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Ne Noreikos balsas
Su pasauline paroda Montrealyje lietuvių išeivijos gyveni- 

man atėjo posūkis, kurio anuo metu aiškiai dar nejautėm. Iki 
to meto Atlanto vandenynas ir geležinė uždanga laikė ir paverg
tuosius, ir laisvuosius lietuvius aštrioj izoliacijoj. Tiesa, vienam 
kitam pavyko ir anksčiau nuvažiuoti okupuoton Lietuvon arba iš 
jos — Amerikon, bet tai tik paskiros kregždės, kurios toli gražu 
nesudarė pavasario. Staiga pasaulinėje parodoje pasirodė visas 
būrys lietuvių iš pavergto krašto. Vieni jų dirbo sovietiniame 
paviljone, kiti parodos proga lankėsi Kanadoje. Nežiūrint poli
tinių, ideologinių, religinių ir kitokių skirtumų, natūrali tautie
čių giminystė traukė savitarpėn artumom Ir niekam nepaslaptis 
—' privačių, tylių susitikimų buvo daug. Juose netrūko ginčų, 
apsikapojinių, tačiau natūrali trauka darė savo. Tvirtesnieji savo 
principuose išeiviai tai traukai nepasidavė, išsilaikė blaivioj po
zicijoj, bet minkštesnieji pasimetė, sutirpo sovietinių svečių artu
moj ir kaikurie tapo politikuojančių Įrankiais. Dėlto vienu metu 
buvo jaučiamas kaikuriose vietovėse erzelis, kuris vėliau gerokai 
išsilygino. Bendroji nuotaika pragiedrėjo ypač po “Nemuno” ir 
“Sutartinės” ansamblių koncertų Montrealyje. Mat, ta proga 
pavyko daugeliui išeivių susitikti su pavergtosios tėvynės jaunimu, 
plačiau išsikalbėti, patirti jų nuotaikas bei įžvelgti jų širdin.* * *

Prie aštriosios izoliacijos pralaužimo prisidėjo ir solisto Vir
gilijaus Noreikos koncertai Kanadoje bei JAV-se. Pernai jis 
koncertavo kaikuriose Kanados lietuvių kolonijose lydimas kank
lininkės, birbynininko ir politrukų iš pavergtos Lietuvos. Tie 
koncertai vienur buvo sutikti su tam tikru nepasitikėjimu, o kitur 
neapsiėjo ir be incidentų, šiemet sol. V. Noreika atvyko iš oku
puotos Lietuvos su akompaniatore Žaneta Noreikiene, iškviesti 
privačių asmenų. Jų nebelydi politrukai nei kiti suvaržymai. 
Mūsų tautiečiai/pajutę naują atmosferą, gana gausiai rinkosi i 
koncertus, kuriuose lietuvišką dainą naujai pergyveno. Jiems so
listo Noreikos balsas skambėjo kaip simbolis. Tai buvo ne Norei
kos, o lietuviškųjų gelmių balsas, iškentęs tragiškuosius dešimt
mečius, nenuslopintas didžiųjų kančių. Iš vienos pusės, džiugu 
girdėti tą balsą išeiviui, netekusiam tėvynės, miela, kad jis (balsas) 
tebėra gyvas, iš kitos betgi pusės graudu: tai visdėlto kalinio bal
sas! Taip, lietuviškųjų gelmių balsas tebėra pavergtas, žinome, 
kad Lietuvoje yra gerų solistų, muzikų, ansamblių, bet visa tai 
išaugo vargo sąlygose. Mūsų tautiečių ryžtas, matyt, buvo at
kaklesnis už pačią vergija. Nėra abejonės, jeigu mūsų Lietuva 
šiandieną minėtu laisvės trisdešimtmeti, o ne okupacijos, tai ir 
kultūrinis, ir politinis Lietuvos gyvenimas būtų kur kas augštes- 
nis. Jei mūsų tautiečiai, pakilę iš kraujo ir pelenu, sugebėjo kurti 
rusų nelaisvėje, daug daugiau būtų sugebėję laisvėje!* * *

Su pralaužta visiška izoliacija, su pavergtos Lietuvos meni
ninkų atsilankymais Kanadoje bei JAV-se iškyla ir politinis mo
mentas. Kaikurie išminčiai pataria atskirti kultūrinius dalykus 
nuo politinių — vengti pastarųjų, ribotis tik kultūriniais ir pri
vatiniais. Teorijoj tai neblogai skamba, bet praktikoj tam neiš
eina. Minėtąjį patarimą galima pritaikyti ten, kur susiduriama 
su partine politika, bet ten, kur vyksta kova už esminius žmo
gaus egzistencijos dalykus, kaip pvz. tautos laisvė, religijos laisvė, 
asmens laisvė, politika tampa kasdienine duona, nuo kurios nie
kas negali atsisakyti. Dėlto ir paverstojo krašto menininku pasi
rodymai š. Amerikoje nėra be politinio atsnalvio. Galima, žinoma, 
dirbtinai ji pridengti, bet neįmanoma pašalinti. Kiekvienas tikras 
lietuvis išeivis, klausydamas tokių koncertu, šalia džiaugsmo, jau
čia ir skaudžią žaizdą, kurios šaknys yra politinėje srityje. Be to, 
dabartiniai Lietuvos valdovai ir meną, ir kultūrą paiunsia ooliti
niams bei propagandiniams tikslams. Pvz. vienas tokiu tikslu yra 
netiesiogiai minkštinti išeivijos priešinimąsi sovietinei okuoac'- 
jai. Antai, L. Diržinskaitė, užsienio reikalu “ministerė”. pernai 
grįžusi iš Kanados Vilniun, pareiškė, kad lietuviu išeivių atspa
rumas komunizmui nyksta. Taipei pernai sovietinėje snaudoie 
sol. V. Noreikos vardu buvo pareikšta, kad io koncertai Kanadoje 
buvę “tarybinio” meno nuopelnas. Tai neigiamoji politikos nusė. 
kurią galima neutralizuoti ir atversti nozitvviaia. Susiorientavi- 
mas priklausys nuo politinio ir patriotinio išeivijos sąmoningumo.

KANADOS ĮVYKIAI

NEBUS PROVINCINIO SENATO

Pasaulio įvykiai |
TAIKOS DERYBAS PARYŽIUJE IR PREZ. L. B. JOHNSONO 

PLANUS sujaukė P. Vietnamo vyriausybės užimta delsimo tak
tika. Principe Saigonas sutiko atsiųsti savo delegaciją, bet vis dar 
nėra paskelbęs jos sudėties. Spėjama, jog delegacijos vadovu grei
čiausiai bus viceprež. N. C. Ky. P. Vietnamo prez. N. V. Thieu 
savo paskutinėse kalbose pakartotinai pabrėžė, kad jo vyriausybė 
niekada nepripažins atskiro komunistų partizanų Tautinio Išsilais
vinimo Fronto balso, š. Vietnamo delegacijos vadovas X. Thuy 
Paryžiuje pareiškė, kad derybos bus nutrauktos, jeigu Tautinio Iš
silaisvinimo Fronto atstovai negaus pilno pripažinimo. Karui už
baigti komunistai stato tris pagrindinius reikalavimus: Tautinio

Kvebeko premjeras J. Bert- 
randas pasiūlė provincijos par
lamentui panaikinti federacini 
senatą primenančią Įstatymų 
leidimo tarybą, kuri turi 24 
skiriamus narius ir yra vienin
telė tokio pobūdžio institucija 
visose provincijose. Jos na
riams bus parūpinta $10.000 
metinė pensiją. Ta pačia pro
ga siūloma Kvebeko provincinį 
parlamentą pavadinti valstybi
niu provincijos parlamentu. At
rodo, šie pasiūlymai bus priim
ti ir patvirtinti be didelių gin
čų, nes provincijai senato po
būdžio taryba iš tikrųjų yra ne
reikalinga. Net ir federacinis 
senatas, humoristų vadinamas 
turtingų senelių prieglauda, 
taip pat yra atgyvenęs savo die
nas, tik nė viena partija tuo tar
pu nedrįsta jo panaikinti ar re
formuoti.

Ont ari o provincinio parla
mento antrosios sesijos darbo
tvarkėje pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas finansinėms pro
blemoms. Gubernatoriaus W. 
Ross tradicinėje sosto kalboje 
buvo jaučiamas aiškus įspėjimas 
Otavai, kad Ontario vyriausvbė 
gruodžio 16-19 d.d. įvyksiančioj 
premjerų konferencijoj vėl kels 
finansinės paramos provinci
joms klausimą. Kadangi prem
jeras P. E. Trudeau atsisakė pa
didinti duokle provincijoms iš 
federacinio iždo, Ontario vyriau
sybė yra pasiryžusi ivesti dides
nę kontrolę savo išlaidoms ir 
peržiūrėti numatytus planus.

Prekybos ministerio J. L. Pe
pin pranešimu, komunistinė Ki
nija pasirašė sutarti pirkti iš 
Kanados 58.500.000 bušelių 
kviečių už $115 milijonų. Kvie

čiai turės būti pristatyti Kini
jai nuo š. m. gruodžio iki 1969 
m. liepos mėn. J. L. Pepin taip
gi pranešė federacinio parla
mento nariams, jog sovietams 
tikimasi parduoti kviečių už 
$300 milijonų. Tuo reikalu bus 
pradėtos derybos Maskvoje. So
vietų satelitiniai kraštai pagal 
anksčiau pasirašytą sutarti yra 
įsipareigoję iš Kanados pirkti 
30.000.000 bušelių kviečių-.

Federacinės darbo ministeri
jos duomenimis, spalio mėn. 
Kanadoje buvo 288.000 bedar
biu. 34.000 daugiau nei pernai.
1966 m. spalio mėn. bedarbių 
buvo 2,6% visos darbo jėgos,
1967 m. — 3,3% ir 1968 m. — 
3.6%. Bedarbių draudos Įstaiga 
— Unemployment Insurance 
Commission oer metus išmoka 
apie $300 milijonu pašalpų, ku
riu beveik $9 milijonai tenka 
nuslėpusiems šalutines pajamas 
nedarbo metu ar jieškantiems 
geresnio darbo, prašokančio jų 
turimas kvalifikacijas. įstaigos 
vadovybė nutarė padidinti kon
trolierių skaičių nuo 140 iki 260. 
Ju pareiga bus tikrinti pareiš
kimų teisingumą. 1967-68 m. bu
vo patikrinta 120.000 pareiški
mu. o 1968-69 m. numatoma pa
tikrinti 400.000 pareiškimu. Per
nai buvo išaiškinta 25.000 apgau
lingu pareiškimu. Iš šio skai
čiaus 2.500 asmenų atsidūrė teis
me. 22.500 buvo diskvalifikuoti 
ir turėio draudos ištaigai grą
žinti anie $2 milijonus.

Kanados federacinė vyriausv
bė buvo pasiūliusi Britanijai V. 
Vokietijai. Italijai. Relriiai ir 
Olandijai bendromis jėgomis su
konstruoti Atlanto Sąjungos na- 

Nukelto i 7-tĄ P»l-

Doil. Jurgis Juodis Algirdas prie Maskvos vartų Nuotr. Vyt. Maželio

Negaiiujsakyti: "ilsėkis ramybėje”
Įsidėmėtinos sovietų rašytojo 

Aleksiejaus Kosterino laidotu
vės, neseniai Įvykusios Maskvo
je. Jos parodė, kad žmonėse ten 
rusena nepasitenkinimas at
gimstančiu stalinizmu. Rašytojas 
A. Kosterinas garsėjo savo drą
sa bei protestais prieš Čekoslo? 
vakijos invaziją, prieš rašytojų 
demonstrantų pasmerkimą ir 
pan. Už tai jis buvo komparti
jos puolamas ir pradėtas paša
linimo iš kompartijos procesas. 
Nelaukdamas pašalinimo, pats 
pasitraukė prieš mėnesi laiko ir 
netrukus mirė. Laidotuvės įvy
ko Maskvos krematoriume, kur 
dalyvavo apie 200 asmenų.

“Kovok, Aljoša!”
Ten atsisveikinimo kalbą pa

sakė generolas majoras P. Gri
gorenko, retos drąsos žmogus. 
Už savo protestus prieš kompar
tijos diktatūrą bei jos skriau
das jis buvo kurį laiką uždary
tas bepročių namuose, kaip ir 
daugelis panašių asmenų. Atsi
sveikinimo kalboje su velioniu 
rašytoju Kosterinu P. Grigoren
ko tarė: “Tokiomis progomis pa
prastai sakoma ‘Ilsėkis ramybė
je, mielas drauge’. Mes gi taip 
nekalbėsime. Pirmiausia dėlto, 
kad jis neklausys. Jis vistiek ko
vos toliau. Antra vertus, man 
betgi neįmanoma užmiršti tave, 
Aljoša. Tu esi gyvas mano vi
duje ir ten pasiliksi. Dėlto bu
dėk, Aljoša. Kovok, Aljoša! Su
degink grasias pastangas, kurio
mis jie nori amžinai sukti tą 
prakeiktą mašiną, su kuria tu 
kovojai visą savo gyvenimą.”

Nukentėjęs komunistas
Laidotuvių proga buvo prisi

minta ir velionies rašytojo pra
eitis. Per 72-jus savo gyvenimo 
metus jis kovojo su įvairiais nei
giamais bolševizmo reiškiniais. 
Komunistu jis tapo dar prieš 
1917 m. revoliuciją ir buvo par
tijos nariu iki 1930 m., kai Sta
linas pradėjo partijos valymus. 
Tada jis buvo suimtas ir pasiųs
tas į koncentracijos stovyklas, 
kuriose išbuvo iki Stalino mir- 
ties. Jo duktė Nina pagarsėjo 
savo dienoraščiu, panašiai kaip 
Ona Frank, žydaitė, kurios die
noraštis buvo paskelbtas po jos 
mirties. Kaip ir Ona Frank, Ni
na buvo nacių persekiojama ir 
sušaudyta už dalyvavimą viena
me partizanų žygyje. Tada ji 
turėio 20 metų, o jos dienoraš
tis išleistas 1962 m. Jos pagar
sėjimas Sov. Sąjungoj sudarė 
užuovėją ir tėvui, kuris kritika
vo rusus už tautinių mažumų 
politiką, už skriaudas Krymo to
toriams. už intelektualų suvar
žymą iki savo gyvenimo pabai
gos.

Žmonės — marionetės
Laidotuvių namuose jo kars

tą puošė vainikai su Įrašais: “Už 
jo kovą prieš stalinizmą”, “Nuo 
jo draugų ir bičiulių kalėjimuo
se bei stovyklose”. Gen. P. Gri
gorenko. priminęs A. Kosterino 
kova, dėl kurios ir nats 1964 m. 
neteko generolo laipsnio, skati
no susirinkusius dirbti “tikrajai 
lenininstinei demokratijai” ir 
smerkė dabartinę sistema, kuri 
esanti ne kas kita, kaio totalis- 
tinė diktatūra, užsimaskavusi 
taip vadinama “sovietine demo
kratija”. Rašytojo A. Kosterino

išbraukimas iš rašytojų sąjun
gos esą išaugštino jį bei pasta
tė šalia Boriso Pasternako ir A. 
Solženicino. Pastarasis irgi bu
vęs vos neišbrauktas iš rašyto
jų sąjungos, kuriai garbę teikia 
kaip' tik Solženicinas, o sąjun
ga negalinti nieko jam pridėti. 
Baigdamas atsisveikinimo kalbą, 
P. Grigorenko pareiškė, kad ve
lionis A. Kosterinas buvo mąs
tantis žmogus, mokėjęs vertinti 
tikrovę savarankiškai. “Dėlto jis 
buvo baisiai nekenčiamas tų, ku
rie mano, jog žmonės gyvena

“Laisvę i

Latvių studentų ir moksleivių 
grupė Niujorke, norėdama at
žymėti Lapkričio 18 — Latvijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
dieną penkiasdešimtųjų metinių 
proga, suplanavo demonstraciją' 
Jungtinėse Tautose. Lapkričio 
18 d., 4 v.p.p., posėdžiaujant at
stovų visumai ir svarstant Rau
donosios Kinijos priėmimo klau
simą, grupė latvių pradėjo su
tartinai šaukti publikai skirtoje 
galerijoje: “Laisvę Latvijai!” 
Kai prisistatę sargai ėmė juos 
varyti lauk, antra latvių grupė 
iš kito pakraščio šaukė: “Sustab
dyti tautžudystę!” Kilus triukš
mui salėje, du jaunuoliai ban
dė įsiveržti iš galerijos į salę ir 
išskleisti plakatą su Įrašu: “Iš
laisvinkite okupuotą Latviją!” 
Sargai surankiojo visus demonst
rantus, ir po penkių minučių vis
kas nurimo. Atskirame kamba
ryje demonstrantai buvo ap
klausinėti ir paleisti. Demonst
racijoje dalyvavo 18 vaikinų ir 
viena mergaitė. Visi jie ant ran
kovių turėjo tautinių spalvų 
kaspinus su juodu įspaudu — 
50. Jungtinių Tautų sargai vė
liau pastebėjo, kad demonstra
cija buvo gerai organizuota ir 
praėjo be riaušių.

Niujorke veikia baltiečių or
ganizacija “Baltic Appeal' To 
The United Nations” (BATUN), 

Latvioi surengė rankdarbių bei tautodailės parodų Toronte Ontario 
muzėjaus patalpose. Nuotraukoje — latvoitės prie eksponatų

Nuotr. J. Ligerio

tik tam, kad sudarytų uždangą 
vadams, plotų ir šauktų jiems 
‘ura’, aklai jiems tikėtų, melstų
si už juos, priimtų be jokio mur
mėjimo jų pabarimus ir patai
kaudami šauktų, kai jų lovin pa
tenka daugiau ėdalo nei į kitų.”

Kompartijos pareigūnams, ži
noma. tokia kalba nepatiko ir 
oer garsiakalbį pasigirdo per- 
s' ėjimas, kad laikas pasibaigė ir 
reikia pasišalinti. Artimieji vos 
spėjo atsisveikinti su velioniu, 
kurio kūnas tuoj pat nugarmėjo 
i krematoriumo liepsnas.

atvijai!”
kurios garbės pirmininku yra 
prel. J. Balkūnas, vykdomuoju 
pirmininku — kun. N. Trepša, 
latvis. Šios organizacijos nau
jausiame biuletenyje rašoma, 
kad baltiečių byla palengva su
silaukia vis daugiau simpatijų iš 
Afrikos ir Azijos valstybių at
stovų. Kaip pavyzdys cituojamas 
Zambijos atstovo pareiškimas, 
kuriame be kitko sakoma: “Zam
bija neremia vienos valstybės 
kišimosi i kitos vidaus reikalus 
ir dėlto linki Baltijos valsty
bėms geriausios sėkmės kovoje 
už nepriklausomybę. Tik jos pa
čios (Baltijos valstybės) savo ap
sisprendimu gali nustatyti savo 
kraštų ateitį. Jo Ekscelencija dr. 
Kaunda ir Zambijos gyventojai 
dar kartą linki geriausios sėk
mės jūsų pastangoms, siekian- 
šioms išlaisvinti Baltijos tautas.”

Cituojamas ir Azijos valstybės 
— Filipinų atstovo pareiškimas: 
“Filipinų vyriausybė reiškia 
simpatiją Baltijos valstybėms ir 
parems jų kreipimąsi, jeigu jis 
bus iškeltas Jungtinėse Tauto
se”. Biuletenyje pastebima, kad 
toks palankus Filipinų vyriau
sybės atsiliepimas gautas dėlto, 
kad ten lankęsis lietuvių atsto
vas (VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūnas, Red.) padarė teigiamos 
Įtakos. Iš to matyti, kad baltie- 
čiai ir ten turi draugų.

Išsilaisvinimo Fronto įsileidimą į 
P. Vietnamo paskelbimą neutra 
liu kraštu, amerikiečių kariuo
menės atitraukimą iš P. Vietna
mo. Prez. L. B. Johnsonui Š. 
Vietnamas buvo pažadėjęs neut
ralizuoti demilitarizuotą zoną, 
neapšaudyti P. Vietnamo mies
tų ir leisti amerikiečių žvalgy
biniams lėktuvams skraidyti virš 
Š. Vietnamo. Visi šie pažadai 
jau seniai yra sulaužyti. Su ko
munistais demilitarizuotoje zo
noje amerikiečiams teko susi- 
šaudyti daugiau kaip 20 kartų. 
Nuo bombardavimų sustabdymo 
komunistų raketos yra sprogu
sios 68-nių P. Vietnamo miestų 
gatvėse. Hanojuje skelbiama, 
kad Š. Vietnamo priešlėktuvinė 
artilerija numušė amerikiečių 
žvalgybini lėktuvą ir paėmė ka
ro nelaisvėn jo pilotą.

Prez. De Gaulle atsisakė nu
vertinti prancūzų franką ir už
baigti jau kelias savaites trun
kančią finansinę krizę, kurią su
kėlė padidėjęs V. Vokietijos eks
portas ir Prancūzijos turtuolių 
nepasitikėjimas franku. Gegu
žės mėn. vykęs prancūzų studen
tų maištas ir darbininkų strei
kas prez. De Gaulle vyriausybę 
privertė padidinti atlyginimus 
net 14%. Pakilo maisto ir ga
minių kainos. V. Vokietijos eks
portas beveik $5 bilijonais pra
lenkė importą. Šveicarų ir vo
kiečių bankus užplūdo bilijoni
nės frankų sumos. Į vokiečių 
markes iškeistus frankus Pran
cūzija turėjo atpirkti prez. De 
Gaulle sukauptomis amerikiečių 
aukso ir dolerių atsargomis. Ne
oficialiais duomenimis, šios at
sargos siekė apie $6 bilijonus ir 
jau spėjo sumažėti iki $4 bilijo
nų. Bonnoje posėdžiavę Vakarų 
pasaulio turingųjų kraštų finan
sų ministerial, norėdami išveng
ti finansinės suirutės, Prancū
zijai pažadėjo $2 bilijonų pasko
lą, jeigu atitinkamai nuvertins 
franką. V. Vokietija atsisakė pa
didinti markės vertę, bet sutiko 
užkrauti didesnius mokesčius iš 
krašto eksportuojamiem gami
niam ir juos sumažinti importui. 
Visi tikėjo, kad Prancūzija bent 
10% nuvertins franką. Prez. De 
Gaulle, praėjusią savaitę atšven
tęs 78-tąjį gimtadieni, pasirin
ko kitą kelią, nutardamas su
stabdyti algų ir kainų kilimą, su
mažinti 1969 m. numatytąjį 11,5 
bilijono frankų biudžetini defi
citą iki 6,5 bilijono frankų. Jis 
taipgi pažadėjo apkarpyti ka
riuomenei, universitetams ir 
pramonei skirtas sumas. Per 
radiją pasakytoje kalboje prez. 
De Gaulle dabartinės krizės kal
tininkais apšaukė gegužės mėn. 
maištavusius studentus ir darbi-

- niūkus. Prancūzijos radikalų-so- 
cialistų partija i šią kalbą rea
gavo kaltinimu, kad kraštą Į fi
nansinę krizę yra įstūmusi pa
ties prez. De Gaulle didybės ma
nija, nuostolingu prestižu grįs
ta politika, prašokusi krašto eko
nominio pajėgumo ribas.

Cekoslovakų kompartijos cent
rinis komitetas sudarė aštuonių 
narių politbiurą, i kurio eiles 
buvo Įsileisti du Maskvos gar-

LAIKAS 
ATNAUJINTI

1968 metai baigiasi ir 1969- 
tieji jau ne už kalnų. Kviečiame 
visus skaitytojus atnaujinti“Tž” 
prenumeratas. Nežiūrinti padi
dėjusių pašto, popieriaus ir 
spausdinimo išlaidų, “TŽ” pre
numerata 1969 metams lieka ta 
pati — $6.00. Tikimės, kad skai
tytojai, siųsdami prenumeratos 
mokesti, bus duosnūs ir savo 
aukomis parems pasunkėjusį 
laikraščio spausdinimą. Labai 
prašome mielus skaitytojus ne
delsti su atsilyginimu ir savo 
prenumeratas atnauiinti iki 1969 
m. sausio 1 d. Kviečiame taipgi 
naujus skaitytojus užsisakyti “T. 
Ž.” papiginta kaina (pirmieji me
tai — $4.00).

P. Vietnamo koalicinę vyriausybę,

bintojai — V. Bilakas ir buvęs 
vidaus reikalų ministeris A. No
votny stalininės diktatūros lai
kais L. Strougalas. Pastarasis 
buvo išrinktas čekų komparti
jos sekretoriumi. Apie 100.000 
čekų ir slovakų studentų, reika
laudami neatsisakyti A. Dubče- 
ko pažadėtų reformų, suorgani
zavo tris dienas trukusį augštų- 
jų mokyklų streiką, su šūkiais 
ir plakatais užsidarę mokyklų 
patalpose. Streiko mintis susi
laukė ir kaikurių darbininkų 
pritarimo pramonės Įmonėse. 
Studentai planavo streiką pra
tęsti, bet jį sutiko nutraukti, kai 
buvo gautas kompartijos raštas 
apie tokio protesto grėsmę vi
sam kraštui. Prahoje susirinkę 
rašytojų, muzikų ir kompozito
rių atstovai aptarė A. Dubčeko 
grąžintų suvaržymų įtaką jų dar
bui. žurnalistų atstovai priėmė 
ir pasiuntė kompartijai rezoliu
ciją, protestuojančią prieš kom
partijos polinkį kaltę dėl lais
vės suvaržymų suversti perdaug 
atviram ir kritiškam žurnalistų 
žodžiui spaudos puslapiuose.

Kompartijų vadų suvažiavimo 
paruošiamoji komisija Budapeš
te nusileido sovietų spaudimui ir 
sutiko suvažiavimą sušaukti se
kančių metų gegužės mėn. Mask
voje. Iš 67 komisijos darbuose 
dalyvavusių kompartijų atstovų 
trys pasisakė prieš šį nutarimą
— Britanijos, Šveicarijos ir 
prancūzų kolonijos Ramiajame 
vandenyne Reunion komunistai. 
Kompartijų vadų suvažiavimo 
Maskva reikalauja jau nuo 1965 
m. Jis buvo sutartas ir turėjo 
Įvykti š.m. lapkričio 25 d., bet 
planus sugriovė sovietinė Čeko
slovakijos okupacija.

Studentų maištai ir darbinin
kų streikai privertė atsistatydin
ti premjero G. Leone krikščio
nių demokratų vyriausybę Itali
joje. Studentai reikalauja švie
timo reformos, o darbininkai 
nori didesnio atlyginimo. Mažu
mos vyriausybė šių reikalavimų 
negalėjo patenkinti. Šiuo metu 
vedamos derybos susigrąžinti į 
vyriausybę pasitraukusius koali
cijos partnerius — M. Ferri va
dovaujamus socialistus.

V. Vokietijoje Į kaltinamųjų 
suolą už špionažą'R. Vokietijai 
bus pasodinti Otto ir Herta 
Nordmannai. R. Vokietijos žval
gybai jie dirbo nuo 1955 m. O. 
Nordmannas, kaip kariuomenės 
administracinės Įstaigos tarnau
tojas, žinojo daugelį karinių pas
lapčių, kurias komunistams per
duodavo jo žmona. Valstybės 
sekretoriaus K. Carstens vado
vaujama komisija, tirianti augš- 
tųjų pareigūnų savižudybes, pa
skelbė, kad tik vienas admiro
las H. Luedke yra įtariamas 
špionažu. Kitų savižudžių Įtari
mui nerasta jokio pagrindo.

Sovietų Sąjunga pasirašė $140 
milijonų ekonominės paramos 
sutarti šu Nigerija. Biafros-Ni- 
gerijoš kare sovietai remia ka
rinę Nigerijos diktatūrą, norė
dami Įsitvirtinti gyventojų skai
čiumi didžiausioje Afrikos vals
tybėje. Jų vieninteliai varžovai 
buvo britai, kurie taipgi tiekė 
ginklus savo buvusiai kolonijai, 
nors geriausia išeitis būtų pripa
žinti Biafros paskelbtą nepri
klausomybę ir sustabdyti bepras
mį karą. Didžioji ekonominės 
paramos dalis bus skiriama ge
ležies ir plieno liejyklos staty
bai. Savaime suprantama, kartu 
su pinigais Į Nigeriją atkeliaus 
ir sovietu technikai.

/
Jungtinių Tautų visumos po

sėdyje aštuntus metus iš eilės 
buvo atmestas komunistinės Ki
nijos įsileidimo klausimas. Prieš 
Kinijos priėmimą i Jungtines 
Tautas balsavo 58 valstybės, už
— 44, susilaikė 23. Pastarųjų 
tarpe buvo ir Kanada, kurios 
premjeras P. E. Trudeau yra 
pasisakęs už Kinijos dalyvavi
mą Jungtinėse Tautose.
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9 RELIGINIAME GWEMME
* Jugoslavijoje, Zagrebo teo

logijos fakultete nuolatos au
gant klierikų skaičiui, bus sta
tomas naujas teologijos fakulte
to pastatas “Caritas internatio- 
nalis” lėšomis.

* Čekoslovakijos Santarybinio 
Atsinaujinimo Akcija — gegu
žės 14 d. Velehrade įsteigtas są
jūdis, susidedąs iš vyskupų, ku
nigų ir pasauliečių, panaikintas, 
nes negautas oficialus vidaus rei
kalų ministerijos leidimas, ku
ris liepos 16 d. principe buvo 
pažadėtas.

* Septyni Čekoslovakijos ka
talikų vyskupai ir 17 ortodoksų 
bei kitų krikščioniškų Bendrijų 
vadų bendru raštu kreipėsi “i 
visus socialistinės Čekoslovaki
jos respublikos tikinčiuosius” 
reikšdami jiems “padėką, pa
guodą ir padrąsinimą”. Padėko
ję dabartinei Čekoslovakijos 
valdžiai, šie dvasininkai skatino 
tikinčiuosius tapti “geros Įtakos 
raugu valstybėje” ir “veikti va
dovaujantis tiesa bei meile”, kad 
nugalėtų blogi.

* Ortodoksų vyskupas Pierre 
Lhuillier. prancūzas, priklausąs 
Maskvos patriarcho Aleksio val
džiai. apsigyvens Paryžiuje ir 
rūpinsis Prancūzijoje esančių ru
sų ortodoksų pastoraciniais rei
kalais. šioms pareigoms ji pa
rinko pats Maskvos patriarchas, 
o rugsėjo 12 d. Leningrade met
ropolitas Nikodemas konsekravo 
ortodoksų vyskupu.

* Belgijos vyskupai, tvarkan
tieji Liuveno universiteto reika
lus. Įteikė valstybės valdžiai 
prancūziškosios universiteto sek
cijos planą, kuris numato pa
laipsniui perkelti šią sekciją Į 
valonų sritį.

* Graikijos konstitucijoje, ku
ri buvo priimta graikų referen
dumo rugsėjo 29 d., nebėra tų 
žodžių, kurie anksčiau buvo su
kėlę nerimą graikų katalikų 
tarpe. Jais buvo varžomas kata
likų apaštalavimas.

* Sault Ste. Marie, Kanado- 
je. katalikų vyskupijos nese
niai pradėtame sinode dalyvau
ja ir jaunimas. Aštuoniolika jau
nuolių atstovauja angliškai kal
bantiems Sudbury, North Bay 
ir Sault Ste. Marie dekanatuose.
o kiti aštuoniolika — prancū
ziškai kalbantiems Nipissing, 
Nickel Belt ir Algoma dekana
tuose. Pirmoji sesija svarstė 
krikščionių vienybės klausimą. 
Vėliau bus svarstoma ryšių ir 
pasauliečių apaštalavimo klausi
mai. Iki šiol vienbalsiai nutarta 
užgirti ir skatinti katalikų daly
vavimą tarptikybinėse pamaldo
se, kaip D. Penktadienio, Padė
kos Dienos ir Krikščionių Vie
nybės Savaitės. Taipgi nutarta, 
kad kunigai nepriimtų kvietimų 
sakyti pamokslus oficialiose kitų 
Bendrijų pamaldose, kol Kata
likų Bendrijos Įstatai neleis kitu 
Bendrijų dvasiškiams tai daryti 
katalikų šventovėse. Santuokos 
klausimu sinodas rekomendavo
vvskuniios krikščionių vienybės 
komisijai pradėti mišrių vedybų 
klausimo svarstyma: peržiūrėti

Tragiškai mirus A t A RITUTEI TAMOŠIŪNAITEI, 
jos tėveliams ELENAI ir VLADUI, broliukui LINUI 
ir giminėms Čikagoje, jų skausmo ir liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą bei kartu 
liūdime —

J ieva ir Mykolas Repečkos
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ligšiolinius Bendrijos įstatymus 
bei vyskupijos potvarkius krikš
čioniškos vienybės dvasios švie
soje.

* Kardinolas Augustinas Bea, 
87 m. amžiaus, mirė Romoje. Gi-
mė Vokietijoj, jaunas įstojo į 
jėzuitų ordiną ir jame išsimoks
lino. Nuo 1924 m. dirbo Romo
je kaip šv. Rašto profesorius 
ir tyrinėtojas, Pijaus XII nuo- 
dėmklausis, krikščionių vieny
bės sekretoriato vadovas. Jo dė
ka Vatikano santaryba priėmė 
pareiškimą, kad nevisi žydai 
kalti dėl Kristaus nukryžiavimo.

* Kanadoje yra apie 260,000 
žydų. 35,000 vaikų (maždaug 
70% visų žydų vaikų) vienokia 
ar kitokia forma gauna religinį 
auklėjimą mokyklose. Mokyklų 
yra trys rūšys: 1. sekmadieni
nės, kuriose teikiamas tik reli
ginis auklėjimas; 2. popietinės, 
kuriose irgi yra tik religinis 
auklėjimas ir vaikai i jas susi
renka 2 — 5 kartus per savaitę 
po normalios mokyklos pamokų; 
3. kasdieninė žydų mokykla, ku
ri rūpinasi ne tik religiniu, bet 
ir bendruoju vaiko išsilavinimu. 
Sekmadieninėse ir popietinėse 
mokyklose trūksta laiko tinka
mai išeiti religinę programą, be 
to, mokiniai yra nepatenkinti, 
nes turi atsisakyti savo sekma
dienio ar šiokiadienio popie
čio laisvo laiko. Į kasdieninę žy
dų mokyklą siunčia vaikus tie 
tėvai, kurie nori tikrai religin
gai išauklėti savo vaikus ir tin
kamai supažindinti su savo pro
tėvių kalba, istorija bei kultū
ra. Kasdieninės žydų mokyklos 
yra visuose Kanados didmies
čiuose ir priklauso Įvairioms ti
kėjimo šakoms: ortodoksams, 
konservatoriams, liberalams ir 
neutraliesiems. Tokias mokyklas 
lankančiųjų iš viso yra 8,000 ar
ba 18% visų žydų vaikų. Šios 
mokyklos yra skirtos visiems — 
turtingiems ir neturtingiems. 
Vaiko mokslinimas per metus 
atsieina apie $500, tačiau pa
prastai iš tėvų už vieną vaiką 
metams reikalaujama $300, o 
nepasiturintieji priimami nemo
kamai. Nuostoli padengia Žydų 
Bendruomenės Šalpos Fondas ir 
Įvairūs mokyklų rengiami vajai. 
Mokslo reikalavimams ir pragy-
venimo lygiui kylant, yra labai 
sunku išlaikyti tinkamą moky
mo lygi ir aprūpinti mokytojus 
viešųjų mokyklų mokytojų pa
jamas atitinkančiomis algomis. 
Kvebeko provincijos valdžia re
mia tokias žydų mokyklas, mo
kėdama po $300 i metus už 
kiekvieną vaiką, tačiau Ontario 
provincijoje jokios paramos ne
gauna. Todėl Žydų Kasdieninių 
Mokyklų Tėvų Draugija kreipė
si i provincinę Ontario valdžią, 
prašydama paramos visam nere
liginiam mokslui išeinamam šio
se mokyklose. Prašyme pabrė
žiama. kad tų mokyklų moki
niam Kanada vra lygiai svarbi 
jų gyvenimo dalis, kaip ir žy
diškumas. Esą Kanada nori, kad
jie būtu eeri žydai o žydu reli
gija reikalauja būti gerais ka 
nadiečiais. Kun. J. Stš

Naujas prezidentas, seni rūpesčiai
Jaunimo problemos • Užsienio politikos vairavimas • Infliacija • JAV-ių negerovės 

GEDIMINAS GALVAKonservatyvioji visuomenės 
santvarka pergyvena sukrėtimus 
ir ryškius trūkčiojimus. Vaka
ruose jaunimas, linkęs Į dabar
tinės santvarkos reformas, atsi
dūrė anarchistiniame užkampy
je. Rytuose girdimas vis garses
nis laisvės Šauksmas. Europoje 
reformomis bandoma nepaten
kintiems užbėgti už akių. JAV- 
se matyti ryškus reikalas daryti 
reformas, bet iki šio meto netu
rima aiškaus reformų plano ir 
plataus masto, toli numatančių 
reformų vykdytojų. Iki šio me
to buvo tenkinamasi tik būtinų 
skylių užkaišiojimu.

Rytai bando jėga apvaldyti 
nepatenkintųjų šauksmą. Kini
jos kompartija pateko i priešta
ravimų srovę. Ji bando apjungti 
kompartijas, linkusias prisitai
kyti savajai tikrovei bei bandan
čias daryti reformas, ir gniuždo 
savuosius komunistus, neprisi
taikančius kompartijos kurpa
liui. Sovietuose kompartija nau
doja carines priemones palaužti 
nepatenkintiems. Kinija ir Sov. 
Sąjunga dangstosi tarptautiniu 
komunizmu, siekdamos įgyven
dinti tautinius tikslus.

Užsienio politika
Šiais metais ryškus pasimeti

mas JAV užsienio politikoje. Iš 
Federacinės Vokietijos buvo at
šaukti kariniai daliniai, kai so
vietai ėmė perrikiuoti karines 
jėgas, spausti vakariečius V. 
Berlyne ir Įsigalėti Viduržemio 
jūroje. Čekoslovakijoje buvo 
leista sovietams tvarkytis kaip 
jiems tinka. Susirūpinta Rumu
nijos ir Jugoslavijos saugumu, 
nes šiuos kraštus sovietams už
ėmus būtu aiškiai pažeista ame
rikietiškoji Įtakos sritis.

Arabų kraštuose JAV Įtaka 
žymiai apkarpyta. Vašingtono 
sprendimas ginti Izraelį, kai so
vietinis karo laivynas ji supa, 
jau žymiai sunkiau Įgyvendina
mas. Arabų šūviai pasiekė R. 
Kennedį, apsisprendusi ginti

V

Šventoj žemėj ĮSPŪDŽIAI, VAIZDAI, PASTABOS,

PASIKALBĖJIMAI nešventi žmonės
&

(Tęsinys iš pr. numerio)

Kalno pamokslas
Netoli Kaparnaumo yra ir kal

nas, ant kurio kalbėjo Kristus 
ir paskelbė garsiuosius savo lai
minimus beturčiams, nuliūdu- 
siems, vargstantiems ... Lipti 
nereikia, nes užveža autobusas. 
Pasiekus viršūnę, atsiveria 
žvilgsniui Genezareto ežeras vi
su savo plotu ir grožiu. Tai pui
ki vieta mąstymui. Neveltui ke
liauninkai čia apsigyvena ilges
niam laikui italų seserų aptar
naujame viešbutyje - svetainėje. 
Čia pat. kalno viršūnėje, pasta
tyta Laiminimų šventovė, apva
lios formos, su altoriumi vidu
ryje. Aplink ją įrengtas pasi
vaikščiojimo takas, papuoštas 
palmėmis, nuo kurio galima gė
rėtis puikiu idilišku vaizdu, al
suojančiu šventąja istorija, ku
ri čia atrodo tokia reali ir su
prantama.

Susirenkame šventovės vidun 
Mišioms. Zakristijoj be šeimi
ninko sunku rasti pamaldų reik
menis, o be to — nėra spintos 
raktų. Pagaliau ateina vienuolė 
ir viską sutvarko. Susikalbėti 
galime tik itališkai ir prancū
ziškai. Skundžiasi ji:

— Angliškai, prancūziškai.... 
o kodėl neitališkai? Visi italus 
už nieką laiko, tarytum jie nie
kam verti.

— Pas jus labai šilta, sesele, 
— sakau prancūziškai.

— Šiandieną tikrai labai šil
ta. Aš jau du kartu keičiau savo 
drabužius ir vėl mirkstu. — Tai 
pasakiusi parodė savo ant nuga
ros permirkusį baltą vienuolės 
drabužį.

Po pamaldų pietūs minėtų 
italių seserų svetainėje. Valgiai 
gražiai, skaniai, europietiškai pa
ruošti, pilna įvairių gėrimų — 
vyno, alaus, limonado. Tvarka 
betgi vienuoliška — prie mūsų 
stalo neleido sėsti nei autobuso 
šoferiui, nei mūsų vadovui Juo
zapui, nei amerikiečiui broliu
kui, kuris ten buvo apsistojęs 
keletui dienų. Jie valgė prie at
skirų stalų. Esą čia tokia tvarka.

Nors šilima tvankiai kepino, 
po pietų susėdom egzotiškame 
sode po palmėmis ir išklausėm 
skaitymo Šv. Rašto apie įvykius 
šioie srityje. Dar būtume čia 
pailsėję, bet mūsų autobuso šo
feris žydas norėjo greičiau grįž
ti i Nazaretą, nes netrukus pra
sidėsiąs “šabas”, kuris Izraelyje 
visur respektuojamas. Tad grį
žome i Nazaretą ruoštis kelio
nei Į Jeruzalę.

Pajūriu Į Jeruzalę
Nors šeštadienis, bet mūsų 

autobuso šoferis Mardochai vėl 
buvo prie vairo, o su juo tas 
pats vadovas Juozapas iš Naza
reto. Riedame Jeruzalės link 
pro Haifos uostą. Mieste ramu, 
tylu, tik barzdoti vyrai vienas 

Izraelį, ir iššaukė nepavykusį 
pasikėsinimą prieš naująjj pre
zidentą R. Niksoną, pareiškus; 
savo nusistatymą remti Izraelį.

R. Niksono nusistatymas ves
ti derybas su sovietais išaiškinti 
ginčo klausimams nieko naujo 
nepasako. Juk tą patį darė ir 
prezidentas L. B. Johnsonas, iš 
dalies pažeisdamas net gyvybi
nius reikalus, tačiau tepasiekė 
“nuolaidų”, kurios buvo naudin
gos sovietams.

Deja, naujasis prezidentas ne
galės panaudoti karinės jėgos 
karui ifžbaigti Vietname, ap
valdyti naujiem karo židiniam 
Pietrytinėje Azijoje, abiem Ko
rėjom sutaikyti, arabų pasauly
je įsigalėti, Įtampai Vakarų Ber
lyne sumažinti, sovietams už
kirsti kelią Į Rumuniją, išlai
kyti Įtakai Vakarų Europoje. Ir 
tai juo labiau, kad šiaurės At
lanto Sąjungos kraštai tarpusa
vyje nesutaria dėl Europos gy
nybos naštos pasidalinimo.

Vietnamo karui užbaigti nau
jai išrinktasis prezidentas iki 
šiol nieko naujo nesugalvojo. Jis 
irgi nori karinės persvaros po
litinėms deryboms laimėti.

Ūkiniai rūpesčiai
Demokrato prezidento ūkio 

politikoje buvo ryškių priešta
ravimų. Kovodamas prieš inflia
ciją kėlė mokesčius, diskonto 
palūkanas, tačiau bendroji fi
nansų politika skatino infliacija. 
Dirbtinėmis priemonėmis palai
kė aukso kainą, panaikino do
lerio padengimą auksu. Doleris 
ir toliau apkarpomas infliacijos 
žirklėmis. Gaminių kainos kyla. 
Infliacija ėmė vis labiau masin
ti užsienio prekių įvežimą ir 
pasunkino išvežimą užsienio 
rinkosna. Prezidentas ėmė šauk
tis kongreso pagalbos užsienio 
prekių įvežimui suvaržyti, bet 
jam nepavyko įtikinti nei darbi
ninkų sąjungų, nei darbdavių.

po kito eina sinagogon, nešini 
biblijomis. Matyti pakraščiuose 
daug pramonei, o vienoje pa
krantėj j e senas' laivas, kuriuo 
kadaise nelegaliai plaukė žydai 
Palestinon, bet buvo neįsileisti 
ir turėjo ilgai klaidžioti jūroje, 
kol pagaliau pasiekė Palestinos 
krantus. Tais laikais Kipro sa
loje nelegaliai gyveno apie 30.- 
000 žydų ir slaptai kėlėsi Pales
tinon. Prie pat Haifos yra Kar- 
melio kalnas, ant kurio šiuo 
metu Įsikūrę prancūzų vienuo
liai karmelitai. Tai maldininkų 
vieta, kur kasdien atvyksta žmo
nių. gerbiančių pranašą Eliją. 
Atsilaikę pamaldas, išvykom pa
jūriu Cezarėjon, kur kadaise gy
veno romėnų valdovų vietinin
kai. Čia dvejetą metų buvo ka
linamas apaštalas Paulius ir tei
siamas net karaliaus Agripo. 
Diena pasitaikė labai karšta, tad 
sustojom prie pat jūros, kur bu
vo Įrengtas paplūdimys, o netoli 
io — tebėra romėnu amfiteatro 
ir šventovės griuvėsiai. Taigi, 
romėnai čia paliko ryškius pėd
sakus. Trumpai juos apžiūrėję, 
nuskubėjom parduotuvėn. Čia 
galėjome atsigaivinti vaisvande
niais. Kitose vietovėse viskas 
buvo uždaryta, nes šeštadienis. 
Užkalbinau čia pat moteris 
raelites. Viena jų atvykusi 
Latvijos.

— Ar seniai atvykote? 
klausiu jauną žydaitę.

— Prieš pusantrų metų.
— Iš kurio miesto?
— Rygos.
— Sunku
— Labai 

pasiseka.
— Ar iš 

kusių?
— Bent čia negirdėjau.
Prie parduotuvės stovi grupe

lė izraelitų, visai nepanašių Į 
žydus. Užkalbinu angliškai.

— Ar nebūsite iš Kanados?
— Ne. Esame iš Indijos. — 

atsako taisyklinga anglų kalba.
— Ar seniai gyvenate Izrae

lyje?

iz- 
iš

buvo išvykti? 
sunku. Mažai kam

Lietuvos yra atvy-

— Jau keliolika metų.
— Bet sakykite, kaip jūs čia 

visi suvažiavę iš Įvairių kraštų 
ir kultūrų galite sugyventi bei 
sudaryti vieną valstybe?

— Tai Izraelio paslaptis, — 
atsakė vyras.

— Ar nesirengiate grįžti In
dijon?

— Ne.
Makabi restorane
Pasiekiame Tel Avivą ir su

stojame ties sporto klubo “Ma
kabi” restoranu, kuris pastaty
tas sportui skirtame erdviame 
plote. Sustoja autobusas prie už
darų geležinių vartų, žydas šo
feris sako, kad tai blogas ženk
las — nebus galima Įvažiuoti, 
nes 
grupės 
bas, bet

dienis. Išlipa mūsų 
ovas Juozapas, dra
ikiai kalbąs hebrajiš-

kad vieni nereikalautų didesnių 
atlyginimų, o kiti nekeltų ga
minių kainų.

Naujasis prezidentas turės pa
kelti dar didesnį spaudimą. Jei 
demokratui prezidentui ir pa
vyks užgesinti karo gaisrą Viet
name, respublikininkas prezi
dentas ras 25 bilijonų dolerių 
biudžeto nepriteklių, 372 bilijo
nus vidaus skolų ir 14 bil. dol. 
palūkanų už vidaus skolas mo
kėti.

R. Niksonas linkęs kraštą 
stipriau apginkluoti. Jei jis už
simos visiškai neapsaugotus 
amerikiečių didmiesčių gyven
tojus ginti ir stipriau ginkluo
tis, kasmet’ turės išleisti virš 
100 bil. dolerių krašto apsaugai.

Kylančios gamybos išlaidos 
sugriovė tūkstančius mažųjų ir 
vidutinių žemės ūkių. Ūkininkai 
paliko ūkius ir tapo darbinin
kais. Sis reikalas aštrėja.

Rasinė kova
Demokratai negrams daug ža

dėjo, mažai tesėjo. Naujasis 
prezidentas turės susidurti su 
aštriu klausimu, kurio sprendi
mui reikia daug laiko ir nema
žiau išminties.

Didmiesčių gyventojų saugu
mas, kova prieš sparčiai didė
jančius nusikaltimus, transpor
to gerinimas, švara, oro, van
dens užteršimas verčia imtis to
liau siekiančių priemonių, šiems 
klausimams spręsti reikia bent 
vieno trilijono dolerių per atei
nanti dešimtmetį.

Švietimo reikalai taip pat pra
šosi skubaus pertvarkymo.

Naujasis prezidentas reikala
vo naujos vadovybės, o krašto 
gyventojai laukia naujo išmin
tingo vadovavimo neatidėlioja
miems klausimams spręsti. Jei 
šis prezidentas nedarys refomu, 
griaunančios jėgos, kaip upė iš
siliejusi iš krantų, gali iššaukti 
suirutę. Krašto gyventojai lau
kia naujo prezidento sprendimų 
ir vykdymo.

kai, ir bando išsiaiškinti. Grįžta 
nusiminęs — neleidžia Įvažiuo
ti. o pietūs užsakyti restorane 
už vartų. Nueina derėtis žydas 
šoferis Mardochai. Tam pavyko 
— atėjo reikalų vedėjas atidarė 
vartus ir leido Įvažiuoti, bet pri
grasė palikti autobusą čia pat 
prie vartų. Esą klubui valdžia 
gali atimti leidimą, jeigu nesi
laikys šeštadienio taisyklių.

Restorane dar pietų neduo
da — reikia laukti nustatytos 
valandos. Išeinam pasivaikščio
ti po sodą, kur Įrengtas didelis 
maudymosi baseinas. Kadangi 
diena karšta, baseinas pilnas iz
raelitų. Prie baseino — gėralų 
parduotuvė, kuria ir mes pasi
naudojom. Erdvioje valgykloje 
gavome puikius pietus. Mums 
bevalgant pradėjo rinktis pietų 
klubo nariai, kurių buvo keli 
šimtai. Mes sėdėjome prie at
skirų stalų, tad nebuvo progos 
pasikalbėti. Pastebėjom betgi, 
kad izraelitai šnairavo i mūsų 
tarpe sėdėjusią uniformuotą vie
nuolę.

Tel Avivas — modernus mies
tas. bet mums mažai teko ji ma
tyti. Pravažiavome gatvėmis, ku
rios pilnos prekybinių iškabu, o 
priemiesčiuose matyti fabrikų. 
Atrodo, tai prekybos ir pramo
nės centras.

Lenkų parapija
Pakeliui į Jeruzalę sustojome 

Jopėje, kur pasak Apaštalų Dar
bų, apaštalas Petras prikėlė iš 
numirusių Tabitą ir kuri laiką 
gyveno pas odininką Simoną. To
ji vieta atžymėta nedidele šven
tove, tvarkoma lenkų pranciško
nų. Rektorius neblogai kalba 
angliškai, bet lengviau buvo su
sikalbėti lenkiškai. Pasirodo, Jo
pėje yra lenku katalikų, dau
giausia mišrių šeimų. Tokių esą 
galėtų būti iki 300. Teiravausi, 
ar kartais nėra čia žydų iš Lie
tuvos. Sakė, anksčiau buvo, bet 
dabar negirdėjęs. Tą pati tvir
tino ir mūsų šoferis Mardochai. 
kuris per savo draugus patyrė, 
kad Jopėje vienas Lietuvos žy
das turėjo restoraną, bet išsi
kraustė. Pr. G. (Bus daugiau)

VISI PADĖKIME ĮAMŽINTI 

LIETUVOS KANKINIŲ

paminklinėje lietuvių kop
lyčioje šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Laiko jau nedaug. 
Neafidėliokite Įrašyti save 
ir s a v u o s i u s į koplyčios 

statytojus.

Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYR'S 

CHAPEL FUND
2701 W. 6« S». Chiceso, III. 60629
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Mylimam Tėveliui inž. MYKOLUI GVILDŽIUI mirus.

kolegę mokytoją RŪTĄ GVILDYTI ir jos brangius ar

timuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Maironio mokyklos mokytojai

M. GVILDŽIUI mirus, jo žmonai s. LIUDAI GVILDIE- 

NEI, Toronto "Šatrijos" tunto tuntininkei ir jos šeimai 
seserišką užuojautą reiškia —

Kanados rajono skaučių vadi ja

Kolegai inžinieriui MYKOLUI GVILDŽIUI mirus,

jo šeimą bei visus artimuosius giliai užjaučia —

PLIAS Toronto skyrius

Kolegai inžinieriui MYKOLUI GVILDŽIUI mirus,

jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia —

B. Baranauskas

□

Po sunkios ir kankinančios ligos iškeliavus amžinybėn

A t A JUOZUI SVARINSKUI,

jo žmoną ONUTĘ, dukrą NIJOLĘ, ALGĮ ČIAUČIONĄ 

ir kitus artimuosius nuoširdžiai

M. VI. Simanavičiai

A. B. Petkevičiai

užjaučiame —

J. J. Ignatavičfai 
V. J. Laurinavičiai 
Z. Laurinavičienė

VI. Germanavičius

MARCELEI TAMOŠAITIENEI Lietuvoje mirus, 

dukterį — žentą ANELĘ ir JONĄ PUTERIUS su šeima 

liūdesio dienose giliai užjaučiame —
Adelė ir Bronius Šimkevičiai

Kanados Lietuvių Bendruomenės Wellando apylinkės 

nariui ZIGMUI IZOKAIČIUI reiškiame gilią užuo

jautą, mirus jo brangiai motinai MARIJAI IZOKAI- 

TIENEI —
L. B. Wellando apylinkės valdyba

CECILIJAI ŠAKIENEI Londone, Ont., mirus, jos vyrą

SIMONĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

B. T. StanuliaiB. J. Maziliauskai

B. C. Venckai

368-
6813

42440*07-
PATARSfM-MD£S/M

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

Maloniai prašau paaiškinti, ar man sulaukus senatvės pensijos ir 
išėjus iš darbo pagal išdirbtą laiką gaunant valdišką pensiją dar 
bus mokama ir nedarbo pašalpa (unemployment)? Senatvės pensiją 
pradėsiu gauti nuo ateinančių metų pradžios. O. B.

Bedarbio pašalpa (unemployment benefits) Jums nebus mokama. 
Si pašalpa mokama tik tiem asmenim, kurie negali rasti darbo. Pen
sininkai laikomi savo dalį atidavę ir daugiau darbui nebetinkami. Ži
noma, praktiškai yra pensininkų, kurie ir toliau tęsia darbą, jei tas 
darbas nėra fiziškai persunkus. Pensininkams mokama senatvės pen
sija ir Kanados pensija.

Mes atvykome i Kanadą tik prieš kelis metus. Esame seni ir ne
begalime pakankamai uždirbti pragyvenimui. Ar galime gauti senat
vės pensiją? A. P. ir V. P.

Senatvės pensijai gauti reikia išgyventi Kanadoje 10 metų. To
kios yra pensijos taisyklės ir nieko negalima padaryti. Tačiau pen
sijų įstaiga Jums pataria kreiptis j pašalpų (welfare) skyrių.

Prieš kurj laiką per paštą užsisakėme vyrišką ir moterišką ap
siaustą. Po kiek laiko nutarėme, kad tie apsiaustai mums buvo nerei
kalingi. Parašiau bendrovei paklausimą, ar jie grąžintų pinigus, jei 
aš nusiųsčiau apsiaustus. Gavau atsakymą pasiųsti apsiaustus apžiū
rėjimui ir pridėti §2 už išlaidas. Po to bendrovė man pranešė, kad 
aš galiu gauti grąžą už vyrišką apsiaustą, bet ne už moterišką. Dau
giau nuo jų nieko negirdėjau. Prašau išaiškinti. B. D.

Jūs apsiaustus grąžinote po 5 mėnesių nuo jų pirkimo. Gautą 
kreditą už vyrišką apsiaustą Jūs galite naudoti kitom prekėm pirkti 
iš tos pačios bendrovės. Moteriškas apsiaustas buvo gerokai nudėvė
tas. Iš viso bendrovė neprivalėjo Jums duoti jokio kredito.

Aš turiu kūdikį h negaliu eiti j darbą. Tačiau būtų gera kaip 
nors uždirbti pinigų. Norėčiau gauti koki nors darbą, kurj galėčiau 
atlikti savo namuose. Vėliau norėčiau išmokti naują amatą. Kaip 
galima gauti toki darbą? F. A-ienė

Jei Jus mokate siūti, gal kartais galėtumėte gauti panašų darbą. 
Geriausia nuvykti į darbo Įstaigą (Canada Manpower Centre) ir ten 
pasiteirauti.



Erdmonui Simonaičiui pagerbti prie Vasario 16 gimnazijos sodina
mas gžuoliukas. Iš kairės: J. Glemža, V. Banaitis, dr. P. Karvelis ir 
mokyt. Fr. Skėrys

Europos lietuvių pilyje
Gyvataro" šokėjai Vasario 16 gimnazijos rūmuose jautėsi kaip karaliai ir karalaitės 

senoje užburtoje pilyje, kurią valdo dabarties lietuviai
G. BREICHMANIENĖ

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
1. ŠVIETIMO KOMISIJA. 1968 m. 

lapkričio 5 d. KLB krašto valdybos 
posėdyje patvirtinta sekančios sudė
ties švietimo komisija: pirm. — L. 
Tamošauskas, vicepirm. — J. And
rulis, protokolų sekr. — A. Bušins- 
kaitė, sekr. — V. Taseckas, ižd. — 
R. Katkienė ir narė — L. Senkevi- 
čienė. Visais švietimo reikalais kreip
tis i komisijos pirmininką L. Tamo
šauską, 236 Dovercoūrt Rd., Toron
to 3, Ontario; telefonas 5314469.

PLB seimo nutarimu, 1969 metai 
skelbiami lietuviškos šeimos ir lie
tuviškų mokyklų metais. Šio Įvykio 
atžymėjimui KLB švietimo komisija 
paruošė detalią programą, kurios pa 
grindiniai uždaviniai ir tikslai būtų 
šie: 1. Skelbti mokinių tarpe konkur
są rinkimo straipsnių ir paveikslų 
apie Lietuvą. 2. Skatinti lituanistines 
mokyklas leisti mokinių laikraštėlius, 
remiant jų pastangas finansiškai. 3. 
1969 m. kovo mėn. Toronte sušauk
ti mokytojų suvažiavimą. 4. Suakty
vinti lituanistinėse mokyklose išei
vijos lietuvių gyvenimo (emigracija 
organizacijos, laisvės kova ir pan.) 
dėstymą. 5. Įvesti lituanistinėse mo
kyklose priešmokyklinio amžiaus vai
kų mokymą. 6. Nuo 1969 mokslo me
tų pradžios laikytis mūsų lituanisti
nėse mokyklose JAV lituanistinių 
mokyklų programos ir vadovėlių.

2. SOLIDARUMO ĮNAŠO KLAU
SIMAS. Paskutiniame krašto tarybos 
suvažiavime buvo iškeltas pasiūlymas 
pakelti solidarumo Įnašą iš 2 iki 3 
dolerių metams. Solidarumo Įnašo dy
dis yra Įrašytas i mūsų statutą (by
law) ir todėl jo pakėlimas būtų ga
limas tik pakeitus mūsų statutą. Sta
tutui pakeisti reikia šaukti krašto ta
rybos suvažiavimą ir praktiškai tai 
būtų galima padaryti tik sekančios 
tarybos sesijos metu ir naują 3-jų 
dolerių Įnašą būtų galima pradėti 
rinkti tik 1970 metais. Krašto valdy
ba prašo visas apylinkes ši klausimą 
gerai išdiskutuoti savo posėdžiuose 
bei visuotiniuose seimelių bei apylin
kių susirinkimuose ir pranešti mums

kiek galint greičiau, kad krašto val
dyba žinotų ar dauguma pritars šiam 
pasiūlymui. Krašto valdyba mano, 
kad pusė solidarumo Įnašo turėtų pa
likti apylinkėms, o kita pusė būtų 
krašto valdybai, kuri savo keliu kiek 
didesni procentą kaip iki šiol sumo
kėtų Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybai. Tačiau galutinis šio Įna
šo paskirstymas būtų nutartas tik ta
rybos suvažiavime.

Ta pačia proga KLB krašto valdy
ba prašo baigti išrinkti solidarumo 
Įnašą už 1967-68 metus ir atsiskai
tyti su krašto valdyba. Dėkojame 
toms apylinkėms, kurios jau atsi
skaitė.

3. “BALTIC STORY” VEIKALO 
REIKALAI. Anglų dramaturgas John 
Havard rašo scenini veikalą “Baltic 
Story”, kuris bus statomas kanadie
čių profesijonalų aktorių Įvairiuose 
šio krašto miestuose. Apskaičiuoja
ma, kad pastatymas kainuos apie 
S24.000,00. Tam tikslui Edmontono 
baltiečiai platina loterijos bilietus, iš 
kurių numatoma surinkti S12.000,00. 
Daugumas apylinkių valdybų pasi
ėmė bilietų knygutes platinimui per 
tarybos suvažiavimą. Tos apylinkės, 
kurios dar nepasiėmė šių bilietų, pra
šomos tai padaryti rašant J. R. Sima
navičiui, 175 Parkside Dr., Toronto 3, 
Ontario. Vieno bilieto kaina S1.00; 
knygutėje yra 10 bilietų. Jeigu kaž
kurios apylinkės pajėgia, yra prašo
mos nupirkti po vieną kitą knygutę 
iš savo iždo. Už visus bilietus pra
šome kiek galint skubiau atsiskaity
ti, nes loterijos traukimas numato
mas šių metų pabaigoje arba naujų 
metų pradžioje.

4. ŠALPOS FONDO REIKALAI. 
Krašto valdyba, pasinaudodama sta
tuto suteikta teise, į savo sąstatą 
šalpos Fondo reikalams pakvietė A. 
Kuolienę. Visais šalpos reikalais pra
šome kreiptis i ją krašto valdybos 
adresu arba A. Kuolienės namų ad
resu: 102 Beresford Ave., Toronto 3, 
Ontario; telefonas 679-7051.

KLB KRAŠTO VALDYBA

“Gyvataro” mergaitės, atvy
kusios į Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoj, stebisi, kad čia tokia 
pilis, kokią televizijoj tenka ma
tyti. Aš dar joms pasakiau, kad 
čia gali ir dvasios pasirodyti. Ši 
idėja visoms labai patinka, ir 
aš, gulėdama sekančiame kam
baryje, girdžiu kaip joms visą 
naktį “vaidenasi”, čia kadaise 
buvusi graži pilis, bet dabar jau 
savo amžių atgyvenusi ir būtinai 
reikalinga remonto. Bendrabu
čio lovos taip pat labai kuklios. 
Mus apie viską informuoja p. 
Grinienė. Ji žino kiekvieną kam
pelį, nes anksčiau buvo mergai
čių bendrabučio vedėja. Grei
čiausia jos rūpesčiu lovos šva
riai paklotos, ant stalo pastaty
tos gėlės, šokoladas, pyragai
čiai. Pajuntame lietuvišką vai
šingumą ir rūpestingumą.

Ant rytojaus apžiūrime pilį iš 
lauko. Iš pirmame augšte esan
čios salės per dideles stiklines 
duris išeiname tiesiai į parką. 
Čia augmenija įvairi ir kadaise 
būta gražios poilsio ir pasivaikš
čiojimo vietos. Netoliese sporto 
aikštė, toliau — tvenkinys. Di
rektorius V. Natkus skundžiasi, 
kad galima būtų viską gražiau, 
geriau sutvarkyti, bet trūksta 
pinigo, darbo rankų.

Maloni staigmena
Po pusryčių ruošiamės savo 

pasirodymui. Direktorius ir p. 
Grinienė siūlo mums šiandien 
pasirodyti Koeningsteine. Sutin
ku, nes juk tam mes ir atvažia
vom. Sutariame, kad vakare ten 
vyksime, o sekmadienį turėsime 
savo pasirodymą gimnazijoj. Po 
pietų maloni staigmena. Atvyks
ta Nijolė Stanaitytė-Otto su vy
ru ir vaikais. Man nepaprastai 
malonu, kad po 4 metų prisime
na, jog priklausė “Gyyatarui” ir 
nepagailėjo 7 vai. kelio iš Miun
cheno. Sėdamės į autobusą, ne
paliekame ir Nijolės. Važiuoja
me beveik visi: V. Natkus su 
žmona, p. Grinienė, kun. Da
mijonaitis, p. Lukoševičius ir ke
letas jaunuolių iš gimnazijos. 
Gražiai skamba lietuviškos dai
nos. “Kaip anais laikais, — sako 
Nijolė, — jaunimas tebėra toks 
pat.”

Tarptautiniame kongrese
Koeningsteine mus pasitinka 

prel. J. Aviža. Čia vyksta “Kir- 
che in Not” kongresas. Po va
karienės — koncertas. Mus pri
stato kaip lietuvius iš Kanados. 
Dar dalyvauja vengrų šokėjų 
grupė iš Šveicarijos Berno. Jie 
labai gražiai šoka, kiekvienam 
šokiui pakeičia aprangą; čia kar
dais šmaigštosi, čia vėl kulni
mis duoda čardašą. Po paskuti
nio mūsų šokio publika iškviečia 
mus į sceną ir dar ilgai ploja. 
Prel. J. Aviža, dr. P. Karvelis 
patenkinti šypsosi, kviečia mus 
į apačioje esančią salę ir vai
šina. Mūsų jaunimas atsilygina 
daina. Greit prabėga malonus 
vakaras. Vos susėdus į autobu
są, vyrai pradėjo: “Oi kur buvai 
bobut mano?” ir tik gimnazijos 
kieme baigė, t.y. dainavo per 
visą 80 km. kelionę. Vyresnieji 
stebimės, iš kur pas juos tiek 
sąmojaus, energijos, ir džiaugia
mės, kad jie tokie yra.

Pamaldos ir koncertas
Sekmadienis. Anksti keliamės 

pamaldoms. Apie pietus gimna
zijos kieme judėjimas padidėja. 
Renkas studijų savaitės dalyviai. 
Girdisi ir vokiečių kalba. Tai iš 
apylinkių mišrių šeimų nariai ir

vokiečiai, atvažiavę mūsų pama
tyti, nes koncertas buvo skelb
tas ir kitur. Rengėjai planavo 
pasirodymą parke esančioje 
sporto aikštėje, bet vis smar
kiau ir smarkiau lyja. Nuo pa
sirodymo lauke turime atsisaky
ti ir greitai iškraustome valgyk
los salę. Aplinkui sustatome kė
des, o viduryje šoksime. “Gy- 
vatarą” publikai pristato dr. V. 
Natkus ir pakviečia mūsų Sil
viją Martinkutę pradėti progra
mą. “Iš tolimo indėnų ir eski
mų krašto, nuo augštų "Niagaros 
krioklio šlaitų lietuvišką tautinį 
šokį atvežėm jums dovanų” —- 
pradeda Silvija. Pašokame 11 
šokių. Daugumas jų čia nema
tyti, "nauji. Per trumpą pertrau
ką direktorius dar atskirai pri
stato kiekvieną šokėją, kuris tu
ri šį tą apie save pasakyti: kur 
mokosi ir pan. Po koncerto įtei
kiame gimnazijai indėnų droži
nį — “totem pole” kaip prisimi
nimą mūsų atsilankymo iš toli
mosios Kanados, o jie apdovano
ja kiekvieną gėlėmis. Publika 
“Gyvatarui” labai nuoširdi ir šil
ta. Po koncerto jaunimui, kurio 
jau čia nemažai yra, šokiai — 
susipažinimo vakaras. Salėje ma
tosi senų pažįstamų. Po dauge
lio metų malonu vėl paspausti 
ranką ir pasikalbėti. Ilgai kal
bamės su Valteriu Banaičiu, bu
vusiu bendradarbiu ir “Tėvy
nės Garsų” ansamblio vadovu 
bei dirigentu. Iš tolo vis girdisi 
jaunimo dainos.

Studentu mieste
Pirmadienį mergaitės, globo

jamos p. Natkuvienės išvyksta i 
Heidelbergą — seną studentų 
miestą. Pirmiausia visos bėgio
ja po krautuves, perka suveny
rus. Siauromis vingiuotomis gat
vėmis prieiname prie seno uni
versiteto. Augštai ant kalno ma
tosi didingos pilies griuvėsiai. 
Pavalgome garsioje studentų už
eigoje “Rotes Ochsen”. Čia bu
vo suktas filmas su Mario Lan
za — “Student Prince”. Stalai 
išpjaustyti, išmarginti vardais, 
sienos aplipintos visokiais adre
sais ir vizitinėmis kortelėmis. 
Paliekame ir mes savo: “Gyva
taras — lietuvių tautinių šokių 
grupė — Kanada”. Gal kas iš 
lietuvių apsilankys ir pamatys, 
kad mūsų ten būta. Sutinkame 
ir mūsiškius vyrus. Jie gudres
ni — išsinuomoję automobilį ir 
važinėja, kad nereikėtų vargin
ti kojų. Nuvažiuojame keltuvu 
į kalne esančią pilį. Vaizdas ne
paprastai gražus' Aplinkui gra
žiai sutvarkyti gėlynai, pasi
vaikščiojimui parkai, iš kurių 
matyti puikus miesto vaizdas. 
Sakoma, kad parke auga viso 
pasaulio augmenija.

Pavargusios, bet laimingos ir 
pilnos įspūdžių grįžtame i gim
naziją. čia dar daugiau studijų 
savaitės dalyvių. Dar suspėjame 
i prof. Ivinskio paskaitą ir dis
kusijas. Jos čia labai karštos ir 
įdomios. Sutinku senai bematy
tus — p. Ivinskienę ir rašyto
ją R. Spalį.

Paskutinis vakaras
Sekančią dieną, globojami vai

šingų Vokietijos lietuvių, šokė
jai išsiruošia ekskursijai Reinu. 
Aš pasilieku rašyti laiškų ir pa
siklausyti paskaitų. Kun. Dami
jonaitis su Kostu Bieliūnu ir 
Gintu Prunskum išvyko net į 
Bonną 
mums

žiu. Po paskaitų studijų savai
tės dalyviai prašo, kad dar kar
tą ką nors pašoktume. Laukia
me, kada grįš mūsiškiai iš Bon
uos. Jaunimas susėdęs aplinkui 
ratu dainuoja. Viduryje Valteris 
Banaitis pritaria pianinu. Ant
rasis ratas aplinkui juos klausy
tojų. Kaikurioms dainoms visi 
pritaria, o naujos senesniems 
jau nežinomos. Puikus vakaras, 
niekas nenori skirstytis. Paga
liau grįžta kun. Damijonaitis su 
kitais. Iš jo šypsenos matome, 
kad viskas gerai pavyko. Pruns- 
kus kas 10 minučių išsiima nau
ją pasą, pats pasižiūri ir kitiems 
dar parodo, kad turi. Nors jau 
vėlus vakaras, dar vistiek yra 
pageidavimų, kad “Gyvataras” 
pasirodytų. Greitai persiren- 
giam. Salės grindys nepaprastai 
slidžios, visi šoka basi ne kaip 
programos atlikėjai, bet kaip sa
vi tarp savų. Kun. J. Dėdinas 
vaikšto ir vis nejučiomis foto
grafuoja.

“Sudiev, sudiev!”
Po pasirodymo dar niekas ne

nori skirstytis. Jaunimas vėl ap
spinta Valterį Banaitį ir dainuo
ja toliau, kun. dr. S. Matulis 
rekorduoja, o mes šnekučiuoja
mės.

Trečiadienio rytą keliamės 
anksti. Reikia palikti vaišingus 
Vokietijos lietuvius. Mūsų išleis
ti ’susirenka visi studijų savai
tės dalyviai. Automobiliai pa
ruošti važiuoti, lagaminai su
krauti, bet dar visi kalbasi, fo
tografuojasi. Pagaliau paskuti
nis pasikeitimas suvenyrais, do
vanomis. Neišaiškintas autorius 
įteikė mūsų mergaitėms jo su
kurtą eilėraštį:

Sudiev, Kanados lietuvaitės, 
Sudiev ir malonūs draugai, 
Sudiev, jūs linksmosios mergaitės, 
Palikit sveikos amžinai...
Jau jūs šiandieną iškeliaujat, 
Prancūzu žemėn ir namo, 
Bet mums sudiev jūs nesakykit 
Tik prisiminkite dainoj.
Dainelių jūsų mes auksinių, 
Nebegirdėsim skambančių, 
žemaičių senio mylimiausio 
žmonos širdelę virgdančio...
Ši mūsų viešnagė paliks ne

užmirštama. Tą visą čia patirtą 
šilimą ir jaukumą sunku apra
šyti, reikia pačiam išgyventi. Lie
kantieji gieda “Ilgiausių metų”. 
Mūsų mergaitės ašarodamos dar 
įstengia padainuoti “Sudiev, su
diev” ir pagaliau pajudam iš pi
lies kiemo, palikdami šį lietuvy
bės židinį. Pirmasis mūsų kelio
nės etapas baigiasi. Dabar jau 
visiems aišku, kad be apsilan
kymo lietuvių gimnazijoj mūsų 
išvyka nebūtų buvusi pilna. Muš 
savo automobiliais veža ir kar
tu išlydi p. Subačius, V. Banai
tis, kun. Damijonaitis, p. Bartu
sevičius. p. Landas ir kiti, kurie 
visą laiką mus vežiojo ir glo
bojo.
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Tautinių šokių grupė “Gyvataras'' atlieka programg Europos stu
dijų savaitėje, kuri buvo surengta Vasario 16 gimnazijoj

POKONCERTINIAI APMĄSTYMAI
AL. GIMANTAS

Jei Kanadoje gyvenantiems 
tautiečiams iš sovietinamos Lie
tuvos atvykusių menininkų pa
sirodymai jau nėra naujiena, tai 
Jungtinių Valstybių lietuviams 
abiejų Noreikų koncertai buvo 
savotiška staigmena, kuri buvo 
sutikta, jei taip galima sakyti, 
aiškiai nepasiruošus. Dėlto ne
reikia stebėtis, kad tautiečių 
masėje pynėsi visa eilė įvairių, 
tiesiog diametraliai priešingų, 
nuomonių — ir už, ir prieš, ir 
pusiau. Žodžiu, jei būtų buvę 
daugiau laiko, tikriausiai būtų 
prieita prie visapusiškų ir ilgų 
diskusijų, svarstymų, posėdžia
vimų, gal net ir vienokių ar ki
tokių rezoliucijų priėmimo. Kon
certai betgi buvo taip greit su
organizuoti, kad dalis ameriki
nės lietuvių spaudos nežinojo 
kaip elgtis. Buvo svarstyta, dėti 
ar nedėti apmokėtus skelbimus, 
korespondencijas ir pranešimus 
ryšium su tais koncertais. Atro
do, kad tiek platesnieji visuo
menės sluogsniai, tiek ir kaiku- 
riu laikraščių redakcijos savo 
žvilgnius kreipė Kanados pusėn 
ir vartė abiejų (“TŽ” ir “NL”) 
laikraščių puslapius, stengėsi 
rasti ten visa, kas buvo rašyta, 
kalbėta, skelbta. Atseit, naudo
tasi jau įgytu patyrimu.

Atskirais atvejais norėta atsi
klausti mūsų veiksnių nuomo
nės. Kitur buvo posėdžiauta, 
skubomis tartasi, kas ir kaip da- 
rvti. elgtis. Bijotas! visiško pa
simetimo. siekta bendro pla
navimo. Kaikur planuota pike
tuoti. Prie kaikurių lietuvių 
krautuvių buvo iškabinėta net 
ir įvairių plakatų, kviečiančių 
boikotuoti būsimą koncertą ir 
primenančiu, kad atsilankiusie
ji išduoda Lietuvos laisvės ko
vą. Kiti šūkiai ragino Noreiką 
vykti Sibiran; nebuvo aišku — 
koncertuoti ar ten visiškai ap
sigyventi.

Be reikalo piktinosi kaikurie 
koncertu lankytojai, išgirdę apie 
galimą piketavimą. Laisvame de
mokratiniame krašte juk ir ma-

žuma turi pilną teisę pareikšti 
savąją nuomonę, pritarimą ar 
nepritarimą vienais ar kitais 
klausimais. Kodėl reikėtų nepai
syti mažumos teisių, jei buvo no
rėta tvarkingai, nebandant pa
žeisti viešąją rimtį, išeiti su pi
ketais? Būtų nesveikas reiški
nys, jei būtų prieita prie smur
to veiksmų. Taikus protesto pa
reiškimas turėtų būti toleruo
jamas kiekvienu atveju, visai 
neatsižvelgiant ar kam tas gali 
patikti ar nepatikti.

Pagaliau ir svečiai meninin
kai iš okupuotos tėvynės kažin 
ar būtų galėję jaustis įsižeidę, 
jei aplamai visur mielas bičiuliš
kas jų sutikimas kaikada bū
tų nuskambėjęs mažu disonansu. 
Tai Vakarų kraštų savybė ir 
teisė — pareikšti viešai ir kitokį 
nusistatymą. Tiesa, jie prie to 
gal ir nepripratę, bet jų koncer
tų rengėjai tikriausiai bus įspė
ję, kad kaikur bendrasis šiltas 
sutikimas galėjo pasireikšti ne
visai jiems įprastinėmis formo
mis.

Kiek jau teko girdėti asmeni
nių atsiliepimų, taip pat laiškuo
se patirti, Virgilijaus ir Žanetos 
Noreikų koncertai pilnai patei
sino dėtas viltis. Gausūs žiūro
vai nepaprastai šiltai priėmė 
abu menininkus, negailėjo ka
tučių. Kaikur jie susilaukė net 
“standing ovation”, kuris mūsų 
kraštuose rezervuojamas tik pa
tiems iškiliausiems meninin
kams. Pažymėtina, kad jų kon
certuose matėsi ir nemažas skai
čius lietuviškojo jaunimo, kuris 
paprastai netaip jau rangus tau
tiniuose parengimuose pasirody
ti. Bet menininkai iš Lietuvos 
pajėgė atkreipti ir jų dėmesį. 
Tai įdomus ir savotiškai būdin
gas reiškinys.^ gal net drąsinąs 
ir kaikurias išvadas daryti.

Ir toliau ateina laiškai iš tų 
vietovių, kur koncertavo Norei
kos, kalba anie didelį susidomė
jimą pritarima. pasipiktinimą, 
padėka, įsižeid’mą, džiaugsmo ir 
liūdesio ašaras.

66 metai ’69?
Laimingo gimtadienio!

Galbūt jau dabar turite teisę gauti senatvės pensiją
gauti naujo paso. Rytoj 
jau reikia grįžti Į Pary- pagal Kanados

Ąžuoliukas Erdmonui Simonaičiui

N. Pradėtosios Marijos severų rėmėjų būrelio valdyba Toronte. Iš 
kairės: J. Vingelienė, L. Murauskienė, pirm., sesuo Rita, vyresnioji, 
A. Levišauskienė; stovi: S. Aušrotienė, sės. M. Loreta, J. Gustainis, 
sės. Igne, V. Dalindienė

NUOŠIRDI PADĖKA
šiai darbščiai rėmėjų valdybai už sumanią bei rūpestingą talką. Be 
jos pagalbos nebūtume galėjusios taip iškilmingai paminėti savo 
auksinės sukakties. Jos dėka galėjo įvykti jubilėjinis koncertas-va- 
karienė Prisikėlimo salėje.

Nuoširdžiai dėkojame už sveikinimus bei atsilankymą: gen. kon
sului J. žmuidzinui su Ponia, KLB pirm. dr. S. Čepui su Ponia, kun. 
klebonui Placidui Bariui, OFM, kun. klebonui P. Ažubaliui, evange
likų kun. A. Žilinskui su Ponia, KLB Toronto apylinkės pirm. adv. 
G. Balčiūnui su Ponia, kun. dr. Pr. Gaidai, kun. J. Staškevičiui ir 
visiems rėmėjams bei bičiuliams.

Labai dėkingi esame koncerto-vakarienės programos atlikėjams: 
solistei Romai Mastienei, akompaniatorei Daliai Viskontienei, jau
najai poetei Laimai Svėgždaitei, smuikininkui Stepui Kairiui, taip 
pat kun. Ambrozijui Prakapui, OFM, Jonui Matulioniui ir Jonui 
Gustainiui.

Ačiū šeimininkei V. Vaitkienei ir mieloms talkininkėms patar
nautojoms: M. Vingelytei, D. Dalindaitei, D. Danaitytei, S. Puodžiu- 
kaitei, S. Janeliūnaitei, V. Bumbulytei, R. Kolyčiūtei, B. Aušrotaitei, 
L. Juzukonytei, A. Aušrotaitei, G. Urbonaitei, G. Stankutei, R. Un- 
derytei; talkinusiom poniom — K. Kaminskienei, V. Ottienei, G. 
Kaknevičienei ir atėjusiem į talką — p.p. V. Sondai, H. Stulgiui, Še
pučiui.

Dėkojame už aukas, gautas jubilėjinio koncerto-vakarienės pro
ga. Aukojo po $50: Tėvai pranciškonai, A. A. Smigelskiai; po $25: 
K. L K. Moterų Draugijos Toronto Prisikėlimo par. skyrius; K. L. K. 
Moterų draugijos Hamiltono skyrius; po $20; dr. A. V. Lukai, dr. 
A. V. Morkiai, O. Saugaitienė, V. Sonda, J. Beržinskas.

Pagaliau reiškiame didžią padėką visiems koncerto dalyviams ir 
aplamai visiems kuo nors prisidėjusiems prie jubilėjinio parengimo. 
Teatlygina Dievas visiems geradariams!

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys Toronte

Š. m. spalio 30 d. žymusis 
Mažosios Lietuvos kovotojas, 
Klaipėdos sukilėlis ir buvęs Ma
žosios Lietuvos Tarybos pirmi
ninkas Erdmonas Simonaitis at
šventė savo 80 metų gimimo su
kakti. Lapkričio 2 d. jam buvo 
suruoštas gražus pagerbimas Va
sario 16-sios gimnazijoje Huet- 
tenfelde, Vokietijoj. I pagerbi
mą buvo atvykę svečių net iš 
labai toli, kaip pvz. dr. Gerutis 
iš Berno ir Ansas Lymantas su 
žmona iš Montrealio.

Iškilmę atidarė rengėjų ko
misijos pirm, mokyt. Fr. Skėrys. 
Jis perskaitė dalį 75 gautų 
sveikinimų. Sveikino neprikl. 
Lietuvos diplomatai, įvairios or
ganizacijos ir pavieniai asmenys. 
Po to sekė vietinių atstovų svei-

kinimai žodžiu ir dovanų, dau
giausia piniginių, Įteikimas.

Kadangi vokiečių įstaigos ne
moka sukaktuvininkui pensijos 
už prarastą sveikatą Mauthau
sen ir Dachau kacetuose, Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos centro valdyba Kanadoje 
pagerbimo metu pasižadėjo su
kaktuvininkui kas mėnesį su
telkti bent $25 kaip padėkos 
išraišką.

Vasario 16 gimnazijos moki
niai džiugino svečius deklama
cijomis ir dainomis. Po to visi 
susirinko prie gimnazijos rūmų 
ir sukaktuvininko garbei pasodi
no ąžuolą. Ta proga kalbėjo dr. 
P. Karvelis. Iškilmės baigėsi 
kava ir vakariene.

Jei dabar esi 66 jei mokėjai įnašus Ka
nados Pensijos Planui ir jei esi pasi
traukęs iš reguliaraus darbo, kreipkis į Ka
nados Pensijos Plano įstaigą jau dabar. 
Jei sulauksi 66 metus amžiaus 1969 metais, 
kreipkis i Kanados Pensijos Plano įstaigą 
tris mėnesius prieš savo gimtadienį. Jos tar
nautojai padės užpildyti prašymo blanką,
PASTABA: Jei esi 70 or do ūgio u metų omžious ir esi mokėjęs įnešus Konodos Pensijos Plonui, ne

privalei pasitraukti iš darbo, kad gautum pensijų. Kanados Pensijos Plono rajoninės 

įstaigos

Pensijos Planą
ir tada gausi savo pensijos čekius. Jie taip
gi išaiškins, kaip Jūsų pensija buvo sudaryta 
ir tada gali ją gauti. Ten bus atsakyti visi 
Jūsų klausimai apie senatvės pensiją. Pini
gai nėra išmokami automatiškai — reikia pa
duoti prašymą pensijai gauti. Prašymas turi 
būti paduotas Kanados Pensijos Plano įstai
goje, kuri aptarnauja jūsų apylinkę.

žemiau žieme tqraie sužymėtos:

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SirLATTTS

GEDIMINAS GALVA, pasižymė
jęs politinės srities komentatorius, 
kalbėdamas kariuomenės šventės mi
nėjime lapkričio mėn. 16 d. Cice
ro mieste, siūlė būti realistais, ne
pataikaujančiais sau bei kitiem ir 
priimančiais istorinę tikrovę tokią, 
kokia ji yra. Kalbėtojas, palyginęs 
komunistinę okupaciją Čekoslovaki
joje ir Lietuvoje, pažymėjo, jog klys
ta tie, kurie mano, kad komunistai 
yra visur tokie patys. Komunistai 
tarpusavyje galį būti ne tik draugai, 
bet ir priešai. Jis taip pat priminė, 
jog Lietuvoje nereikia maišyti tautos 
su ten esančia santvarka, kuri yra

<«d primesta. “Nieko nėra pavojin- 
gesnio kaip susikurti iliuzijas... Mes 
daugiau šnekame nei darome”, — 
pabrėžė G. Galva. Lietuva išliks gy
va, kol ji pirmaus visose srityse. 
Tuo tarpu dar ji esą visur daro pa
žanga, ir tai mes turime priimti kaip 
laidą jai išlikti gyvai. Antanas 
Rėklaitis, Lietuvių Fondo iždininkas, 
savo kalboje nušvietė Lietuvos lais
vės kovas nepriklausomybės pradžio
je. šis Lietuvos kariuomenės vetera
nas, užsitarnavęs pulkininko laips
ni, pabrėžė, jog šiuo metu, neturint 
galimybių apginkluoti savas lietuviš- 
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Sir John Thompson Bldg., 
1256 Barrington St., 
Halifax. N.S.
Tel. 4»-8843

SYDNEY, Federal Bldg., 
Dorchester St., Sydney, 
N.S.
TH. 562-5809

EDMUNDSTON, 36 Court 
St., Edmundston, N.B. 
Trt 735-8431

rKLDERlCTON, 633 Queen 
St.. Fredericton, N B 
Tel. 454-6671

MONCTON. 1111 Main St , 
Moncton. N.B. 
Tel. 855-4888

SAINT JOHN. P.O Box 
626. 189 Prince William St. 
Saint John, N.B.

. Tel. 657-5157

HAMILTON. Union Gas 
Bldg.. 20 Hughson St. 
Hamilton, Ont. 
Tel. 525-3360

KINGSTON, Federal 
Building. Clarence St,

PORT ARTHUR. Room 307, 
P.O. Bldg.. 33 South Court 
Street, Port Arthur, Ont. 
Tel. 344-9131

TORONTO-WILLOWDALE
(North York) 
Newtonbrook Shoppint

ST. CATHARINES.
Suite 303. IS Church St.
St. Catharinas, Ont.
Tel. 684-6506

WINDSOR, 441 Vniwrity

SAULT STE. MARIE, 
3rd Floor. Sault Star Bldg, 
Room 306. 369 Queen 
Street, E, Sault Ste. 
Marie, Ont. 
Tel. 2^4-1477

BRANDON. Room 235, 
Federal Public Bldg, 
Princess Ave. st 11th St, 
Brandon, Man. 
Tel. 727-0471

WINNIPEG, MacDonald

SUDBURY, 107 Durham 
St. S, Sudbury, Ont. 
Tel. 674-3171

LETHBRIDGE, 314 MmI 
Bldt,4th Aro. 6 71h SI 
S, LothbrtoK, Alberta. 
Tol. 327-2155 

327-2156

NEW WESTMINSTER, 
Federal BMt , 549 
Columbia Street, New 
Wwhnmxtor. B.C. 
TH. 792-4121

PENTICTON, Meto FtobC, 
Old Federal fodg^SOl 
Mato St, Pttrtictof!, B.C. 
Tet 4924722

PRINCE GEORGE, Mori V 
BWu 1320-5th AW^

WHITEHORSE, Box 1857,

KITCHENER. 220 King 
St. E., Kitchener. Ont. 
Tel. 576-5750

LONDON, Room 401, 
Toronto-Dominion Bank 
BMg., 365 Richmond St.,

TIMMINS, 273 Second 
Ave., Timminx, Ont. 
Tel. 264-9537

REGINA. Fourth Hoot,

TORONTO-CENTRAL 
Box 750. Arthur MH than 
Bldg. S St. Clair Ava. 
East, Toronto 7, Ont 
Tel. 966-6580

SASKATOON, Roon 668,

VANCOUVER, Room 101. 
Son Tower, 100 West 
Pender St, Vencmiwr 3,

688-1341

VICTORIA, Roma 413,

OTTAWA, Concord Bldg, 
Ground Floor, 280 Albert 
St, Ottawa 4, Ont. 
Tel. 992-9011 
loo. 26, 27,21

PETERBOROUGH, Brock 
Towers, 212 Brock St,

ETOBICOKE, 3269 Bloor 
St. W, Toronto 18, Oat. 
Tol. 2^1-5683

SCARBOROUGH, 2800 
EHtotow Aw. Eist, Etone 
Raza, Scarborouth, Oat 
TH/266-7727

PASKEL8TA KANADOS SVEIKATOS IR 
HON. JOHN MUNRO, MINISTERS

CALGARY, Pttro-CMmiol 
BMt, 811 • 7th Strout, 
S.W, Colnry, AJborta.

EDMONTON, Box 742, 
Fodortl BMj, 107th St. 
A99th Aw, Edmonton, 
Alborta.
TH. 424-0251

NORTHWEST _ .
TERRlTORiES^c/oCaaoKa 
^^rox^oo Ptan ahrlct 
osco, FoBonl BaMh*

soeiALiNts acRovts MINISTERIJOS



e werctoje irntJE
MOKSLININKŲ LAIMĖJIMAI •
Kaimo politechnikos in^titytn ninka- 

lininkai sukūre eilę naujovių tobu
linti gamybos technologijai, gerin
ti kokybei ir mechanizuoti sunkiems 
darbams. ‘Viena jų — efektyvus bū
das mangano-nikelio lydiniams gauti,, 
išrastas chemijos mokslų kandidato 
docento B. Stulpino vadovaujamos 
mokslininkų grupės. Juo susidomėjo 
Britanijos, V. Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos firmos. Nemažesni© dėme
sio susilaukė JAV, Japonijoje, Pran
cūzijoje, V. Vokietijoje patentuoja
mas asinchroninis elektros mikrova- 
riklis, sukurtas technikos mokslų kan
didato docento P. Kostrausko vado
vaujamų mokslininkų. V. Židonis, 
technikos mokslų kandidatas, sukon- 
struktavo automatus birioms medžia
goms įpakuotu Izoliacinę medžiagą 
statyboms iš cheminio pluošto ga
mybos atliekų sukūrė KPI darbuo
tojai, vadovaujami docento K. Ilgi
nio. Docento pareigas einąs P. Kas
peravičius pagamino automatą ap
švietimo sistemai įjungti ir išjungti. 
Technikos mokslų dr. K. Ragulskio 
vadovaujama mokslininkų grupė yra 
pateikusi pasiūlymus garso įrašams 
tobulintu Jų dėka pagerės ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje Sovietų Są
jungoje gaminamos garso aparatūros 
kokybė. Inž. V. Obolevičiaus supro
jektuotas elektrocheminis prietaisas 
mašininiam laikui matuoti ekonomis
tams padės nagrinėti įrengimų dar
bo apkrovimą. Instituto darbuotojas 
V. Gulbinas atėjo į pagalbą montuo
tojams, išrasdamas prietaisą, kuris 
jiems padės lipti į gelžbetoninius 
stulpus.

NEPATENKINTI SAVAITRAŠČIU
Šiauliuose buvo surengta “Gimto

jo Krašto” ir šiauliečių laikraščio 
“Raudonoji Vėliava” skaitytojų kon
ferencija. Apie ją “GK” 46 nr. rašo
ma: “Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirmininko pava
duotojas V. Kazakevičius papasakojo 
apie. lietuvių emigraciją, savo min
timis pasidalijo neseniai iš Brazilijos 
grįžusi B. švambarytė ir anksčiau 
ten gyvenęs J. Danilaitis. Susirin
kusieji aptarė abiejų laikraščių 
spausdinamą medžiagą. Teigiamai 
vertindami “Gimtojo krašto” darbą, 
skaitytojai tuo pat metu pateikė 
daug pasiūlymų, pageidavimų. Taip 
K. Preikšo pedagoginio instituto 
rektorius J. Vaitkevičius pabrėžė, 
kad “Gimtasis kraštas” dar nepilnai 
atspindi mūsų laimėjimus švietimo 
srityje, mokslo pasaulyje. Gydytojas 
R. Sadauskas pasigedo Įvairesnės 
medžiagos apie užsienio lietuvių gy
venimą. Konferencijai pasibaigus, 
Šiaulių dramos teatro aktoriai F. 
Laurinaitytė ir K. Tumkevičius pa
skaitė užsienio lietuvių rašytojų kū-

LONDON, ONT.
PARAPIJOS VAKARAS, paskuti

nis prieš adventą, Įvyks šeštadieni, 
lapkričio 30, parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E. Pradžia 8 v.v. Geras 
orkestras, bus bufetas su skaniais 
užkandžiais ir visų rūšių gėrimais. 
Prašoma atnešti fantų loterijai. Visi 
dalyvaukime!

MIRĖ C. ŠAKIENĖ — Cecilija Ju
čaitė. Ji gimė 1905 m. Mažeikių aps., 
Tirkšlių valse., Dastaučių km. stam
biame ūkyje. 1929 m. ištekėjo už 
gražų ūki turinčio S. šakio. Cecilija 
Lietuvoje buvo aktyvi pavasarinin
ke. Karo audros ji buvo nuo vyro 
atskirta ir vos išvengė mirties nuo 
krentančių bombų. Tik po trejų me
tų ji susitiko su vyru Vokietijoje. 
Kanadon atvyko 1948 m.,o Londonan 
1952 m. Dirbo Westminster ligoni 
nėję siuvėja ir už rūpestingumą bei 
pavyzdingą darbo atlikimą gavo iš 
darbo ministerijos diplomą ir padė
kos laišką. Ji daug padėjo steigiant 
parapiją. Buvo uoli katalikių mote
rų sk. narė. Palaidota Sv. Petro ka-

WINDSOR, ONT.
SOLISTO VIRO. NOREIKOS KON- 

CERTAS š.m. lapkričio 3 d. koncer
tinėje Cleary auditorijos salėje pra
ėjo su didžiausiu pasisekimu. Šis dai
nų ir arijų rečitalis paliko malonią 
atgaivą klausytojams. Pirmoje kon
certo dalyje solistas meistriškai at
liko liet, kompozitorių harmonizuo
tas liaudies dainas, antroje dalyje — 
operų ištraukas. Jam patyrusiai ir 
meistriškai akompanavo Ž. Noreikie- 
nė. Jie labai šiltai buvo klausyto
jų priimti ir nekartą ovacijų audros 
iškvietė į sceną. Pasibaigus koncer
tui, klausytojų vardu juos pasvei
kino ir linkėjimus perdavė stud. J. 
Kuraitė, o tautiniais drabužiais pa
sipuošusios mergaitės — Naikauskai- 
tė ir čerškutė — nuo visų įteikė 
po gražią rožių puokštę. Koncerte 
dalyvavo apie 650 asmenų, dauguma 
iš Detroito: matėsi ir iš tolimesnių 
vietovių — Samijos, Rodney. Toron
to ir Klevelando. Tuoj po koncerto 
inž. ir dr. St. D. Naikauskų reziden
cijoje įvyko gražios priėmimo ir sve
čių pagerbimo vaišės, dalyvaujant 
anie '30 asmenų. Jų metu kalbėjo 
šeimininkas St Naikauskas, “Lietu
vių melodijos” radijo valandėlės ve
dėjas R. Valatka Ir rengėjų vardu 
— Vyt. Barisas, kartu nuo koncerto 
klausytojų įteikdamas dovaną dail. P. 
Augimus erafikos darbu knygą. V. 
Noreika labai nuoširdžiai visiems 
padėkojo ir savo linkėjimus išreiš
kė. Viešnagės Windsore metu metu 
Noreikos ir juos lydėję Br. Marijo- 
Šiai buvo apsistoję puošniame P. B. 
Januškų viešbutyje. Vyt. Barisas

rybos.” Tenka sutikti su R. Sadaus
ku — “GK” puslapiams trūksta net
gi platesnės užsienio lietuvių kul
tūrinės kronikos, nekalbant jau apie 
kitas gyvenimo sritis. Vietos, atrodo, 
užtektų, jeigu pvz. iš šio numerio 
būtų buvusi išimta spalinės eisenos 
nuotrauka, radijo ir televizijos pro
pagandisto Česlovo Juršėno išeivijai, 
kaip šuniui penkta koja, reikalingas 
ilgas rašinys apie S. Vietnamo bom
bardavimų sustabdymą “Dovydas ir 
Galijotas"’. Vietiniai skaitytojai to
kios politinės “išminties” pakanka
mai randa kituose laikraščiuose.

ŽVĖRIENOS KONSERVAI
Anykščių, Biržų ir Pasvalio rajo

nų medžiotojų draugijos sumedžiotus 
šernus, briedžius ir stirnas pristato 
Panevėžio mėsos kombinatui, kuris 
vartotojams šiemet planuoja parūpin
ti apie 60.000 kilogramų briedienos, 
10.000 kg šernienos. Pagal meistro 
Antano Goko ir skyriaus viršinin
kės Emilijos Adomavičienės paruoš
tą receptūrą bei technologiją pra
dedami gaminti žvėrienos konservai: 
“Briedienos guliašas”, “Stirniena 
baltame padaže”, “Turisto pusryčiai 
iš šernienos”.

PAGERBTI ORKESTRANTAI
Vilniaus operos ir baleto teatre 

50 ir 60 metų amžiaus proga buvo 
pagerbti orkestro artistai — obojis- 
tas Romualdas Džiugas, I valtornis
tas Alfonsas Baužinskas, I trombo
nistas Leonardas Vasiliauskas, smui
kininkas Bronius Šopys, tūbistas Jo
nas Rekašius, fagotistas Vincas Ži
linskas, klarnetistas Mykolas Stani- 
šauskas, arfistė Liudmila Chetagu- 
rova ir mušamųjų instrumentų spe
cialistas Viktoras Barkovskis.

BAISIAU UŽ GAISRĄ
Vilniškės “Tiesos” 266 nr. redak

cijos skiltyje “Dienos aidai” D. K. 
pasakoja: “Vidunakti miesto centre 
Įsižiebė gaisras. Degė didelio gyve
namojo namo rūsys. Kai nuo dūmų 
sukilo pirmųjų aukštų gyventojai, 
kieme jau darbavosi ugniagesių bū
rys. Be triukšmo, ramiai, jie šalino 
pavojų, prašydami visus eiti ramiai 
ilsėtis. Ir vis dėlto žmonės buvo pa
žadinti. Tai Įvyko ne dėl gaisro, o 
vėliau, kai pasklido džiunglių melo
dijų ritmai, širdį veriantys laukiniai 
šūksniai: skirstėsi naktinio baro lan
kytojai ...”

SPAUDOS RŪMAI
Iš surenkamojo gelžbetonio, aliu

minio ir stiklo Kaune pradėti staty
ti aštuonių augštų spaudos rūmai, 
kuriuose įsikurs “šviesos” leidykla. 
V. Mickevičiaus-Kapsuko spaustuvė 
ir “Kauno Tiesos” dienraščio redak
cija. Spaustuvė numato Įsigyti še
šių spalvų ofsetinę mašiną, kurios 
metinis pajėgumas bus apie 50 mili
jonų spaudos lankų. V. Kst.

pinėse. Laidotuvių apeigoms vado
vavo mons. dr. J. Tadarauskas. Nuo
širdi užuojauta vyrui ir kitiems ar
timiesiems.

KUN. B. PACEVICIUS grįžo iš li
goninės ir sveiksta klebonijoje. Jį 
pavadavo ir dabar dar pavaduoja ap
linkinių parapijų lietuviai kunigai. 
Klebonas ir parapijiečiai yra jiems 
už tai labai dėkingi. E. D.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Šiluvos Ma 

rijos parapijos lėšų telkimo skyriui 
už suteiktą paramą mums vykstant į 
tautinių šokių šventę. Jaunimo 
džiaugsmas ir ten jo išgyventi įspū
džiai pasitarnaus lietuvybės išlaiky
mui, o tai tegul bus ir jums, mieli 
mecenatai, mažu atpildu už jūsų pa- 
sišvenčiantį darbą ir norą mums pa
dėti. Jūs skiriate savo poilsio valan
das, kad jaunimo veikla klestėtų. Tai 
neliks be vaisių. Jaunimas tai ver
tina ir dar kartą sako jums lietu
višką ačiū.

Jaunimo M. Ansamblis “Baltija”

EDMONTON, ALTA
DR. JUOZAS PILIPAVIČIUS gau- 

šiame draugų būryje atšventė savo 
50 metų amžiaus sukaktį. Palinkėta 
Juozui ilgai ir laimingai darbuotis 
mūsų tarpe. Pilipavičių šeima yra di
delis įnašas mūsų mažoje lietuvių ko
lonijoje.

VERUTĖ GRIGIENĖ iš Kalgario 
padovanojo Edmontono bendruome
nei tautinius drabužius, kuriais ga
lės pasinaudoti viena iš chorisčių.

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 50 metų sukaktį iškilmingai 
šventė ir Edmontono latvių bendruo
menė. Visą lapkričio mėn. muzėjuje 
gavo du gražius kambarius, kuriuo
se išstatė gintaro, sidabro ir medžio 
darbus, papuoštus audiniais bei tau
tiniais drabužiais. Kartu vyksta ir pa
veikslų paroda. Parodos atidaryme 
dalyvavo net du provincijos minis
terial. Lapkričio 18 d. prie parla
mento iškelta Latvijos vėliava; kal
bą pasakė provincijos ministeris 
pirm. E C. Manning. Visos iškilmės 
buvo radijo ir abiejų televizijos sto
čių plačiai paminėtos. Ta proga uni
versiteto bibliotekai, kurioje yra gan 
didelis baltiečius liečiančių knygų 
rinkinys, latviai padovanojo 4 tomų 
Latvijos istoriją.

BATONO PIRMININKAS KUN. N. 
TREPSA iš Niujorko lapkričio 23 d. 
atvyko į Edmontoną ir koncerte-po- 
būvyje pasakė pagrindinę kalbą, o 
sekmadienį Lietuvių Namų koplyčio
je — pamokslą.

Iškilmingas latvių šventės minėji
mas ir gražus pasirodymas yra ge
ra pradžia ir reklama mūsų dideliam 
užsimojimui “Baltic Story” pastaty
mui. F. K.

HamiltonoJietuviai abiturientai buvo pagerbti ateitininkų surengtame spaudos baliuje. Kalba klebo
nas mons. J. Tadarauskas Nuotr. A. Juraičio

g HAMILTON
DĖKOJAME

Gyvenimas susideda iš įvairių 
staigmenų. Vieną tokių malonių 
staigmenų mums surengė mūsų mie
li vaikai, tėvai, giminės ir draugai 
mudviejų 20 metų vedybinės sukak
ties proga. Nuoširdi padėka šio gra
žaus vakaro rengėjam: p.p. Onai ir 
Ant. Jusiams, mieliem tėveliam A. M. 
Renkiams už privačias dovanas, ma
mytei V. Vindašienei, kuri atvyko net 
iš tolimo Racine, Wise., sūnui Lai- 
mučiui, dukroms Rasutei, Birutei, 
Liudytei už gražias rožes. Gili padė
ka visiems, kurie prisidėjo darbais 
bei rūpesčiais salėje. Dėkojam p.p. 
Jakimavičiams už jų darželio rožes, 
kurios paskutiniais rudens žiedais 
puošė vaišių stalus. Ačiū A. Pauliui 
už sveikinimus ir humorą, kuriuo 
prijuokino svečius iki ašarų. Taip pat 
nuoširdus ačiū: A. Adakauskaitei. P. 
Armonui, J. S. Augustinavičiams 
(Tills.), S. P. Brasams, Z. čečkaus- 
kui, G. A. Cibams, I. O. Delkams

OTTAWA, ONT.
NAUJA VALDYBA. Spalio mėn. 

išrinkta apylinkės valdyba: p. Pris- 
čepionka — pirm., dr. Rimšaitė — 
vicepirm.. p. Šiurnienė — sekr., p. 
Balseviičenė — kultūr. reikalams ir 
p. Jurėnas — ižd.

LATVIŲ BENDRUOMENĖ pami
nėjo savąją 50 metų nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį Chateau Lau
rier patalpose. Iš oficialių svečių pa
minėtinas senatorius Gratan O’Lea
ry ir Latyijos konsulas iš Montrea- 
lio p. Tompsonas. Abu jie tarė išsa
mesnį žodį. Šioje šventėje lietuviams 
atstovavo p.p. Priščepionkos ir Paš- 
kevičiai. B-nės pirm, sveikino bro
lius latvius lietuvių vardu.

Į LIETUVIŲ FONDĄ įstojo šios 
apylinkės narys žymusis kultūrinin
kas dail. A. Tamošaitis. Šiuo metu 
iš Otavos turima 11 narių su $1700 
įnašu. Dail. Anastazija Tamošaitienė 
yra Fondo narė jau iš seniau; pasta
ruoju metu ji yra įteikusi įnašą įam
žindama savojo Tėvelio a.a. J. Mažei
kos atminimą. Be to, p. Tamošaitie
nė dovanojo L. Fondui vieną iš savo 
aliejinių paveikslų “Rudens viltis”. 
Už jį gautas pajamas dailininkė pra
šė panaudoti padidinimui bendrojo 
Otavos lietuvių įnašo.

L. FONDO ĮGALIOTINIO suruoš 
toji lapkričio 16 d. “grybų vaka
rienė” davė $70 pelno. Šios pajamos 
bus panaudotos padidinimui Otavos 
lietuvių įnašo. Ši sueiga buvo su
ruošta paminint penkerių metų veik
los sukaktį. Sueigos metu atžymėti 
daugiau pagelbėję Fondui: p.p. Jur- 
kai, Dauniai.

PRANEŠAME giminėms, artimie

siems, bičiuliams ir pažįstamiems, kad 
a. a. Bronius Eidukevičius žuvo darbo
vietėje įvykus nelaimei 1968 m. lapkri
čio 12 d. Palaidotas lapkričio 16 d. lie
tuvių kapinėse Port Credit, Ont. Ve
lionis buvo 51 m. amžiaus: į Kanadą 
atvyko iš Britanijos 1952 m. ir įsikūrė 
Sudbury- Jo netekę didžiai liūdime —

žmona Jadvyga ir sūnus Manfredas

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS JDEDU.
ĮKAINOJIMAS nemokamas, kreiptis rft kuriuo laiku

Ml 83404 ANCASTER. ONT

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Vaizdas geresnis ir aparatas patvaresnis. 

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

Darbo valandos:
Pirm., antr.. treč. ir

, ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
PenkL 9.34—R v.n.p.
Šeštadieniais 9.30 — 1 v.p.p.

Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvą prantitkomi 
parapijos salėje sekmadienlafe po pamaldq.

(Tor.), J. O. Grigaičiams, A. A. Gu- 
reckams, E. G. Jasevičiams, D. M. 
Jonikams, O. A. Jusiams, S. P. Ka
nopoms, T. A. Kalmatavičiams, O.
J. Kareckams, E. J. Kuroeikiams, V. 
P. Lukošiams, E. J. Maciams, D. B. 
Mačiams, B. J. Norkams, B. A. Pau- 
liams, B. J. Perkauskams, J. Petraus
kienei, F. A. Povilauskams, M. A. 
Pusdešriams, M. A. Renkiams, J. 
Rudaičiui, Z. P. Sakalams, V. Sas
nauskui, N. S. Senkams, M. P. Šiu- 
liams, S. S. Ulbinams (Niagara 
Falls), V. A. Ulbinams, G. L. Vin- 
dašiams, C. A. Vindašiams, (St. Tho
mas), O. A. Vindašiams (Tor.), E. 
P. Vindašiams (Delhi), E. V. Vin
dašiams (Aylmer). M. P. Vindašiams 
(Racine, Wise.), A. K. žilvičiams, I. 
P. Zubams.

Šia proga Jūsų įteikta mums do
vana liks kaip simbolis Jūsų nuošir
dumui prisiminti. Jūsų —

Ona ir Gediminas Vindašiai

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ vieto 
je L. Fondui per Otavos apyl. įga
liotinį aukojo šie asmenys: p.p. Ku
biliai, Rimšaitė, Valiuliai, Ramūnai, 
Šidlauskaitė, Radžiai, Jurkai, Dau
niai, Trečiokai, Paškevičiao, Buivydai 
ir Prisčepionkos. Iš viso gauta S89. 
Šios aukos bus, panaudotos taip pat 
padidinti bendrajam apylinkės įna
šui.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS pami
nėjimas šiemet įvyksta South March, 
mūsų B-nės dvasios vadovo kun. dr. 
V. Skilandžiūno gyvenvietėje, kurio
je jis klebonauja. Tai apie 10 mylių 
nuo Otavos. Bus pamaldos, minėjimas 
ir suneštinės vaišės. A. P.

WELLAND, ONT.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 

Lapkričio 3 d. KLB Wellando apy
linkė išrinko naują valdybą, į ku
rią įėjo kun. Barnabas Mikalauskas, 
A. Žinaitis, J. Kutka, A. čepukas ir
K. Stankevičius. Posėdyje lapkričio 
10 d. pasiskirstė pareigomis: pirm, 
kun. Barnabas Mikalauskas, OFM, 
ižd. A. Žinaitis, sekr. K. Stankevi
čius, Tautos Fondo reikalams — J. 
Kutka ir parengimų — A. čepukas. 
Valdyba nutarė pirmoje eilėje su
ruošti jubilėjinių metų užbaigimo 
minėjimą Naujų Metų išvakarėse, 
t.y. š.m. gruodžio 31 d., 8 v.v. Pro
grama: trumpa kalba, meninė dalis, 
vakarienė, šokiai, bufetas. Išnuomo
ta ukrainiečių Sv. Mykolo parapijos 
salė. Gros geras orkestras. Taip pat 
valdyba numatė ruošti ir Vasario 16 
minėjimą 1969 m. vasario 8 d. Sekr.

AngMI nnotimtiai ož indėli™ 
Prieinamo* <tkolhtimo<1 aalytm* 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskoln draudimas. 
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėliu sangnmas 
Maloniu lietuvHkas patarnavimas

VANCOUVER, B.C.
Kadangi visoje lietuviškoje spau

doje buvo daug gražių atsiliepimų 
apie Vakarų Kanados Lietuvių Die
ną, kuri įvyko 1968 m. rugpjūčio 3-4 
dienomis Vankuverio mieste, tai 
mums lieka tik visiems padėkoti.

Buvęs V. K. L. D. komitetas dė
koja: J. E. vyskupui V. Brizgiui už 
dalyvavimą ir atlaikytas pamaldas, 
buvusiam KLB krašto valdybos pirm. 
A. Rinkūnui už atvykimą, kalbą ir 
visą pagalbą, operos sol. S. Barui ir 
prof. A. Kučiūnui už puikų koncer
tą ir giesmes bažnyčioje, sol. A. 
Šmidtienei ir pianistui J. Baronui už 
dainas koncerte ir Hotel Vancouver, 
Los Angeles ir Vankuverio šokėjams 
bei jų mokytojoms — O. Razutienei 
Los Angeles, A. Šmitienei ir Z. Kau- 
lienei Vankuvery, kun. J. Vaišniui 
Čikagoje už tarpininkavimą ir visą 
kitą pagalbą.

Didelis ačiū Br. Kolumbijos apy
linkės LB valdybai, kuri dengė Lie
tuvių Dienos išlaidas ir dirbo kar
tu su LD komitetu; A. Dudaravičiui 
Edmontone, kuris atliko daug tele
foninių pasikalbėjimų ir platino bi
lietus. Tai buvo labai svarbu pašto 
streiko metu. “T. žiburiams” už at
spausdintus laiškų blankus ir rek
lamą.

Prie V. K. Lietuvių Dienos prisi
dėjo dar šie mūsų kolonijos tautie
čiai: Jurginą Vileitaitė atliko beveik 
visa susirašinėjimą anglų kalba ir 
pranešinėjo meninę dalį. Jos dėka 
gavome Lietuvių Dienos oficialų pa
skelbimą. Lietuvos vėliava tris die
nas plevėsavo ant miesto rotušės, 
plačiai paminėjo vietos spauda, CBC 
radijo stotis davė puse valandos S. 
Baro ir kitų lietuviškų dainų pro
gramą, 15 min. pasikalbėjimą ir rek
lamas. Taip pat ji paruošė ir at
spausdino programas. A. Šmitienė, A. 
Vileitienė ir A. Bubnys suruošė lie
tuvių tautodailės parodą, prie kurios 
prisidėjo F. Skrinskas su savo pa
veikslais ir p. Zablockis su lietuviškų 
monetų rinkiniu. L. Klimavičienė ir
L. Česnaitis išplatino daugiausia bi
lietų į koncertą ir balių. O. Maci
jauskienė ir E. Hermanienė su savo 
pagalbininkėms puikiai paruošė mais
tą gegužinei. A. Pilibaitis su savo pa
galbininkais atremontavo šokių plat
formą ir stalus. B. Hermanas parū
pino gėrimus, ledus ir visus reik
menis gegužinei. Be to, p. Herma
nas labai daug savo darbu ir patar
navimu prisideda prie lietuviškos

THE QUALITY GOES IN 

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION

SHORTCUT

NO PRINTED CIRCUIT

Prieš pirkdami spalvotq televiziją 

gerai pagalvokite ir prie 

ZENITH sustokite!

Augštos kokybės dalys 

100% rankų darbas

KNIGHT RADIO and TELEVISION 
SALES AND SERVICE

168 LOCKE ST. S., HAMILTON. TEL. 522-5028
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS.
Darbo valandos ■6.
Ketv. ir penkt. 9—9 v.v.
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e LIETUVIAI PASAULYJE
l. A. Valstybės

JERONIMAS IGNATONIS, ištik- 
tas širdies smūgio, mirė Čikagos Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Velionis buvo 
gimęs 1902 m. U žr a guvi o km., Šim
kaičių vise., Raseinių apskr. Baigęs 
Panevėžio mokytojų seminariją, dir
bo mokytojo darbą, ilgus metus va
dovavo Kauno aklųjų institutui. 1943
m. baigė Vilniaus universiteto huma
nitarinį fakultetą. Išeivijoje gilią 
darbo vagą yra išvaręs visuomeninė- 
je-pedagoginėje srityje kaip LB 
centro valdybos narys ir švietimo 
tarybos pirmininkas, kuriam rūpėjo 
sujungti visas JAV lietuviškąsias mo
kyklas, sudaryti joms programas, pa
ruošti tinkamus vadovėlius. Atlieka
mu laiku domėjosi poezija ir litera
tūra, keletą metų redagavo “Draugo” 
pedagoginį skyrių. Jo kūrybinius 
bandymus apvainikavo 1958 m. lai
mėta “Draugo” konkurso premija už 
romaną “Ir nevesk i pagundą”. Liet. 
Knygos Klubas yra išleidęs roma
ną “Lūžiai”.

ALRK FEDERACIJOS naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: pirm, 
dr. J. Jerome, vicepirm. dr. Z. Da
nilevičius ir kun. K. Trimakas, SJ, 
sekr. vidaus reikalams A. Viliušis, 
sekr. užsienio reik. Pr. Povilaitis, 
ižd. A. Paskųs, iždo globėjai dr. Z. 
Danilevičius ir kun. J. Budzeika, ka
talikiškosios akcijos fondo vadovas 
P. Kilius, jaunimo vadovas A. Ta
mulis, informacijos vadovas kun. J. 
Budzeika, MIC.

ŠVĖKŠNOS GIMNAZIJOS jubilė- 
jui atžymėti sekančiais metais buvu
si jos direktorė Alicija Rūgytė or
ganizuoja mokinių ir mokytojų suva
žiavimą su atitinkama programa. Ji 
prašo siųsti atsiminimus ir nuotrau
kas šiuo adresu: 6547 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

PLB ŠVIETIMO TARYBA suda
ryta Toronte, Kanadoje, Įvykusiame

veiklos. P. Smilgienė ir p. Žilienė 
pasiuvo lietuviškas vėliavas. I. Dun- 
dienė rašė laiškus į vietos spaudą ir 
radijo stotis. E. Gumbelis pagamino 
scenai dekoraciją. Daug dar tautie
čių prisidėjo pire LD surengimo, o 
ypač svečiai, kurie atvyko iš tolimų 
Kanados bei JAV vietovių.

Visiems minėtiems tautiečiams ir 
tiems, kurie daugiau ar mažiau pri
sidėjo ir liko nepaminėti, nuošir
džiai dėkoja buvęs Vakarų Kanados 
Lietuvių Dienos komitetas.

Balys Vileita, 
buvęs VKLD Komiteto pirm.

Delhi - Tillsonburg
SUSIRINKIMAS. Gruodžio 1 d. 

tuoj po pamaldų parapijos salėje 
šaukiamas Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Delhi apylinkės susirinki
mas. Bus praeitų metų veiklos ir ki
ti įdomūs pranešimai, naujos valdy
bos rinkimas. Prašome visus tautie
čius susirinkime dalyvauti.

Apyl. valdyba

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms ir visiems 

— giminėms, draugams, kaimynams, 
mano vyro ir mano bendradarbiams 
už lankymą man sergant, už gražias 
gėles, dovanas, laiškus bei korteles. 
Taip pat labai ačiū K. L. K. Moterų 
Draugijos Delhi skyriaus valdybai 
už atsiųstą gėlių puokštę. Didžiau
sia padėka priklauso dr. Aldonai 
Lukienei-Užupienei už manęs gydy
mą.

Monika Povilaitienė

DARBAS GARANTUOTAS.

KREIPTIS PAS SAVININKĄ ALGĮ (AL) PILYPAITĮ

posėdyje: pirm. Antanas Rinkimas, 
vicepirm. — JAV LB švietimo tary
bos pirm. Jonas Kavaliūnas ir Kana
dos LB švietimo komisijos pirm. 
Liudas Tamošauskas, sekr. Juzė Rin- 
kūnienė, narys specialiems reika
lams Stasys Rudys, JAV LB litua 
nistinių mokyklų inspektorius.

ADOMAS OŽELIS, sulaukęs 116 
metų amžiaus, mirė Filadelfijoje. 
Velionis, gimęs Lietuvoje 1852 m., 
turėjo 19 vaikų, 18 anūkų, 22 pro
anūkius.

Vokietija
BALTIEČIŲ KULTŪROS DIENOS 

Duesseldorfe, Nordrhein-Westfalijos 
sostinėje, buvo pradėtos lapkričio 9 
d. tautodailės ir pašto ženklų paro
dos atidarymu. Lapkričio 16 d. įvy
ko bendras trijų tautybių koncertas, 
kurio programą atliko latvių ir es
tų solistai, chorai, Vasario 16 gim
nazijos tautinių šokių grupė. Lap
kričio 17 d. buvo skirta latvių, estų 
ir lietuvių poetų kūriniams, žodį ta-
rė buvęs ministeris D. Grundmann, 
dainavo iš Bonnos atvykęs jūreivių 
kvartetas.

RAGANĖLIŲ VAKARĄ spalio 29 
d., prieš pradedant Visų Šventųjų 
atostogas, Vasario 16 gimnazijoje su
rengė Romuvos raganų ratelis, kuri 
sudaro apie 15 gimnazisčių, pasiža
dėjusių tarpusavyje kalbėtis lietuviš
kai. šiame šokių vakare su Įdomia 
programa dalyvavo visi gimnazijos 
mokiniai, mokytojai i< jų šeimos. 
Buvo padainuota daina “Prabilkite”, 
kurią mėgo dainuoti Sibiran ištremti 
lietuviai. Programos pranešėja M. 
Normantaitė yra gimusi Sibire. Ko
miškąjį duetą “Palvas arklys” atli
ko A. Šaduikytė ir ž. Vilčinskaitė, 
Maironio “Burtus” deklamavo V. 
Paulikaitė.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS tauti
nių šokių grupė, vadovaujama mo
kytojos E. Tamošaitienės, turėjo du 
reikšmingus pasirodymus. Spalio 16 
d. gimnazijos šokėjai dalyvavo vo
kiečių jaunimo pramogų būrelio 
Spielschar Darmstadte surengtame 
tautybių vakare, kurio programą, be 
pačių rengėjų, atliko dainininkų po
ra iš Heidelbergo, ukrainiečių tauti
nių šokių grupė iš Neu Ulmo ir 
Vasario 16 šokėjai. Lapkričio 10 d. 
Katalikų Išeivių Grupių Sambūris 
Stuttgarte surengė liaudies meno fes
tivali “Stimmen der Voelker”, ku
ris buvo pradėtas prel. prof. dr. A. 
Hufnagelio atlaikytomis pamaldomis. 
Daugiau kaip tris valandas trukusią 
koncertinę programą, atliktą veng
rų, ukrainiečių, kroatų, lietuvių, če
kų, slovakų ir lenkų, stebėjo apie 
1.000 žiūrovų. Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupė, akordeonu pa
lydima G. Saunaitytės ir saleziečio 
mokytojo St. Šileikos, pašoko Ke
purinę, Grandinėlę, Malūną, Blez
dingėlę, Klumpakojį.

VĖLINIŲ PROGA kun. B. Liubi- 
nas atlaikė gedulingas Mišias Schwet- 
zingene ir Kaiserlauteme. Abiejose 
vietovėse buvo aplankyti lietuvių 
kapai ir ant jų uždegtos žvakutės. 
Kapų priežiūra ir papuošimu rūpi
nasi lietuvių sargybinių kuopos. 
Schwetzingeno kapinėse yra palai
doti 6 lietuviai, Kaiserlauterno — 
daugiau kaip 30. Vasario 16 gimna
zijos mokiniai aplankė vietinėse ka
pinėse palaidotus lietuvius — adv. K. 
Bataiti, agr. T. šidiškĮ, Teišerskienę 
ir B. Kleinaitytę. Kun. J. Dėdinas 
atlaikė gedulingas Mišias ir pasakė 
turiningą pamokslą.



Rastas, sujaudinęs
Popiežiaus Pauliaus VI lie

pos 29 d. išleistoji enciklika 
“Žmogiškosios gyvybės” (Huma- 
nae vitae) vardu, draudžianti gi
mimų reguliavimą dirbtinėmis 
priemonėmis, susilaukė labai 
plataus atbalsio visame pasau
lyje. Ją vertino ir tebevertina 
krikščionys ir nekrikščionys, ti
kintieji ir netikintieji. Laikraš
čiuose ir žurnaluose pasirodė 
daugybė straipsnių apie tą do
kumentą. Radijo ir televizijos 
stotys davė daug komentarų.

Jei šis raštas būtų pasirodęs 
prieš dešimtį metų, prieš popie
žiaus Jono XXIII-jo ir antrosios 
Vatikano santarybos laikus, bū
tų nesukėlęs tiek susijaudinimo, 
tiek už ir prieš pasisakymų. 
Dažnas, jį paskaitęs, būtų pa
sakęs: “Ko gi kito galėjai lauk
ti?” Juk anksčiau paskelbtos dvi 
enciklikos tuo pačiu klausimu 
— Pijaus XI-jo “Casti connubii” 
(Skaisčioji moterystė) ir Pijaus 
XII-jo “Humani generis1’ (Žmo
giškoji giminė) buvo priimtos, 
palyginti, ramiai. Juk kas jose 
draudžiama ir leidžiama santuo
kinė j meilėj, tuos pačius nuo
status randame ir Pauliaus VI-jo 
enciklikoj. Bet laikams keičian
tis, keičiasi žmonės, keičiasi jų 
galvojimas ir nusistatymai.

“Humanae vitae” enciklika 
pasirodė tuo metu, kai betkokio 
autoriteto svoris labai sumažė
jęs, kai individualizmas reiškia
si įvairiomis formomis, nueida
mas iki kraštutinumų. Ir pati 
Bendrija pastaruoju laiku suvo
kiama kiek kitaip, negu anks
čiau, ją suprantant kaip Dievo 
tautą. Joje nebeiškeliama taip 
stipriai hierarchinė, mokančioji 
pusė, bet visų jos narių atsa
komybė ir tarpusavė lygybė. 
Stipriau ėmė reikštis Bendrijoj 
pasauliečiai: parapijų tarybose, 
vyskupijų sinoduose, net paties 
popiežiaus sudarytose Įvairiose 
komisijose. Jie pasisako sielo
vados ir krikščioniškojo gyve
nimo klausimais. Vis stipriau įsi
šaknija tikinčiųjų eilėse mintis, 
kad Bendrija tai mes. Pačioj 
Bendrijoj juntamas tam tikras 
demokratėjimo procesas: popie
žius šaukia vyskupų sinodus, at
skirų kraštų vyskupų konferen
cijoms leidžia spręsti daug 
klausimų, kuriuos anksčiau 
spręsdavo Sv. Sostas, vyskupai 
sudaro kunigų senatus vyskupi
jose ir kitokius organus, kurie 
jiems padeda vyskupijas val
dyti.

Visų šių ir kitų aplinkybių 
akivaizdoje, ypač turint galvo
je gąsdinanti žmonių daugėji
mą (“population explosion”), ga
lima suprasti, kodėl taip dauge
lis tikinčiųjų pasisako prieš šią 
encikliką, nors ir pažymėtą aukš
čiausios mokomosios galios ant
spaudu.

Nekatalikų atsiliepimai
Gyvenant krikščionių vieny

bės pastangų laikus, įdomu pa
tirti, kaip sutiko ir vertina šią 
encikliką kiti krikščionys — or
todoksų. anglikonų ir protestan
tų vadai.

Netikėtas šiai enciklikai prita
rimas ir jos turinio priėmimas 
atėjo iš Ortodoksų Bendrijos 
galvos — Konstantinopolio vi
suotinio patriarcho Atenagoro. 
Jis pareiškė visiškai sutinkąs su 
šios Popiežiaus enciklikos turi
niu. Popiežius ir negalėjęs ki
taip pasisakyti. Jis turėjęs evan
gelijos laikytis, dorą, šeimų bei 
tautų interesus bei egzistenciją 
ginti.

Šiaipjau gan šaltas popiežiaus 
atžvilgiu Pirėjaus arkivyskupas 
metropolitas Chorizostomas vie
name Atėnų laikraštyje taip at
siliepė apie Pauliaus VI encik
liką: “Aš nesu didelis draugas 
popiežiškosios sistemos, bet da
bartinę popiežiaus encikliką 
sveikinu. Ji nukreipta prieš var
tojimą dirbtinių priemonių nau
jai gyvybei pradėti. Aš pilnai

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai sudarvtus 

siuntinius iš tokių daiktu, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoj? ir 
iš tikrųjų naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1968
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališka* wriš- 
kas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, 3% jardo vilnonės angliškos 
vvriškai eilutei medžiagos, vilnonė sijonui medžiaga. 3 jardai labai 
gražios moteriškai eilutei medžiagos, puikūs vvriški nailono marškiniai 
arba nailoninė bliuze, 1 dėžė šokoladinių saldainių. 20 angliškų geriau
sios rūšies cigarečių. $100.—.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968
Komplektas moterišku nailoninių drabužių (labai ten reikalinriL 

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

MAISTO SIUNTINYS 1968
’i <*v. arbato*. 1 sv. kakavos. 6 sv. geriausios rūšies baltu miltu. 2 sv. 
ryžiu. sv pipirų. 14 sv. lapeliu. *4 sv. geriamo šokolado. 1 dėž. nes- 
cafe. 3 sv geriausios rūšies kiaulinių taukų. 1 sv. šokoladinių saldai
nių. $30.—.

Taip nat j betkurj drabužiu siuntini galima idėti žemiau išvardinti 
daiktai kurie visada yra naudingi ir laukiami Lietuvoje.
Vilnonė skalelė $4.50. naPnniniai itališki Vetnalčiai $12 00 v^rišH ar
ba moteriški megztiniai $14 00. vyriškos arba moteriško* nailoninė* ar
ba vilnonė* koiinės $2 50. labai «*eras nbinksnakotis firmos “Parker” 
$9.00. šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški nailono marškiniai $8 00.

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

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti pajamų mokesčių sumaži
nimu __

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 782-7845.

KUN. DR. J. GUTAUSKAS
priimu jos turinį. Reikia atsi
minti, kad popiežius, kai skelbia 
didžią tiesą, neturi paisyti kad 
ir didelės dalies tikinčiųjų pasi
priešinimo, nors jie būtų Įtakin
gi ir mokyti. Jis yra pašauktas 
tiesą skelbti ir jokios kritikos 
nebijoti”.

Po Ortodoksų Bendrijos ar
čiausia savo sąranga ir mokslu 
prie Katalikų Bendrijos stovi 
Anglikonų Bendrija, tačiau jos 
primas Kanterburio arkivysku
pas Ramsey pareiškė, kad po
piežiaus šio klausimo samprata 
esanti toli nuo anglikoniškosios. 
Pagal ją, vaikų skaičiaus nusta
tymas ir galimų formų gimimų 
apribojimui panaudojimas pri
klauso vedusiųjų poros sąžinių 
sprendimui. Taigi, ir dirbtinės 
priemonės naujos gyvybės pra
sidėjimui sukliudyti nesančios 
išskirtinos.

Protestantų Bendrijos nusi
statymas gimimų kontrolės klau
simu yra panašus į Anglikonų 
Bendrijos nusistatymą. Tėvai sa
vo atsakomybe ir sąžiningu apsi
sprendimu Dievo akivaizdoje ga
li nustatyti vaikų skaičių šeimo
je ir panaudoti gimimų kontro
lės priemones, šis sąžinių apsi
sprendimas gali būti nuodėmin
gas, jeigu kyla iš savimeilės ir 
patogumų jieškojimo. Gimimų 
reguliavimo priemonių panau
dojimas esąs antraeilės svarbos 
klausimas. Jis neturįs kenkti 
šeimyninės bendruomenės labui.

Katalikų balsai
Enciklika, kaip pats popiežius 

pareiškė, nėra dogminio pobū
džio. Tai nėra mokslas “ex ca
thedra”, neklaidingas tikėjimo 
ir doros tiesų skelbimas. Tačiau 
tai yra žodis Katalikų Bendri
jos galvos, popiežiaus, pažymė
tas augščiausios mokomosios ga
lios autoritetu, todėl katalikams 
privalomas. Suprantama, kodėl 
katalikų vyskupai šią encikliką 
skelbia ir remia. Nė vienas vys
kupas nepasisakė prieš šią en
cikliką, skelbiančią bendrąsias 
normas viso pasaulio katalikams. 
Joje neatsižvelgiama į atskirų 
kraštų sąlygas, nei į atskirų as
menų padėtį. Todėl supranta
ma, kad atskirų kraštu episko
pato šios enciklikos aiškinimuo
se yra skirtingų niuansų, iš jos 
padarant praktiškas sielovadi
nes išvadas. Taip olandų, vokie
čių ir belgų vyskupai, aiškinda
mi encikliką, aiškiai ramina są
žines tų, kurie su popiežiaus nu
rodymais nesutinka. Jeigu jie, 
gerai susipažinę su enciklikos ir 
Bendrijos mokymu gimimų kon
trolės klausimu, visdėlto priei
tų kitų išvadų ir pagal sąžinės 
sprendimą kitaip elgtųsi — ne
atkristų nuo Bendrijos, netaptų 
atskilėliais ir tam tikrais atve
jais nenusikalstų.

Prie panašių išvadų, aiškin
dami šią encikliką, yra priėję 
savo pareiškime ir Kanados vys
kupai savo konferencijoj š. m. 
rugsėjo 27 d. Winnipege. Jie pa
reiškė, kad yra daug vedusių as
menų, kurie patiria tikrai kan
kinanti sunkumą derinant san
tuokinę meilę ir atsakingą žmo
giškosios gyvybės perteikimą. 
Jie prileidžia, kad tam tikras ka
talikų skaičius, nors ir privaląs 
laikytis enciklikos, gali rasti ją 
arba be galo sunkią, arba net 
neįmanomą vykdyti kaikuriais 
atvejais. Tai gali būti žmonės, 
paisą savo sąžinės sprendimo, 
kitu atveju tai gali būti moks
lininkai, besiremią šių dienų 
mokslo išvadomis. “Kadangi jie 
nepaneigia nei vieno dieviško ar
ba katalikiškojo tikėjimo punk
to. nei mokomojo Bendrijos au
toriteto, — tokie katalikai netu
rėtu būti laikomi arba save lai
kyti atkritusiais nuo tikinčiųjų 
bendruomenės. Bet jie turėtų 
atminti, Jcad jų gera valia pri
klausys nuo nuoširdaus savęs ty- 

žmonija 
rimo, nuo tikrų motyvų ir pa
grindų nustatymo ... nuo toli
mesnių pastangų suprasti ir pa
gilinti jų žinojimą Bendrijos 
mokyme” (17). Žmogus neatlei
džiamas nuo pareigos formuoti 
savo sąžinę pagal tikras krikš
čioniškas vertybes ir jos princi
pus. Jis turi būti atviras Bend
rijos mokymui ir savo sprendi
me laisvas nuo savimeilės mo
tyvų (10).

Sielovadinėse gairėse, pažy
mėtose Kanados vyskupų pareiš
kime, ypač turint galvoje 17 
skirsnio aplinkybes, yra ragini
mas, kad nuodėmklausiai ir pa
tarėjai “turi parodyti užjaučian
tį supratimą ir pagarbą tiems 
nuoširdiems ir geros valios žmo
nėms, kuriems nepavyko savo 
pastangose priimti kaikuriuos 
enciklikos reikalavimus” (25).

Sekančiame raginame Kana
dos vyskupai sako: “Patarėjai 
gali sutikti tokių asmenų, ku
rie, priimdami šv. Tėvo moky
mą, randa, kad dėl ypatingų ap
linkybių jie yra atsidūrę, kaip 
jiems rodosi, aiškiame pareigų 
susikirtime, tai yra, negali su
derinti santuokinės meilės ir at
sakingos tėvystės su jau gimu
sių vaikų auklėjimu ir motinos 
sveikata. Pagal moralinės teolo
gijos principus, jei tokie asme
nys nuoširdžiai bandė, nors ne
sėkmingai, laikytis duotų nuro
dymų, — galima užtikrinti, kad 
jie ramia sąžine gali pasirinkti 
išeitį,kuri atrodo jiems gera”(26).

Austrijos katalikų vyskupai, 
ryšium su šia enciklika, yra pa
reiškę tokią minti: tie, kurie, 
dėl rimtų priežasčių, negali lai
kytis nurodytų normų, neturėtų 
jaustis atskirti nuo Dievo mei
lės.

Sunku pasakyti, kiek teologų 
pritaria popiežiaus enciklikai ir 
kiek yra kitos minties dėl jos 
reikalavimų. Aiškios statistikos 
tuo klausimu nėra. Tačiau ne 
paslaptis, kad šimtai Įvairių kraš
tų teologu, kunigų ir kanonistų 
yra pareiškę savo krašto vysku
pams. jog jų gimimų kontrolės 
klausimu mintys nesutampa su 
popiežiaus reikalavimais, kaip 
tai pasisakė 645 JAV-biu spe
cialistai, kad planuojant šeimos 
prieauglį galutinė apsispren
dimo teisė priklauso pačiai 
vedusiųjų porai, atsižvelgiant į 
Bendrijos viešą mokymą.

Ką leidžia ir ką draudžia?
Santuokinėje meilėje leidžia

ma, esant reikalui, naudotis pri
gimtais nevaisingumo tarpsniais. 
Gydantis leidžiama pasinaudoti 
m e d i c i n inėmis priemonėmis, 
nors jos ir kliudytų naujai gy
vybei prasidėti. Santuokinis 
veiksmas turi du neatskiriamus 
aspektus: sutuoktinių meilę ir 
gimdymą. Enciklika sako, kad 
“kiekvienas santuokos veiksmas 
privalo būti atviras gyvybės 
perdavimui”. Negimusios gyvy
bės sunaikinimas ir sterilizacija 
yra neleistini. Neleistinas taip 
pat kiekvienas veiksmas, kuriuo 
prieš santuokinį aktą, jo metu 
ar po jo siekiama kaip tikslo ar 
priemonės — nepradėti naujos 
gyvybės.

Kartu su Olandijos vyskupais 
tenka pasakyti, kad “Romos ka
talikai privalo gerbti popiežiaus 
autoritetą ir jo nutarimus... 
Tačiau, kiek tai liečia santuo
kinio gyvenimo normas, yra daug 
veiksnių, kurie apsprendžia as
meninę sąžinę, kaip tai tarpusa
vė meilė, šeimos sąlygos ir so
cialinės aplinkybės.”

Jei popiežiaus Pauliaus VI-jo 
enciklika “Žmogiškoji gyvybė” 
skelbtų aiškų dieviškąjį apreiš
kimą, tai savaime nuo Bendri
jos atkristų tie katalikai, kurie 
jį atmestu. Šiuo atveju taip nė
ra. Katalikai, nesutinką su en
ciklikos mokymu, gali nusikals
ti neklausydami Bendrijos auto
riteto. jei jie tai daro savimei
lės sumetimais, vadovaudamie
si prieštaravimo dvasia, pakan
kamai nesusipažinę su encikli
ka ir jos nurodymais, nenarode 
geros valios ir informuotos są
žinės sprendimo.

Ateitininkų moksleivių vodovoi seka paskaitininko mintis kursuose 
Toronte. Apačioje — V. Kolyčius, Toronto ateitininkų moksleivių 
kuopos koordinatorius. Nuotr. S. Dabkaus

Vienuolė muzikė prie vargonų palydi lietuviškas giesmes
Nuotr. S. Dabkaus

O. NENDRĖS ROMANAS

“Aidas tarp dangoraižių”
PR. NAUJOKAITIS

O. Nendrės slapyvardžiu pri
sidengęs autorius (tikriausiai — 
autorė) debiutuoja stambiu ro
manu “Aidas tarp dangoraižių”. 
Tema — tremtinių šeimos kū
rimasis Amerikoje. Vaizduoja
masis gyvenimas — kasdieninis, 
smulkus, be didesnių poreikių 
ir sukrėtimų. Tema jau daugelio 
mūsų rašytojų įvairiais atvejais 
liesta, tiesa, gal kiek prabėgo
mis, ne tiek koncentruotai, kaip 
Nendrės romane. Pati tema, ži
noma. nenulemia veikalo meni
nės vertės, bet visdėlto kiek są
lygoja autoriaus pastangas ir su
gebėjimus. Smulkią kasdienybę 
paversti meno kūriniu reikia ta
lento ir įgudimo. Nendrės suge
bėjimai, atrodo, riboti. Pasigen
dame literatūrinio įgudimo. 
Tiksliau kalbant, pasigendame 
literatūrinio sakinio, meninių 
tikrovės kontūrų, taiklesnio tep
tuko brūkšnio, drąsesnės linijos 
piešinyje: ir kuriamam vaizde, 
ir kompozicijos metmenyse, bet 
ypač asmenų atskleidime.

Štai kaip Nendrė, laivui įplau
kiant į Niujorko uostą, pristato 
skaitvtoiui būsimus romano pa
grindinius veikėjus:

— Kažin ar Chicagoje dangorai
žiai neužstos dangaus? — mąsto Al
dona — Man būtų sunku be dangaus 
mėlynės, be gražiųjų saulėtekių ir 
saulėleidžių. — Dešinę jos ranką lai
ko dešimtmetė Vyga, o i kaire Įsiki
busi aštuonmetė Lirga. Vyriausias Al
gis, jau praleidęs 14 žiemų, stovi su
simąstęs prieky: jis jaučiasi mamy
tės ir sesučių globėjas.

Supažindinimo vaizdas, gali
ma sakyti, be priekaištų, tačiau 
Aldonos mąstymas apie Čikagos 
dangoraižius jau yra Nendrės 
prasimanymas, neišplaukiąs psi
chologiškai iš esamos aplinku
mos. “Mąsto Aldona” — yra pa
grindinė Nendrės kompozicinė 
priemonė, kartojama beveik 
kiekviename puslapyje. Žinoma, 
mąstymas nėra jokia blogybė, o 
mąstymo vaizdavimas romane 
^ėra literatūrinė nuodėmė, ta
čiau Nendrės vaizduojamas Al
donos mąstymas izoliuoja ją nuo 
aplinkumos, užsklendžia jos vi
daus pasauli (paradoksas!), ir 
dėlto atrodo net natūralu, kad 
darbovietėje beveik visos dar
bininkės nepalankiai nusiteikia 
prieš Aldoną. Ir tai, atrodo, 
nrieš autorės norą, nes Aldoną 
norima parodvti vertingu cha
rakteriu. idealia motina, giliai 
religinga, kantriai nešančia liki
mo uždėtą naštą. O visdėlto dar
bovietėje savo išore ir elgesiu 
ii rodosi siaura egoistė, žiūrinti 
tik savęs ir pernelyg jautri ne 
tik nugirstam žodžiui, bet net 
itaringam žvilgsniui. Supranta
ma. tokio charakterio moterų 
tikrovėje gali būti, tačiau auto
rė nenorėjo Aldonos tokia vaiz
duoti. taip tik išėjo...

Aldonos vaikai — geručiai: 
mieli motinai, paslaugūs, kant
rūs. darbštūs, uoliai mokosi, iš
auga i padorius žmones, susiku
ria šeimas . .. Visa, žinoma, gra
žu. kilnu, prasminga, pamoko
ma. Bet. deja, pasigendame me
ninio viso to gerumo atvaizdavi

mo, vidinės šilumos, tikrovės 
spalvų ir šešėlių. Tai lyg nublu
kę ekrano šešėliai, pralekią pa
skubomis ir nepalieką gilesnio 
Įspūdžio.

Bekraujai yra ir Aldonos šei
mos draugas Julius su daktare 
Niką. Negalėtume pasakyti, kad 
tai išgalvoti, nerealūs žmonės. 
Tačiau jie giliau neatskleisti ir 
dėlto skaitytojo dėmesio nepa
traukia. Neišnaudotas romane 
— puiki intrigos priemonė — 
meilės trikampis tarp Aldonos, 
Nikos ir Juliaus. Gaila, kai to
ki dalykai tik praskleidžiami, o 
ne vaizduojamų ir tas pats pra
skleidimas toks nublukęs, be 
ryškesnių spalvų.

Aldonos šeimos gyvenimo mo
mentai visdėlto turi bent kiek 
dinamikos. Jie geriausiai nusise
kę. Tačiau pagrindinę pusketvir
to šimto puslapių turinčios kny
gos turimo dalį užima darbovie
tės ir Aldonos darbo vaizdavi
mas. Karstų papuošalų dirbtu
vės moterų vardai tiesiog pri
trenkia, apglušina skaitytoją. 
Tai klaikus miškas, iš kurio be 
Ariannos siūlo neišeisi. Pusla
pių puslapiai perpinti siauru 
egoizmu, intrigėlėmis. pavydu. 
Kas kam pavydi, kas ko neken
čia. kas ką ir kam skundžia — 
nesuprasi, susinainiojusiu siūlų 
neišnarpliosi. Kažin ar ir pati 
autorė tam vardų labirinte su
gebėtų nepaklysti. Ir klausi, ku-
riam galui tiek vardų primalta? 
Beveik nė vienam vardui neduo
ta ryškesnės spalvos, neatskleis
tas charakteris, asmuo neindi
vidualizuotas. Tai klaikuma, ku
ri gali atgrasinti skaitvtoja. Ši
tokiai kasdienybės medžiagai ao- 
valdvti reikia talento ir įgudi
mo. Nendrė ši kartą neparodė di
desnio sugebėjimo.

Geriau oasisekė Nendrei at
vaizduoti tuos žmones, kuriuos 
iau nati aolinka Ivg išrvškino. 
individualizavo, kaip Praborius 
Jonas, io žmona Rronė. Talie- 
r>ė ... Tai antraeiliai veikėjai, 
tiems užtenka tu snalvų. kurias 
Nendrė davė. Bet nagrindiniams 
veikėjams tu spalvų reikėio dau
giau. reikėjo apšvietimo iš įvai
riu pusiu. O darbovietės berei
kalinga krovini reikėio be pasi- 
"ailėiimo mesti laukan, apvaly
ti nuo dulkiu, pasilikti tik spal
vingiausius bruožus.

O. Nendrė. AIDAS TARP DAN
GORAIŽIŲ. romanas. Viršelio 
nuotrauka Algimanto Kezio. SJ.. 
irašas A. Beieškos. Soausdino 
“Draugo” spaustuvė. 1968 m.. 
365 psl.. kaina $5.

Kanados Lietuvių 
Fondas

Nauji nariai ir Įnašai:
301. Stankus, K. $100
302. Tamošaitis, Antanas $100
303. Jankūnas, Antanas $100
304. Sakalauskas, Vincas $100
305. Pakalniškis, Kostas $100

Papildė:
Nežinomo kario Įnašą iki $230 — 

J. Vaičeliūnas $ 30, J. Rimkevičienės 
atm. iki $134 — K. V. Otto $10 ir O. 
šablauskas $5. Aukojo Birutė Gied- 
ra;tienė iš Manitobos $10.

K. Stankus pastoviai gyvena No- 
randoj. Que., dirba Red Lake. Ont.: 
aukojo Winnipege per įgal. P. Liau- 
kevičių. Dailininkai Tamošaičiai jau 
trečią šimtine Fondui atsiuntė. Be 
to, jie padovanojo aliejini paveikslą 
Fondo loterijai, kurią organizuoja 
i«ral. inž. A. Paškevičius Otavoje. A. 
Jankūnas, hamiltonietis. iteikė savo 
Įnašą per “Talkos" bankeli. V. Sa
kalauskas iš Sault St. Marie — vie
nintelis toj kolonijoj kūrėjas-savano- 
ris, pensininkas, M. Poškienės tėvas. 
(Poškos — Fondo nariai). Si įnašą 
atsiuntė įgaliotinis J. Skardis, papil
dydamas tos kolonijos Įnašą iki 
S°600. Torontiškis K. Pakalniškis — 
Lietuvių Namų ir kitų organizacijų 
rėmėjas, reguliariai mokėjo Fondui 
kas mėnesi po $10. Visiems auko
tojams Fondas nuoširdžiai dėkoja, 
laisvės Kovos Metai baigiasi, o Įna
šu trūksta dar,anie $5000 iki nor
mos. Reikia visiems sukrusti.

P. LELIS, reik. ved.

Atsiųsta paminėti
The R’ltic Review No. 35, August, 
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C Kill,TORI®JI: VEIKLOJE
kas padaryta, tikrai nepaprasta at
rodys. Todėl šiame trumpame re
portaže norime paminėti pavardes tų 
žmonių, archeologų, etnografų, isto
rikų, kurie, vadovaujami seno ir 
energingo kraštotyrininko ir žurna
listo Vinco Žilėno, ilgus metus ne
gailėjo jėgų, kad šios įkurtuvės įvyk
tų ir taptų tokiu reikšmingu mūsų 
kultūrinio gyvenimo faktu. Štai tie 
žmonės: S. Bernotienė, Z. Budrytė, 
E. Būtėnienė, A. Jankevičienė, A. 
Lisanka, B. Mažeikienė..Reporta
žą papildo dvi nuotraukos — 1863 
m. sukilėlių ginklai su vėliava ir 
augštaičių dūminė pirkia. Pagrindi
nis šio muzėjaus tikslas, be abejonės, 
buvo atkurti senąją Lietuvos istori
ją, bet ją, deja, daugiau ar mažiau 
propagandine linkme bando nukreip
ti kompartijos liūdnos praeities ir 
nelinksmos dabarties parūpinti eks
ponatai.

LATVIJOS JAUNIMO LAIKRAŠ
ČIO “Padomju Jaunatne” surengta
me Pabaltijo jaunųjų grafikų kon
kurse “Mano pasaulis” pirmąją pre
miją laimėjo kaunietis dail. A. Pake- 
liūnas už ciklo “Kauno senamiestis” 
medžio graviūras “Katedra” ir “Sv. 
Jurgio bažnyčia”. Šie jo kūriniai yra 
išstatyti Liepojoj atidarytoj kaunie
čių dailininkų parodoj “Kaunas — 
mūsų miestas”.

SOVIETŲ SĄJUNGOS valstybinė 
premija už Vilniaus Žirmūnų gyve
namojo rajono architektūrą paskirta 
projekto vyr. architektams Birutei 
Kasperavičienei, Broniui Kruminiui, 
inž. Vaclovui Zubrui ir Vilniaus na
mų statybos kombinato direktoriui 
Šmueliui Liubeckiui.

A. VYŠNIAUSKAITĖS STRAIPS
NĮ “Etnologijos dalykų mokymas ir 
tyrinėjimas Lietuvos aukštosiose mo
kyklose ir mokslo įstaigose” paskel
bė Paryžiuje leidžiamas Europos et
nologų žurnalas “Ethnologia Euro- 
paea”. Autorė . supažindina skaityto
jus su etnografijos, folkloristikos, 
muzikologijos specialistų rengimu 
Vilniaus universitete, pedagoginiame 
institute, konservatorijoje, Šiaulių 
K. Preikšo mokytojų institute, Moks
lų Akademijos istorijos instituto et
nografijos, lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto tautosakos skyriuose. 
Nemaža vietos tenka G. četkaus- 
kaitės vadovaujamam Vilniaus kon
servatorijos liaudies muzikos kabi
netui, vienintelei tokio pobūdžio ins
titucijai Pabaltijy.

KAUNO MUZIKINIAME TEATRE 
Jurgio Karnavičiaus operą “Graži
na” pastatė režisorius Stasys Dautar
tas, dirigentas Stasys Domarkas ir 
scenovaizdžius sukūręs dail. Liudas 
Truikys. Pagrindinius vaidmenis at
lieka solistai — Sofija Jonaitytė, Sta
sė Rapolienė, Judita Ušinskaitė, Jo
nas Antanavičius, Vytautas Blažys. 
Aloyzas Domeika ir Vincas Kuzaitis. 
Gražinos vaidmenyje debiutavo sol. 
J. Ušinskaitė. Į Liutauro atlikėjų 
eiles yra įtrauktas ir V. Noreika, 
šiuo metu koncertuojąs JAV ir Ka
nadoje.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
buvo surengtas literatūros vakaras 
“Poetas-amžininkas”. Žodį apie lie
tuvių poetų kūrybinius jieškojimus 
paskutiniame dešimtmetyje tarė fi
lologijos mokslų kandidatas K. Nas
topka. Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto jaunes
nysis mokslinis bendradarbis. Algi
mantas Mikuta skaitė savo “Baladę 
apie audrą”, Judita Vaičiūnaitė — 
eiles iš norvegiško ciklo, Algiman
tas Baltakis — posmus apie Nidą 
rudenį. Programoje taipgi dalyvavo 
J. Marcinkevičius, M. Martinaitis, V. 
Palčinskaitė ir S. Geda.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES FONDO pastangų ir sutelktų 
lėšų dėka S. Zobarsko Manyland 
Book leidykla išleis 600 psl. iliust
ruotą veikalą “Lithuania”. Jo sky
rius parašė penki autoriai: prof. Jo
nas Puzinas nušvietė Lietuvos pro- 
istorę, prof. Juozas Jakštas — isto
rinę dalį, dr. Albertas Gerutis — 
Lietuvos nepriklausomybės laikotar
pį, dr. Algirdas Budreckis — rezis
tenciją krašte ir veiklą užsienyje ne
priklausomybei atgauti, diplomatinės 
tarnybos šefas Stasys Lozoraitis — 
Lietuvos laisvės kovos perspektyvas. 
Kalbą peržiūrėjo ir stilių amerikie
čiui skaitytojui pritaikė leidyklos 
anglų kalbos stilistas, kuris taipgi 
yra amerikiečių enciklopedijos re
daktorius ir universiteto istorijos 
profesorius, šis leidinys bus graži 
dovana Lietuvos Laisvės Kovos Me
tams. Veikalą po $12 platins Many
land Books leidykla, bet jį galima 
iš anksto užsiprenumeruoti po $10, 
atsiunčiant čekį Lietuvos Nepriklau
somybės Fondui. Kreiptis į LNF val
dybos pirm. Emiliją Čekienę, 87-80 
96 St., Woodhaven, N. Y. 11421, 
USA.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGI
JA Čikagoje gruodžio 15 d., 4 v.p.p., 
Jaunimo Centre rengia J. Damaus
ko paskaita Kazimiero Jogailaičio pa
skelbto Lietuvos teisyno 500 metų 
sukakčiai atžymėti. Draugija taipgi 
planuoja sekančiais metais, po Ve
lykų, specialia paskaita paminėti 
Liublino unijos 400 metų sukaktį.

DETROITO MENO INSTITUTE 
Joseph Haydn, Ludwig von Beetho
ven, Frederic Chopin ir Franz Schu
bert kūrinių rečitalį surengė pianis
tas Antanas Smetona, sėkmingai kon
certavęs V. Europoje ir Čikagoje. Jis 
yra Lietuvos prezidento anūkas, sū
nus Juliaus Smetonos ir pianistės 
Birutės Nasvytytės-Smetonienės, gi
męs 1939 m. Paryžiuje. Pianinu skam
binti pradėjo motinos priežiūroje še- 
šerių metų amžiaus. 1950-56 m. mo
kėsi Klevelando muzikos mokykloje 
— Music School Settlement. Studi
jas tęsė ir bakalauro laipsnį gavo 
Niujorko Mannes muzikos kolegijo
je. Vėliau tobulinosi pas prof. Ro- 
siną Lhevine. Juilliard School of 
Music, ir 1963 m. gavo magistro 
laipsnį. Po studijų užbaigos pradėjo 
koncertuoti JAV ir Europoje, abie
juose kontinentuose susilaukdamas 
muzikinių kritikų teigiamo įvertini
mo spaudos puslapiuose.

NIUJORKO NATIONAL ARTS 
CLUB metinėje parodoje lapkričio 
10-27 d.d. dalyvavo dail. Natalija 
Jasiukynaitė su tapybos kūriniu 
“Šienapjūtė Lietuvoje”.

LIETUVOS LAISVES KOVOS ME
TUS Detroito lietuviai užbaigs gruo
džio 7 d. Lietuvių Namuose atida
roma niujorkiečio dail. Vytauto Ig
no tapybos ir grafikos darbų paro
da, kuri truks iki gruodžio 15 d. 
Po parodos atidarymo, 7 v.v.. su- 
kakuvinių metu komitetas Lietuvių 
Namų salėje rengia muz. A. Mikuls
kio vadovaujamo klevelandiečių Čiur
lionio Ansamblio koncertą.

DARIAUS-GIRĖNO KLUBAS sa 
vo veiklos 15 metų sukaktį atžymė
jo Detroito Lietuvių Namuose su
rengtu koncertu-vakariene. Progra
mą atliko svečiai iš Klevelando — 
sol. Irena Grigaliūnaitė ir Ryto Ba
bicko vadovaujamas Klevelando vy
rų oktetas. Lietuviškajai programos 
daliai atstovavo A. Račiūno “I ko
vą”, prof. B. Dvariono “Sesuo žyd
rioji Vilija”, J. Gaižausko “Prie lau
žo”, liaudies daina “Oi, dalele”, B. 
Gorbulskio “Devintoji banga”. Lie
tuvių kompozitorių kūrinius papil
dė amerikietiškų filmų melodijos, 
populiari estradinė muzika. Klevelan
do vyrų oktetas buvo suorganizuo
tas 1960 m. Detroite jis koncetravo 
jau trečią kartą.

DAIL. ROMAS VIESULAS yra pa 
kviestas į vertintojų komisiją, kuri 
atrinks visos Amerikos dailininkų 
darbus 164-tai metinei seniausios 
amerikiečių meno institucijos Aca
demy of Fine Arts parodai. Ji ren
giama 1969 m. sausio ir vasario mė
nesiais Filadelfijoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ISTORIJOS-ETNOGRAFIJOS MV- 

ZĖJUS su 170.000 eksponatų atidary
tas senuosiuose rūmuose. Neries ir 
Vilnelės santakoje, Vilniuje, Gedi
mino kalno papėdėje. Jis yra tęsi
nys 1856 m. Vilniaus universiteto 
Smuglevičiaus salėje įsteigto senienų 
muzėjaus, kurio didžioji eksponatų 
dalis buvo išsklaidyta po svetimus 
kraštus. Romas Sadauskas “Litera
tūros 4r Meno” puslapiuose rašo: 
“šimtas septyniasdešimt tūkstančių 
eksponatų! Vien apžvelgti kiekvieną 
ju — kiek laiko reikėtų. O juk do 
šituo stogu juos ne aitvarai sunešė, 
ir nesimėtė jie po kojomis Vilniaus 
gatvėse. Apeita visa Lietuva, apvaikš
čiotas vos ne kiekvienas kaimas, kiek
vienas kiemas. Rankomis išžarstyti 
piliakalniai, atidaryta šimtai kraiti
nių skrynių, išklausinėta tūkstančiai 
žmonių. Apie tai, kaip daugelis šių 
eksponatų čia atsidūrė, būtų galima 
parašyti knygą, kurią skaitytų kaip . 
detektyvą. Sukaupti fondus — tik 
darbo pradžia. Muziejininko kelias 

>— ne vien tik skruzdės triūsas. Tai 
mokslininko profesija, ne tiek ro
mantiška, kiek kasdieniška, ne tiek 
sunki, kiek didvyriška. Ir, jeigu pri
siminsime, kad prieš du dešimtme
čius, kai muziejus ėmė kurtis, ŠĮ 
darbą pradėjo Denki žmonės — ketu
ri mokslininkai ir valytoja, — tai,

R. VOKIETIJOS KOMPOZITORIŲ 
IR MUZIKOLOGŲ Sąjungos žurna
las “Beitraege zur Musikwissen- 
schaft” paskelbė vilniečio Adeoda
to Tauragio išsamų rašinį ,apie Vil
niaus konservatorijos muzikos teori
jos ir istorijos katedras, Lietuvos 
Kompozitorių Sąjungos muzikologų 
sekciją, muzikos rankraščių bei do
kumentų saugyklas, gausius lietuvių

Čikagos tarptautinės mugės lie 
tuvių skyriuje Stefanija Radvi
lienė pjausto pyragą. Toliau ma
tyti Antanas Būga ir jaunosios 
talkininkės Nuotr. E. šulaičio



Ateitininkų Žinios 6 l“L ' Tėviškės Žiburiai ♦ 1968. XI. 28 — Nr. 48 (983)

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,
$7.500 įmokėti. 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
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 Z miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmOKėti, atski
ras.. mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu • 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Mielom bičiuliui inž. MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, 
poniai LIUDMILAI, vaikams, broliams — inžinie
riams JUOZUI ir PRANUI bei artimiesiems nuošir
džiausią užuojauta reiškia —

V. K. Gapučiai

TORONTO
Lietuviu skautu veikla

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 76S-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

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautai-tės lapkr. 24 d. uniformuoti 
dalyvavo a.a. inž. M. Gvildžio laido
tuvėse. Velionis, iš vaikystės skautas, 
Toronte kurį laiką dirbo Romuvos 
komitete ir visuomet buvo uolus 
skautiškos veiklos rėmėjas.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų bendras posėdis — gruodžio 
3, antradienį, 7.30 v.v., skautų būk
le. Visų vadijų narių dalyvavimas 
būtinas.

• “Rambyno” tunto Mindaugo dr- 
vės sueiga — gruodžio 2, pirmadie
nį, 7 v.v., Šv. Jono Kr. par. salėje. 
Nuo tos dienos sueigos vyks regu
liariai kas 2 savaitės toje pačioje 
vietoje ir tuo pat laiku. Skautai dė
koja kun. kleb. P. Ažubaliui už lei
dimą nemokamai naudotis parapijos 
sale.

• “Šatrijos” tunto jaun. skaučių 
dr-vių veiklai talkina skautės J. Ko- 
belskytė ir R. Šapočkinaitė.

• Romuvos komitetas, inž. E. Rū
belio pastangomis, Niagara Falls nu
pirko dvi elektrines krosnis stovyk-

lavietės virtuvei. Pirkinius savomis 
transporto priemonėmis pas A. ir 
E. Augustinavįčius pergabeno P. Au- 
gaitis ir K. Lukošius. Pavasarį tas 
naujas krosnis jie nuveš į Romuvą. 
Komitetas taria nuoširdų ačiū Del
hi apylinkės tėveliams už didelę pa
slaugą.

• “Šatrijos” kanklininkės ir “Ram
byno” skudutininkai, vad. v.s. S. Kai
rio, lapkr. 24 d. L. V. Namuose, at
vykus Otavos tautinio muzėjaus at
stovui, į juostą įgrojo senovines lie
tuvių sutartines — 7 skudučiais, 2 
skudučiais ir kanklėmis ir 2, dai
nuojant “Varpo” moterų grupei D. 
Skrinskaitės-Viskontienės vadovybė

je, 1 dainą kanklėmis.
• Kariuomenės šventės proga 

lapkr. 24 d. “Rambyno” tunto skau
tai prie bažnyčių rinko aukas kūrė- 
jams-savanoriams. Minėjime su abie
jų tuntų vėliavomis dalyvavo jūrų 
skautai-tės.

• “Šatrijos” kanklininkės ruošia 
naują kalėdinių giesmių repertuarą. 

Giesmės bus grojamos Bernelių Mi
šių metu. Č. S.

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

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

Moka:
už depozitus-5% 
už šėrus -5'/i %

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
BLOOR — JANE, gražių plytų, šeši dideli kambariai, vandeniu-alyva 
šildomas. Garažas ir platus privatus įvažiavimas. Ideali vieta, arti po
žeminio ir krautuvių. įmokėti apie $10-12.000: skola iš 7%; prašo 
$29.000.
RUSHHOLME RD. — DEWSON naujos statybos originalus dvibutis 
(duplex), 2 atskiri gražūs butai po du miegamuosius. Dvigubas gara

žas ir geras privažiavimas. Įmokėti apie $15.000; lieka viena skola. Ga
lima tuoj užimti. Prašo apie $38.000.
BLOOR — ISLLINGTON, tik dvi minutės nuo požeminio susisiekimo ir 
krautuvių, 5 kambarių vienaaagštis su gražiai įrengtu kambariu rūsyje. 
Privatus įvažiavimas ir garažas. Prašo $29.000.

GLENLAKE — KEELE, atskiras, mūrinis, 8 kambariai, dvi virtuvės, 
naujas mūrinis garažas. Namas be skolų, atiduotas skubiam pardavi
mui. Prašo $28.500, bet gal sutiks ir už n^ažiau.
JANE — BLOOR, puikus vienaaugštis (bungalow), 5 gražūs ir švie

sūs kambariai, didelis sklypas. Du ekstra kambariai rūsyje ir atskira 
prausykla. Namas be skolų; įmokėti apie $10—15.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

L1ETUV1ŠKŲ ŠORIU 
MĖBĖJAMS

Gauname daug laiškų, prašan
čių lietuviškų sūrių. Visiems at
sakyti paskirai neįmanoma. Dėl
to pranešame, kad sūrių užsa
kymus priimame paštu.

Gyvenantieji Ontario provin
cijoj teprisiunčia su užsakymais 
certifikuotą čekį arba piniginę 
perlaidą $4.45 sumai. Gyvenan
tieji kitose Kanados provincijo
se teprisiunčia $4.50. Gaus paš
tu trijų sūrių siuntinį.

Gaminame dviejų rūšių sūrius 
— saldžius ir rūgščius,' be to, 
su kmynais ir be jų. Tad užsa
kydami būkite malonūs pažymė
ti, kokių sūrių ir kiek norite. 
Adresas:

Stouffville Creamery
Box 1120, Stouffville, Ont.
Savininkai Aloyzas ir Stasė 

Viskontai

PADĖKA
Mano nuoširdi padėka visiems už 

lankymą, gėles, įvairias dovanas ir 
laiškus mano sunkios ligos metu: 
Tėvui Pauliui, dr. McIntyre už sėk
mingai padarytą operaciją, dr. Ur- 
baičiui, dr. Valadkai, dr. Leask, se
selėms, p.p. Černiauskams, černiaus- 
kaitėms, Bušinskams, A. Bušinskai- 
tei,‘ A. Bušinskui, tėvukui, broliui 
Stasiui, p.p. Vingeliams, Kobelskiams, 
Stravinskams, R. Stravinskaitei, p.p. 
Rusliams, A. Petrauskienei, p. Stan
kevičiui, p. Domeikai, p. Kvederui, 
p. Zenkevičiui, p. Bernotaičiui, p. 
Buragui, p. Barškučiui, p. Maikui, p. 
Rakauskui, p.p. Gataveckams, And- 
ruliams, p. Laurinavičienei, p. Vasiu- 
kevičienei, p. Jasui, p.p. Greičiūnams, 
p.p. Janiuliūnams, p. Kažemekienei 
iš Vilniaus, p. Kovalskiui, p.p. Marci- 
nėnams.

Jūsų visų nuoširdumas man teikė 
stiprybės ir geros nuotaikos.

Dar kartą nuoširdus ačaū!
A. Pranckevičius

AL G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

DURIE GATVĖ, $5.000 įmokėti, atskiras vienaaugštis (bungalow), ge
ram stovyje, ant didelio sklypo, nauja apšildymo sistema, automobiliui 
privažiavimas.
VAN STASSEN GATVĖ, $10.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau atskiras 
namas apie 15 metų senumo, privatus įvažiavimas.
INDIAN RD. GATVĖ, $7.000 įmokėti, atskiras mūrinis namas, 2 virtu
vės ir 2 prausyklos, 4 kambariai pirmame augšte. Liks viena skola.
ALHAMBRA GATVĖ, $15.000 įmokėti, atskiras 3 butų namas, 14 kam
barių per 3 augštus, 2 garažai, ant atskiro sklypo, apšildymas vandeniu.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

DUNDAS — RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 9 kam
bariai, 4 virtuvės, garažas, geras įvažiavimas, geras namas, rami graži 
vieta, geros pajamos. Liks viena atvira skola.
WASAGA, 40 akrų sklypas, apaugęs gražiais dideliais lapuočiais me
džiais, prie gražiu krantų, gražios, didelės upės, pasakiškas vaizdas; 
kaina $390.00 už akrą. Galima pirkti dviem po 20 akrų. Tinkama vieta 
stovyklavimui.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 įmokėti, mūro, 11 kambarių, 4 vir
tuvės, geros pajamos, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Liks viena 
skola; kaina $30.000.
JANE — ANNETTE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, gražių plytų, 6 
kambariai per 2 augštus. garažas. Labai švarus namas.
BLOOR — ST. GEORGE ST, $25.000 įmokėti, 5 butų pastatas. Kiek
vienas butas turi po 3 miegamuosius, skubus pardavimas.

J. KUDABA

SPORTAS LIETUVOJE
Sočyje pasibaigė Sov. Sąjungos 

profsąjungų daugiakovių varžybos. 
N. Kvietkauskaitė moterų penkiako
vėje buvo antra ir pasiekė naują 
Lietuvos rekordą. Ji surinko 4527 
taškus. Senas rekordas buvo 4451 ir 
priklausė jai pačiai.

Lietuvos šachmatų meisteriui V. 
Mikėnui pasaulinės šachmatų olim
piados metu Lugane buvo suteiktas 
tarptautinio šachmatų teisėjo titu
las. V. Mikėnas parašė gausiai 
įliustruotą knygą “Šachmatų teori
ja ir praktika”.

Mokyklų lengvosios atletikos var
žybose, kurios įvyko Sočyje, gerai 
pasirodė kaikurie Lietuvos jaunieji 
lengvaatlečiai. Salia kelių pergalių, 
pasiekti ir du Lietuvos rekordai. 
Kaunietis V. Žukauskas pasiekė re
kordą 400 m. kliūtiniame bėgime. Jo 
laikas — 56,0 sek. A. Kantakevičius 
1500 m. nubėgo per 4:23,0. Tai irgi 
naujas Lietuvos rekordas.

Sov. Sąjungos profsąjungų krepši
nio turnyre kol kas gerai sekasi 
Kauno Žalgiriui, kuris pasiekė 3 per
gales: įveikė Rygos VEF 68:60, Tbi
lisio Burevestniką 64:61 ir jaunių 
rinktinę 86:62.

Žalgirio krepšininkai Varšuvoje 
įvykusiame tarptautiniame krepšinio 
turnyre laimėjo I vietą; nugalėjo 
bulgarų červena Znamia 66:61, len
kų Slionsk 71:65, lenkų Legija 82:59.

Jauni Lietuvos krepšininkai S. Pat- 
kauskas, A. Šidlauskas ir A. Linke
vičius buvo pakviesti į Sov. Sąjungos 
rinktinę rungtynėms su Leipcigu.

SPORTAS VISUR
Meksikos olimijadoje daugiausia 

žiūrovų sutraukė futbolo varžybos — 
530.000. Toliau sekė lengv. atletika 
— 370.000, krepšinis — 200.000, gim
nastika — 88.000, plaukimas — 86.- 
000. Mažiausiai žiūrovų turėjo bu
riavimas — 1.400.

Davis taurės tarpzoninių lauko te
niso varžybų baigmėje amerikiečiai 
įveikė indiečius 4:1. Kalėdų švenčių 
metu amerikiečiai kviečia persirung- 
ti pereitų metų laimėtojus austra
lus. Iki šiol australai šią taurę yra 
laimėję 23 kartus ir amerikiečiai 20.

Filmas apie praėjusią Meksikos 
olimpijadą pasirodys 1969 m. pava
sarį. Jis bus 530,000 metrų ilgumo, 
šalia to bus trumpieji filmai apie 
atskiras sporto šakas.

Kanadai nepasisekė atrankinėse 
pasaulio futbolo pirmenybių rung
tynėse. Po geros pradžios pirmame 
rate nugalėjo Bermuda 4:0 ir JAV 
4:2; antrame rate sužaidė lygiomis 
su Bermuda 1:1 ir pralaimėjo JAV 
0:1. JAV šioje grupėje laimėjo I 
vietą pasiekusi 3 pergalės. Jai teks 
žaisti su Gvatemala ir šių rungty
nių nugalėtojas pateks į pasaulines 
futbolo pirmenybes 1970 m. Meksi
kos mieste.

VYČIO ŽINIOS
Buvusiam ilgamečiui klubo pirmi

ninkui Pranui Gvildžiui, jo broliui 
Mikui mirus, reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Vyčio krepšininkėms Rūtai ir ži
butei Gvildytėms ir stalo tenisinin
kui Mikučiui Gvildžiui, jų tėveliui 
mirus, reiškiame gilią užuojautą.

LSK Vytis
B-C lygos sekančiais krepšinio 

rungtynes Vyčio jauniai žais gruo
džio 8 d., 2.30 v. Woodgreen salėje 
su latviais. Po to vytiečiais žais sau
sio 5 d., 2 v. Prisikėlimo par. salėje 
su Tridents. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Aušros tradicinis parengimas — 
priešadventiniai šokiai — šį šešta
dienį, 7.30 v.v. Prisikėlimo audito
rijoje.

Sį sekmadienį, 12.30 v., Aušros vy
rai žais su estais ir po jų. 2 v., Auš
ros jauniai — estų jauniai.

Praėjusios sekmadienio rungtynė
se Aušros vyrai pralaimėio Andys 
komandai 73:99. žaidė: Stonkus 31, 
Tamulionis 8, Žaliauskas 4, Kušne- 
raitis 4, Genys 6, Eižinas 20, Starku- 
tis, Sapijonis, Jagminas.

Stalo teniso lygos rungtynėse jau
niai laimėjo 10:0, o veteranai — 6:4.

Mergaičių CYO lygos krepšinio 
rungtynės pradedamos šią savaitę, 
žais 4 aušros komandos: mergaičių 
A (Junior), mergaičių B I, mergai
čių B II (Juvenile) ir mergaičių D 
(Bantam).

ĮSIJUNGIMO MENŲ PROGRA
MA. Seštad., lapkričio 30, L. V. Na- 
muose: 9 v. — registracija (mokes
tis — $1.00); 9.30 — atidarymas; 
9.45 — pirmoji paskaita ir po to 
pasikalbėjimas — diskusijos (prof. 
R. Vaštokas); 11.00 — antroji paskai
ta ir diskusijos (mokyt. P. Balčiū
nas); 12.30 — pietūs; 1.30 — trečio
ji paskaita ir diskusijos (Seselė Vik
torija); 3.00 — ketvirtoji paskaita 
(A. Saulaitis, SJ). Visa šeštadienio 
programa skiriama tik gimnazis
tams.

Visų globėjų iš Toronto ir iš kitur 
atvykusių bendras posėdis įvyks tuoj 
po paskutinės paskaitos. Posėdį šau
kia MAS centro valdybos pirm. R. 
Laniauskas. Visi globėjai privalo po
sėdyje dalyvauti. 7.30 v. — jaunimo 
šokiai St. Josoph’s gimnazijos salėje 
Islingtone. Įėjimas — $1.25.

Visoje programoje ir šokiuose 
kviečiami dalyvauti ir neateitininkai.

Sekmadienį, gruodžio 1: 10 v. — 
Mišios Prisikėlimo par. bažnyčioje, 
kuriose ateitininkai jaunučiai, jau
nesnieji, vyresn. moksleiviai ir stu
dentai dalyvauja organizuotai su vė
liavomis. Mišių metu gieda jaunimas 
pritariant gitarom.

Po Mišių Prisikėlimo par. mažojoj 
salėj bendri pusryčiai, į kuriuos 
kviečiami ir jaunesnieji ateitininkai. 
Po pusryčių toje pačioje salėje ofi
cialus Įsijungimo dienų uždarymas 
ir iš kitur atvykusių kuopų atstovų 
pranešimai. Oficialiame uždaryme 
kviečiami pasilikti ir suinteresuoti 
tėvai.

Visi tėvai prašomi sekmadienio ry
tą prieš Mišias atnešti sumuštinių 
ar pyragaičių. Pusryčius tvarko Ilo
na Janeliūnaitė.

Giedojimo (Folk Mass) repetici
jos — šį penktadienį, 6.30 v., L. V. 
Namuose ir sekmadienį, 9 v., muzi
kos studijoje. Visi kviečiami daly
vauti.

Sekmadienio rytą, 9.30 v., visi pri
valo jau- būti salėje. Mergaitės da
lyvauja uniformuotos. Vyr. mokslei
viai ir studentai, davę įžodį, užside
da juosteles.

“Pirmyn Jaunime”, ateitininkų 
moksleivių neperiodinis laikraštėlis, 
bus platinamas po visų Mišių šį sek
madienį. Prie Šv. Jono par. bus pla
tinamas kitą sekmadienį.

Sportiniai marškiniai (sweatshirt) 
su užrašu “Lithuanian Power” bus 
pardavinėjami šeštadienį ir sekma
dienio rytą. Tai savotiškas Lietuvos 
vardo garsinimas. Kaina — $3.75.

Studentai ateitininkai yra pasiry
žę irgi aktyviai dalyvauti Įsijungimo 
dienose. Sekantis studentų susirin
kimas — gruodžio 5 d. pas Ant. 
Bušinską.

Berniukams, virš 16 m., rekolekci
jos įvyks King City pas Tėvus augus- 
tinij onus. Prasidės penktadienį, gruo
džio 6 d., 7 v.v., ir baigsis sekmad., 
gruodžio 8 d., 2 v. Angliškai kalbės 
jaunas vietinis kunigas ir lietuviškai 
porą pasikalbėjimų turės kun. G. Ki- 
jauskas, SJ. Kainuoja $12. Registruo
tis šią savaitę pas Algį Žabą arba 
Paulių Kolyčių.

Ryšium su Įsijungimo dienomis nu
matoma nemaža išlaidų. Vyr. moks
leiviai nuoširdžiai laukia aukų iš įver
tinančių jaunimo darbą.

Jaunesniųjų berniukų ir mergaičių 
susirinkimų šį sekmadienį, gruodžio 
1, nebus.

Inž. Myk. Gvildžiui staiga atsisky
rus su šiuo pasauliu, visi Toronto 
ateitininkai dalinasi liūdesiu ir jun
giasi maldoje su jaunimo veikėja 
“Šatrijos” tunto tuntininke L. Gvil- 
diene ir jos šeima.

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 
mokežiaL
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- i 
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 m 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
PR. KERBERIS

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 n A 14 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PZlfrZl/ylA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME 
5% už depozitus 
5Y2% už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGTCTUS 
na?ai valdžios nustatvfa norma — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARTŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir* 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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

Bloor Autorite Garage S
■■ MUS L..................................................................  I — ■■■■ 1 —-

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

PADĖKA
Grįžęs iš ligoninės po operacijos, 

pasijutau daug kam skolingas pa
dėką už man parodytą nuoširdumą 
ligos metu. Daug kas mane guodė 
ir padėjo pakelti sunkią bei skau
džią operaciją. Pirmiausia nuoširdus 
ačiū dr. C. Knowlton už padarymą 
sunkios, bet sėkmingos operacijos, 
dr. A. Valadkai už nuoširdžią prie
žiūrą ligoninėje, dr. W. Jones už 
globą prieš operaciją ir po jos. Taip 
pat ačiū Tėvui Pauliui, OFM, už dva
sinę paguodą bei paramą. Ypatingas 
ačiū mielajam mano broliui Antanui 
už taip rūpestingą lankymą ligoninė
je bei globojimą namuose. Labai dė
kingas esu mane lankiusiem, apdo- 
vanojusiem gėlėmis ir kitomis dova
nomis: Olgai ir Albinui Starkam, J. 
čiegiui, p.p. Bemotaičiam, Baltrū
nam, Vingeliam, Vaišnoram, Juozai
čiam, Kaliukevičiam, Brokam, Valai
tienei (ir poniai, kurios pavardės ne
žinau), J. Greičiūnui, K. Žebrauskui, 
V. Buragui.

Viskas lengviau pakelti, kai yra 
užjaučiančių, suraminančių širdžių. 
Jų aš visą gyvenimą neužmiršiu. Tad 
dar kartą visiems nuoširdus ačiū.

Juozas Baltrušaitis
— IB I—i 9^

BAYVIEW GLEN
(FINCH & LESLIE)
$3.900 ĮMOKĖTI •

NAUJI 3 IR 4 MIEGAMŲJŲ 
NAMAI.

* užbaigti žeimot kambariai

* ctiklinėt tu veriamo* dury* j 
kiamg

* natūraliu akmeny židiniai

* dvi prautyklot

* arti prie mokykly, apsipirkime 
ir TTC

Skambinti - VIC. BARTUSEVIČIUS

EDWARD NELSON R. E.
(BROKER) LTD. TEL. 222-2164

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

$8.000 ĮMOKĖTI, Royal York-Bloor, vienaaugštis (bungalow), arti paže- 
minio, 5 šviesūs dideli kambariai, plytinis, nauja šildymo krosnis, pri
vatus įvažiavimas; turi būti parduotas, nes savininkas nusipirko naują 
namą.
$5.000 ĮMOKĖTI, 10 akrų gražios žemės arti Bolton, OnL 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, motelių
Įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
Ir 

SKANUMYNAI

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

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

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Rinrfžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir Ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 382^777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: SL Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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negu bet kur kitur. Už tai jis dėko
jo par. klebonui kun. Stankevičiui

KANADOS ĮVYKIAI ŠYPSENOS

AFDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ o 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

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

TELEFONAS LE 1-6 1 65. . 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
kas divizijas, reikia “rūpintis, 
lietuvybe priaugančioje kartoje ne
išblėstų, kol sulauksime laisvės tri
mito”. Jis ragino remti Lietuvių 
Fondą, nes šio Fondo pinigai eina 
kultūriniams reikalams — švietimui, 
auklėjimui jaunimo, kuris ateityje 
bus kovotojas už Lietuvos laisvę. Mi
nėjimą'surengė LB Cicero apyL val
dyba, kurios pirm. G. V ai a n tina s ati
darė minėjimą. Sveikinimo žodį tarė 
LB Čikagos apygardos valdybos pirm. 
A. Juškevičius. Meninėje dalyje pa
sirodė sol. Armonienė, kuri, akom
panuojant A. Prapuolenytei, sudai
navo 5 dainas. Taip pat dainavo A. 
Prapuolenytės vadovaujamos Cicero 
ateitininkės.

kad EDMUNDAS JUSKYS, naujasis 
sovietų ambasados Vašingtone tar
nautojas, kuris pakeitė ten anksčiau 
ilgą laiką rusams tarnavusį Vytau
tą Zenkevičių, pirmą kartą aplankė 
Čikagą. Jis čia pasakė kalbą sovie- 
tų-amerikiečių draugijos parengime, 
buvo susitikęs su raudonaisiais lie
tuvių veikėjais, aplankė jų “Mildos” 
salę, matėsi su nevienu tautiečiu iš 
naujai atvykusiųjų, ypatingai tokių, 
kurie nori atsikviesti iš Lietuvos gi
mines ar ten apsilankyti.

ir seselėm kazimierietėm. Susirin
kimo pirm. A. Markelis išreiškė J. 
Kreivėnui, vadovaujančiam mokyklai 
jau 18 metų, padėką. Buvo renkamas 
naujas tėvų komitetas, kurio parei
ga — užtikrinti finansinį pagrindą 
mokyklai egzistuoti. Į jį išrinkti: A. 
Markelis, N. Baronienė, R. Končie
nė, p. Žygienė, p. Alšauskas, Ed. 
Šulaitis. Pažymėtina, jog šioje mo
kykloje lietuvių kalbos šiemet mo
kosi 117 mokinių, nors kiek nejau
kiai nuteikia faktas, kad kiekvienais 
metais jų skaičius mažėja.

Atkelta iš 1-mo psl. Skotas motelyje

n IRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

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.

PO “MOŠŲ SPARNŲ” (evangeli
kų žurnalo) bendradarbių ir skautų 
dailininkų parodų Čiurlionio Galeri
joje atidaryta Antano Nako kūrinių 
paroda. Lapkričio 16 d. susirinkęs 
gana gausus tautiečių būrys matė 
šio labiau muzikos srityje pažįsta
mo dailininko darbus, kurių didelė 
dalis maloniai nuteikia. Tai jau ne-

CICERO LIETUVIAI džiaugiasi, 
jog čia yra viena iš trijų Amerikos 
lietuviškų parapijų mokyklų, turin
čių lituanistikos pamokas reguliarių 
pamokų metu kiekvieną dieną. Tie
sa, tos pamokos nėra ilgos — po 
pusę valandos kasdien, tačiau tai 
yra beveik didžiausias atsiekimas 
esamose sąlygose. Lapkričio 17 d. 
įvykusiame Cicero Sv. Antano par. 
mokyklos lituanistinės klasės moki
nių tėvų susirinkime pranešimą pa
daręs vedėjas Juozas Kreivėnas tei
gė, jog Cicero mieste sąlygos dėsty
ti lietuvių kalbą yra žymiai geresnės,

MIKALOJAUS IVANAUSKO “lieps
nos tapybos” darbų paroda vyksta 
nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 15 
d. Illinois Technologijos Instituto 
studentų salėje, čia iškabinti 36 dar
bai. Ryšium su šia paroda didžiulė 
mokykla (8000 studentų) išleido pla
tų pagarsinimą apie M. Ivanauską ir 
jo kūrybą.

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

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios 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.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

EDUARDAS CINZAS, gyvenantis 
Belgijoje, atvyko pas savo artimuo
sius į Country Side miestelį netoli 
Čikagos ir čia žada praleisti apie du 
mėnesius. Jis yra pažįstamas iš no
velių, atspausdintų Londone išleisto
je “Antroje Pradalgėje” ir “Ketvir
toje Pradalgėje”. Jis taip pat yra 
redagavęs Belgijos lietuvių laikraštį 
“Gimtąją Šalį”, dalyvavęs visuome
ninėje veikloje. Dabar Belgijos lie
tuvių veikla yra sumažėjusi iki mi
nimumo, nes lietuvių labai mažai be
liko. Ir pats Cinzas ateityje yra pa
siryžęs apsigyventi Amerikoje.

LIETUVIAI STALIAI 
mioniai 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 Ros. tel. LE 6-5363
*** THH ■ na u —

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

A&B TAILORS
Sav. A. B. Beresnevičius

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

inga nuotaika jūsų pa-

gimuose.

ON

NO PRODUCTION
SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

PRODUCE OF POLAND

RENKITE IŠKILMES
SENOSIOS TRADICIJOS
DVASIOJE

ODUCED

POLAND

nepaprastai puikūs gėn-
importuoti tiesiai iš jų

■ lybos krašto, sudarys iš-

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Rūta Kil- 
monytė, Holyvudo aktorė, bus tra
dicinės Jaunimo Centro vakarienės 
pranešėja. Jau telkiamos lėšos Jau
nimo Centro praplėtimui. — Latvi

jos nepriklausomybės 50 m. sukak
ties paminėjimas Čikagoje įvyko lap
kričio 17 d. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Alfredas Berzins, vienintelis iš
eivijoje gyvenąs Latvijos paskutinės 
vyriausybės ministeris. — Rašytojo 
Aloyzo Barono romanas anglų kalba 
“Third Woman” buvo aprašytas 
“Chicago Tribune” knygų skiltyje 
lapkričio 11 d. — J. Kreivėnas ir J. 
Dainauskas vadovauja Lietuvoje lei
džiamų knygų knygynui, kuris yra 
Įsikūręs J. Kreivėno name Cicero 
mieste. Jie perėmė lietuviško sky
riaus knygas iš Čikagoje užsidariu
sio sovietinio knygyno. Laukiama 
naujų knygų siunta.

riams lėktuvą, kuris pakeistų 
senstančius amerikiečitĮ kon
strukcijos naikintuvus ir bom
bonešius. Ši mintis susilaukė pri
tarimo, nes tokių lėktuvų gamy
ba duotų darbo minėtųjų kraštų 
aviacijos įmonėms. Kanados biu
džeto deficitas krašto apsaugos 
ministerj L. Cadieux privertė pa
keisti nuomonę. Kanada šio pla
no įgyvendinime nedalyvaus, nes 
numatytos $2 bilijonų išlaidas 
ateityje gali pasiekti $5 bilijo
nus. Tokia suma Kanadai būtų 
perdidelė.

“Look” žurnale William Brad
ford Huie paskelbė M. L. Kin
go nužudymu kaltinamo James 
Earl Ray atsiminimus, kuriuose 
jis pasakoja apie susitikimus su 
valdžios įstaigos tarnautoja Ota
voje. Šios su savo vyru išsisky
rusios moters pavardė buvo nu
tylėta, bet ją be ypatingo vargo 1 
surado RCMP. Kanados vyriau
sybės atstovas pareiškė, jog po
nia Claire Keating nebus atleista 
iš tarnybos, nes ji nežinojo, kad 
jos naujasis draugas įtariamas 
žmogžudyste. Šią moteriškę ge
rokai sukompromitavo jai gar
bės nedarančios intymios deta
lės, paskelbtos “Look” pusla
piuose. Teisminėn atsakomybėn 
federacinė vyriausybė patraukė 
Toronto Kennedy Travel Bureau 
kelionių agentūros vadovą Hen
ry Moos, kuris parūpino J. E. 
Ray kanadiška pasą. Su šiuo pa
su J. E. Ray išskrido į Europą.

Atvažiuoja škotas automobi
liu į motelį.

— Kiek kainuoja kambarys?
— Aštuoniolika šilingų.
— Pusryčiai?
— Astuoni šilingai.
— Kiek garažas?
— Nieko.
— Tai aš imu garažą, o per

nakvosiu ir užkąsiu automobily
je, — apsisprendė škotas.

Taupūs žmonės
Kartą pas žymų prekybinin

ką užėjo į svečius jo nuolatinis 
klientas. Pavakarieniavę jiedu 
susėdo užstalėje pasikalbėti, 
šeimininkas užgesino lempą ir 
tarė:

— Nėra reikalo veltui degin
ti žibalą; kalbėti mudu galim ir 
tamsoj.

Po ilgoko pokalbio svečias pa
kilo eiti namo. Šeimininkas no
rėjo uždegti lempą.

— Palauk, — sulaikė jį sve
čias. — Bekalbant aš nusimo
viau kelnes, kad jos veltui ne- 
sitrintų...

(Iš bulgarų humoro)
Niekas nedingsta

Pacientė, išliejusi gydytojui 
neapsakomai ilgus negalavimus, 
pagaliau guodžiasi:

— Prieš čia ateidama, jutau 
baisų galvos skausmą, kuris da
bar dingo be pėdsakų.

— Nedingo, nes dabar man 
pradėjo galvą skaudėti, — at
sakė gydytojas. Parinko Pr. Al.

ND BOTTLED Iškaba prie bažnyčios
“Nori patekti į dangų? Ateik 

skridimui pasitreniruoti pas 
mus”.

Tel. 531-1432
VYRŲ IR JAUNIMO MODERNI DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ MADŲ DRABUŽIŲ 
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, paikus lietuviški projektai

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 2-519

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

Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis.

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE

Sav. A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne LE 1-6165

NAUJAS SKYRIUS:
J. Dambrausko sporto reikmenų 

krautuvėje, 295 Roncesvalles Avė.

Čia parduodamos ir lietuviškos 
muzikos plokštelės

ALL SEASONS 
323 Lakeshore Rd. 

Savininkas
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

TRAVEL AGENCY
East, Port Credit, Ont.
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

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.
□utovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
/isų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt. 

5?" Atidaryta kasdien iki 7 v.v. šeštadieniais iki 2 v.p.p.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE , , , „ _ ,

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs'Specialistas su ilga praktika.

1000 Colleae St., • LE. 1 -3074 • Sav. P. Uzbali»

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRTULIONYTĖ 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St. W. (prie Keele) 

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ
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 ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

NOTARAS

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

(jėjknos iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo loikos: kasdien nuo 10 yj. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-6 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. Ir sekmadienius.

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

OKULISTĖS
■X.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. L U NS K Y, 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 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš

kus automobilių pataisymus.
Patepimus ir alyvos kettimuš.

Prieš pirkdami vartotus 
automobilius atvežkite patikrinimai 

nurodysime visus trūkumus 
ir duosime patarimus.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS 
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuviu* aptarnauja Jonas Jurėnas. 

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

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT.

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

and i m a, i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudi: o įstaiga

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

769-4612
769-4131
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Sv. Jone Kr. par. žinios
— šį sekmadienį — parapijos įsi

kūrimo 40 metų sukakties minėji
mas: 5 v.p.p. koncelebracinės padė
kos pamaldos už visus šios parapi
jos steigėjus, geradarius, gyvus ar 
mirusius. Pamokslas — kun. dr. J. 
Gutausko. Tuojau po pamaldų para
pijos salėje vaišės su sveikinimais 
ir menine programa. Pagrindinį žo
dį pasakys par. tarybos pirm. inž. H. 
Lapas. Į iškilmes pakviestas J. E. 
vysk. F. V. Allen. Pakvietimus į vai
šes prašome įsigyti iki šio penkta
dienio. Pamaldos sekmadienio rytą 
— įprasta tvarka: 10, 11 ir 12 vai.

— Lapkričio 23 d. iš par. bažny
čios palaidotas a.a. inž. Mykolas Gvil
dys. Koncelebracinių pamaldų metu 
grojo smuiku Stp. Kairys. Velionies 
žmonai, vaikams, broliams ir visiems 
artimiesiems — Viešpaties stipry
bės.

— Mirus a.a. Vincentui Girdaus- 
kui, velionies žmonai ir vaikams bei 
jų šeimoms nuoširdi užuojauta.

— Lapkričio 23 d. parapijos jauni
mo choras, vadovaujant kun. J. Staš
kevičiui ir keletui choristų tėvelių, 
turėjo iškylą gamtoje.

— Šią savaitę lankomasi: Kenneth, 
Abbott, Humberside, Mountview. 
Oakmount ir High Park Ave.

— Iškilmingomis pamaldomis pra
ėjusį sekmadienį pagerbti Lietuvos 
laisvės kovotojai. Pamaldų metu kū
rėjai savanoriai rinko aukas savo 
ginklo draugams invalidams V. Vo
kietijoje.

— N. Metų sutikimo parengimą 
par. salėje šiais metais rengia para
pija ir Šv. Jono Pašalpinė Draugija.

— Šį sekmadienį per rytines pa
maldas bus išdalinti apylinkės val
dybos vokeliai solidarumo metiniam 
įnašui surinkti. Bendruomenės rink
liava įvyks sekmadienį, gruodžio 8 
dieną.

— Šį sekmadienį 11 vai. pamaldo
se prisimenamas a. a. Karolis Bal
čiūnas; trečiadienį — gruodžio 4 d., 
8 v.r., pamaldos už a.a. Aleksandrą 
Urboną.

Laisvės paminklo ir kapinių 
kaplyčios gelžbetonio darbai tę
siami toliau. Koplyčios statybai 
po $100 paaukojo J. Maniuška 
iš Toronto ir M. Šibilskis iš 
Hasppeler, Ont.

A. a. Vincas Girdauskas, 64 
m., lapkričio 23 d. mirė šv. My
kolo ligoninėje širdies smūgiu. 
Iš profesijos jis buvo veterina
rijos gydytojas, kilęs iš Vilkijos. 
Palaidotas lapkričio 26 d. iš 
Prisikėlimo bažnyčios lietuvių 
kapinėse. Paliko žmoną, dukrą 
dr. Gražiną ir sūnų Vytautą.

Akademikų Draugija rengia 
paskaitą lapkričio 30, šeštadieni, 
7.30 v.v., Prisikėlimo muzikos 
studijoj. Kalbės dr. Br. Vaške
lis tema “Šių dienų Lietuva 
skaidrėse”. Paskaitininkas yra 
gyvenęs Toronte ir studijavęs 
Toronto universitete. Dabar jis 
profesoriauja Lafayette College, 
Easton, Pa. Dėsto slavistiką. 
Rengėjai kviečia visuomenę pa
siklausyti jo įspūdžiu.

PADĖKA
Mūsų mylimam Tėveliui, seneliui ir uošviui A t A KAROLIUI 

BALČIŪNUI mirus, susilaukėm daug užuojautos bei dėmesio iš visuo
menės pusės. Reiškiame ypatingą padėką kun. klebonui P. Ažubaliui 
už parodytą nuoširdumą skausmo valandose ir už visas religines 
apeigas. Taip pat nuoširdžiai dėkojame Tėvui Pauliui Baltakiui, OFM, 
ir kun. dr. P. Gaidai už dalyvavimą religinėse apeigose, sol. V. Veiri- 
kaičiui už gražias giesmes Mišių ir laidotuvių apeigų metu.

• Jaučiame gilią padėką visiems, pareiškusiems mums užuojautą 
asmeniškai ir spaudoje, dalyvavusiems vakariniuose susitelkimuose 
laidotuvių namuose, pareiškusiems pagarbą Velioniui ir palydėju- 
siems jį į amžino poilsio vietą Sv. Jono lietuvių kapinėse, Port Credit, 
Ontario.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas palengvino mums pakelti šį 
sunkų gyvenimo smūgį —

Duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai

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

§V. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
gauta: Pulgis Andriušis, Rinktiniai 
Raštai, I d., kaina $5.00 (kietais vir
šeliais); A. Rūta, Prisikėlimas, ro
manas. $3.75 (kietais viršeliais); G. 
Tulauskaitė. Vakarinė banga, lyri
ka, $2.00. Įvairios lietuviškos kalėdi
nės kortelės. Naujausia plokštelė — 
“Arias and Songs”, Janina Liustikai- 
tė. Kaina $6.50. Knygynas veikia sek
madieniais, nuo 11 v.r. iki 1 v.p.p.

REIKALINGA vyresnio amžiaus 
moteris pusiau invalidės moters 
priežiūrai ir lengviems namų dar
bams. TeL 763-1894, po 6 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.

Prisikėlimo par. žinios
— Pr. sekmad. iškilmingai pami

nėta kariuomenės diena, šv. Mišiose 
organizuotai ir su vėliava dalyvavo 
savanoriai kūrėjai.

— šį sekmadienį, Mišiose 10 v. or
ganizuotai dalyvauja Toronto ateiti
ninkai ir jų svečiai iš Kanados ir 
JAV. Organizuotas jaunimas bažny
čioje užima rezervuotas vietas.

— Nuoširdžią užuojautą reiškia
me: mirus a.a. Mykolui Gvildžiui — 
jo žmonai, vaikams, broliams, jų šei
moms ir artimiesiems; Lietuvoje mi
rus a.a. Kazimierui Balaišiui — sū
nui Linui ir artimiesiems; mirus a.a. 
Vincui Girdauskui — žmonai, dukrai, 
sūnui Vytui, sūnėnui Vyt. Balčiūnui, 
jų šeimoms ir artimiesiems.

— Trečiad., 7.30 v., Mišios už a.a. 
M. Danisevičienę, užpr. vyro; 8.20 v.
— už a.a. Kazį Balaišį, užpr. sūnaus 
Lino; ketvirtad., 7.30 v. — už a.a. 
Juozo ir Reginos vėles, užpr. p. Ig
natavičiaus; penktad., 7.30 v. — už 
a. a. J. Dubinską, užpr. artimųjų; 
šeštad., 7.30 v. — už a.a. G. Indri- 
šiūną, užpr. V. A. Bubelių kaip užuo
jauta šeimos nariams; 8.30 v. — už
а. a. Pr. Sodonį, užpr. Ant. Sodonio 
šeimos; 9 v. — spec, int., užpr. p. 
Murauskų; at. sekmad., 9 v. — treti
ninkų int.; 10 v. — už a.a. V. Karta - 
vičienę, užpr. artimųjų; 11.15 v. — 
už a.a. B. Mačiulevičienę, užpr. duk
ros 8-tųjų mirties metinių proga; 
12.15 v. — už a.a. A. Klevinienę, 
užpr. sūnaus ir dukrų 5-tųjų mirties 
metinių proga.

— Vėlinių novenos Mišios — iki 
lapkričio pabaigos 8 v. r.

— Pr. sekmad. T. Ambrozijus buvo 
išvykęs į London, Ont. pavaduoti ser
gančio-klebono.

— Šį sekmadienį — mėnesinė rink
liava par. skoloms sumažinti.

— Tretininkų mėn? susirinkimas
— šį sekmadienį, po paskutinių Mi
šių.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— kas sekmadienį po 10 v. Mišių L. 
V. Namuose. Katechetinės pamokos
— kas sekmad. po 10 v. Mišių — 
I-IV sk.; an trad., 4.30 v. — V ir VI 
sk.; ketvirtad., 4.30 v. — Vll-Vin sk. 
Visos pamokos — L. V. Namuose. 
Religijos pamokos gimnazistams — 
kas sekmad. po 10 v. Mišių muzikos 
studijoje.

— Lituanistinis seminaras — kiek
vieną penktadienį, 7 v. vak., parapi
jos namuose.

— Pensininkų laisvavakaris — ant
radienį, lapkr. 26 d., 6.30 v.v. parodų 
salėje. Bus rodomos skaidrės iš ke
lionės po Europą. Visi vyresnieji ma
loniai kviečiami atsilankyti.

— Chorų repeticijos: suaugusių — 
ketvirtad., 7.30 v.v.; vaikų — penk
tad.. 6.30 v.v.; stud, berniukų — sek
mad., 12 vai.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos vyrams ir vaikinams — gruodžio
б, 7 ir 8 d.d. Vedėjas — Tėv. G. 
Kijauskas, SJ. Registruotis pas V. 
Sondą RO 9-0671 arba V. Kolyčių 
LE 4-5586.

— Kt. sav. lankomos šeimos Bart
lett Ave., High Park Ave., Quebec 
Ave., Salem Ave. ir Shanly St.

Lietuvių liaudies dainų užra
šymą magnetofono juoston To
ronte lapkričio 23 savaitgalyje 
tęsė toliau Kanados valstybinio 
muzėjaus atstovas p. Peacock ir 
talkininkai, vadovaujant muzi
kei D. Rautinš. Buvo įrašytos 
sutartinės, paruoštos muz. D. 
Skrinskaitės, skudučių bei kank
lių muzika, paruošta Stepo Kai
rio ir kt. P. Peacok, muzikas, 
jau kelinti metai užrašinėja 
taut, grupių dainas. Jis pareiškė, 
kad lietuvių dainos esančios la
bai gausios ir turtingos.

Dr. Liuda R. Kuolaitė susi
žiedavo su Zenonu R. Punkriu, 
gyv. Minneapolyje, JAV. Ten jis 
dirba švietimo vadyboje kaip pa
tarėjas. Anksčiau jis gyveno To
ronte ir kartu su dabartine su
žadėtine baigė gimnaziją. Susi
tikę po 12 metų, jiedu sutarė 
sukeisti žiedus. Jungtuvės nu
matomos 1969 m. liepos mė
nesį.

LAPKRIČIO 30, ŠEŠTADIENI, SV. JONO KRIKŠTYTOJO 

PARAPIJOS SALĖJE SALPOS 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

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

auditorijoje (Bloor-Brock) 
Vilniaus operos solisto 

VIRGILIJAUS. NOREIKOS 

atsisveikinimo koncertas
NAUJA PROGRAMA

Solistui akompanuoja Vilniaus operos koncertmeisterė 
ŽANETA NOREIKIENE

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

Howard kampas ir prie įėjimo.

Tautiniai lietuvių drabužiai 
(aprengtas manekenas) lapkričio 
21 d. įteikti valstybiniam Ka
nados muzėjui Otavoje. Įteiki
mo iškilmė įvyko Toronte dr. J. 
ir A. Sungailų erdviame bute, 
dalyvaujant muzėjaus atstovams 
ir gausiam būriui lietuvių parei
gūnų. Pirmiausia žodi anglų kal
ba tarė KLB pirm. dr. S. Čepas,, 
išreikšdamas padėką muzėjaus 
atstovams už atvykimą, dr. J. ir 
A. Sungailoms už taut, drabužių 
finansavimą, A. ir A. Tamošai- 
čiams už išaudimą, D. Rautin- 
šienei už talką muzėjui ir ryšių 
palaikymą bei visiems prie to 
projekto įvykdymo prisidėju- 
siems. Dr. J. Sungaila, projekto 
mecenatas, savo kalboje pažy
mėjo, kad muzėjui skirtas ekspo
natas yra simbolis lietuvių kul
tūros ir jų įnašo į Kanados gyve
nimą. Valstybinio muzėjaus tau
totyros skyriaus direktorė dr. C. 
Roy, prancūzų kilmės, pasakė 
ilgesnę kalbą, išreikšdama padė
ką lietuviams už dovaną, ypač 
D. Rautinšienei, kurios dėka 
muzėjus yra sutelkęs daug folk
lorinės medžiagos apie lietuvius. 
Minėjo, kad numatomas lietuvių 
skyrius muzėjuje. Antrasis mu
zėjaus atstovas p. Peacock, ku
ris ypač domisi taut, grupių liau
dies muzika bei dainomis/pasi
džiaugė lietuvių dovana ir pa
minėjo, kad lietuvių dainoms 
muzėjus numato iškilią vietą 
savo serijiniuose leidiniuose. Iš
kilmėje dalyvavo ir p. Tamošai
čiai iš Kingstono. Iš jų išaustos 
medžiagos tautinius drabužius 
pasiuvo M. Yokubynienė. Po ofi
cialios dalies svečiai buvo šei
mininkų pavaišinti.

Naujų Metų sutikimą Prisi
kėlimo auditorijoje rengia tėvų 
pranciškonų stovyklavietės ko
mitetas (ne “Aušros" klubas, 
kaip anksčiau skelbta). Bilietais 
ir rezervacijomis rūpinasi sto
vyklavietės pirm. Jonas Stankai
tis; tel. RU 2-3003. Nuo šio sek
madienio bilietai bus parduoda
mi parapijos kavinėje.

HIGH PARK BLVD. — INDIAN 
RD. rajone išnuomojamas vienas ar
ba du kambariai ir virtuvė pirmame 
augšte. Skambinti tel. 2394186 arba 
534-5815.

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

; BARONESSA
BEAUTY SALON

! 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 <
’ (kampas Bloor-DuHe gatvių). Sav. Alytė Kerberienė 
~ A. A.

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

iai šokiai prieš Kalėdas! «
30, SESTADIEN|, 7.30 VAL. VAKARO, |
ttLIMO AUDITORIJOJE !

priešadventinis parengimas I
PUIKUS D'AMICO ORKESTRAS , i

INGA LOTERIJA |

Al IS KITŲ KOLONIJŲ i
paremkime lietuvišką sportuojantį jaunimą! g 

)s — $2.00; jaunimui — $1.00.

Lietuvos kariuomenės pen
kiasdešimtmečio minėjimas To
ronte praėjo gana iškilmingai. 
Ta proga lietuvių šventovėse at
laikytos pamaldos, kuriose or
ganizuotai dalyvavo kūrėjai-sa- 
vanoriai ir šauliai. “Tėvynės pri
siminimų” radijo programoje 
buvo duotas specialus pusvalan
dis, kurį atliko Ant. Sutkaitis. 
Šventės minėjimas įvyko Prisi
kėlimo salėje, kur oficialioje da
lyje, įnešus vėliavas, kalbą pa
sakė J. Matulionis. Invokaciją 
skaitė kun. Rafaelis Šakalys, 
OFM, vadovavo St. Jokūbaitis, 
Kanados šaulių rinktinės pirm. 
Pagrindinę programos dali atli
ko Čikagos šaulių teatras, suvai
dinęs S. Čiurlionienės 4 v. dra
mą “Aušros sūnūs”. Gana gausi 
publika įdėmiai sekė vaidinimą, 
kuris savo tema tiko šventės 
nuotaikai. Rengėjų vardu padė
kojo apylinkės pirm. adv. G. 
Balčiūnas. Rengėjų komisiją su
darė: St. Jokūbaitis, H. Stepai- 
tis ir V. štreitas.

Toronto apyl. valdyba lapkri
čio 19 d. posėdyje pritarė “Bal
tic Story” veikalo pastatymui ir 
skatina tautiečius jį remti, per
kant loterijos bilietus. Taipgi 
pritaria rinkliavai, kurią orga
nizuoja privati iniciatyva sergan
čiam red. J. Kardeliui gydyti. 
Solidarumo įnašas, susitarus su 
parapijų klebonais, bus renka
mas bažnyčiose gruodžio 8 d. 
(vokeliai išdalinami gruodžio 1 
d.). Nutarta: sudaryti komitetą 
Laisvės paminklo aukų rinki
mui; pareikšti padėką Klevelan- 
do “Grandinėlei” ir jos vadovui
L. Sagiui už programos atlikimą 
Lietuvių Dienoj Toronte; papil
dyti valdybą pirmuoju kandida
tu V. Paškovičium.

Serga šv. Mykolo ligoninėje:
L. Kocius, A. Daukša, J. Marge
lis ir Dambrauskas; šv. Juoza
po — po operacijos sveiksta M. 
Rickevičienė, A. Bajorinienė ir
M. Chvedukienė; Doctor’s — p. 
Tamošaitienė ir M. Lingas.

Berniukams, virš 16 m., užda
ros rekolekcijos prasidės gruo
džio 6 d., 7 v. v., ir baigsis sek
madienį, gruodžio 8 d., 2 v., Tė
vų augustinijonų vienuolyne 
King City. Rekolekcijų temos • 
bus pritaikytos šių dienu jauni
mui. Smulkesnes informacijas 
teikia ir renstruoja V. Kolyčius; 
tel. 534-5586.

PARDUODAMI GINTARINIAI KA
ROLIAI. Skambinti tel. 274-6437.

Mieli Toronto lietuviai!
Dėkodami už lietuvybės rei

kalų supratimą ir aukas praeity- 
1e vėl kreipiamės j Jus maloniai 
(riesdami paremti Toronto Mai

ronio vardo šeštadieninę mokyk-

Mes, šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas, kartu su mokyk
los taryba ir visais pasišventu
siais mokytojais darome viską, 
kad nė vienas Toronto lietuvių 
vaikas neliktų be gražios lietu
vių kalbos, dainų, Lietuvos pra
eities pažinimo. Gal greičiau nei 
mes tikimės mūsų jaunoji kar
ta galės aplankyti iš knygų pa
žintą, laisvą Gedimino kalną ir 
visą kraštą. Mes matėme tai ir 
būkime tikri, kad jaunoji karta 
jau iš knygų pamilsta tai, kas 
mums visiems taip brangu. Pra
ėjusią vasarą viena Maironio 
šeštadieninę mokykla lankiusi 
mergaitė b.uvo nuvokusi į Lie
tuvą ir grįžusi su džiaugsmu pa
reiškė: “Niekada nemaniau, kad 
Lietuvoje tokia graži gamta.”

Nežiūrint kas metai didėjan
čių išlaidų šeštadieninėje mo
kykloje, gausių lietuvių auko
tojų dėka, mes visuomet pajė- 
gėm subalansuoti biudžetą be 
didesnio tėvams mokesčio pakė
limo. Esame tikri, kad tų aukų 
dėka mūsų Toronto Maironio 
šeštadieninė mokykla yra pati 
gausiausia Š. Amerikos žemyne. •

Šiais metais kreipiamės į Jus, 
prašydami didesnių aukų, kad ir 
patys neturtingiausi lietuviukai 
turėtų progos Lietuvą pamilti 
per mūsų šeštadieninę mokyklą.

Aukas siųsti mokyklos tėvų 
komiteto iždininkei: A. Vaičiū
nienė, 122 Ferguson Ave., Whit
by, Ont.

Jums dėkingas — 

nas iniciatorių iš Edmontoho 
lankėsi UTŽ” ‘redakcijoj ir iš
reiškė savo susirūpinimą, kad 
lietuviai Toronte dar neplatina 
bilietu loterijos, kuri turi suda
ryti finansini projekto pagrindą. 
Loterijos traukimo data — š.m. 
gruodžio 31, o Toronte dar ne
girdėti kas rūpinasi bilietų pla
tinimu.

Mėgėjų teatras “Aukuras” iš 
Hamiltono, apie 30 asmenų, šį 
savaitgalį autobusu išvyksta Či
kagon dalyvauti teatru festivaly
je, kur suvaidins V. Krėvės 
“Mindaugo mirtį”.

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

Kreiptis telefonu LE 3-8008.

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
IS NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš  ..... .........9 %
Nekiln. turto iš .................8.5%
Įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palu- • 
kanomis (pradedant 6J>%)

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sov. A. čfeponh

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šia mokykla gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami 
nurodvmat klasėje ar namuose 

turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
T«l IE 2-3434. RyfMM HO Mill

OS MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios

— Šv. Elzbietos Dr-ja rengia dide
lę vakarienę lapkričio 30 d. Bus šil
ti ir skanūs valgiai, o norintiems pa
sišokti gros geras orkestras. Pelnas 
yra skiriamas bažnyčios dažymui. Vi
si Montrealio lietuviai prašomi atsi
lankyti į šią vakarienę.

— Šv. Kazimiero parapijja ruoš N. 
Metų sutikimo vakarienę su progra
ma ir šokiais.

— Lapkriįįo 17 d. įvyko parapijos 
susirinkimas. Jame ilgai aiškintasi al
toriaus pertvarkymo reikalai. Darbai 
pradėti lapkričio 18 d. Kainuos 
$2.000, kiti pataisymai apie $1750. 
Vieton buvusio komiteto pirm. W. Ka
linausko ir nario Jz. Laimikio buvo 
išrinkti — P. Milienė ir A. Russell. 
Klebonas žadėjo vėliau sudaryti pa
rapijos tarybą, kuri rūpinsis jai pa
skirtais reikalais.

— Kvebeko provincijoje ir kitose 
Kanados vietose nuo 1922 m. veikia 
mažai kam žinomas labai svarbus įs
tatymas. Kurie neturi jokių giminių, 
susirgę patenka į ligonines ir pasive
da visiškai valdžios globai, jiems mi
rus, kūnas pereina sveikatos ministe
rijos žinion. Kūnus laiko prie minis
terijos specialiuose šaldytuvuose per 
9 mėnesius. Jeigu niekas iš giminių 
per tą laiką neatsišaukia, mirusio kū
nas pereina valdžios nuosavybėn ir 
atiduodamas medicinos fakultetui. Gi
mines įstatymas pripažįsta: tėvą, mo
tiną, brolį, seserį, pusbrolį ir pusse
serę. Tolimesni giminės nepripažįsta
mi — nei geriausi draugai negali pa
gelbėti.

— Pensininkas Jonas Kuodis, 72 
m. susirgęs pateko į Notre Dame li
goninę, paskui po operacijos buvo 
perkeltas į Montreal Convalescent 
namus. Ten mirė lapkričio 20. Už- 
pildydamas ligoninėje reikiamus 
blankus, jis nenurodė jokių giminių. 
Kai reikėjo paimti laidojimui jo kū
ną, perėmė sveikatos ministerijos ats
tovas dr. E. Binet ir nesutinka išduo
ti. Jį laikys šaldytuve 9 menesius, 
iki atsiras artimi giminės. Iš palik
tų jo senų laiškų surasta, kad vienin
telė žinoma sesuo Kazimiera Andri- 
šiūnienė gyveno Čikagoje ir mirė 
1961 m. Jonas Kuodis yra gimęs 
1896 m. balandžio 21 d. Stirulionių 
kaime, Naujamiesčio valse., Panevė
žio apskrity, į Kanadą atvyko 1929 
m. Kas žino apie Jono Kuodžio krau
jo gimines, prašomas skubiai pranešti 
kun. J. Gaudzei, 3426 Parthenais St. 
Montreal, 135 P.Q. Jeigu atsiras Jono 
Kuodžio giminės, bus galima atsiimti 
jo kūną ir palaidoti per bažnyčią ka
puose. Iš paliktų dviejų mėnesių pen
sijos santaupų apmokėtos skolos ir 
už Joną Kuodį užprašytos gregorinės 
Mišios.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $161.36.

Tradicinė Kanados lietuvių 
studentų šiaurės stovykla ir N. 
Metų sutikimas įvyks gruodžio 
29, 30, 31 ir sausio 1 dienomis. 
Stovyklai išnuomotas gražus Al
pino Lodge viešbutis, 45 my
lios nuo Montrealio, Vai Morin 
vietovėje, Laurentidų kalnų 
centre, prie pat geriausių ski 
centrų. Vietų skaičius ribotas, 
todėl norintieji dalyvauti prašo
mi nedelsti su užsakymais. Re
gistracija tvarkoma užsakymų 
gavimo eile. Užsakymus siųsti 
Lilei Bakaitytei, 2322 Pauline 
St., Lasalle, Montreal 660, Que., 
Canada, pridedant prie užsaky
mo pusę kainos. Antroji pusė 
įmokama tuoj pat atvykus į vie
tą. Kaina vienam asmeniui $22. 
I ją įeina nakvynė už tris nak
tis, N. Metų bufetas ir šampa
nas. Gera proga naujoms pažin
tims ir žiemos pramogoms. Lau
kiama daug studentų ir studen
čių iš Kanados ir Amerikos.

Rimas Rudinskas, 
Montrealio Lietuvių Studentų

Sąjunga
K. L. K. Moterų šventė — 

gruodžio 8 d. Aušros Vartų pa
rapijoje. Bus pamaldos 11 v. r., 
bendra Komunija, iškilmingas 
posėdis. Dalyvaujama su vėlia
va. Visos moterys ir ištisos šei
mos kviečiamos dalyvauti.

> Aušros Vartų par. žinios
— šventos Onos Draugija ruoš N. 

Metų sutikimą parapijos salėje. Pra
ėjusį sekmadienį Draugijos valdyba 
kartu su gausiu narių būriu nutarė 
visą parengimo pelną paskirti mūsų 
parapijos presbiterijos pertvarkymo 
išlaidoms.

— Praėjusį sekmadienį lankėsi 
kun. A. Vilkaitis ir atlaikė 10 vai. 
Mišias.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$184.50.

— Parapijos fondui aukojo: V. Mi
leris $30; Intai $25; Dauderis $20; K. 
Žemaitis $15. Po $10: S. Balsienė, C. 
Januškevičius, K. Jasutis, E. Motečie- 
nė, A. Pakulis ir M. Pakulienė.

— Lapkričio 21 d., Cote dės Nei
gęs kapinėse, palaidotas Petras Pad- 
vaiskas. Visiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

“Baltijos” vajus. Anksčiau 
gauta $545. Dabar aukojo po 
$10: A. Iz. Mališkos, V. J. Jo- 
cai, V. J. Norvaišos. Iš viso gau
ta $575. Visiems didelis dėkui. 
Už surinktus pinigus numatoma 
ateinančią vasarą padaryti spin
teles vaikų indams pasidėti val
gykloje, įsigyti šaldytuvą (jei 
niekas nepadovanos), pagerinti 
sporto aikštę, padaryti žvyruo
tus takus į berniukų nakvynių 
namuką ir į maudyklas ir. jei 
užteks lėšų, išvalyti paežerės 
sklypus, pastatyti keletą stalų 
iškylautojams.’ P. Rudinskas, 

komiteto pirm.
SĖKMINGAS CHORO KONCERTAS

Š. m. lapkričio 9 d. Montrealio 
Aušros Vartų parapijos salėje cho
ro suruoštas subatvakaris-šiupinys 
praėjo džiugioj ir jaunatviškoj nuo
taikoj. Šiupinį pradėjo dvigubas vy
rų kvartetas, sudainavęs “Oi, dalele, 
tu mano” Vasiliausko, “Ei, ūčia” 
Zdanavičiaus ir pakartojęs anksčiau 
girdėtą partizanų dainą “Aras”. For
tepijonu palydėjo Mme. Rochon. Pra
ėjusį sezoną maloniai nustebinęs vyrų 
vienetas šį kartą kiek nuvylė balsų 
nelygumu ir išpildymo neišbaigtu
mu. Gal paskutiniu laiku dėl dviejų 
narių ligos pakitusi vieneto sudėtis 
buvo kalta. Bet mažos kliūtys yra 
darbu pašalinamos. Tai ir anksčiau 
mūsų šaunieji vyrai yra įrodę. Solis
tai A. Paškevičienė ir A Keblys. 
akompanuojant choro dirigentei 
Mme. Roch. pateikė klausytojams 
“Ko čiulbi, lakštute” J. Stankūno, 
“Plaukia Nemunėlis” L. Andriulio ir 
ariją iš Mocarto operos “Don Gio
vanni”. Ypatingai nuotaikingai skam
bėjo papildomai sudainuota Šimkaus 
“Plaukia sau laivelis”. Linkėtina, kad 
šie mūsų simpatingi solistai ir atei
ty džiugintų publiką lietuvių kom
pozitorių sukurtais duetais. Moterų 
choras, diriguojamas Mme. Roch ir 
akompanuojamas Mme. Rochon, pa
dainavo tris visai naujas ir negirdė
tas dainas: “Prie jūros”, “Gėriau 
alutį” ir “Ji visų gražiausia”. Su
žavėtos publikos išprašytos, moterys 
pakartojo paskutiniosios dainos da
lį. Pažymėtinas moterų balsų lygu
mas (gal kiek daugiau norėtųsi al
tų) ir švari tarena, nors nemaža da
lis chorisčių jau čia gimusios ir au- 
gusios. Šiupinį užbaigė mišrus cho
ras, sudainuodamas “Laisvės dainą” 
Žilevičiaus. “Kurteliai sulojo” B. Jo
nušo ir grakščiąją “Berneli mūsų*' 
A. Aleksio. Po to sekė vaišės ir šo
kiai. Šio vakaro džiugus pažymys, 
kad salėje buvo ypač daug jaunimo. 
Jie su dideliu entuziazmu išklausė 
koncerto ir po to tuoj neišbėgiojo, 
o linksminosi “senimo” tarpe iki už
baigos, galbūt dėlto, kad choro gre
tose buvo daug jaunų veidų.

Sveikintina choro dirigentė Mme. 
M. Roch. mokanti savo kultūringu
mu ir profesionališkumu patraukti 
kritiškai nusiteikusį jaunimą. Svei
kintinas jaunimas, aukojantis laisva
laikius, prisijungęs prie taip ilgai ir 
ištvermingai dirbančių choro vete
ranų. Sveikintinas ir choro meno 
vadovas, A. Keblys, surandąs laiko 
ne tik savo talentu paįvairinti pro
gramą, bet ir “iškasti” naujų veika
lų, tuo praturtindamas jau ir taip 
gana gausų Aušros Vartų parapijos 
choro repertuarą. Buvęs
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