštus, rusvas) 
Paari Riesling (rūgštus, baltas) 
Paari Late Vintage (pusiau 
rūgštus, baltas)

VYŠNINIAI (SHERRIES)
Paari Oloroso Cream 
Paari Golden Medium
Paari Pale Dry

POPIETĖS VYNAI
Paari Rich Ruby Port 
Paari Old Tawny Port 
Paari Fine Old Muscatel

SPECIALŪS VYNAI
Paari Selected Steen 
(rinktinis, rūgštus, baltas) 
Paari Van der Hum (likeris)

MOKĖK RINKTIS — PASIRINK PAARL

IMPORTUOTUS PIETŲ AFRIKOS

rengta Algiui Kusinskiui priešvestu- 
vinė staigmena. Algis yra sūnus mū
sų energingojo chorvedžio ir vargo
nininko Alekso Kusinskio, kuris ne
pailsdamas eina tas pareigas beveik 
20 metų. Gal ir Algis tik savo tė
velio dėka, būdamas dar vos kelio
likos metų, gavo aukso medalį kaip 
geriausias akordeonistas Kanadoje 
jaunių grupėje. Priešvestuviniame 
pobūvyje buvo gana daug dalyvių. 
Neskaitant vaišių ir parengimo išlai
dų, dar buvo įteikta piniginė dova
na Algiui — virš $200. Pobūvyje žo
dį tarė Algio tėvelis Aleksas Kusins- 
kis. Jis priminė kritišką mūsų, lie
tuvių, padėtį tremties gyvenime, dė
kojo sūnui, kad jis į mūsų bažny
tinį chorą įnešė daug naujų gies
mių, ir prašė neužmiršti lietuvybės 
bei lietuviškos mūsų bažnyčios. Sū
nus Algis, atsakydamas į tėvo žo
džius, prižadėjo būti lietuviu ir lan
kyti lietuviškas pamaldas, kiek sąly
gos leis. Taip pat trumpą žodį tarė 
mūsų sporto klubo pirm. St. Krivic
kas, tarp kitko primindamas, kad šią 
vasarą Algis sugavo didžiausią ir ge-

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA vei
kia ir šiais metais Christ the King 
parapijos salėje. Vedėjas — Jonas 
Umbrasas, o jam padeda kun. An
tanas Sabas ir Juozas Kručas.

UŽMUŠĖ LIETUVĮ. INCO liejyk
loje Copper Cliff ne dėl užmuštojo 
kaltės krito ant galvos plieno gaba
las, pramušė šalmą ir vietoj mirti
nai užmušė Bronių Eidukevičių, 51 
metų. Tuoj buvo suteikta pirmoji pa
galba ir paskutinis patepimas. Kun. 
Antanas Sabas atlaikė laidotuvių 
giedotines Mišias, o velionies kūnas 
išvežtas palaidoti į Toronto šv. Jo
no lietuvių parapijos kapines. Ilsė
kis ramybėje!

KUN. ANTANAS SABAS lapkričio 
17 d. išvažiavo atostogų. Dėlto tris 
sekmadienius iš eilės nebus lietuviš
kų pamaldų. Po atostogų jos prasi
dės gruodžio 15 d.

ALFONSAS IR BEATRIČE ZLAT- 
KAI su kitu nusipirko iš pusės “Star 
Hotel” Azildoj, netoli Sudburio.

LEONAS IR ANGELE BALTU-
riausią “žuvelę” ir kartu apgailesta
vo, kad už tokių “žuvelių” rūšį mūsų 
klubas neduoda “trofėjų”. Taip pat

* įspūdingą žodį pasakė J. Petrėnas. — 
Spalio 19 d. buvo pagerbta ir busi
moji Algio žmona Patricija. Jai po
būvis suruoštas Algio sesutės Da
nos, jos mamytės ir A. Pranckūnie- 
nės pastangomis. — Jungtuvės įvy
ko spalio 26 d. Kristaus Karaliaus 
bažnyčioje, kur apeigas atliko kun. 
Ant. Sabas. Pamaldų metu grojo jau
nojo tėvas A. Kusinskis, giedojo cho
ras. Vestuvinės vaišės įvyko jauno
sios tėvų namuose pagal šio krašto 
papročius. Baigiantis vaišėms lietu
viai sugiedojo jaunavedžiams “Ilgiau
sių metų”. Spalio 27 d. į vestuvinių 
vaišių užbaigtuves pakvietė visus sve
čius jaunojo tėvas A. Kusinskis pas 
save. — Algis Kusinskis šiuo metu 
studijuoja universitete ir laisvu lai
ku duoda akordeono pamokas. Jo 
žmona dirba General ligoninėje kaip 
gail. sesuo. Atrodo, kad Algis laiko
si savo pažado — praėjusį sekma
dienį kartu su žmona dalyvavo lie
tuviškose pamaldose. Mielas Algi ir 
Patricija, mums šiuo metu belieka

ČIAI nusipirko dideliūs namus gra
žiame rajone. Sudburiškis

Langton, Ont.
PADĖKA

Man sergant ir gulint Tillsonbur- 
go ligoninėje buvo padaryta sunki 
operacija. Prižiūrėjo mane dr. Lo
ney ir dr. Ort. Jiems tariu nuoširdų 
ačiū. Taipgi ačiū už lankymą manęs 
ligoninėj ir namuose; už dovanas ir 
gėles kun. Curacua, Šv. Marijos Mo
terų Draugijai Tillsonburge. Labiau
siai mane lankė vyras, sūnūs ir mar
čios. Ačiū J. S. Dambrauskam, V. P. 
Dambrauskam. E. Dambrauskui, duk
rai ir žentui I. L. Ulbinam ir anū
kam. O. P. Daubaram, Jodekaičiam, 
J. E. Mačiam, B. D. Mačiam, Cvir
kom, Onaičiam, Mikėnam, B. McFar
lane, A. McFarlane, Geldikam, Liut- 
kam, Vasiliūnienei, Maxwell, Simu
čiam, K.M.D.P. Žiogam,' Jokubiliam. 
Raštu, B. R. V. Ramanauskam, Gri
gam, Aleliūnam.

Visiem nuoširdžiai dėkinga —
A. Dambrauskienė

ENTRE

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

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

DIANA
GOUGHS

COLDS

ASTHMA

SORE 
THROAT

Ar
FAST

17 RELIEF 
r
rhel-matic 
ARTHRme 
Ml.SCVLAR 
Ac<? Pdj.t į

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

GAUNAMI VAISTINĖSE

ROXODIUM skysčiau įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, yeidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------

M ar gis Drug Store
JOHN V. MARGIS. P hm .B

408 Roncesvalles Avė. Tel. L E. 5-1944
oigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitą kasdieninio 

reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemų, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNRRIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

| TEL. LE. 5-1944. |

Į Į .1, — I.R 1 M ■■■■
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Štai kuo sielojosi veikėjai
AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ 

FEDERACIJOS KONGRESO NUTARIMAI

Medaliai atidarė duris viešumon

Mes, 1968 m. spalio 26-27 dieno
mis Čikagoje įvykusio Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Federacijos 
kongreso dalyviai bei lietuvių kata
likų atstovai iš kitų laisvojo pasau
lio kraštų, kreipiame savo žvilgsnį 
į jus, brangūs tikintieji tautiečiai 
okupuotoje Lietuvoje.

Sunki yra jūsų nešama religinė ir 
tautinė priespauda: religija išjungia
ma iš viešojo gyvenimo, religinė 
spauda draudžiama, slopinamas jau
nimo religinis auklėjimas, uždaromos 
bažnyčios, o bažnytinė vadovybė ir 
kunigai atribojami nuo žmonių. Jau 
ketvirtį šimtmečio parodėte savo di
delę ištikimybę tautiniams ir krikš
čioniškiems idealams tokioj sunkioj 
priespaudoj.

Mes, būdami laisvajame pasaulyje, 
reiškiame savo ištikimybę jums ir 
ryžtamės, kiek tik galėdami, siekti, 
kad mūsų bendra tėvynė atgautų re
liginę ir valstybinę laisvę.

ALRFK KONGRESAS:
teigia, kad pasaulio lietuvių kata

likų organizacinis apsijungimas yra 
reikalingas; todėl remia šio kongreso 
metu sudaromą pasaulio lietuvių ka
talikų organizacinę vadovybę iš JAV, 
Kanados, Italijos, Anglijos, Argen
tinos lietuvių katalikų atstovų, atvy
kusių į Čikagą ir dalyvaujančių šia
me kongrese;

siūlo ALRKF centro valdybai, su
sitarus su Kunigų Vienybės centro 
valdyba, kuo greičiau įsteigti religi
ni centrą, kuris duotų naujos paska
tos Amerikos lietuvių religiniam gy
venimui atnaujinti pagal II Vatika
no susirinkimo nurodymus ir stip
rintų jų tautinius bei krikščioniškus 
ryšius;

skatina visus lietuvius katalikus 
burtis į lietuviškas parapijas ir veik
liai jose reikštis;

prašo lietuviškų parapijų vadovy
bes, vykdant II Vatikano susirinki
mo nutarimus, atsižvelgti į teisėtus 
parapijiečių reikalavimus, liečiančius 
kalbą pamaldose, sekmadienio Mišių 
laiką, katekizaciją gimtąja kalba bei 
kitus religinius ir tautinius reikalus;

skatina lietuvius, gyvenančius tose 
vietovėse, kur nėra lietuviškų para
pijų, organizuoti lietuviškas Mišias 
kitataučių bažnyčiose ir tokiu būdu 
sukurti altoriaus bendruomenes, va
dovaujantis n Vatikano susirinkimo 
mintimi;

♦

prašo lietuvių vyrų ir moterų vie
nuolijas, kurios buvo įsteigtos patar
nauti lietuvių katalikų visuomenei 
Amerikoj ir iki šiol tos visuomenės 
buvo ir tebėra remiamos, išlaikyti 
savo pačių bei savo institucijų lietu
višką charakterį; lietuvių katalikų 
visuomenė laukia jų vadovavimo 
šiais religinio atsinaujinimo laikais;

skatina lietuvius katalikus remti 
savo spaudą, nes ji yra svarbiausias 
mūsų kultūrinis ryšininkas išeivijos 
sąlygose;

kviečia spaudos darbuotojus su
prasti savo atsakomybę, pravedant 
gyvą kultūringą dialogą mūsų visuo
menėje, ją tiksliai bei objektyviai in
formuojant bei formuojant pagal 
Bažnyčios atsinaujinimo dvasią;

matydamas, kad po II Vatikano 
susirinkimo Katalikų Bažnyčia visuo
se kraštuose siekia artimesnių san
tykių su kitais krikščionimis, skatina 
organizacijas bei katalikiškąją visuo
menę jieškoti draugiškų ryšių su ki
tų konfesijų lietuviais krikščionimis, 
siekiant tos vienybės, kurios Kristus 
norėjo tarp savo sekėjų;

vertina Lietuvių Romos Katalikų 
šalpos Fondo bei BALFo darbus ir 
skatina lietuviškąją visuomenę juos 
remti;

atkreipia visuomenės dėmesį į su
telktinėmis jėgomis leidžiamą krikš
čionis gyvenime” veikalų seriją, pra
dėtą II Vatikano susirinkimo doku
mentų vertimu, ir skatina visus tuos 
dokumentus bei kitas serijos knygas 
skaityti, platinti ir finansiškai rem
ti;

nutarė pasiųsti sveikinimus popie
žiui Pauliui VI, Čikagos arkivysku
pui kardinolui Cody, kurio arkivys
kupijoj vyko šis kongresas, ir ser
gančiam ALRKF dvasios vadui prel. 
Ignui Albavičiui.

Įvertindamas ilgametį neeilinį pa
sišventimą, ALRKF kongresas reiš
kia ypatingą padėką prel. Ignui Al
bavičiui, prel. Jonui Balkūnui, prel. 
Pranui Jurui, prel. Kostui Vasiui, 
kompoz. Aleksandrui J. Aleksiui, 
Vincui Kudirkai, Antaninai Nausė
dienei, Elzbietai Paurazienei, Ignui 
Sakalui, Elzbietai Samienei, Matui 
Šimoniui ir Leonardui šimučiui už 
ypatingai svarų įnašą ALRKF veik
loj.
ALRFK kongreso nutarimų komisija: 
KUN. VYT. BAGDANAVIČIUS, MIC, 
DR. ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS ir 
KUN. KESTUTIS TRIMAKAS, SJ.

Lietuvių paviljonas tarptautinėje Čikagos mugėje, surengtoje lap
kričio 2 — 3 dienomis Navy Pier patalpose. Iš dešinės: parodos 
tvarkytoja Z. Juškevičienė, J. Vaičiūnas, LB Čikagos apygardos 
pirm. A. Juškevičius, Br. Macevičius

LONDON, ONT.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minė

jimas, rengiamas Simano Daukanto 
vardo skautų vietininkijos, įvyks pa
rapijos salėje, 1414 Dundas St. E., 
sekmadienį, lapkričio 24 d., 5 v. p.p. 
Žodį tars Rodnės lietuvių veikėjas 
V. Ignaitis, o programą atliks jau
nimas. Visi kviečiami dalyvauti.

“BALTIJOS” ANSAMBLIO šoke 
jai lapkričio 23 d. vyksta į Delhi, 
kur atliks dalį meninės programos 
šaulių rengiamame kariuomenės 
šventės minėjime.

NAUJAS PARAPIJOS KOMITE
TAS, išrinktas parapijos susirinki
me, pasiskirstė pareigomis: Br. Mi- 
sius — pirm., p. Zabulionis — ižd., 
p. Daniliūnienė — sekretorė ir pa
reigūnė parengimams bei informa
cijai, V. Gudelienė — informacijai 
ir parengimams, P. Jokšas, P. Gen- 
čius ir Kudirka — ūkio reikalams 
bei sekmadieninėms rinkliavoms. Ko
mitetas yra stiprios sudėties ir pir
mas pilnai išrinktas parapijiečių. Br. 
Misius — pirmojo k-to narys, vienas 
pirmųjų ir tada stambiausias auko
tojas, parapijai daug padėjęs remon
tuojant bažnyčią ir įrengiant klebo
niją; iš profesijos Kanadoje — ran
govas. P. Genčius — irgi pirmojo k-to 
narys ir stambus rėmėjas, ūkininkas. 
P. Jokšas — visų trijų k-tų narys, 
rūpestingai ėjęs jam patikėtas parei
gas, nuoširdžiai parapijai aukojęs ir 
padėjęs remonto darbuose. P. Dani
liūnienė — beveik nuolatinė katali
kių moterų sk. pirmininkė, pirmojo 
k-to dalyvė, savo darbu nemažai pa
dėjusi parapijai jos pirmose dieno
se. V. Gudelienė — taip pat beveik 

nuolatinė kat. moterų sk. v-bos na
rė. talkinanti įvairiuose parengimuo
se. Zabulionis ir Kudirka — nese
niai Londone apsigyvenę. Iš jų, kaip 
dar nepavargusių, daug tikimasi. Pa
rapijos susirinkimo pagrindinis rū
pestis buvo — kaip išspręsti susida
riusias finansines problemas ir kaip 
patobulinti parapijos administracinį 
aparatą bei piniginę atskaitomybę. 
Ypač daug dėmesio buvo skirta pa
rapijai uždėtam mokesčiui, mokėti
nam už katalikų gimnaziją ir toli 
prašokančiam šios parapijos pajėgu
mą. Tikime, kad komitetas, turįs 
žmonių pasitikėjimą, suras būdus vi
siems klausimams palankia prasme 
išspręsti.

PUSANTRO TŪKSTANČIO LIE
TUVAITEI. Labatt’s^ alaus daryklų 
bendrovė turi gražią tradiciją skirti 
stipendijas tarnautojų vaikams, ge
riausiais pažymiais baigusiems XIII 
skyrių. Londono darykloje dirba virš 
1000 tarnautojų. Iš šios b-vės visų 
Ontario tarnautojų vaikų stipendijas 
gavo tik du mokiniai. Jų tarpe yra 
Kristina-Rūta Brazlauskaitė. Jos tė
velis Jonas — buvęs Lietuvos fut
bolininkas ir dabar, rodos, dar te- 
bežaidžiąs Labatt’s futbolo koman
doje. Kristinos pažymių vidurkis — 
74.9. Anksčiau ji gaudavo iš kata
likų mokyklų sidabro medalius, pre
mijas ir tt. Ji šiemet studijuoja hu
manitarinius mokslus, pagrindu im
dama prancūzų ir ispanų kalbas. Ji 
yra baigusi 7 skyrius smuiko klasė
je ir baigia X skyrių pianino; akty
vi skautė, “Baltijos” šokėja ir cho
ro akompaniatorė; gerai žaidžia krep-

Tuo metu, kai mes, lietuviai, 
vis nesibaigiančiu srautu ruo
šiame įvairias pagerbtuves nu
sipelniusiems tautiečiams, vaiši- 
namės prie gausiai apkrautų sta
lų banketuose bei išklausome 
įvairių iškilmingų aktų kalbas ir 
nuopelnų išskaičiavimus, — mū
sų kaimynai latviai bando kiek 
kitokios veiklos metodus. Atro
do, kad pvz. latviai geriau su
pranta svarbą latviškus ir viso 
Pabaltijo reikalus dažniau ir 
plačiau kelti gyvenamosios ap
linkos viešumon. Dėlto nereikia 
ir stebėtis, kad neseniai įvykęs 
latvių pasaulinis sąskrydis Va
šingtone, bent jau informaciniu- 
propagandiniu atžvilgiu, buvo 
pranešesnis už mūsiškių jau ne
kartą turėtus pasaulinio masto 
sąskrydžius. JAV sostinėn suva
žiavę latvių atstovai iš šiaurės ir 
Pietų Amerikos, Europos ir 
Australijos turėjo progos aptar
ti grynai savuosius vidinius or
ganizacinius reikalus, bet užte
ko laiko ir jėgų išeiti ir plates- 
nėn viešumon, naudojant tegu 
šinj. Labatt’s b-vės prezidentas ir 
vyr. administratorius jai atsiuntė 
sveikinimo raštą. — Labatt’s yra 
neabejotinai geriausia darbovietė 
Londone, bet labai sunku jon pa
tekti. Porai lietuvių pavyko. Vasa
rą dar dirba pora liet, studentų. Si 
bendrovė prieš keletą metų paauko
jo stambesnę sumą lietuvių šalpai.

KUN. B. PACEVIČIŲ, sėkmingai 
sveikstantį Sv. Juozapo ligoninėje, 
pavaduoja kitų parapijų lietuviai ku
nigai.

SUNKIAI SERGA p. Šakienė, nuo
širdi katalikių moterų darbuotoja.

D. E.

RODNEY, Ont.
A.a. VACLOVAS NARBUTAS, 46 

m. amžiaus, mirė š.m. spalio 23 d. 
po sunkios ligos. Jis paliko žmoną 
Juliją, dukteris Nijolę, Dalią, Ra
munę ir sūnų Gediminą. Tai jau ke
linta mirtis šiais metais lietuvių tar
pe. Skaudu, kad V. Narbutas mirė 
palikęs gausią, dar neužaugintą šei
mą. P. Narbutai, įsigiję tabako ūkį, 
sutvarkė trobesius, mašineriją; įdėjo 
daug pinigo. Reikėjo gyventi ir iš
auginti šeimą. Deja, netikėta mirtis 
išskyrė jį iš šeimos ir artimųjų tar
po. Laidotuvėse dalyvavo daug gimi
nių, artimųjų ir pažįstamų iš JAV, 
Toronto, Windsoro, Londono, Delhi, 
Tillsonburgo. Laidojimo apeigas atli
ko kun. B. Pacevičius ir vietos kle
bonas kun. J. Smith. Atsisveikini
mo žodį kapuose pasakė V. Ignaitis. 
Palaidotas katalikų kapuose West 
Lome, Ont. Velionies žmona J. Nar
butienė yra dėkinga visiems už taip 
gausų dalyvavimą laidotuvėse, už už
prašytas Mišias, gėles ir vietos apy
linkės moterims už suruoštus užkan
džius.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, va 
dovaujama mokyt. J. Statkevičiaus, 
veikia vietos Lietuvių Klubo patal
pose. Mokinių skaičius šiais metais 
žymiai sumažėjo dėl prieauglio sto
kos. Reikia džiaugtis, kad visi tėvai 
supranta lietuviškos mokyklos reikš
me vaikams ir noriai juos veža į mo
kyklą, nežiūrint nuotolio ir kitų ne
patogumų. J. Statkevičius, prityręs 
mokytojas, stengiasi, kad jo moki
niai būtų išmokyti ir išauklėti lie
tuviškoj dvasioj.

LAIKAS VYRESNIO AMŽIAUS 
JAUNIMUI susiburti į lietuvišką bū
rį Mūsų tarpe yra gana daug vyres
niojo jaunimo, kuris lanko gimnazi
ją West Lome. Būtų gera, kad šis 
jaunimas rastų būdą ir progų savo 
tarpe bendrauti. Tėvai tam mielai 
pritartų ir visa kuo padėtų. K.

AL. GIMANTAS

ir nenaujus, bet plačiai naudo
jamus metodus.

Medaliai amerikiečiams
Gauti taip vadinamas “didžią

sias antraštes” ir atkreipti di
džiosios spaudos dėmesį nebega
lime mūsų eilinėmis dienos te
momis. Jei įteiksime vienokį ar 
kitokį pripažinimo medalį ar di
plomą saviesiems, tegu ir labai 
nusipelniusiems ir brangiems as
menims, liksime nepastebėti vie
tos spaudas puslapiuose. Bet jei 
medalius ar kitokius žymenis 
Įteiksime ryškesnioms vietos gy
venamosios aplinkos asmeny
bėms didesnių iškilmių proga, 
susilauksime dėmesio.

Latviai Įsteigė tokį sidabrini 
žymenį — medalį “Pro Merito” 
vardu, kuris įteikiamas ne lat
viams, bet tiems svetimtau
čiams, kurie viena ar kita proga 
parodė ar parodo susidomėjimą 
Latvijos ir kitų pavergtų tautų 
reikalais. Vašingtone ir buvo 
įteikti medaliai nusipelniusiems 
ir žinomiems amerikiečiams, šį 
kartą tą žymenį gavo: senatorius 
R. P. Griffin, I. Heinaru, Nikso- 
no rinkiminės akcijos atskiroms 
tautybėms vyr. koordinatorius, 
dr. F. B. Harris, JAV senato 
kapelionas, buvęs valstybės pa- 
sekretorius Lay W. Henderson, 
dr. L. Dobriansky, Georgetown 
universiteto sovietikos profeso
rius, ir George Meany, ALC-CIO 
darbo unijų prezidentas. Ta pro
ga pastarasis net ir specialų pa
reiškimą padarė, demaskuoda

Tinka betkuriam sezonui

ACADIAN
FOUR SEASONS
Canadian Whisky

ACADIAN — pirmoji sąrašuose

MĖGSTANTIEMS GERĄ DEGTINĘ
ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

NAUJAS SKYRIUS:
J. Dambrausko sporto reikmenų 

krautuvėje, 295 Roncesvalles Avė. 

Čia parduodamos ir lietuviškos

mas sovietinį Pabaltijo valstybių 
aneksavimą, kuris ištisai buvo 
perduotas per “Amerikos Bal
so” visas programas. Nebuvo už
mirštas ir “The Detroit News” 
redakcinio kolektyvo narys J. K. 
Anderson. Ir jam, kaip spaudos 
darbuotojui, buvo pripažintas 
latviškasis medalis. Uz poros 
dienų virš 600.000 to dienraščio 
skaitytojų žymioje vietoje dide
le antrašte papuoštam straips
ny skaitė gana smulkmeniškai 
aprašytą latviškąjį sąskrydį kraš
to sostinėje.

Aukso problema
Gal mums atrodo, kad baltie- 

čių aukso Britanijoje klausimas 
yra užbaigtas dalykas. Pasirodo, 
latviai galvoja kitaip. Jų akcija 
tuo klausimu dar toli gražu nė
ra baigta. Latvių sluogsniai Bri
tanijoje judina, kontaktuoja bri
tų parlamento narius, aprūpina 
juos atitinkama medžiaga, supa
žindina su visa problema, sten
giasi, kad britų vyriausybė jo
kiu būdu neatliktų paskutiniųjų 
formalinių transakcijų su sovie
tais, kurios įgalintų betkurio 
laipsnio pripažinimą baltiečių 
aukso sovietams. Niekas nežino 
to viso aukso tikrosios vertės; 
spėjama, kad apie 20 mil. dole
rių. Ir ši “aukso problema” su
silaukė didžiosios spaudos dė
mesio, nes buvo tinkamai pri
statyta.

Savąja veikla mūsų brolių lat
vių bendroji organizacija jokių 
naujų Amerikų neatrado, bet pa
sisekimas pilnai pateisino pa
stangas.
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Kodėl gaidys, o ne motinos veidas?
♦

Atsiliepimas į dailininko K. Žoromskio pastabas "Darbininke" 
A. RINKCNAS
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a fflWJE VEIKLOJE
PLB seime Niujorke nebuvo 

nei laiko, nei sąlygų paskai
toms diskutuoti, nors diskusijų 
labai reikėjo, ypač dviem pas
kutinėm paskaitom. Kaip neiš
vengiama išeitis, lieka diskusi
jos spaudoje. Blogas tai plates
nių paskaitų diskusijų būdas, 
neš skaitytojas paprastai neturi 
prieš akis pilno buvusios pa
skaitos teksto ir yra priverstas 
savo galvojimą remti tik tomis 
citatomis, kurias kritikas patei
kia. O kritikas, savaime aišku, 
pateikia tik tokias paskaitos iš
traukas, kurios reikalingos jo 
kritiškoms pastaboms paremti.

Su šiomis įžanginėmis minti
mis prieinu prie dail. K. žo
romskio kritiškų pastabų dėl 
mano paskaitos, skaitytos PLB 
seime Niujorke. (“Darbininkas”, 
1968, nr. 67). Kadangi dail. K. 
Ž. pastabos liečia tik paskaitos 
dalį, kalbančią apie meną, ta 
tema ir ribosiuosi.

Aiškinamės pagrindinę mintį: 
kada lietuvio meno kūrinys yra 
tikrai lietuviškas? Atsidūrėme 
tarp dviejų gana priešingų te
zių: a. kiekvienas lietuvio su
kurtas kūrinys yra lietuviškas 
jau tuo faktu, kad lietuvio kur
tas; b. kūrėjo buvimas lietuviu 
dar nebūtinai reiškia kūrinio lie
tuviškumą. Suradimas atsakymo 
į kebamą klausimą yra ne vien 
tik įdomi meno filosofijos pro
blema. Tai galėtų turėti ir prak
tiškos įtakos, vertinant meninin
kus kaip lietuvybės išlaikytojus; 
dar toliau — teikiant jiems mo
ralinę ir gal net materialinę pa
ramą iš fondu, skirtų lietuvybės 
išlaikymo reikalams.

Plačioje mano paskaitos pra
džioje sakoma:

Kūrėjai turi savų tikslų. Gal tai 
yra tik asmeniniai pasitenkinimai 
kūrybos procesu bei kūriniu. Gal tai 
yra idealų sritis: tautinių, religinių, 
humanistinių, estetinių ir kitokių... 
Bet savo tikslų turi ir visuomenė. 
Neretai iš visuomenės išplaukia ir 
konkretesnių uždavinių saviesiems 
kūrėjams. (“Tėviškės žiburiai” 1968, 
nr. 30-32, “Draugas” 1968, nr. 223, 
“Darbininkas” 1968, nr. 63-65).

Būdamas ne menininkas, o 
mokytojas ir visuomenininkas, 
atstovauju tai citatoje minimai 
visuomenei, bent tai jos daliai, 
kuriai dar rūpi mūsų kultūrinio 
gyvenimo lietuviškumas; tam ei
liniam lietuviui, kuris atėjęs į 
mūsų dailininkų parodą neretai 
klausia: gražu tai gražu, bet kas 
čia yra lietuviško? Dažnai ne
turiu atsakymo į tą klausimą, 
todėl jį ir keliu.

Dail. K. Ž. savo pastabose duo
da toki atsakymą:

Jeigu kas turėjo ar tebeturi “idea 
fix”, kad meno tautiškumas priklau
so nuo tam tikrų daiktų, nuo tam 
tikrų emblemų, simbolių ar, paga
liau, tematinio turinio, tai mes dar 
labai toli nuo “bendru terminų” su
radimo.

Ir klausiu aš dabar save, kur 
gi gali būti meno lietuvišku
mas. jeigu jau reikia atmesti ne 
tik daiktus, emblemas bei sim
bolius. bet ir lietuviškumą kū
rinio tematikoje?

Norėdamas duoti ir ką nors 
aiškesnio, konkretesnio, dail. K. 
Ž. rašo:

< 

◄

i

JURGITA SAULAITYTĖ

tyrai

<
Dangaus perdaug, 
ir laimės.
Sodinsiu ąžuolą, 
auginsiu dideli lapuotį 
savo kieme 
ir z>ėl išgirsiu 
šventą žodį.
Juk Perkūnas 
kamienuose prabyla, 
ir šešėlyje jo veidas 
nebaisus.

KŪRĖJAS

<

žemės 'meile degdama, 
paliečia naktį ir žiemą.
l akstanti žemė 
atsako 
sunkiu pabudimu.
Debesyse 
saulė dega 
molio meile.

<

EMMAUS
Dar pabūki.
Kol nriorasim, 
kol atsiplėšim nuo namų,

J KALĖDŲ DOVANOMS UŽSISAKYKITE |
| MARIJOS AUKŠTAITĖS "ROŽIŲ VASARĄ" I

* SI POEZIJOS KNYGA TURININGA IR GRAŽIAI IŠLEISTA.
? GAUSIAI ILIUSTRUOTA DAILININKO J. JUODŽIO. i 
| UŽSAKYMUS SIŲSTI: “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”, f
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Yra kažkas mūsų pasąmonėje, ko 
svetimos įtakos negali sunaikinti. 
Taigi Šis kažkas už mūsų pasąmonės 
ir yra mūsų tautinė gyvybė (auto
riaus net pabraukta).

Lieka klausimas: kieno tauti
nė gyvybė? Ar tik dailininko as
meninė? Ir jeigu vienas dailinin
kas savo pasąmonėje nešiojasi 
tautinę gyvybę, tąja gyvybe ne- 
sidalindamas su kitais, ar tai 
yra lietuvybės išlaikymas?

Kalba dail. K. Ž. ir anie tos 
dailininko asmeninės tautinės 
gyvybės matomą išreiškimą:

Tautinis menas yra tam tikrame 
išreiškimo būde. Tą patį daiktą ja
ponas tapys vienaip, vokietis kitaip, 
prancūzas dar kitaip. Todėl, savai
me suprantama, lietuvis darys dar ki
taip. Šitame “kitaip” ir glūdi tau
tiškumas.

Norėdamas tą mintį dar dau
giau sukonkretinti, dail. K. Ž. 
toliau sako:

Pavyzdžiui —■ gaidys. Tas pats žo
dis reiškia ir žodį ir daiktą, bet jis 
reiškia ir tą nelaimingąjį “kas”. O 
tuo tarpu visokio meno pagrindinė 
problema — užduotis ir jėga yra 
“kaip”. Todėl ne kas — “gaidys”, 
bet kaip (gaidys).

Su tokiais išvedžiojimais gali
ma sutikti kaip su grynai teori
niais ir dargi prileidžiant dvi ap
linkybes: a. kad turime reikalo 
su labai senomis bei išskirtinai 
ryškiomis kultūromis (kaip ja
ponų, vokiečių) ir b. kad meni
ninkas yra pakankamai stiprus 
paveiksle išreikšti savo pasąmo
nės tautiškumą, nesinaudodamas 
ne tik tautiniais simboliais bet 
netgi tautine tematika. Daugu
mas mūsų meno reiškinių į šias 
kategorijas netelpa.

Pirmiausia, mūsų senojo me
no kultūra glūdi ne grynoje dai
lėje, bet tautodailėje. Koks ga
li būti lietuviškas gaidys ir kuo 
jis skirsis nuo lenkiško ar lat
viško gaidžio? Vienintelis lie
tuviškas gaidys būtų nupieštas 
tautodailės motyvais. Bet tai 
nebūtų jokia dailininko pasąmo
nės lietuviškumo išraiška, o tik 
piešinys tautodailės motyvais. 
Pervertiname save manydami, 
kad daugumas dailininkų yra 
pajėgūs išreikšti savo pasąmo
nės lietuviškumą žiūrovui ap
čiuopiama forma. Tokių didžių
jų yra tik keli; daugumas gi, at
sisakę lietuviškos tematikos ir 
nepajėgdami savo lietuviškumo 
išsakyti vien formalinėmis prie
monėmis, lieka lietuviški tik pa
tys sau. Visuomenė jokio lietu
viškumo jų darbuose nemato. 
Tokiems ir buvo taikyti Anato
lijaus Kairio žodžiai, kuriuos 
dail. K. Ž. laiko užgaunančiais. 
Lietuvybės išlaikymui būtu daug 
daugiau pasitarnauta, jei visi 
dailininkai, dideli ir maži, bent 
dalį savo kūrinių skirtų supran
tamai tautinei tematikai. Nebe
reiktų vargti su klausimu — 
koks gaidys? Kodėl iš viso gai- 
dvs? Kodėl ne veidas motinos, 
^’ūrinčms i išniekinta partizano 
lavoną? Argi didžioji motinos 
kančia nesiderina su dailininko 
nasamonės lietuviškumu tik dėl
to. kad čia yra lietuviška tema
tika? Ir kodėl tokios tematikos 
nageidavima reikia vadinti “idea 
fix”?

-a.

►

pastogių, 
vietų 
ir daiktų, 
kuriais atrandame save.
Mes nemokame 
dangum dalintis. 
Mums reikia 
medžio ir plytų 
ir prie žemės pritvirtintų 
pamatų, 
kad būtume 
tėvai ir sūnūs.

žmonės, . 
sielos

IŠSIPILDYMAS
Jeigu medžio šaknys 
pražydėtų 
dangum tapusioj žemėj, 
mes būtume 
atradę savo 
kalba.
Mus skaldo 
kurias horizontas, 
ir mes nesusitinkam šviesoje, 
mes tamsoje neatpažįstam 
savo veido.
Jeigu medžio šaknys 
nuvystų 
saule žėrinčiam akmeny, 
mes būtume žmonės, 
ištarė giliausia žodį 
ir nutilę.

> 
►

►

naujus pasaulius
►

►

►

►

►

Dailės darbų parodą Čikagos Balzeko Lietuvių Kultūros Ma
žėjuje, surengė dailininkai — S. Smalinskienė, J. Dagys ir 
J. Pautienius. Nuotraukoje iš kairės: skulptorius J. Dagys iš 
Toronto, p. Dagienė, dail. J. Pautienius iš Cicero. Dešinėje 
— J. Dagio skulptūra “Neša žinią“

KUR EINA DABARTIES AMERIKA? P. GAUČYS

Busimoji technotronine visuomenė
Daugelis mokslininkų yra įsi

tikinę, kad JAV-ės palaipsniui 
nustoja buvusios pramonine ša
lim ir tampa technotronine vi
suomene, kurią apipavidalina 
technologija ir elektronika. 
Amerika, rašo Kolumbijos uni
versiteto prof. Z. Brzezinskis, 
yra atsidūrusi pereinamame lai
kotarpyje, kuris esąs apstulbi
nantis. Pakitimų naujumas ap
sunkina suprasti jų priežastį. 
Marksistai ypatingai jaučiasi ap
stulbinti. Jie įžiūri viltingus 
ženklus vis beaugančiuose Ame
rikos sąmyšio prieštaravimuose. 
Ir visdėlto tas sąmyšis neatitin
ka jų priimtas kategorijas: iš
kilo pasiturinčių šeimų gerai 
maitinamas, bet pamišęs jauni
mas, vidurinio luomo nepasiten
kinimas, negrų atkaklus savo 
teisių gynimas. Niekas iš to viso 
nesiderina su jų “mokslo” nu
statytom kategorijom.

Bet ne vien tik marksistai yra 
apstulbinti. Daugelis dabartinės 
Amerikos tyrinėtojų taip pat 
jaučiasi pritrenkti, nes jos vi
suomenė išeina iš spontanišku
mo fazės ir žengia į labiau są
moningą būklę. Ji nustoja bu
vusi pramonine visuomene ir vis 
didėjančiu laipsniu pradeda bū
ti technologijos ir elektronikos 
apipavidalinama. Tuo būdu ji 
tampa pirmąja technotronine 
visuomene pasaulyje. Ji yra. 
bent iš dalies, esamos įtampos 
ir siautėjimo priežastis.

Pramonės laikotarpis 
pasibaigė
Tradicinis optimistinis tikėji

mas ateitimi, “amerikietišku 
stebuklu”, teisingumu ir laime 
visiems, kad Amerikai besivys
tant ir turtėjant iškilusios pro
blemos bus lengvai išspręstos, 
pasak prof. Brzezinskio, pasi
baigė. Socialinės klaidos prino
ko ir trūkumų pajautimas pla
čiai išryškėjo. Visuotinis švieti
mas, o ypač jaunimas, kurio 
40% mokosi kolegijose ir uni
versitetuose, sudarė naują klo
dą, kuris dabar sustiprino anks
čiau buvusius izoliuotus mies
tų intelektualus. Tas klodas ne
benori toleruoti socialinių nege
rovių ir nebenori tikėti sponta
nišku Amerikos socialinių paki
timų gerumu.

Prasmės jieškojimas yra bū
dingas šių dienų Amerikos vi
suomenei. Jis gali sukelti grės
mingus ideologinius konfliktus, 
ypač kai intelektualinis nepasi
tenkinimas susilieja su vis di
dėjančiu nuskurusių negrų ma
sių pykčiu. Pasiekęs savo kraš
tutinumą, jis gali privesti Ame
riką prie smurtingų ir viską 
naikinančių pilietinių kovų tada, 
kai susi jugs ideologinė ir ra
sinė neapykanta. Tačiau neat
rodo, pažymi prof. Brzezinskis, 
kad marksizmas sugebėtų pa
skatinti plataus masto politinę 
akciją, nes Amerikoje mokslas 
ir technologija jau dabar turi 
daugiau galios pakreipti socia
linę laikyseną visuomenės, kuri 
jau išgyveno savo pramoninę 
fazę. Technotroninei visuome
nei gali būti priimtinas netgi 
nerimaująs idealizmas, tik jau 
ne dogmatiškas svaičiojimas.

Kokia bebūtų išeitis, Ameri

Lietuvių tautodailės dirbiniai Fort William apylinkės valdybos su
rengtoje parodoje, kurią aplankė daug sevtimtaučių

kos visuomenė yra viena tų, ku
rioje didieji mūsų klausimai pir
miausia bus išmėginti praktiko
je. Ar gali sugyventi individas 
ir mokslas, ar pastarojo dina
miškumas pagrindinai pakeis 
pirmąjį? Ar gali žmogus, gyve
nąs mokslo amžiuje, augti inte
lektualiniu gihimu, filosofiniu 
reikšmingumu ir kartu asmeni
ne laisve? Ar gali politinės, de
mokratinės institucijos pakan
kamai greitai būti pritaikytos 
naujom sąlygom, kad galėtų at
laikyti krizes, nepažeidžiant jų 
demokratinio pobūdžio?

Perėjimas i naują amžių
Visa tai reiškia dvigubą pa

vojų: suskaldymo ir pernelyg di
delės kontrolės. Jau dabar dau
gelis amerikiečių jaučiasi “ma
žiau laisvi”. Tas jausmas, atro
do, yra susijęs su jų tikslo pra
radimu, nes laisvė implikuoja 
veiklos pasirinkimą, o veikla 
reikalauja tikslų įsisąmoninimo. 
Jeigu dabartinis Amerikos per
ėjimas į technotroninį amžių 
nepatenkins asmens polėkių, se
kanti fazė gali būti niūrus pa
sitraukimas iš socialinės bei po
litinės atsakomybės. Politinis 
nusivylimas gali padidinti kliū
tis suprasti greitus aplinkumos 
pakitimus ir sukelti psichinį ne
pastovumą.

Tas greitas kitėjimas, tvirtina 
prof. Brzezinskis, suteiks galią 
tiems, kurie kontroliuja infor
macijų priemones ir gali grei
tai jas panaudoti. Vadovaujan
čių institucijų uždavinys bus iš 
anksto numatyti socialines kri
zes ir paruošti programas, pajė
giančias susidoroti su jomis. Tai 
gali paskatinti per sekančius ke
lis dešimtmečius polinkį į tech
nokratinę diktatūrą, paliekančią 
vis mažiau ir mažiau vietos po
litiniam visuomenės darbui.

Galimybė biochemiškai kon
troliuoti žmogaus protą, įskai
tant ir galimą sukūrimą robotų, 
kurie veiks kaip žmogus, gali iš
kelti nepaprastai sunkių klausi
mų. Kokiais kriterijais besiva
duojant tokia kontrolė bus vyk
doma? Kaip bus skirstoma ro
botų galia, kokia bus jų socia
linė bei politinė būklė, jeigu 
jie priartės žmogui savo atlie
kamu darbu ir sugebėjimu? 
Daugelis naujovių, keičiančių 
Amerikos visuomenę, pranašau
ja gerą ateitį bei visuomenės su
gebėjimą prisitaikyti prie besi
keičiančio amžiaus reikalavimų.

Politinėje srityje vis didėjan
ti kiekis informacijų ir veiks
mingesnė koordinavimo techni
ka nebūtinai veda į galios su
telkimą grėsmingoje įstaigoje 
bei valdžios viršūnėje. Nors at
rodo paradoksalu, bet tai įga
lina didesnį valdžios ir atsako
mybės paskirstymą žemesnėm 
valdžios ir visuomenės pako
pom. Valdžios funkcijų paskirs- 
tvmas paprastai iškelia nesuge
bėjimo, koordinavimo stokos 
nroblemas. tačiau nūdien nau
jos ryšių ir skaitytuvų priemo
nės padidina valdžios efektyvu
mą žemesnėse pakopose ir pa
lengvina koordinavimą. Labai 
malimas dalykas, kad per sekan
čius dešimt metų valstijų ir vie
tos valdžių galia žymiai sustip

rės ir daugelis funkcijų, dabar 
vykdomų federacinės valdžios, 
bus perduotos autonominėm įs
taigom.

Intelektualų vaidmuo
Taip pat yra viltingas ženk

las, kad geresnis valdžios pa
reigų atlikimas ir jos didesnis 
jautrumas socialiniams porei
kiams yra skatinamas vis didė
jančio žmonių susidomėjimo 
valstybės reikalais. Viduriniais 
amžiais universitetai buvo pa
grindinės socialinės institucijos. 
Politiniai vadai labai pasikliau
davo mokytais patarėjais, kurių 
anuomet labai maža tebuvo.

Nūdien universitetai yra stam
baus žinių komplekso kūrybinė 
akis, daugelio vietinių ir tarp
tautinių svarbių planavimų šal
tinis. Jų veikla padrąsina iškili
mą intelektualų politikų ir as
menų, besirūpinančių sutelkti ir 
paruošti moksliškai* pagrįstas 
programas. Tai skatina visuome
nę tuos patarimus vertinti.

Toji raida implikuoja intelek
tualų įjungimą. Plačiai, huma- 
nistiškai nusiteikę, dažnai nepa
tenkinti ar prieštaraują intelek
tualai, kurie savo pareiga laiko 
kritikuoti socialinę santvarką, 
padaromi ekspertais bei specia
listais, kurie dirba valdžios įstai
gose ir jų vadovams nutiesia in
telektualines gaires.

Tačiau visa tai, pažymi prof. 
Brzezinskis, surišta su pavojais, 
į kuriuos negalima neatsižvelg
ti. Stiprus posūkis į pritaikomą
jį mokslą gali palaipsniui išdil
dyti humanistinę tradiciją. In
telektualinė bendruomenė, iškai
tant ir universitetą, gali tapti 
dar viena “pramone”, atliekan
čia socialinį uždavinį pagal rin
kos reikalavimus ir turinčia in
telektualus, siekiančius augš- 
čiausių medžiaginių bei politi
nių atpildų. Susirūpinimas ga
lia. prestižu ir geru gyvenimu 
gali reikšti galą aristokratiniam 
idealui — pasišvęsti ir nesava
naudiškai j ieškoti tiesos.

Žinijos plitimas ir intelektua
linės bendruomenės įjungimas 
į socialinį bei politinį gyveni
mą padarys švietimą beveik ne
sibaigiančiu procesu. Apie 1980 
metus du trečdaliai JAV mies
tų gyventojų bus baigę kolegi
jas, o planingas elito paruoši
mas bus politinės sistemos pa
grindinis reikalavimas. Tada 
kiekvienas augštas valdininkas 
bus įtrauktas į naujos technikos 
pažinimą ir periodiškai apmoko
mas. Įvedimas privalomo pradi
nio švietimo sudarė revoliuciją 
pramoniniame XIX šimtmetyje. 
Naujoje technotroninėje visuo
menėje bus reikalaujama, kad 
kiekvienas, norįs gauti atsakin
gą darbą, kas dešimti metai dve
jus metus papildomai studijuo
tų. Priešingu atveju nebus įma
noma išsilaikyti mokslo aukštu
moje, nei tą naują mokslą įsisa
vinti.

Raktas į sėkmingą prisitaiky
mą prie naujų sąlygų bus tin
kamų asmenų atranka, jų pa
skirstymas ir panaudojimas. Jei
gu pramoninė visuomenė vystė
si gabesniųjų iškilimu, tai tech
notronine visuomenė reikalau
ja gabiausiųjų mobilizavimo. 
Naujoji visuomenė bus reikalin
ga nepaprastų talentų bei filoso
finės išminties, kad galėtu sėk
mingai įgyvendinti laukiamus 
pakitimus. Priešingu atveju so
cialiniai pasikeitimai eali tapti 
chaosu. Laimei. Amerikos visuo
menė vis labiau įsisąmoniną vi
siems lygiu galimybių principą, 
kartu vertindama ypatingai re
tus talentus. *Ji vis labiau tam- 
na vertybes branginančia demo
kratija. Joje iškvla paisymas 
tautos valios ir vis didėiančio 
vaidmens snrendimus darančiu 
institucijų bei kvalifikuotu as
menų. Socialiniu talentu atran
ka ir iii nažan gėlimas dar turi 
būti išplėstas i beturčius ir la
biausiai skriaudžiamuosius. Tr 
galima tvirtinti, kad po truputį 
prie to einama.

BALTIEČIŲ STUDIJŲ KONFE
RENCIJĄ lapkričio 28 — gruodžio 
1 d.d. Maryland universitete, Colle
ge Park, Maryland, rengia lietuviai, 
latviai ir estai akademikai. Posėdžiai 
vyks astuoniose sekcijose, kuriose 
lietuviams atstovaus: politikos ir tei
sės sekcijoje — Oklahomos un-to 
prof. dr. V. Vardys, Čikagos un-te 
doktoratu ruošiąs G. Procuta, Sv. 
Juozapo kolegijos prof. dr. T. Remei- 
kis; istorijos sekcijoje — Wilkes ko
legijos prof. Br. Kasias; religijos sek
cijoje — Pedagoginio Lit. Instituto 
rektorius kun. V. Bagdonavičius, 
MIC, “Draugo” red. kun. J. Praus
kis, MIC, Baltimorės arkidiecezijos 
radijo ir televizijos vadovas kun. 
K. Pugevičius; socialinių mokslų sek
cijoje — lietuvių instituto pirm. dr. 
J. Balys, lituanistinių etnografijos 
ir etnologijos studijų vadovas dr. 
J. Gimbutas; ekonomikos sekcijoje 
— Georgia technologijos instituto 
prof. Pr. Zunde, JAV laivyno okea
nografijos darbuotojas P. Mažeika; 
literatūros sekcijoje — Ohio un-to 
prof. R. Šilbajoris; kalbotyros sek
cijoje — Ročesterio un-to prof. A. 
Klimas, Pensilvanijos un-to prof. dr. 
W. Schmalstieg. Numatyta labai pla
ti ir išsami programa, liečianti po
litines, kultūrines sovietų okup. Bal
tijos kraštų ir jų laisvosios išeivijos 
problemas. Konferencijoje dalyvaus 
59 baltiečiai akademikai.

J. AISČIO POEZIJOS VAKARĄ 
Čikagos Jaunimo Centre surengė 
“Šatrija”. Poetą J. Aistį pilnai salei 
vakaro dalyvių pristatė ir jo kūrybą 
išryškino Kazys Bradūnas. J. Aisčio 
skaityti eilėraščiai buvo suskirstyti 
į tris dalis: nepriklausomybės dienų, 
išeivijos laikotarpio ir dar niekur 
neskelbtą kūrybą. Programą papil
dė sopranas Prudencija Bičkienė, pa
dainavusi lietuvių kompozitorių dai
nų, sukurtų pagal J. Aisčio eilėraš
čių tekstus: Br. Markaičio, SJ, kom
poziciją “Pastoralė”, J. Indros — 
“Ak, kaip žalia”, V. Marijošiaus — 
“Palei liepą”, “Augo sode serbentą”, 
V. Jančio — “Vai nedvelk”, P. Ma
žiulio — “Serenada”. Solistei akom
panavo A. Jasaitis.

SĖKMINGAI PRAĖJO LIETUVIŲ 
MENININKŲ kompoz. Dariaus La
pinsko ir mezzo-soprano Aldonos 
Stempužienės koncertai Kolumbijos 
sostinėje Bogotoje. Kun. M. Tamo
šiūno pastangų dėka Kolumbijos sim
foninio orkestro dirigentas Olav 
Roots, estas, pakvietė jau anksčiau 
su šiuo orkestru dainavusią A. Stem- 
pužienę dalyvauti Colon teatre ren
giamame koncerte, o kompoz. D. La
pinską — diriguoti simfoniniam or
kestrui. Žymus muzikos kritikas dr. 
Otto de Greiff, valstybinio universi
teto vicerektorius. “EI Tiempo” sa
vaitinėje muzikinių įvykių apžvalgo
je paskelbė recenziją, supažindinan
čią skaitytojus su abiem lietuviais 
menininkais. Kiek galima spręsti iš 
Juozo Zarankos pranešimo “Draugo” 
kultūriniame priede. D. Lapinsko di
riguojamas simfoninis orkestras atli
ko A. Mocarto “Don žuano” uver
tiūrą ir L. von Beethoveno II simfo
nija. A. Stempužienė. palydima sim
foninio orkestro, dainavo G. Donizet
ti “Favoritės”, C. Saint-Saens “Sam
sono ir Dailios”. G. Rossini “Sevili
jos kirpėjo” arijas ir D. Lapinsko 
dainų ciklą “Mergaitės dalia”. Kon
certą teko kartoti dvigubai didesnia
me Kolumbijos teatre, kur jis buvo 
nufilmuotas ir su muzikos kritiko dr. 
O. de Greiff paaiškinimais perduo
tas televizijos programoje. Lietu
viams skirtame pobūvyje didžiąją 
programos dalį atliko dailiojo žodžio 
atstovas L. Barauskas, pateikdamas 
pluoštą lietuvių rašytojų ir poetų 
kūrinių. A. Stempužienė padainavo 
porą D. Lapinsko dainų. L. Baraus
ko į magnetofono juostą įdeklamuo- 
tas K. Donelaičio “Metų” fragmentas 
ir J. Zarankos įvadas supažindino 
Bogotos valstybinio universiteto fi
lologijos fakulteto studentus su lie
tuviškuoju hegzametru.

POETĄ T. LEONARDĄ ANDRIE- 
KŲ, OFM, Amerikos Poetų Draugi
ja pakvietė padaryti pranešimą apie 
lietuvių poeziją mėnesiniame susi
rinkime. Ta pačia proga bus prista
tytas ir jo poezijos rinkinys “Amens 
in Amber”. Pusvalandį truksianti pa
skaita rengiama lapkričio 27 d., 7.30 
v.v.. The Poetry Society of America 
Niujorko auditorijoje, 122 E. 58th 
St. Kviečiami atsilankyti ir Niujor
ko lietuviai. Įėjimas nemokamas.

AUSTRALIJOS COMALCO BENT) 
ROVE pernai paskelbė skulptūros 
konkursą, kuriame buvo pakviesti 
dalyvauti penki australai skulptoriai, 
jų tarpe ir Melburno lietuvis Vin
cas Jomantas. Projektų maketams 
paruošti jie gavo po $750. Konkurso 
uždavinys buvo pritaikyti monumen
talias skulptūras architektūriniams 
pastatams, kad tarp skulptūros ir ar
chitektūros būtų organiškas ryšys. 
Skulptorių sukurti projektai buvo iš
statyti Viktorijos valstybinėje meno 
galerijoje, Melburne. Vertintojų ko
misija $3.000 konkurso premiją pa
skyrė skulptoriui Vincui Jomantui 
už skulptūrą architektūrinei pertva
rai. Jo darbų jau anksčiau yra įsi
gijusi Viktorijos meno galerija. Ne 
vienas jų puošia oficialius pastatus 
ir miestų aikštes.

AVOS SAUDARGIENES du scenos 
veikalėlius mažiesiems žiūrovams — 
“Buvo broliai devyni” ir “Sigutė” — 
išleido Australijos LB kultūros tary
ba. Spaudos, darbą atliko “Mintis” 
Bankstowne. Abi pasakos buvo su
vaidintos Bankstown mokykloje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
NAUJĄ LIETUVIŠKĄ FILMĄ 

“Jausmai” sukūrė režisoriai Algis 
Dausa ir Almontas GrikeviČius, opa 
ra torius J. Tamoševičius. Scenarijų 
pagal latvių rašytojo E. Lyvo roma
ną “Velnio dvyniai” parašė kino stu
dijos rež. Vytautas Žalakevičius. 
“Valstiečių Laikraštis” pateikia trum
pą filmo turinio santrauką: “Pasku
tiniai karo metai. Miršta žvejo Kas
paro žmona. Lieka du sūnūs — dvy
niai. Gelbėdamasis nuo fašistų, Kas
paras pabėgo pas brolį, gyvenantį to
limoje saloje. Kasparas gyvena bro
lio šeimoje. Bet čia bręsta rimtas 
konfliktas. Brolio žmona Agnija ka
daise labai patiko Kasparui. O ir ji
nai nepamiršo augaloto gražaus' vai
kino ...” Pagrindinius vaidmenis at
lieka: Kasparo — R. Adomaitis, bro
lio Andriaus — J. Budraitis, Agni- 
jos — R. Paliukaitytė. Filme taipgi 
dalyvauja aktoriai B. Babkauskas, E. 
Bajorytė, A. Mikušauskaitė, G. Kar
ka, A. Masiulis ir K. Valaitis. Reži
soriai A. Dausa ir A. Grikevičiųs 
lig šiol reiškėsi tik dokumentinių 
filmų srityje. “Jausmai” jau įtrauk
ti į Sovietų Sąjungos kino teatrų re
pertuarą ir bus rodomi užsienyje.

VALERIJA ČEPULYTE Vilniaus 
universiteto gamtos fakulteto moks
linės tarybos posėdyje sėkmingai ap
gynė geologijos-mineralogijos moks
lų doktorato disertaciją “Lietuvos 
pleistoceno sąranga, stratigrafija ir 
paleogeomorfologiniai p a v i r š i a i”. 
Geografijos mokslų kandidatės laips
nį ji buvo gavusi 1947 m. už darbą 
“Lietuvos TSR moreninių priemolių 
stratigrafiniai tipai”. Dr. V. Čepu- 
lytė dirba geologijos institute, tirda- 
ma jauniausias kvartero nuogulas ir 
reljefą Lietuvos teritorijoje.

ŠVENTOSIOS DURPYNE, Baltijos 
pamaryje. Mokslų Akademijos istori
jos instituto ekspedicija, vadovauja
ma istorijos mokslų kandidatės Ri
mutės Rimantienės-Jablonskytės, ap
tiko didelį archeologinį lobį — ga
balą liepos karnų tinklo, gintaro dir
binių, kauptukų šaknims išsikasti, ri
tę virvelėms suvynioti, ylą iš kaulo, 
jietigalių, kaplių ir kitų žūklės prie
taisų. Ekspedicijos vadovė R. Riman- 
tienė-Jablonskytė pasakoja: “Pasku
tiniais metais mus nudžiugino Gudų 
girios smėlynai Varėnos krašte. Smil
tys atvėrė nemaža vertingų radinių 
iš akmens amžiaus. Bet nė vienas 
Lietuvos žemės kampelis neišsaugojo 
medinių, plaušinių minėto amžiaus 
daiktų. Ir štai išsipildė bene didžiau
sia archeologų svajonė — Šventosios 
durpyne aptiktos ir tyrinėjamos neo- • _ 
lito laikotarpio žmogaus stovyklos žy
mės, surasta naujų vertingų radinių 
iš antrojo tūkstantmečio vidurio ir 
netgi pirmosios pusės trečiojo tūks
tantmečio prieš mūsų erą. Kadaise 
visus stebino Gedimino pilies kalno 
papėdėje rasti senoviniai mediniai 
daiktai, kurių amžius siekia 500—600 
metų. O Šventojoje mums pateko 
medžio unikumai — 3500—5000 me
tų senumo radiniai. Šios senvietės 
iškasenas galima lyginti nebent su 
danų, suomių, šveicarų archeologų 
surastas mediniais daiktais, šventoji 
prilygsta, o kai kuriais atvejais pra
lenkia dvidešimt metų tyrinėtas gar
siąsias Sarnatės gyvenvietes Latvi
joje.”

KALIFORNIJOS TECHNOLOGI
JOS INSTITUTO prof. dr. Arvydas 
Kliorė, vadovavęs amerikiečių “Ma- 
riner-4” skrydžio pro Venerą daliai 
tyrimų, kaip rašo “Tiesa” ir “G. 
Kraštas”, padarė pranešimą Kieve 
surengtame tarptautiniame simpoziu
me planetų ir mėnulio fizikos klau
simais. Vilniaus universiteto studen
tams jis skaitė paskaitą “Veneros 
atmosferos tyrimai radijo bangų už
temdymo metodais”. Svečias 'iš JAV 
Vilniuje susitiko su lietuviais fizi
kais, istoriku J. Jurginių, dramatur
gu K. Saja, žmonos giminėmis.

“LIETUVIŲ LITERATŪRINES 
KALBOS ŽODYNO” klausimus svars
tė Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto Vilniuje su
organizuotas rašytojų, kalbininkų, 
kultūrininkų pasitarimas. Įvadinį žo
dį tarė šio instituto direktorius aka
demikas prof. dr. K. Korsakas, su 
žodyno rengimo principais supažindi
no instituto žodynų skyriaus vado
vas filologijos mokslų kandidatas Jo
nas Kruopas. Diskusijose buvo svars
tomas žodyno pavadinimas, apimtis 
žodžių atranka ir jos principai. Nau
jasis “Lietuvių literatūrinės kalbos 
žodynas” bus antroji atitinkamai pa
pildyta ir pertvarkyta “Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyno” laida. Į vie- 
natomį žodyną planuojama įtraukti 
apie 60.000 žodžių, kai tuo tarpu pir
moje laidoje jų buvo apie 45.000.

MEDICINOS MOKSLŲ DR. LAI
MA GRICIŪTE, gavusi Lyon vėžio 
tyrimo centro stipendiją, vienerius 
metus dirbo M. Curie Paryžiuje 
įsteigto radžio instituto genetinėje 
laboratorijoje, pagrindinį dėmesį 
skirdama įvairių veislių pelių plau
čių audinio cheminėms ypatybėms. 
Kaikurių veislių pelių net dirbtiniu 
būdu neįmanoma susirgdinti plaučių 
vėžių, kai tuo tarpu kitoms pelėms 
vėžys yra normali senatvės užbaiga. 
Dr. L. Griciūtei pavyko nustatyti, 
kad tokių pelių plaučių ląstelės ski
riasi vieno fermento aktyvumu. Pe
lės, neturinčios šio fermento, vėžiu 
nesuserga. Mažindama fermento ak
tyvumą, ji stengėsi sustiprinti pe
lių atsparumą vėžio ligai. Pradėtąjį 
eksperimentą tęsia laboratorijos ve
dėjas. ▼. Kat



MANN MARTEL
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD.—BLOOR, $15,000 įmo
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, 
27300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
18.000 įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

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

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

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

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

Moka:
už depozitus-5%
už šėrus -5£i%

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, li
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 $1045.000.
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. 534-9286 — namų: 537-2869

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 FAILS, 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 supirkti už $30.000.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 butų apartamentas po 
5 kambarius, 2 garažai, privatus įvažiavimas.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

$ TOROMTO
Latvijos nepriklausomybės pa

skelbimo penkiasdešimtmečio 
sukaktį Toronto latviai paminėjo 
įspūdinga iškilme Massey salėje 
lapkričio 17 d. Didžiulė audito
rija su erdvia scena buvo pilnu
tėlė publikos. Iškilmė pradėta 
“O Canada” himnu, kurį atliko 
jungtinis choras su orkestru. In- 
vokaciją skaitė arkiv. A. Lūsis. 
Ilgesnį žodį tarė Kanados Lat
vių Federacijos pirm. J. Nied- 
ra ir Kanados eismo min. P. Hel- 
lyer. Pastarasis sveikino vyriau
sybės vardu, bet min. pirminin
ko Trudeau neminėjo. Jis pasi
džiaugė, kad Kanada yra laisvės 
saugotoja ir kad kituose kraštuo
se ji taip pat turėtų būti saugo
ma; kvietė latvius išlaikyti gy
vą laisvės ugnį ir savo gimtajam 
kraštui. Sveikino: min. J. Ya- 
remko Ontario vyriausybės var
du, M. Campbell — miesto bur
mistro gen. konsulas J. Žmui- 
dzinas, H. Paarkma Estijos kon
sulo Markus vardu ir kt. Nau
jas dalykas, kurį jau seniau 
praktikuoja JAV latviai, buvo 
medalių už nuopelnus įteikimas. 
Jie įteikti latvių centrinio ko
miteto ir Kanados Latvių Fede
racijos vardu šiems asmenims: 
J. Diefenbakeriui, min. P. Hel- 
lyer, min. J. Yaremko, dr. Hai- 
dasz, konsului Bryson, gen. kon
sului J. Žmuidzinui, A. Rinkū- 
nui, H. Parkma, adv. A. Malo
ney, burmistrui Copps, Lubor 
Zink. Peter Worthington ir kt. 
Medalis pavadintas “Medal of 
Merit”.

Meninė dalis buvo ypatingai 
gerai paruošta. Labiausiai impo
navo jungtinis choras ir orkest
ras su solistais. Jungtiniame cho
re buvo arti 200 asmenų. Jį su
darė 5 chorai iš Toronto, Hamil
tono ir Londono. Orkestre buvo 
apie 50 asmenų. Dirigavo Ar
vids Purvs. Šią latvių šventę pa
stebėjo ir didžioji spauda. Lie
tuvių, dalyvavusių baltiečiu mi
nėjimuose, nuomone, ši latvių 
iškilmė buvusi geriausiai su
rengta. R.

“Aukuras” — Hamiltono dra
mos mėgėjų grupė lapkričio 17 
d. Toronto Prisikėlimo audito
rijoj suvaidino V. Krėvės 4 
veiksmų istorinę dramą “Min
daugo mirtis”. Sporto klubo 
“Aušra” dėka torontiečiai turėjo 
progos pasigėrėti nuoširdžiomis 
aukuriečių pastangomis atkurti 
Lietuvos praeities epizodą. Akto
riai šį veikalą suvaidino pirmą 
kartą. Taigi, Toronte Įvyko prem
jera. Kitos kolonijos tą vaidini
mą galės pamatyti vėliau. Be to, 
“Aukuras” su šiuo veikalu da
lyvaus ir teatrų festivalyje Či
kagoje. Vaidinimas su pertrau
komis užtruko 3 valandas. Žiū
rovų buvo pilnutėlė salė. Vaidi
no 27 aktoriai. Vieni jų — pa
tyrę scenos vilkai, kiti — pra- 
džiokai. Pats veikalas labai lėto 
veiksmo, paremtas daugiausia 
dialogais. Iš aktorių jis reika
lauja gana didelio talento. Vei
kalą režisavo E. Dauguvietytė- 
Kudabienė. Jai talkino visa eilė 
tautiečių. Plačiau — kitame “T. 
Ž.” nr.

“Tėvynės Prisiminimų” radi
jo programos ruošiamas tradici
nis Naujų Metų sutikimas šiais 
metais Įvyks Toronto gražiame 
Town & Country Palace (Bal
moral Ballroom), 145 Mutual St. 
Rezervavimas stalų jau priima
mas dabar tel. LE 4-1274.

Audrius Šileika, dirbąs Win- 
nipege, tarnvbos reikalais lankė
si Toronte. Ta proga aplankė jis 
savo tėvus ir draugus. Winnipe- 
ge jis su žmona yra įsijungę i 
Lietuvių Bendruomenės ir para
pijos veiklą.

Auksinę sukaktį lapkričio 16 
d. vakare atšventė Nekaltai Pra
dėtosios Marijos vienuolijos se
serys, dirbančios Toronte. Rė
mėjų būrelis, pirmininkaujamas 
p. Murauskienės, ta proga su
rengė iškilmingą banketą su 
koncertine dalimi, kurią atliko 
sol. R. Mastienė, smuikininkas 
Stp. Kairys ir jauna poetė L. 
Švėgždaitė. Iškilmę pradėjo 
pirm. Murauskienė, pakviesda- 
ma vakaro pranešėju J. Gustai
nį. Gausiai susirinkę tautiečiai 
(apie 300) turėjo progos pirmą 
kartą išgirsti Toronte viešnią iš 
Čikagos — R. Mastienę, kuri pa
sirodė kaip rimta solistė, išsklei
dusi savo malonų balsą lietuvių 
kūrinių kompozicijose ir operų 
arijose' Jos parinkti lietuviškieji 
dalykai buvo mažai girdėti, nau
ji. Stp. Kairys, palydimas pia
ninu muz. D. Viskontienės, su 
giliu Įsijautimu ir lengvumu at
liko smuiku trejetą klasikinių 
dalykų. Laima švėgždaitė pa
skaitė naujausios savo kūrybos. 
Tenka gėrėtis jos jieškojimu bei 
pažanga. Būtų gera, kad ji, prieš 
išeidama viešumon, patobulintų 
eilėraščių kalbą, ypač kirčius. — 
Po vakarienės sveikino sukaktu
vininkes: gen. kons. J. Žmuidzi- 
nas, kun. Placidas Barius, OFM, 
ev. kun. A. Žilinskas, KLB pirm, 
dr. S Čepas, Toronto apyl. pirm. 
G. Balčiūnas. Ilgesnę kalbą, per
pintą atsiminimais ir humoru, 
pasakė J. Matulionis. Nuoširdžią 
padėką rengėjoms, programos 
atlikėjams, sveikintojams ir da
lyviams išreiškė L. V. Namų vy
resnioji sesuo Rita.

Latvian Crafts Past and Pre
sent — latvių tautodailės ir 
rankdarbių paroda buvo sureng
ta provinciniame muzėjuje — 
Royal Ontario Museum, 100 
Queen’s Park, Toronto 5, Ont. Ją 
surengė Kanados Latvių Fede
racija, vadovaujama J. Niedros, 
Latvijos nepriklausomybės 50- 
čio proga. Atidarymas įvyko lap
kričio 15 d. trečiajame muzė- 
jaus augšte. Ta proga vienas lat
vių veikėjas gausiai susirinku
siai visuomenei tarė ilgesni žodį, 
supažindindamas ją su latvių 
praeitimi. Parodą oficialiai ati
darė min. J. Yaremko. Apie po
litini latvių aspektą kalbėjo p. 
Upeslacis. Atsiliepdamas i kal
bas, muzėjaus direktorius pareiš
kė padėką latviams už parodos 
surengimą ir sakėsi, norįs sueiti 
i kontaktą su kitomis Toronto 
tautinėmis grupėmis. Pirm. J. 
Niedra Įteikė jam ir min. J. Ya
remko atitinkamas dovanas. Mu- 
zėjui irgi paskirta dovana — 
tautiniai latvių drabužiai. Po ofi
cialiosios dalies svečiai buvo pa
vaišinti, o latvių jaunimas atli
ko trumpą programą — kank
lių muzikos ir tautinių šokių. Pa
rodos proga muzėjaus vadovybė 
savo biuleteni paskyrė latviams. 
Jame gana plačiai kalbama ne 
tik apie latvių tautodailę, bet ir 
tautos praeiti. — Iš lietuvių pa
rodos atidaryme dalyvavo: gen. 
konsulas J. Žmuidzinas su Ponia, 
KLB pirm. dr. S. Čepas, A. 
Rinkūnas, Toronto apvl. pirm. 
G. Balčiūnas. KLB politinio ko
miteto pirm. B. Sakalas ir kt. Pa
roda bus atidaryta iki gruodžio 
8 d. Tai puikus būdas supažin
dinti kitataučius su latvių tautos 
menu. Kita paroda — tapybos ir 
skulptūros buvo surengta dau
giau saviesiems latvių par. salė
je Balmoral Ave.

G. Procuta, Čikagoje baigės 
politinius mokslus ir rengiąs di
sertacija. lankėsi Toronte, daly
vavo baltiečiu studentų sureng
tame studijų savaitgalyje ir do
mėjosi vietiniais universitetais.

SPORTAS
SPORTAS VISUR
Lugane pasibaigė pasaulinė šach

matų olimpiada. Nugalėtoju tapo de
vintą kartą Sov. Sąjunga — 39%. 
Toliau sekė Jugoslavija — 31, JAV 
— 29%, V. Vokietija — 29. Iš viso 
dalyvavo 14 komandų. Kanada pas
kutinėse rungtynėse sužaidė su Sov. 
Sąjunga 2:2 ir liko priešpaskutinėje 
vietoje. Individualiai geriausiu žai
dėju, žaidžiusiu pirmoje lentoje, iš
rinktas rusas T. Petrosian. Jis iš ga
limų 12 taškų surinko 10%. Prieš 
II D. karą šiose olimpiadose sėkmin
gai dalyvavo ir Lietuvos rinktinė.

Moterys olimpinėse žaidynėse gau
na vis daugiau teisių. Meksikos olifii- 
piadoje olimpinę ugnį įžiebė moteris, 
o sekančioje Miuncheno olimpijadoje 
bus ir dviratininkių. Moterys žaidy
nėse pasirodė ne perseniausiai. Se
novės graikų olimpiadose moterys 
nebuvo iš viso įleidžiamos į stadioną. 
Už smalsumą jos būdavo metamos

j jūrą. Pirmoji moteris, patekusi i 
stadioną, buvo Pisidorijaus motina. 
Mat, ji buvo sūnaus trenerė ir, per
sirengusi vyru, stebėjo žaidynes. Ją 
išdavė džiūgavimai, kai jos sūnus lai
mėjo bėgimą. Už jos sugebėjimus 
visdėlto buvo leista pasilikti ir ste
bėti varžybas. Vėliau makedonietė 
Belisičė yra laimėjusi karinių vežė
čių lenktynes. Modernioje olimpia
doje moterys pirmą kartą pasirodė 
1912 m. plaukime ir šuoliuose į van
denį. 1928 m. olimpiadoje Amster
dame moterys pasirodė ir lengv. at
letikoje. Čia labai gerai pasirodė ka
nadietės. Iš nedaugelio varžybų j°s 
laimėjo estafetę 4 x 100 m., pasiek
damos pasaulio rekordą. E. Cather- 
wood iš Saskatūno laimėjo šuolį į 
augštį. Nuo to laiko moterys olim
piadoje gavo labai plačias teises ir 
turėjo pasižymėjusių dalyvių. Bene 
garsiausia jų buvo skrajojanti olan-

(Nukelta į 9-tą psl.)

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

veikliai judėti ir įsijungti, tikriau pa
sakius jau įsijungė. Valdybos posė
dyje buvo suplanuota smulki pro
grama iki Naujų Metų.

Studentų ateitininkų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, lapkričio 21 d., 
7 v., pas Algį Juzukonį, 116 Van Du
sen Blvd. Susirinkimo metu bus dis
kutuojama valdybos ir narių parei
gos, veiklos programa, priimami 13 
sk. moksleiviai ir bendras susipaži
nimas. Visi studentai privalo daly
vauti. Studentai taip pat kviečiami 
gausiai dalyvauti vyr. moksleivių 
“įsijungimo dienose”, kurios įvyks 
lapkričio 30 ir gruodžio 1 d.

Į “Įsijungimo dienas” atvyksta 
daug vyr. moksleivių iš kitų Kana
dos ir JAV kuopų. Jau yra pranešu- 
sios atvykstančiųjų skaičių šios kuo
pos: Hamiltono, Montrealio, Čikagos, 
Niujorko, Klevelando, Putnamo. Taip 
pat atvyksta ir MAS centro valdybos 
pirm. R. Laniauskas. Įsijungimo die
nose kviečiami dalyvauti ir visi glo
bėjai. Pradžia — lapkričio 30 d., 9.30 
v.r., L. V. Namuose. Registracijos 
mokestis — $1.00 asmeniui. 12 v. — 
pietūs, vakare jaunimo šokiai Šv. 
Juozapo gimnazijos patalpose Isling- 
tone. Sekmadienį visi dalyvauja or
ganizuotai 10 vai. Mišiose. Visi pri
valo susirinkti salėn jau 9.30 v. Kar
tu dalyvauja ir visi jaunesnieji. Po 
Mišių bus bendri pusryčiai, į kuriuos 
sumuštinius prašomi atnešti tėvai. 
Kadangi atvažiuos daug moksleivių 
iš kitų miestų, tai reikės visus ap- 
nakvydinti. Galį priimti nakvynėn 
jau dabar prašomi paskambinti Pau
liui Kolyčiui tel. 534-5586.

Įsijungimas apėmė ne tik vyr. 
moksleivius, bet ir jaunesniuosius. 
Taip pat ir studentus ir visų ateiti
ninkų tėvus.

Berniukams nuo 16 m. rekolekcijos 
įvyks gruodžio 7-8 d. savaitgalyje 
King City. Prasideda gruodžio 6 d., 
7 v.v., ir baigsis sekmadienį 3 v. 
Kviečiami skautai, ateitininkai ir ne
organizuotas jaunimas. Užsiregistruo- 

pas V. Kolyčių tel. 534-5586.ti

Skautų veikla
• “Rambyno” tunto skautai — G. 

Kalinauskas, R. Kalinauskas, G. Jan
kaitis, A. šeškus, P. Gvildys, A. Ga- 
putis, P. Tarvydas. T. Regina, A. 
Kaminskas ir V. Mačiulis įsigijo 
muziko-skudutininko specialybę. Svei
kina tėvai ir vadovai.

• Skautų stovyklavietės Romuvos 
metinis visuotinis susirinkimas Įvy
ko lapkričio 17 d. Prisikėlimo pa
rapijos muzikos studijoje. Susirin
kimą atidarė valdybos pirm. s. K. 
Batūra. Išklausyti valdybos parei
gūnų pranešimai. Į Romuvos komi 
tetą išrinkti: dr. J. Yčas, inž. E. Bo
belis, A. Vasiliauskas, s. V. Sendžikas 
ir R. Kairys. Į revizijos komisiją — 
J. Empakerienė, J. Baltaduonis ir s. 
G. Stanionis. Susirinkimas pritarė 
tėvų k-to pirm. K. Rusino 
mui 1969 m. gegužės mėn. 
bendrą didelį vakarą-balių. 
J. Empakerienės siūlymu
kreiptis į tėvus ir Romuvos narius, 
kviečiant į talką ar prašant finan
sinės paramos. Darbų talka numato
ma birželio ir rugsėjo mėnesiais. 
Ateinančią vasarą Romuvoje bus sto
vyklaujama 7 savaites; 3 savaites at 
skiromis grupėmis stovyklaus mūsų 
skautai-tės, o 4 bus išnuomojamos.

• Skautai-tės sveikina N. Pradė
tosios Marijos seseles, mininčias sa
vo 50 m. sukaktį, ir ta proga nuo
širdžiai dėkoja visoms joms už teik
tas ir teikiamas paslaugas skautiškai 
veiklai. C. S.

pasiūly- 
suruošti 
Nutarta 
laiškais

Dainos ir žodžio vakarą ren
gia Toronto jaunimo ansamblis 
ir lituanistinis seminaras gruo
džio 8, sekmadienį, 5 v.v., Pri
sikėlimo auditorijoj. Tai bus jau
nimo ansamblio — choro krikš
tynos. Ansambliui vadovauja 
muz. D. Skrinskaitė - Viskontie- 
nė, seminarui — J. Gustainis.

Gintaras Karosas, pagarsėjęs 
Bostone, Mass., kaip respubliki- 
ninkų partijos kandidatas į vals
tijos seimelį, viešėjo Toronte 
nas gimines — p. Totoraičius. 
Jis domėjosi “T. žiburiais”, šeš- 
tad. mokykla, lietuviškomis pa
rapijomis. Po šių atostogų jis pa
kviestas i Vašingtone rengiamus 
3 savaičių visuomenės veikėjų 
kursus. Po to jis dirbs kaip tar
nautojas Massachusets guberna
toriaus Įstaigoje.

DU SPALVOTI FILMAI 
su angliukais įrašais 

Maksimo Gorkio

Nuotykinga drama

Priedo "COLLEAGUES"
(Kolegos)

Naujas modernus filmas
pagal V. Aksenova novelę

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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 AVĖ — 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- į 
džiulis kiemas, kurio gale teka upelis, daug medžių, užbaigtas rūsys 1 
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
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a r> A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME 
5% už depozitus 
5!^% už šėrus

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
nagai valdžios nustatyta norma — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARTU GYVYBE! apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
dilusios iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenęs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni 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

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.
$20.000 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.
$3.900 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. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VTSTOSKI

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
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

BRIGHTON 
KINO TEATRE 

127 Roneesvolles Avė. 
tol. 532-2710 

LAPKRIČIO 21 IKI 26 

Kosdien nuo 7.30 v.v., 
teštad. ir sekmed. roo 5 v. v. 

be peifreukot.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST 
NEMOKAMAS METINIS KROSj 
24 vai. veikianti greita krosnių 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
RinvHMn ir patarnavimo planai. Rsitnokėjimas 5-riems metams ir n$im> Biu«ew h B vės atst c <CHUCK) R0E Tel 362^777.

T ietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

OILS LTD.
TORONTO, ONT. 
įl IŠVALYMAS 
isymo tarnyba
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SKAITYTOJAI PASISAKO

“*•>«*• alfa RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1 • 6165. • 612 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINĖS INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

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

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

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvena 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 vai. 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

Sav. R. Stasiulis1613 Dundas St. W.

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

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

Tel. 531-1432

RENKITE IŠKILMES
Sav. A. B. Beresnevičius

343 Roncesvalles Ave., Toronto 3 
(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave)

SENOSIOS TRADICIJOS
DVASIOJE

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNI DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ MADŲ DRABUŽIŲ 
(MOD CONSERVATIVE FORMAL) WYBDRDWA

40H;:

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

1 1—"""Vestuvinės nuotraukos
-—" Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE SL, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton)
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W.,
(prie Gladstone). TeL 535-9468 IK
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri-|y 9JĮ ■ 
jos ir L L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži-V 
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.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. 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 keitimui.

Prieš pirkdami vartotus 
automobilius atvežkite patikrinimai 

nurodysime visus trūkumus 
ir duosime patarimus.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

i

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.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ 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

TAUTINIAI DRABUŽIAI IR 
ŠOKIAI

Toronte teko matyti vieną tautinių 
šokių grupę, pasirodžiusią Kanados 
Lietuvių Dienos proga. Tai puiki ir 
dinamiška grupė, kurią sudaro gra
žiausias jaunimas. Garbė jiems, gru
pės vadovams, jaunimo tėvams!

Būtų buvę viskas dar gražiau, jei 
visa šokių grupė būtų turėjusi tai
syklingus tautinius drabužius. Argi 
mes esame turėję vieno tono (saky
sime, geltono) tautinį drabužį? Ar 
tas “vienas tonas” nėra kieno nors 
ir kur nors įtaigotas? Dar liūdniau 
buvo matyti mūsų jaunąsias lietuvai
tes raudonais ir baltais “bavariškais” 
ar “ukrainietiškais” drabužiais ir tai 
supinant į vieną tautinu šokių py
nę! Gal būtų tvarkoj lietuviams šok
ti bavarų šokį, kaip pavyzdžiui Švei
carijoj viena šveicarų grupė šoka lie
tuviškus šokius, bet maišyti viską į 
vieną “tautinę” pynę, man rodos, yra 
liūdnas nesusipratimas.

Sakoma, kad laikas bėga, viskas 
keičiasi, taigi ir drabužiai, ir šokiai 
keičiasi. Bet argi mūsų iš senovės 
atkurtas liaudies menas ir turėtų bū
ti keičiamas, iškraipomas? Aš norė
čiau manyti, kad ne tik tėvų, bet 
ir šokių vadovų pareiga būtų tą gry
ną tautinį meną puoselėti ir išlaiky 
ti taip, kaip stengiamės išlaikyti “ne
sumodernintą” mūsų kalbą ir kitas 
senosios lietuvių kultūros apariškas.

Būtų gera, kad šia tema dar dau
giau pasisakytų tautinių drabužių 
specialistai. J. D.

APIMTI VISUS KATALIKUS
“Tž” ir kituose lietuvių laikraš

čiuose keliama idėja tampriau susi
organizuoti šio kontinento ir laisvo
jo pasaulio lietuviams katalikams, 
įsteigiant katalikų centrą. Tam jau 
buvo sušauktas Čikagoje net katali
kų organizacijų atstovų suvažiavi
mas. Sveikintina idėja. Reikia stip
raus katalikų centro, reikia % mil. 
lietuvių vyskupų. Tai yra būtini, ne
atidėliojami darbai, nauji ėjimai nau
jiems laimėjimams. Kad sumanymai 
būtų realizuoti ir duotų gerų rezul
tatų, reikia iš pradžios nepasiklysti, 
nesusimaišyti ir visas lietuvių kata
likų mases įtraukti. Nepaslaptis, kad 
iki šiol lietuvių katalikų yra dviejų 
ar daugiau, rūšių. Pagal iš Lietuvos 
atsivežtą tradiciją, išrinktaisiais ka
talikais laikomi katalikų organizaci
jų nariai. Kas ne iš šio sparno — 
“nekatalikas” ir nepriklauso prie va
dovaujamo elito. Kaip kad ministe- 
ris Br. Balutis yra išsireiškęs apie 
save: jis esąs ir demokratas ir 
katalikas, bet ne krikščionis demo
kratas.

Taigi, organizuojant katalikus jau 
dabar padaryta klaida. Čikagoje bu
vo sukviestos katalikų federacijos or
ganizacijos ir atstovai tik iš ateitinin
ku ir panašių organizacijų. Jei tai 
būtų Lietuvoje anais laikais, tai gal 
būtų, sakyčiau, suprantama. Dabar 
kiti laikai, kita vieta ir kitoks žmo
nių galvojimas. Nuomonė, kad reikia 

Šie nepaprastai puikūs gėri-
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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, laivais, lėktuvais.
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

remtis parapijų nariais, bet ne vien 
katalikais iš Lietuvoje įsteigtų orga
nizacijų yra priimtinesnė.

Mano supratimu, į organizuojamą 
lietuvių katalikų centrą reikėtų 
kviesti visus katalikus, ne tik kata
likų organizacijas, bet ir skautus ka
talikus, ir tautininkus katalikus, ir 
liberalus katalikus, niekur nepriklau
sančius katalikus, kurie šiomis pro
blemomis domisi, žodžiu — visus ka
talikus reikia organizuoti Svarbiau
sia įjungti jaunąją kartą į kataliky
bės darbus. Žinokime, kad senų 
plokštelių nebe visi klausosi, tad 
lietuvių katalikų vadų galvosena tu
ri keistis, taikytis prie gyvenimo 
aplinkybių, laiko dvasios. Čikagos su
važiavimas — tai tik senos plokštelės 
sugrojimas. Ten ne visi katalikai bu
vo atstovaujami. Jonas Karka

WELLAND, ONT.
VISUOTINIS METINIS medžioto- 

jų ir meškeriotojų klubo “Lithuani- 
ca” susirinkimas, kuris turėjo įvyk
ti lapkričio 23 dieną Crowland vieš
butyje, dėl gaisro atidėtas. 
(“Tž” 38 nr. parašyta, kad įstoti na
riu į L. Fondą su $100 įnašu pasiūlė 
p. Bergenienė; turėjo būti Bersėnie- 
nė). Valdyba

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO 
JŲ KLUBO “Lithuanica” skraidan
čių lėkščių šaudyme kalakutus lai
mėjo: p. Sinkus, Br. Luomanas, P. 
Šidlauskas, S. Bogart ir P. Baliukas, 
jn. Sveikintini laimėjusieji. Gaila pa
vėluotai atvykusiųjų, kurie nebega
lėjo šaudyme savo laimės išbandyti.

NAUJA APYLINKES VALDYBA. 
1968 m. lapk. 3 d. išrinkta KLB Wel- 
lando apylinkės valdyba: K. Stanke
vičius, B. Mikalauskas, OFM, J. Kut- 
ka, A. čepukas, A. Žinaitis, S. Jan
kauskas (kandidatas). J.

KLB WELLANDO APYLINKES 
valdybos posėdyje lapkričio 10 d. 
buvo priimti du nutarimai: suruošti 
Lietuvos jubilėjinių metų užbaigimą 
gruodžio 31 d. ir iškilmingą Vasario 
16 minėjimą 1969 m. vasario mėne
sį. Valdyba

KAN4DOS ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psl.
vės sunkvežimiai. Iš slapto san
dėlio degtinė nelegaliai buvo 
pristatoma i smukles ir resto
ranus. Kvebeko premjeras Įsakė 
teisminėn atsakomybėn patrauk
ti keturis Melchers firmos agen
tus ir sandėlio savininką bet ne
lietė sunkvežimių savininko, sa
vo Union Nationale partijos vei
kėjo J. A. D’Anjou. Streikui dar 
nesimato galo, nes unija reika
lauja savaitinius "atlyginimus pa
didinti $27, o vyriausybės atsto
vai siūlo tik $16. Alkoholio 
“sausra” sudarė progą speku
liantams gabenti degtinę iš On
tario ir ją slapta pardavinėti po 
$16 už bonką. Restoranuose deg
tinė perpilama i bonkas su Kve
beko anstpaudu.

mai, importuoti tiesiai iš jų 

gamybos krašto, sudarys iš

kilmingą nuotaiką jūsų pa-
<•

rengimuose.

PRODUCED 
AND BOTTLED 
IN POLAND

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AND REAL ESTATE

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT. 

231-2661 231-6226
Turime plačią klijenturq. Jieškome nuosavybių

dlr audimai
NAMŲ,AUTOMOBILI l 
KOMERCINIŲ IR KITI

draudi: .o įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

SPORTAS
(Atkelta iš 8-to psl.)

dė F. Blankers-Koen, laimėjusi 1948 
m. olimpiadoj Londone keletą aukso 
medalių.

VYČIO ŽINIOS
Jaun. krepšininkai B-C lygos pir

menybių antrose rungtynėse nuga
lėjo estus 101:84. Pradžioje kova bu
vo apylygė, tačiau vėliau vytiečiai 
laimėjo 25 taškų persvarą. Pabaigo-

PASAULIO ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psL)

jos okupacijos viešą pasmerki
mą. Tada jis nebuvo suimtas. Šį 
kartą Kremliaus vadams gali 
pritrūkti kantrybės, nes jo kal
bos klausėsi 300 laidotuvių da
lyvių. Už opoziciją kompartijai 
Kremlius atėmė iš P. Grigoren
ko generolo laipsnį, pašalino jį 
iš Frunzės karo akademijos dės
tytojo pareigų ir daugiau kaip 
metus buvo uždaręs beprotna
myje.

Britanija pareikalavo suma
žinti Sovietų Sąjungos ambasa
dos Londone tarnautojų skaičių. 
Tai buvo padaryta ryšium su 
aviacijos techniko D. Britten 
špionažo byla, kurios metu pa
aiškėjo, kad ryšius su teisia
muoju palaikė kultūrinių reika
lų sekr. A. Borisenko. Britai sa
vo Maskvos ambasadoje turi 40 
diplomatų, o sovietai Londone 
— 79. Galimas dalykas, abiems 
ambasadoms bus sulygintas dip
lomatų skaičius.

Amerikiečių erdvėlaivis “Apol
lo VIII” gruodžio 21 d. bus iš
šautas iš Cape Kennedy į orbitą 
aplink žemės rutulį ir paskui 
nukreiptas mėnulio linkme. Kū
čių dieną astronautai F. Borman, 
J. Loveli ir W. Anders pasieks 
mėnuli ir 20 valandų praleis 70 
mylių * augščio orbitoje aplink 
mėnulį. Jeigu šį planą pavyks 
sėkmingai įgyvendinti, sovietų 
kosmonautai atsidurs II vietoje. 
Sovietai kelionei aplink mėnulį 
tėra pasiuntę du “Zond” tipo 
įgulos neturėjusius erdvėlaivius. 
Jie taipgi išbandė 17 tonų erd
vėlaivį “Proton IV”.

Hollywoodo filmų bendrovė 
Metro-Goldwyn-Meyer už $350.- 
000 iš Kennedžių šeimos nusi
pirko teisę vetionies R. Kenne- 
džio atsiminimus apie Kubos kri
zę panaudoti filmui. Buvo ma
nyta. jog bendrovė sukurs do
kumentinį filmą, bet M-G-M jau 
paskyrė $250.000 scenarijaus 
rašytojams. Iš velionies R. Ken- 
nedžio atsiminimų bus sukurtas 
meninis filmas su gilia dramine 
įtampa, vaizduojąs lemtingąjį 
nrez. J. F. Kennedžio ir N. 
Churščiovo susikirtima.

V. Vokietijos krikščionių de
mokratų partijos suvažiavime 
Berlyne" 29 metų amžiaus vokie
tė Beate Klarsfeld ranka kirto 
į veidą kancleriui K. G. Kiesin- 
geriui. Teisme ji teisinosi, kad 
tai buvo simbolinis veiksmas, 
siekęs atkreipti pasaulio dėmesį 
į kanclerio praeitį. K. G. Kie- 
singeris nacių laikais yra buvęs 
J. von Ribbentropo užsienio rei
kalu ministeriios pareigūnu. Už 
žydo ištekėjusi Beate Klarsfeld 
buvo nuteista kalėti vienerius 
metus.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

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

je estai, išnaudoję gynimo spragas, 
atgavo kelis taškus. Žaidė: Žolpis, 
Stankus, Ignatavičius 31, Akelaitis 2, 
Duliūnas 9, Nacevičius 3, Sprogis 32, 
Sepulis 13, Kazakevičius 4, Vaideliu- 
nas 4. Vytiečiai turi 2 laimėjimus iš 
tiek pat rungtynių.

Krepšininkės sėkmingai dalyvavo 
Toronto mokyklų pirmenybėse. D. 
Žukauskaitė žaidė Royal York mo
kykloje, kuri Etobicoke apylinkėje 
laimėjo I vietą. Toje pačioje apylin
kėje Kipling mokykla, kurioje žai
džia ir yra komandos kapitone G. 
Čirvinskaitė, laimėjo jaun. mergai
čių pirmenybes. D. Balsytė žeidžia 
Humberside mokykloje, kuri Toron
to miesto pirmenybėse pasiekė baig
mę. M. Nacevičiūtė ir E. Zubrickaitė 
žaidė Šv. Juozapo mokykloje.

Algis Eižinas žaidžia krepšinį To
ronto universiteto rinktinėje.

Mūsų rėmėjams P. Gulbinskui ir S. 
Ąžuolui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Si sekmadienį, 12.30 v.r., Aušros 

vyrai žais su Andys.
Šį trečiadienį, 7 v.v., kavinėje įvyks 

stalo tenisininkų posėdis.
Platintos loterijos bilietų knygutes 

prašom grąžinti iki šio sekmadienio, 
lapkričio 24.

Nuoširdi padėka Hamiltono liet, 
dramos grupei “Aukuras” už “Min
daugo mirties” premjerą, J. Žadavi- 
čiui, V. Paškauskui, B. Banaitienei, 
A. Kuolienei, A. Puterienei, K. Ža- 
bienei, I. Žemaitienei bei visiems tal
kininkams, prisidėjusiems prie prem
jeros pastatymo ir aktorių priėmimo.

Aušros tradicinis parengimas — 
priešadventiniai šokiai — lapkričio 
30 d.

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

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

O? Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 2 v.p.p.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pogrindinė jstoigo: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių rr kitų dalykų, 
kuriuos aave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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DUFFERIN RADIO and TV 
iSALES A?raisomlVteievizU<», m-Fl te radijo aparatai. Pardoodaraoa 

lempos ir batarejds. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

D R. E. ZUBR1ENS
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St W. (prie Keele) 

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. ME1LUVIENĖ
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
(J rytus nuo Dufferin St)

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.

ŠYPSENOS
Grįžus iš mokyklos

Aštuonerių metų Jonė, grįžu
si iš mokyklas, praneša motinai, 
kad ji planuojanti ištekėti už 
klasės draugo Jono.

— Gerai, — taria motina. — 
Bet ar turi jis darbą?

— O taip, jis klasėje visuomet 
valo rašomąją lentą, — atsakė 
Jonė.

Karolis ir žmona
Ramus vakaras De Gaullio 

Columbey-les-Deux Eglises dva
re. Prezidentienė kažką mezga, o 
prezidentas savo užrašus skai
to. Iš radijo priimtuvo girdėti 
baigiamieji programos žodžiai. 
Pagaliau sugrojama marseljetė. 
Ponia prezidentienė nutraukia 
mezgimą ir, svajonių kupinu vei
du, šnibžda savo vyrui preziden
tui:

— Ach, Karoli, tai mudviejų 
dainelė...

Pas prezidentą
Bankininkas gavo pas prezi

dentą De Gaulle audienciją. Pre
zidentas tarė:

— Įmonė, kuriai tamsta va
dovauji, yra vertinga ir garbin
ga. Jei aš nebūčiau valdžioje, 
supirkinėčiau biržoje vertybių 
popierius.

— O jeigu Jūs, pone Preziden
te, nebūtumėte valdžioje, aš taip 
oat supirkinėčiau biržoje verty
bių popierius...

Parinko Pr. Al.

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgįčiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
4G8 Roncesvalles Avenue - .Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

Hėhmos rš Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v^. iki 1 
Antradieniais ir penkta dienia is nuo 6-8 ▼.». 
v.p.p. išskyrus treciadien. lt sekmadienius.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
LLUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu



Kariuomenės šventės minėji
me Toronte turėsime malonią 
progą pamatyti Čikagos šaulių 
Teatro vaidinimą S. Čiurlionie
nės 4 v. dramą “Aušros sūnūs”. 
Šis veikalas vaizduoja lietuviško 
spausdinto žodžio tragediją 19 
šimtmetyje. Rusai stengėsi jį 
numarinti, knygnešiai — išlai
kyti gyvą. Sunkiai kovai laimė
ti nei laisvės, nei gyvybės kai
na mūsų didvyriams nebuvo per- 
didelė. S. m. lapkričio 24, sek
madienį, ateikime visi pasižiū
rėti anų laikų kovos už spaudą, 
už laisvą žodį. Gal nevienas pa
busime iš abejingumo lietuviš
kam raštui — mūsų šių laikų 
stipriausiam ginklui. Pasisemki
me kovos dvasios ir jėgų atito
linti dienai, kai lietuviškai 
spausdintam žodžiui patekti į 
mūsų pastogę ir širdį jau reikės 
knygnešių... H. S.

9 TORONTO
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šv. Jono Kr. par. žinios
— Lietuvos kariuomenės šventės 

proga šį sekmadienį 11 vai. pamal
dos užbaigiamos Lietuvos himnu.

— Parapijos 40 metų įsisteigimo 
sukakties paminėjimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 1; 5 v.p.p. padėkos 
pamaldos, o po jų pobūvis-vakarienė 
par. salėje su menine programa. Pa
kvietimai į pobūvį gaunami par. sa
lėje ir pas parapijos tarybos na
rius. Suaugusiems — $3, mokslei
viams — $1.50. Pageidaujama, kad 
šeimos atvyktų su vaikais.

— Nekaltai Pradėtosios Marijos 
• seserų vienuoliją, švenčiančią įsikū

rimo 50-tį, nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime ištvermės besidarbuojant 
Dievo, tėvynės ir visų lietuvių gero
vei.

— Šią savaitę lankomasi: Pearson, 
Parkside Dr., Keele, Indian Rd. Ores, 
ir Glenlake.

— Parapijos jaunimo choro repe
ticijos — po 10 v. pamaldų, šį šeš
tadienį jaunimo choristai rengia iš
kylą. Choristai susirenka prie par. 
bažnyčios ir 2.30 vai. automobiliais iš
vyksta į užmiestį.

— Praėjusį šeštadienį liet, kapinė-* 
se palaidotas a.a. Bronius Eidukevi
čius, žuvęs Sudburyje darbovietėje. 
Velionies žmonai ir sūnui nuoširdi 
užuojautai

— Koplyčios ir paminklo darbai 
kapinių aikštėje vykdomi toliau, ti
kimasi, kad dar šį rudenį bus galima 
darbus baigti.

Kūrėjai - savanoriai prašomi 
lapkričio 24 d., 10.45 v., susi
rinkti Prisikėlimo par. salėje da
lyvauti organizuotai su vėliava 
iškilmingose pamaldose kariuo
menės šventės proga. — Gerbia
miems klebonams leidus, sava
noriai lapkr. 24 d. rinks aukas 
lietuvių bažnyčiose invalidams 
ir kūr.-savanoriams Vokietijoje 
ir kitur. Brangūs lietuviai, ne
užmirškite tų, kurie kovojo dėl 
Lietuvos laisvės, bet dėl senat
vės ar sveikatos negalėjo emig
ruoti ar dirbti.

L. K. Kūr.-Savanoriu S-gos 
Toronto skyr. valdyba

VI. Pūtvio kuopos šauliai ir 
šaulės lapkričio 24 d. kariuo
menės 50 metų sukaktuvinėse 
pamaldose dalyvauja organizuo
tai su vėliava 11 v. Šv. Jono Kr. 
par. bažnyčioje. Uniformuoti ir 
neuniformuoti renkasi 10.30 v. 
r. par. salėje. Šauliams ir šau
lėms dalyvavimas būtinas. Š .m. 
lapkričio 23, šeštadienį, šauliai 
turime savo parengimą. Sekma
dienį, lapkričio 24, bendras ka
riuomenės šventės minėjimas 
Prisikėlimo salėje. Valdyba

Sambūris “Moderni mergaitė” 
kviečia pirmąją šio veiklos sezo
no sueigą lapkričio 23, šešta
dienį, 5.30 v.p.p., salėje virš “T. 
Žiburių”. Priimamos mergaitės 
nuo 9 skyriaus (arba 13 metų). 
Šis būrelis diskutuoja aktualias 
jaunos mergaitės problemas. Va
dovauja sesuo Igne. 'Norinčios 
daugiau informacijų tesikreipia 
pas Aldoną Aušroiaitę. Kvie
čiame visas suinteresuotas daly
vauti.

Akademiku Draugijos paskai
ta įvyks lapkričio 30, šeštadienį, 
7.30 v.v., Prisikėlimo muzikos 
studijoj. Kalbės Br. Vaškelis, 
Lafayette kolegijos profesorius 
iš Pensilvanijos, tema: “Šių die
nų Lietuva skaidrėse”.

Jadvyga Rukšiene išvyko Sv. 
Juozapo ligoninėn sveikatos ty
rimams.

Prisikėlimo par. žinios
— Dar kartą nuoširdžiai sveikina

me N. Pradėtosios M. seseris kon
gregacijas auksinio jubilėjaus pro
ga. Ačiū už pasišventimą ir gausius 
darbus, ypač parapijos jaunimui.

— Šį sekmadienį, 11.15 v., iškil
mingomis pamaldomis ir pritaikytu 
pamokslu minima Liet. Kariuomenės 
diena. Organizuotai dalyvauja savano
riai kariai. Prie bažnyčios daroma 
rinkliava liet, invalidams sušelpti. 
Kviečiame duosniai prisidėti.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
a.a. Tamošaitienę, užpr. Algio ir 
Romos Puterių; sekmad., 10 v. — 
už a.a. J. Mikševičių, užpr. F. B. Kas
peravičių; 11.15 v. — karių savano
rių int. už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės karius, savanorius, partizanus, 
šaulius; 12.15 v. — už a.a. V. Vitar- 
tienę, užpr. p. Senferų.

— Vėlinių novenos Mišios — kas
dien 8 v.

— Nemažas skaičius tėvų, kurių 
vaikai lanko valdines pradž. mokyk
las ir gimnazijas, nepakankamai sten
giasi, kad jų vaikai lankytų bent pa
rapijoje dėstomas religijos pamokas. 
Toks minėtų pamokų neįvertinimas 
nepateisinamas. Kviečiame šią ne
normalią padėtį nedelsiant iš pa
grindų pakeisti.

— Katechetinės pamokos valdines 
pradž. mokyklas lankantiems: I-IV 
sk. — sekmad. po 10 v. Mišių; V ir 
VI sk. — antrad., 4.30 v.p.p.; VII ir 
VIII sk. — ketvirtad., 4.30 v.p.p. Pa
mokos dėstomos L. V. Namuose. Re
ligijos pamokos valdines gimnazijas 
lankantiems mokiniams — kas sek
madienį po 10 v. Mišių muzikos stu
dijoje. Pirmosios Komunijos pamo
kos — kas sekmadienį po 10 v. Mišių 
L. V. Namuose.

— Lituanistinis seminaras — kas 
penktadienį, 7 v.v., parap. namuose.

— Parapija su malonumu priglau
dė KLB krašto valdybą ir jai para
pijos namuose paskyrė vieną kam
barį raštinei ir posėdžiams. įėjimas 
— per par. raštines.

— Tarpusavy susitarę, studentai ir 
ateitininkai pasikeitė par. namuose 
naudojamomis patalpomis: dabar 
ateitininkų kambarys bus šalia ban
ko, o studentų — šalia klebono raš
tinės.

— Chorų repeticijos: prasidėjus 
egzaminams, studentų ch. repetici
jos trečiadieniais sustabdomos; šį 
sekmad., 12 v, stud, mergaičių repe
ticija muz. studijoje; suaugusių — 
ketvirtad., 7.30 v.v.; šį šeštad., 7 v.v. 
parodų salėje — choro arbatėlė cho
rų globėjos šv. Cecilijos šventės pro
ga; visi choristai su antrosiomis pu
sėmis maloniai kviečiami dalyvauti; 
vaikų ch. repeticija — šį penktad., 
6.30 v.v.; po repeticijos — vaišės.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos vyrams — gruodžio 6-8 d.d. Mary- 
lake rekol. namuose, King City, Ont 
Kartu organizuojama atskira grupė 
vyr. klasių gimnazistams ir studen
tams. Rekol. vedėjas — T. Ged. Ki- 
jauskas, S. J. Registruotis pas Kat. 
Vyrų Dr-jos pirm. V. Sondą RO 9- 
0671 arba p. Kolyčių LE 4-5586.

— Pensininkų laisvavakaris — 
lapkr. 26 d., antrad., 6.30 v.v. pa
rodų salėje. Bus rodomos įdomios 
skaidrės iš kelionių po Europą. Visi 
vyresnio amžiaus maloniai kviečiami. 
Be anksčiau buvusių reikalų tvarky
tojų p.p. Valatkienės ir Miniotienės, 
išrinktos dar p.p. Karasiejienė ir 
Smolskis.

— K t sav. lankomos Glenlake Avė., 
Lansdowne Ave., Lumbervale Ave., 
Maria St, Pine Cr. Rd.

— S. metais par. salėje N. Metų 
sutikimą ruošia PPS klubas “Aušra”.

MENO PARODA
Antroji JANIS KRUMINS-KRUMS meno paroda bus atidaryta To

ronto Latvių Namuose, 491 College St., antrame augšte nuo lapkričio 
23 d. iki gruodžio 1 d. 50 įvairių meniškų darbų — tėvynės ir kiti sim
boliški vaizdai. Lankymo valandos: kasdieną nuo 4 v. iki 8 v. v. ir 
savaitgaliais nuo 12 v. iki 8 v. v.

PRANEŠIMAS
Galutinai išsiaiškinta, kad automobi

lių, šaldytuvų, butų (apartamentų) ir 
poilsio kurortuose nebegalima užsaky
ti savo giminėms Lietuvoje ir kitur.

Lietuvių įstaiga
BALTIC EXPORTING CO.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS TORONTO SS MONTREAL
1968 metų lapkričio 24, sekmadienį, 4 valandų po pietų 

Programoje: iškilmingoji dalis ir vaidinimas

‘AUŠROS SŪNŪS9
- SOFIJOS ČIURLIONIENĖS - KYMANTAITĖS 4 VEIKSMŲ DRAMA.

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

Rengėjų komitetas ir KLB Toronto apylinkės valdyba

“TAURO” KLUBO

MEDŽIOKLĖS BAUUS-ŠOKIAI
lapkričio 23, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 

LIETUVIŲ NAMUOSE, 1129 Dundas St. W.
EGZOTIŠKOS ŽUVIES IR ŽVĖRIENOS PATIEKALAI

Linksma nuotaika * Įėjimas tik $1.00
Bilietai: J. Juodikis, tel. 535 4438 arba prie Įėjimo.

TORONTO ŠAULIŲ VL. PŪTVIO KUOPA | 
| LAPKRIČIO 23, ŠEŠTADIENI, |
\ ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE \
\ RENGIA TRADIC.INJ \

Į V AKARA-ŠOKIUS Į 
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
b Visus dalyvauti kviečia Kuopos valdyba

| Paskutiniai šokiai prieš Kalėdas! |
£ LAPKRIČIO 30, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL. VAKARO, £
ž tI PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE f

l “Aušros” priešadventinis parengimas |
X it • GROS PUIKUS D'AMICO ORKESTRAS j
t f| • TURTINGA LOTERIJA |

j • SVEČIAI IŠ KITŲ KOLONIJŲ |

£ Atsilankykime ir paremkime lietuvišką sportuojantį jaunimą! § 
X Įėjimas — $2.00; jaunimui — $1.00. 1

Latvijos nepriklausomybės 50- 
čio proga žymusis žurnalistas 
Peter Worthington “The Tele
gram” lapkričio 14 laidoje pa
rašė ilgoką rašinį. Jo. autorius 
anksčiau yra atspausdinęs visą 
eilę antikomunistinių straipsnių, 
tačiau šiame rašinyje jis taitie
čių bylą pristatė su tam tikru 
pesimizmu. Pasak jo, tokių šven
čių minėjimai esą liūdnos, nevil
tingos, neveiksmingai riteriškos 
(futilely galiant) progos. Trum
pai atpasakojęs Latvijos ir kitų 
Baltijos kraštų istoriją ir dabar
tinę būklę, autorius pamini, kad 
tuose kraštuose dabar esą 25% 
rusų ir sako: “Daugeliui kana
diečių visa ta byla šiandieną yra 
akademiška. Nors Britanija, 
JAV ir Kanada dar nepripažįsta 
sovietų kaip Baltijos kraštų “sa
vininkų”, tačiau daugelis jaučia, 
kad sovietinės politikos tikrovė 
rodo, jog baltiečių nepriklauso
mybė yra mirusi, kaip ir caras, 
kuris irgi tas tris šalis kadaise 
buvo pavergęs. Nelengva priim
ti “realizmą” tiems, kurie yra iš 
Baltijos kraštų ir atsimena da
lykus, kaip jie tada atrodė. Ne
lengva ir tiems, kurie trokšta 
teisybės bei gerbia jūsų pavel
dėtą lobyną.” Kanadoje esą apie 
20.000, o Toronte — apie 10.000 
latvių. Šventės koncerte atlieka
ma meninė programa, bet po to 
to kanadiečiai esą vėl viską už
miršta iki sekančios šventės ir 
tik baltiečiai gyvena viltimi. — 
Kanados Latvių Federacija P. 
Worthingtonui įteikė atitinkamą 
ordiną — medalį.

LAPKRIČIO 30, ŠEŠTADIENĮ, ŠV. JONO KRIKŠ7YT0JC 

PARAPIJOS SALĖJE ŠALPOS GRUPĖ "DAINA" RENGIA

ŠAUNŲ VAKARĄ
Programoje: • solistė Marija Vilčiauskaitė • Akompa
niatorius J. Govėdas • "Varpo" choro sutartinių grupė. 
Šokiams gros gera muzika. Pilnas bufetas su karštais už
kandžiais. Programa prasidės punktualiai 7.30 v.v.
Įėjimas—$1.50, studentams—$1.00. Pelnas skiriamas Vo
kietijoje likusių senelių ir ligonių Kalėdų dovanoms.

| Visus maloniai kviečiame atsilankyti. Valdyba

1
 1968 m. gruodžio 1, sekmadienį,

3 vai. p.p., Brockton High School 
auditorijoje (Bloor-Brock) 

Vilniaus operos solisto 
VIRGILIJAUS NOREIKOS 

atsisveikinimo koncertas
NAUJA PROGRAMA ?

I
 Solistui akompanuoja Vilniaus operos koncertmeisterė 

ŽANETA NOREIKIENĖ ;
Įėjimas — $3.00, moksleiviams — $1.00. S

Bilietai gaunami Margio vaistinėje — Roncesvalles — /
Howard kampas ir prie Įėjimo. \

i BARONESSA
BEAUTY SALON Į

: 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 J
' (kampos Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė • 

a a A A A A A AAA A rih 1

ATLIEKU GRINDŲ ATNAUJINIMO
(SANDING), POLIRAVIMO IR BLIZGINIMO DARBUS.
SKAMBINTI ALFONSUI TORONTE TEL. LE 6-2805

10 psL • Tėviškės Žiburiai • 1968. XI. 21 — Nr. 47 (982)

B. NAUJALIS, turintis sveikatos 
kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienu metu 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.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė antrame augšte. TeL LE 3- 
2220.__________________ _______

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
IS NUOSAVO BITYNO
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St., 
Toronto 4. Ont.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Sk Kazimiero par. žinios
— Parapijos susirinkimas — lap

kričio 17 d/Buvo išrinkti nauji ko
miteto nariai. Rinkimų rezultatai 
bus paskelbti vėliau.

— Parapijos bazaras iš tikrųjų pa
sisekė gerai; pelno gauta $4,434.44. 
Ir šiais metais tos pačios parapijie
tės buvo salėje pardavimo metu ir 
jos pačios vasaros metu surinko iš 
krautuvių daiktus.

— Šv. Kazimiero parapijai reikia 
zakristininko, kuris galėtų prižiūrė
ti bažnyčios ir salės švarą ir taipgi 
tvarkyti kitus reikalus.

— Netikėtai mirė tą pačią dieną 
dvi seserys Balkevičiūtės: Ona Dai- 
lydienė mirė Jean Tolon ligoninėje 
lapkričio 9 d., o Margarita Bernota- 
vič^ 'nė — Grace Dart ligoninėje. Abi 
karui buvo palaidotos lapkričio 13 
d. iš Sv. Kazimiero bažnyčios. Užėju
si didelė sniego audra daugelį pažįs
tamų sulaikė namuose.

— Jievai Čekaitienei padaryta ope
racija Royal Victoria ligoninėje.

— Petronėlė Bandžiuvienė lapkri
čio 11 d. sulaukė 90 metų amžiaus. 
Šiuo metu ji yra St. George Conva
lescent namuose.

— Maloniai prašomi “Tėviškės Ži
burių” skaitytojai pagalvoti jau da
bar apie prenumeratos atnaujinimą 
sekantiems metams. Kaina $6. Už 
laikraštį galima sumokėti ir per kun. 
J. Gaudzę. Naujai užsisakantiems 
laikraštį, pirmiems metams pigiau — 
tik $4. ‘

— Lapkričio 24, sekmadienį, 11 
vai. Mišios — už gyvas Šv Elzbietos 
Dr-jos nares; bus bendra Komunija. 
Po pamaldų visi parapijiečiai yra 
kviečiami ateiti į salę, kur draugija 
duos šiltus pietus.

— Lapkričio 24 d., 10 vai., Mišios 
už Gyvojo Rožinio mirusias nares.

— Didelė vakarienė bus lapkričio 
30 d. Ją ruošia Šv. Elzbietos Dr-ja. 
Ši draugija visada suruošia gražias 
ir įdomias vakarienes su šokiais. Vi
si Montrealio lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $170.17. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
— Lapkričio 9 d. Aušros Vartų pa

rapijos choras suruošė labai gražų po
būvį, pavadintą linksmavakariu. Ga
na ilgą laiką ruošėsi ir repetavo, iš
moko naujų dainų. Tikrai buvo ma
lonu matyti scenoje vyrų oktetą, so
listus A. Paškevičienę ir A. Keblį, 
moterų chorą ir pagaliau visą chorą. 
Po meninės dalies buvo linksmina
masi ir šokama.

— Šv. Onos Draugija ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

TORONTO, ONT.
“The Canadian Register”, On

tario katalikų savaitraštis, lapkri
čio 16 d. laidos “Toronto News” 
skyriuje išspausdino rašinį apie 
Prisikėlimo parapijos surengtą 
padėkos vakarą geradariams. Ja
me trumpai suminėtos kalbos bei 
jų mintys. Jo autorius — padė
kos vakare dalyvavęs redakto
rius De Manche. šis savaitraštis 
yra palankus lietuviams ir gana 
dažnai apie juos parašo. Parašy
tų galbūt ir daugiau, jeigu lietu
viai tam laikraščiui teiktų dau
giau dėmesio.

Kalėdinių žaislų išpardavimą 
organizuoja" kanadiečių Junior 
League of Toronto sekmadienį, 
lapkričio 23 d. nuo 10 v. r. iki 1 
v. p. p. 539 Mount Pleasant Rd. 
Informacijos telefonas — 489- 
7059.

— Ateinantį sekmadienį, lapkričio 
24 d., bus laikomos Mišios už žuvu
sius už Lietuvos laisvę. 5 v. p.p. Auš
ros Vartų parapijos salėje — minėji
mas.

— Mūsų bažnyčioje jau matyti pir
mieji pertvarkymo žingsniai. Dabarti
nis didysis altorius visai nebus liečia
mas. Jis liks Švenčiausiojo Sakra
mento altoriumi. Sv. Mišių aukai bus 
kitas marmurinis altorius pastatytas 
taip, kad kunigas galėtų laikyti Mi
šias, žiūrėdamas j žmones. Bus įreng
tas antrasis pulpitas lekcijoms. Pla
nuojama pritaikyti mikrofonus ir 
šviesas, visą presbiteriją iškloti kili
mu. Sis projektas buvo parapijos ko
miteto priimtas ir Montrealio arki
vyskupijos liturginės komisijos pa
tvirtintas.

— Užpraėjusj sekmadienį surinkta 
$202.50.

Lietuvos kariuomenės 50 me
tu sukakties minėjimas Mont- 
realyje įvyks lapkričio 24, sek
madienį, Aušros Vartų salėje ir 
bažnyčioje: 11 vai. bažnyčioje iš
kilmingos Mišios; 5 v.p.p. salė
je iškilmingas aktas su dr. H. 
Nagio paskaita. Meninę dalį iš
pildys sol. G. Capkauskienė ir 
dramos aktorius V. Sabalys. Po 
minėjimo — bufetas, muzika ir 
kavutė. Visos Montrealio orga
nizacijos maloniai prašomos pa
maldose dalyvauti su vėliavo
mis. Minėjimą ruošia kūrėjai- 
savanoriai, L. K. V. “Ramovė” 
ir L. K. Mindaugo šaulių kuopa. 
Kviečiami visi Montrealio lietu
viai šiame jubilėjiniame Lietu
vos kariuomenės šventės minė
jime dalyvauti.

Minėjimui rengti komitetas 
K. L. Katalikių Moterų Dr- 

jos Montrealio skyriaus metinė 
šventė įvyks š.m. gruodžio 8 d. 
Aušros Vartų parapijoje. Šv. 
Mišios už gyvas bei mirusias dr- 
jos nares bus atnašaujamos 11 
vai. Šv. Mišių metu — bendra 
Komunija. Dalyvaujame su vė
liava. Po Mišių — iškilmingas 
posėdis; Tėv. L. Zarembos. SJ. 
paskaita ir vaišės parapijos sa
lėje. Narės ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti. — Draugi
ja taip pat ruošia Užgavėnių ba
lių vasario 8 d. Aušros Vartų 
salėje. Organizacijos bei pavie
niai asmenys prašomi neruošti 
parengimų tą dieną. Valdyba 

“Lito” valdyba nutarė padidinti 
palūkanas už depozitų sąskaitas nuo 
4.4% iki 5%. Depozitų sąskaitos “Li
te” taikomos judamoms santaupoms 
su čekių rašymo teise. Už išrašytus 
čekius “Litas” skaito tik po 10 et. 
ir juos apmokėjęs grąžina paštu kas 
mėnesi jų savininkams. Už tokias 
sąskaitas bankai moka tik 3% (sa
vings) arba jokių palūkanų nemoka 
(current accounts). Už šėrus 1969 
m. numatoma mokėti 5Vz % vietoje 
dabar mokamų 5¥4%. Priedo duoda
mas nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000. kuris vyresnio amžiaus na
riams vertas daugiau kaip vieną pa
pildomą nuošimti. Be to, labai pa
lengvinamas šėrų išėmimas. Lig šiol 
už metų eigoje išimtas šėrų sumas 
“Litas” dividendų nemokėdavo. Nuo 
ateinančių metų išimant pinigus iš 
šėrų bus nustojama tik 2 mėnesių 
dividendų, tai yra 0.9%. Šiais pa
keitimais “Litą s” taip daug pa
gerina sąlygas taupytojams, kad jų 
net lyginti su bankų duodamomis są
lygomis negalima. Užtat visi Mont
realio lietuviai kviečiami dar pla
čiau naudotis “Lito” patarnavimais 
savo judamai apyvartai bei pasto
vioms santaupoms laikyti. P. R.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-to$ "Lite" nr. 752D

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš __________ 9 %
Nekiln. turto iš ........ ..........83%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 63%)

MOKA UŽ:
Depozitus ........ ........ 4.4 %
Serus-------- ----- ----------- 5.%%
Tenn. ind. 1 met. 6.0 %
Term. ind. 2 met _______63 %

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

MOGAMBO KVINTETAS
ORKESTRAS
ĮVAIRIEMS 

PARENGIMAMS 
Tel. 741-3164

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

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šia mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami 
nnrodvmai klasėje ar namuose 
turintiems laikinus leidimus.

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tai. LC 2-3656. RyhMM HO 6-1331

A. NORKELIŪNAS
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




