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Minėjimai ir kritikai
Mėgstame rengti minėjimus ir juos kritikuoti. Tie minėjimai 

atnaujina mūsų ryšius su didžiaisiais praeities įvykiais ir asme
nimis, palaiko mūsų tautinį tęstinumą. Tai nėra mūsų tautinis 
išradimas. Įvairias sukaktis mini visos civilizuotos tautos. Neap
lenkia jų nei mokslo, nei meno, nei religijos institucijos. Jos 
visos atžymi savo didžiūnus vienokia ar kitokia forma. Mokslinės 
sukaktys susilaukia atitinkamų veikalų, meniniai jubilėjai — pa
rodų ir leidinių, visuomeniniai-istoriniai — iškilmingų paminė
jimų. Tai dvasinės kultūros ženklas. Savo praeities nemini tiktai 
tie, kurie jos neturi. Tai primityvios tautelės, kurios savo istori
jos dar neturi, arba modernieji barbarai, kurie ilgai kurtą 
tautos istoriją paneigia, suniekina. Ir vieni, ir kiti yra bedvasiai. 
Primityvieji tebėra pakeliui į dvasinį-kultūrini pasaulį, o moder
nieji barbarai — pakeliui iš dvasios pasaulio Į nudvasintą, sume
chanintą gyvenimą, kuriame dvasiniai praeities turtai yra nu
braukti. Moderniojo barbaro simbolis yra mašina, kuriai praeities 
nereikia. Senovė yra jos priešas. Juo senesnė mašina, juo blo
gesnė. Geriausia mašina yra ta, kuri paženklinta naujausiu mo
deliu. Ji yra moderniojo barbaro liudijimas ir turimo ar siekiamo 
socialinio statuso ženklas. Tokiame pasaulyje nėra žvilgsnio Į pra
eitį, nes jame egzistuoja tiktai bedvasė dabartis.

★ ★ ★

Žvelgti praeitin gali tiktai dvasingas žmogus arba dvasinės 
kultūros laipsnį pasiekusi tauta; gali ne tik žvelgti, bet ir atrasti 
lobius, sukurtus praeityje. Įvairūs minėjimai ir yra tie momen
tai, kurie nubraukia dulkes ir pateikia tuos lobius dabarties žmo
gui. Taigi, iš esmės minėjimai yra prasmingi ir naudingi. Kyla 
tad klausimas, kodėl pastaruoju metu atsiranda vis daugiau 
balsų prieš minėjimus? Nesunku įžvelgti, kad tuose kritikos bal
suose nėra esminio jų paneigimo. Juose girdėti ne primityvusis 
žmogus ir ne modernusis barbaras, o patriotas lietuvis, kuriam 
savosios tautos praeitis brangi, tačiau dabartinė statiškoji minė
jimų forma sunkiai priimtina. Ir tai dėlto, kad ji tapo monotoniška. 
Juk ji daugeliui kartojasi jau beveik trisdešimt metų. Pro tą 
monotoniją sunkiai begali prasiskverbti praeities lobiai. Nevienas 
jau ėmė priekaištauti, kad mūsų žmonės nebemyli savo tėvynės, 
nesidomi jos praeitimi, nes nebeateina i minėjimus. Nemažiau 
galbūt tektų priekaištauti rengėjams, kurie nusibodusiu trafaretu 
atgrasina žmones. Kas gi šiandieną gali klausyti nesibaigiančių 
prakalbų, ypač tokių kalbėtojų, kurie sakosi trumpai kalbėsią, 
skatina kitus trumpinti, o patys tuščiai užsišneka? Kas šiandieną 
begali gėrėtis programa, kurią jau girdėjo dešimt-penkiolika kar
tų? Taigi, monotonija bei nuobodumas užmuša mūsų minėjimus.

. ★ ★ ★

Minėjimų gausa yra antroji mūsų gyvenimo rakštis. Atėio 
laikas keisti ne tiktai minėjimų forma, bet ir neržiūrėti iu saraša. 
Iki šiol pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas Į kiekybę. Valdybos 
ragino surengti kiek galint daugiau minėjimų, bet mažai tesi
rūpino jų kokybe. Dabar gi jau aiškiai matome, kad šia kryptimi 
nebegalime eiti, kad reikia telkti savo jėgas pagrindinėms šven
tėms. Non muitą, sėd multum — sakydavo romėnai, t.y. nedaug, 
bet gerai. Tai puiki taisyklė ir mūsų veiklai. Į retesnius, bet rū
pestingai paruoštus minėjimus dar daug kas ateina. Tai galima 
pastebėti ir praktiniame gyvenime. Pvz. tose vietovėse, kur ren
gėjai sugeba paruošti įdomią, vertingą programą, tautiečiai su
plaukia gana gausiai. Kiekviena vietovė, žinoma, turi savo įdo
mumo kriterijų, tačiau viena yra aišku, kad visur publika laukia 
kažko nauio, mažiau kalbų ir daugiau meninės programos, atgai
vinančios lietuvišką sielą. Be to, yra švenčiu, kurios jau nustojo 
didelės dalies savo prasmės. Nėra vilties, kad dirbtinai pavyks jas 
atgaivinti. Jų reikėtų arba atsisakyti, arba jungti su kitomis šven
tėmis. arba duoti nauja turinį, artimą dabarčiai. Pvz. viena tokių 
švenčių yra Kristaus Karaliaus. Ji galėtų tanti religine jaunimo 
diena, kuri žadintų lietuviškojo jaunimo ištikimybę Kristui ir 
Lietuvai. Tokių tautinių ir religiniu švenčių yra ir daugiau. Laikas 
tad matyti, spręsti ir veikti. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

NELEIDO SOVIETŲ MONTREALIN

Pasaulio įvykiai
PIETŲ VIETNAMAS SUTIKO ATSIŲSTI SAVO ATSTOVUS 

Į PARYŽIAUS KONFERENCIJĄ. Pagrindiniu ryšininku tarp 
Saigono ir Paryžiaus prez. N. V. Thieu paskyrė savo viceprezidentą . 
N. C. Ky, kuris yra karštas tautininkas ir karinės pergalės šali
ninkas. 1966 m. jis siūlė pradėti invaziją į S. Vietnamą. Viceprez. 
N. C. Ky nedalyvaus Paryžiaus konferencijos posėdžiuose, bet 
turės pagrindinį balsą Saigono atstovų laikysenai nustatyti. Prez. 
L. B. Johnsonas pažadėjo P. Vietnamo vyriausybei nesuteikti ofi
cialaus pripažinimo komunistų Tautinio Išsilaisvinimo Fronto at
stovams. Hanojaus radijas paskelbė š. Vietnamo užsienio reikalų 
ministerijos pareiškimą, kuriame sakoma, kad komunistai Pary
žiaus konferencijoje nepripažins P. Vietnamo delegacijos, nes,

Kanados vyriausybė atsisakė 
duoti vizas sovietų delegacijai, 
norėjusiai dalyvauti Montrealy 
rengiamoj prokomunistinėj kon
ferencijoj Vietnamo klausimu. 
Maskvai buvo pareikšta, kad 
šioj konferencijoj leidžiama da
lyvauti tik atskiriems įvairių 
kraštų piliečiams, nes diskusi
jų pobūdis greičiausiai bus po
litinis, turįs tikslą padaryti įta
kos Kanados užsienio politikos 
vairuotojams. Sovietų Sąjunga 
tai gali atlikti normaliu diploma
tiniu keliu. Penkių atstovų so
vietinei delegacijai turėjo va
dovauti Mokslų Akademijos 
valstybinės teisės instituto di
rektorius V. M. škivadze. Ota
va taipgi nedavė leidimo “Prav- 
dos” korespondentui Konstanti
nui Geivandonui vykti į Mont
real?. Konferenciją stebėti ir ap
rašyti leista tik TASSo žinių 
agentūros atstovui Otavoj. “Prav- 
dos” korespondento Otavoje su
varžymas yra grynai revanšihio 
pobūdžio. Sovietų ambasadai bu
vo priminta, kad Toronto dien
raščio “The Telegram” kores
pondentui Maskvoje A. Ein- 
frankui iš Maskvos leidžiama iš
važiuoti tik 25 mylias, kai tuo 
tarpu sovietų laikraštininkai 
Otavos apylinkėse gali keliauti 
75 myliu spinduliu.

Ontario automobilių registra
cijos plokštės 1969 metams iš
duodamos nuo š.m. gruodžio 2 
d. iki 1969 m. vasario 28 d. Re
gistracijos mokestis gerokai pa
didinamas: 8 cilindrų automobi
liu savininkams iki $35. šešių 
— iki $27,50, keturių — iki $20, 
kai tuo tarpu 1968 m. buvo mo
kama $25. $20 ir $15. Spaudoje 
pasigirdo balsu, kad toks prin
cipas nėra teisingas. Siūloma 
kreipti dėmesį ne tik į variklio 
cilindrus, bet ir automobilio dy
dį bei vertę. Vienas mastelis tu

rėtų būti taikomas pigiems aš- 
tuonių cilindrų automobiliams, 
kitas — liuksusiniams autoveži- 
miams, kaip pvz. Kadilakas, Lin- 
kolnas, Oldsmobilis, kurie yra 
didesni, sunkesni, daugiau žalos 
darantys plentų dangai.

Kanados federacinė vyriausy
bė pradėjo telkti prancūzus spe
cialistus valdinėms tarnyboms 
Kanadoje. Šiuo reikalu rūpina
si Kanados ambasadon Paryžiu
je nusiųstas buvęs Lavai uni
versiteto prof. Jules Nadon. 
Anksčiau tokių specialistų bū
davo jieškoma Britanijoje ir ki
tuose angliškai kalbančiuose 
kraštuose. Prancūzai Kanados 
valdinėse įstaigose turės užpil
dyti tokias vietas, kurioms ne
įmanoma surasti reikiamas kva
lifikacijas turinčių prancūzų kil
mės kvebekiečių. Valstybiniam 
statistikos biurui iš 250 pareiš
kimus užpildžiusių prancūzų bu
vo atrinkta 18. Iš Prancūzijos 
tikimasi gauti elektroninių skai
tytuvų specialistu ir pareigūnų 
susisiekimo komisijai. Ambasa
dos tarnautojai buvo nustebinti, 
kad tiek daug Prancūzijos jau
nuoliu atsiliepė į skelbimus ir 
pareiškė norą imigruoti Kana- 
don.

Susisiekimo ministerio P. Hel- 
lyer vadovaujama komisija, ku
ri tiria namų statybos krizę Ka
nadoje, lankėsi visų provincijų 
didžiuosiuose miestuose. P. Hel- 
lyer vienintele veiksminga prie
mone namų trūkumui sumažinti 
numato spaudimą privatiems 
pensijų fondams kasmet inves
tuoti 50% visu pajamų į mort- 
gičius. Dabar tie 3.500 pensijų 
fondų iš metiniu $800 milijonų 
pajamų į mortgičius investuoja 
tik 12%. o likusiam kapitalui 
investacijų jieškoma Ameriko
je. Jeigu feedradnei vyriausy- 
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Koncertas pagrindinėje Lietuvių šventovėje — Vilniaus katedroje, kuri rusų okupantų valdžios 
įsakymu buvo paversta paveikslų galerija. Joje kartas nuo karto rengiami muzikos koncertai. 
Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, kuriam priklauso teisė ir pareiga tvarkyti katedrą, yra prisiglau
dęs pastate prie Šv. Mikalojaus bažnyčios

PRANEŠIMAS Iš VOKIETIJOS

Vyriausybė tarp kraštutinumų
Iš veikiančių partijų V. Vo

kietijoje Bonnai daug rūpesčio 
kelia kairieji ir dešinieji radi
kalai. Pirmaisiais yra laikomi 
komunistų partijos DPK, antrai
siais — nacionaldemokratų par
tijos NPD nariai. Pastaroji va
dinama dar ir neonacių partija. 
Dėl savo priešvalstybiškumo V. 
Vokietijoje komunistų partija 
yra uždrausta, o nacionaldemo
kratų partija tebeveikia.

Dėl komunistų partijos už
draudimo buvo ir yra visokių 
nuomonių. Vieni laikė uždraudi
mą būtinu dalyku, nes, girdi, 
šios partijos veikla darėsi vis 
kenksmingėsnė valstybei, o kiti 
buvo už leidimą ir toliau veikti. 
Pagal pastaruosius, nuėję į po
grindį komunistai irgi esą kenks
mingi, gal net kenksmingesni 
nei veikdami laisvai. Prieš už
draudimą komunistai visą laiką 
kovojo. Ši akcija buvo vedama 
įvairiais būdais: per spaudą, su
važiavimus ir t.t. Pagaliau pa
tys komunistai rado išeitį — 
Įsteigė naują partiją. Naujumas 
glūdi pirmoje eilėje partijos pa
vadinimo ir jos nuostatų pakei
timuose. Iš teisinės puses, atro
do. nieko jai nebus galima pri
kišti. Pvz. uždraustoji partija 
vadinosi “Komunistų Partija Vo
kietijoj” — KPD, o dabar įsteig
toji vadinasi Vokietijos Komu
nistų Partija — DKP. Partijos 
įstatai dabar pritaikinti prie 
atitinkamų teisinių normų rei
kalavimų.

Šios partijos įsteigėjai, ge
riau pasakius jos atgaivintojai, 
susitvarkė taip, kad iš formalio
sios pusės nebūtų lengva už
drausti. Todėl šios* partijos eg
zistavimas priklausys dabar pir
moje eilėje ne nuo formaliosios 
pusės, bet nuo materialinės, nuo 
jos praktiškos veiklos. Kaip pas
taroji reikšis ateityje, nežinia. 
Bet jau dabar matyti, kad ji nė
ra provokiška bei provakarie- 
tiška. Pvz. partijos pirmoje kon
ferencijoje priimtose rezoliuci
jose pasisakoma apie jos aktyvią 
kovą už taikos politiką, už pri
ėmimą į JT abiejų Vokietijų, 
už V. Vokietijos pasirašymą 
atominius ginklus varžančios 
sutarties, už ginklavimosi išlai
dų sumažinimą ir pan. Maskva 
kalba kitiems irgi panašiai, nors, 
kaip patirtis rodo, pati daro vi
sai ka kita.

Kad Bonna viešai smerktu 
šios partijos įsteigimą, patirti 
dar neteko. Bet yra faktas, kad 
uždraudimas anos komunistų 
partijos neatgrasino vokiečių 
nuo komunizmo. Tik per kelias 
savaites nuo įsteigimo šios par
tijos įsirašė i ja apie 10.000 na
riu, nors, atrodo, jie turėjo ir 
tebeturi daugybe progų patirti 
apie komunistinės sistemos ne- 
vvvenimiškuma. Dabartinėje V. 
Vokietijoje kiekvienas darbinin
kas gali gauti gana gerai apmo
kamo darbo, veikia neblogas so
cialinis aprūpinimas ir t.t.

Nacionaldemokratų partija — 
NPD nėra iš kitur importuota, 
nėra tarptautinė, kaip kad ko
munistų. Vokiečiams nacional

demokratų partija yra sava. Bet 
prieš ją visą laiką yra vedama 
atitinkama akcija, reikalaujanti 
uždrausti ją. Pradžią bene bus 
padariusi Maskva. Besiekdama 
izoliuoti V. Vokietiją nuo liku
sio pasaulio, ji panaudoja vis
ką prieš šią respubliką. Maskvos 
propaganda šaukia dažnai, kad 
šios partijos priedanga V. Vo
kietijoje atgyja buvęs nacional- 
socializmas, įpiJitarizmas, revan- 
šizmas, grėsme 'pasaulio taikai 
ir pan. Sov. Sąjunga pradėjo 
grasinti V. Vokietijai net savo 
intervencija.

V. Vokietijoj prieš šią parti
ją daugiausia kalba vietos ko
munistai ir tie, kurie tiesiogiai 
yra nukentėję nuo nacionalso
cialistų. Plačioji visuomenė dėl 
jos nesuka sau galvos. Ji žino, 
kad ši partija nėra gausi, netu
ri tinkamos dirvos savo veiklai 
išplėsti ir prie dabartinės demo
kratinės tvarkos ji nepajėgs kon
kuruoti su kitomis didžiosiomis 
partijomis.

Bonna šiuo metu nenorėtų 
visko, kas žemintų V. Vokieti
jos vardą pasaulio akyse ir 
drumstų santykius su Maskva. 
Pastarąją ji laiko svarbiausiu 
veiksniu jos tebesvajojamam Vo
kietijos suvienijimui taikiu bei 
laisvu būdu. Dėlto Bonnai būtų 
geriau, kad nacionaldemokratų 
partijos visai nebūtų V. Vokie
tijoje. Kaikas siūlo uždrausti 
nacionaldemokratų partiją, bet

Tikėkite ir jūs, I
Neseniai mus pasiekė patiki

mai autentiškas kreipimasis iš 
pavergtos Lietuvos, pašaliečių 
nekontroliuotu būdu perduotas 
ryšium su Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 50-ties metų 
sukakties minėjimais. Kreipimo
si esmė išreikšta šiais trimis 
raginimais laisviesiems tautie
čiams: “Tikėkit ir Jūs taip, kaip 
mes tėvynėj tikim, kad Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklauso
ma; vyresniajai kartai nykstant, 
ruoškit jaunimą, kad būtų lietu
viškas, kad suprastų Lietuvos 
reikalus ir juos gintų laisvame 
pasaulyje; darykit, ką galit pa
dėt mums mūsų sunkioj kovoj 
prieš okupantą.”

šie žodžiai įspūdingi ne savo 
naujumu, bet kartojimu to, kas 
lygiai taip pat buvo jaučiama, 
tikima ir sakoma tada, kai lie
tuvių tauta ištvermingai sten
gėsi atsilaikyti prieš vokiečių 
okupacijos slėgimą ir rengėsi at
statyti sužlugdyta Lietuvos ne
priklausomybę. Tada veikusieji 
keli okupantams priešinimosi 
centrai ryžosi visas pogrindiškai 
kovai persitvarkiusias politines 
Lietuvos pajėgas sujungti. Da
bar suėjo jau 25 metai nuo to 
tamsaus, lietingo 1943 metų lap
kričio 25 vakaro, kai pogrin
džio keliais įgijęs tautos pasiti
kėjimą, susirinko pirmojo po
sėdžio Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas. Jis tano 
lietuviu tautos valios išraiška 
ir neginčyta vadovybe, į kurią

J. KAIRYS

V. Vokietijos konstitucija tevar- 
žo asmenų ir jų junginių laisvę 
tik tais atvejais, kai jų* veikla 
būna nukreipta prieš nustatytą 
tvarką. Politinių motyvų čia n& 
užtenka. Vyriausybė norėtų šią 
partiją uždrausti ir ruošiasi vie
šai akcijai, nors nežinia ar ji 
pasiseks. N a c i o n aldemokratų 
partijos pirm, von Thadden gal
voja, kad partijos uždraudimo 
kėlėjai pralaimės.

V. Berlyne veikiantis nacio
naldemokratų skyrius nutarė 
pats užsidaryti. Tai padarė jis, 
atsidūrus uždraudimo klausimui 
pas sąjungininkus. Girdi, jei 
pastarieji uždraustų šio skyriaus 
veikimą, tai reikštų okupacinės 
valdžios grįžimą V. Berlyne ir 
galėtų kilti nepatogumų sky
riaus žminėms bei visai parti
jai.

Yra balsų ir už palikimą šios 
partijos. Pagal juos, ir kitose 
partijose yra buvusių nacių. Jų 
esą net R. Vokietijoje, kur jie 
turėjo ir dar tebeturi augštas 
valdines pareigas.

Ir taip radikaliųjų byloje Bon
na jaučiasi nei pakarta, nei pa
leista. Abi šios partijos nėra jai 
naudingos, bet sunkus kelias už
drausti jas. Be to, uždraudimas 
dabartinės komunistų partijos 
suerzintų Maskvą, o uždraudi
mas nacionaldemokratų didintų 
Kremliaus ponų apetitus tiesio
giai ar netiesiogiai kištis į V. 
Vokietijos vidaus reikalus.

aip mes tikim...
tauta ėmė lygiuotis ir kurios 
nurodymus ėmė sekti bei vyk
dyti. — Karo audrai pasisukus 
atgal, vėl pasikeitė Lietuvos 
okupantai ir kovos aplinkybės. 
Kova buvo tapusi žiauri ir kru
vina. Po eilės metų ji buvo pri
versta išblėsti be laimėjimo. Bet 
iš tariamai nuslopintų pasiprie
šinimo židinių į laisvę dar ir 
dabar siunčiamas kreipimasis 
liudija, kad tikėjimas atgausima 
laisve ir būsima Lietuvos ne
priklausomybe Lietuvoj nėra 
nei palaužtas, nei nuslopintas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, per 25 metus 
nesusvyravęs tame pačiame ti
kėjime, gruodžio 7-8 d. bus sa
vo seimo metiniuose bei sukak
tuviniuose posėdžiuose susirin
kęs dar labiau tame tikėjime 
balso iš Lietuvos sustiprintas ir 
pasiryžęs tą per tiek laiko ne
pakitusi tautos troškimą ko pla
čiausiai skelbti ir įmanomai uo
liau rūpintis iš jo kilusių ragi
nimų bei pavedimų vykdymu. •

Lapkričio 21 d. Paryžiuje 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas, lydimas prof. J. Baltrušai
čio, buvo priimtas Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerijos Vi
durinės ir Rytų Europos sky
riaus direktoriaus. Pasikalbėji
me paliesti ypač tą Europos dalį 
liečiantieji tarptautinės politi
kos klausimai. Ta proga buvo 
patvirtinta, kad Prancūzijos vy
riausybės nusistatymas dėl Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų nė- 

girdi, tikrasis P. Vietnamo atsto- < 
vas yra komunistų Tautinis Iš
silaisvinimo Frontas. Šios pro
cedūrinės problemos konferen
ciją gali nudelsti ilgesniam lai
kui. Sustabdžius Š. Vietnamo 
bombardavimą, pirmasis oficia
lus keturių derybininkų posėdis 
turėjo įvykti lapkričio 6 d., bet 
buvo atidėtas dėl Saigono pa
rodyto boikoto, nenoro sėsti už 
to paties stalo su komunistų 
partizanais. Atrodo, prez. L. B. 
Johnsonas Vietnamo taikos klau
simą paliks neišspręstą prez. R. 
Niksonui. Spėjama, jog R. Nik- 
sonas amerikiečių delegacijos 
vadą Paryžiaus konferencijoje 
ambasadorių W. A. Harrimaną 
pakeis Henry Cabot Lodge. 
Amerikiečių lėktuvai pirmą kar
tą nuo bombardavimų sustabdy
mo apšaudė Š. Vietnamo karius, 
gelbėdami žvalgybinių numuštų 
lėktuvų parašiutais nusileidusius 
lakūnus. Amerikiečių kariuome
nės daliniai taipgi buvo įsiveržę 
i demilitarizuotą zoną ir sunai
kino į P. Vietnamą šaudančius 
komunistų artilerijos pobūklus.

Čekoslovakijos vidaus reikalų 
ministerija panaikino visas nuch 
latines vizas kelionėms Į užsienį. 
Ministerio pavaduotojo Jarosla
vo Rybaro duomenimis, 1968 m. 
užsienin buvo išvažiavę 2.067.- 
200 čekoslovakų, kurių 5.000 ten 
susirado politinių pabėgėlių glo
bą. Ateityje išvažiavimo vizos 
bus duodamos tik tiem asmenim, 
kurie užsienin vyksta valstybi
niais reikalais. Pagrindinis šių 
suvaržymų tikslas yra sustabdy
ti gydytojų, mokslininkų ir in
žinierių pasitraukimą iš Čeko
slovakijos. Kažkuriose ligoninė
se jau yra jaučiamas gydytojų 
trūkumas. Neoficialiomis žinio
mis, Sovietų Sąjunga iš Čeko
slovakijos atitraukė visą savo 
kariuomenę, išskyrus tris divi
zijas su maždaug 50.000 karių, 
kurių didžioji dalis laikoma prie 
Prahos ir Bratislavos miestų. 
Amerikiečių žurnalas “U.S. News 
a. World Report” skelbia, jog iš 
Čekoslovakijos atitraukti sovie
tų kariuomenės daliniai yra siun
čiami į Sibiro užkampius, kur 
jiems mažiau progų susitikti su 
gyventojais. Daugelis karių yra 
nusivylę oficialia invazijos* ver
sija, nes Čekoslovakijoje jie ne
rado jokios grėsmės socializmui, 
kaip skelbia Maskva. Didelį įspū
dį sovietų kariams padarė* čekų 
ir slovakų vienybė, jiems, kaip 
okupantams, parodyta neapy
kanta.

Jugoslavijos prez. Tito Jajce 
miestelyje atšventė savo tautinio 
komunizmo 25 metų sukaktį. Bu
vusiems partizanams pasakytoje 
kalboje prez. Tito tiesiogiai ne
minėjo nei Sovietų Sąjungos, nei 
Čekoslovakijos įvykių, bet kiek
vienam buvo aišku kam yra ski
riami jo žodžiai: “Tie, kurie ne
gerbia savo liaudies ir savo kraš
to, negali gerbti kitų kraštų ir 
jų gyventojų.” Jis taipgi pabrė
žė, kad Jugoslavijos komuniz
mas yra sukurtas pačių jugo
slavų, kai tuo tarpu Kremlius į 
kitas kompartijas žiūri kaip į so
vietinio komunizmo kopijuoto
jas. Jugoslavijos vyriausybė pa
tvirtino 1969 m. biudžetą $923.- 
700.000 vertės, kurio didžioji pu
sė — $554.600.000 — skiriama 
krašto apsaugai. Kompartijos 
laikraštis “Borba” pasveikino 
Atlanto Sąjungos konferencijos 
nutarimus už parodytą reikiamą 
dėmesį Viduržemio jūros kraš
tams. Sovietinės invazijos atve
ju Jugoslavija amerikiečių karo 
laivyną įsileistų į Adrijos jūrą.

V. Vokietijos* krašto apsaugos 
min. G. Schroederis paprašė par
lamento narius sekančių ketve
rtų metų laikotarpyje padidinti 

ra pasikeitęs ir kad tų valsty
bių įjungimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimas yra ir bus išlai
kytas. Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerija gyvai domisi 
Lietuvos nepriklausomybės byla 
ir VLIKo veikla. E.

karines išlaidas pustrečio bili
jono markių. Už šią papildomą 
sumą bus Įsigyta daugiau nai
kintojų, povandeninių laivų, ar
tilerijos ir priešlėktuvinės arti
lerijos pabūklų, 450.000 vyrų ka
riuomenė bus* padidinta 10.000 
kariu.

Sovietų kompartijos centrinis 
komitetas nutarė atgaivinti N. 
Chruščiovo panaikintą vidaus 
reikalų ministeriją, kurią buvo 
pakeitusi viešosios tvarkos mi
nisterija. Milicininkams ir sau
gumiečiams vietoj KGB vėl grą
žinamas senasis MVD vardas, iš
garsintas Stalino vyriausio sker
diko L. Berijos. Reformos tiks
las esąs sustiprinti kovą prieš 
chuliganus ir kriminalinius nu
sikaltėlius. Gyventojams nura
minti pabrėžiama, jog MVD da
bar griežtai laikysis visų Sovie
tų Sąjungos Įstatymų.

Rumunija sutiko įsileisti so
vietų kariuomenę į savo terito
riją manevrams, kurie įvyks se
kančių metų pavasari. Šis paža
das buvo duotas Bukarešte vie
šėjusiam Varšuvos Sąjungos va
dui maršalui I. Jakubovskiui. 
Rumunijos vyriausybei buvo už
tikrinta, kad sovietų daliniai 
bus atitraukti iš jos teritorijos 
manevrams pasibaigus.

V. Vokietijos mokslininkas 
Ehrenfried Petras, 9 metus dir
bęs mikrobiologijos institute 
Grafschafte, Belgijos pasienyje, 
pabėgo i R. Vokietiją. Per ko
munistų televizijos tinklą pasa
kytoje kalboje E. Petras apkal
tino V. Vokietiją ruošimusi 
mikrobiologiniam ir cheminiam 
karui. Institute atliekamus ty
rimus finansavo V. Vokietijos 
vyriausybė.

Vašingtonas ir Pekingas ne
oficialius diplomatinius ryšius 
palaiko Varšuvoje, kur abu kraš
tai turi ambasadas. Kinijos am
basados charge d’affaires Tsen 
Zung pranešė JAV ambasado
riui W. Stoesseliui, kad jis su 
juo norėtų susitikti sekančių 
metų vasario 20 d. Susitikimo 
tikslas neskelbiamas. Paskutinis 
pokalbis tarp kiniečiu ir ameri
kiečių diplomatų Varšuvoje įvy
ko š. m. sausio 8 d.

Nukelto į 9-tq psf.

Švietimo ir šeimos 
metai

1. PLB valdyba, remdamasi 
PLB III seimo rezoliucija, skel
bia 1969 metus LIETUVIU 
ŠVIETIMO IR ŠEIMOS ME
TAIS. 2. PLB švietimo taryba 
nutarė savo veiklos pagrindu 
laikyti lietuviškojo švietimo bei 
auklėjimo reikalų studijavimą, 
ju planavimą, specialių tų sričių 
uždavinių vykdymą ir atskirų 
kraštų švietimą tvarkančių insti
tucijų veiklos derinimą. 3*. Savo 
pirmajame posėdyje PLB švie
timo taryba pasiskirstė parei
gomis: pirm. — A. Rinkūnas, vi
cepirmininkai — J. Kavaliūnas 
ir L. Tamošauskas, sekr. J. Rin- 
kūnienė, narys ypatingiems rei
kalams — St. Rudys. 4. Lietu
vių švietimo ir šeimos Metų 
programoj nutarta pagrindinį 
dėmesį kreipti i: a. tarpmokyk
linį konkursą, b. mokytojų at- 
žymėjimą, c. įjungimą šeimų į 
lietuviškosios mokyklos bend
ruomenę. 5. PLB švietimo tary
bos adresas: A. Rinkūnas, 146 
Close Ave, Toronto 3, Ont., Ca
nada. Tel. 416 - 535 - 9397.

“TĖVIŠKĖS 
“ŽIBURIŲ"

kalėdinis ir N. Metų numeris 
išeis gruodžio 19, ketvirtadienį, 
šventiniai sveikinimai į tą nu
merį priimami iki gruodžio 11, 
trečiadienio. Dėl švenčių poka- 
lėdinis numeris, kuri* turėtu pa
sirodyti gruodžio 26. ketvirta
dienį, neišeis: Sekantis numeris 
pasirodys su 1969 m. sausio 2 
data. Naujų Metu sutikimo pa
rengimai priimami į kalėdinį 
numeri iki gruodžio 11 dienos.
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Kas perims mūsų bankelius?
Jau antras dešimtmetis ketu

ri Kanados lietuvių bankeliai 
gražiai veikia, auga ir stiprėja. 
Jų pelnas skaičiuojamas dešim
timis tūkstančių, iš kurių tūks
tančiai yra skiriami kasmet lie
tuviškiems reikalams, daugiau
sia lietuviškam jaunimui. Ban
kelių nariai gauna nemažus di- 
videntus už šėrus, lengvomis są
lygomis duodamos paskolos ir 
kitokie patarnavimai: nemoka
mas gyvybės draudimas ligi 
$2000, čekių patarnavimas ir kt.

Dar iš nepriklausomos Lietu
vos laikų mūsų tautiečiai yra 
jautrūs ir gerai supranta koope
racijos reikšmę. Dėlto lietuviš
kieji bankeliai nuo pat pradžios 
atsistojo tvirtai ant kojų ir vis 
daro pažangą. Žinoma, pažangai 
nėra galo, ir mūsų bankeliai ga
lėtų būti dar stipresni, jeigu vi
si tautiečiai juose dalyvautų ar 
piniginius reikalus tvarkytų per 
savo bankelius. Dar daug, oi 
daug lietuviško pinigo guli sve
timtaučių bankuose, kur jie ne
ša pelną svetimtaučiams.

Senieji neatjaunės
Bankeliai buvo įsteigti ir iki 

dabartinio lygio išugdyti taip 
vadinamos “senesnės kartos”, t. 
y. dabartinio jaunimo tėvų, ku
rie atvykę į šį kraštą ėmėsi kur
tis ir kaikurie iš jų stipriai ir 
pasiturinčiai įsikūrė. Jie atne
šė į bankelius pirmąsias santau
pas ir, kūrimosi procesui einant, 
pirmieji kreipėsi į bankelius pa- 
galbos-paskolų. Jas gavo ir, rei
kalui esant, ir dabar gauna. La
bai charakteringa, kad tie, ku
rie praturtėjo ir geriau įsikū
rė. kaip pvz. prekybininkai, pra
monininkai, profesijonalai, val
dininkai ir kt., atokiai laikosi 
nuo lietuviškų bankelių. Jie, kad 
ir yra nariai, bet pasyvūs, ma
žai reikalų juose turi.

Bankelių pirmieji steigėjai bei 
palaikytojai sensta, traukiasi iš 
aktyvaus gyvenimo arba vienas 
po kito miršta. Jų vieton turi 
ateiti jaunoji karta. Bankeliai su 
vienos kartos pasitraukimu ne
išnyks ir negali išnykti, nes tai 
yra gyvenimo institucijos, rei
kalingos ir būtinos. Yra jau gra
žaus jaunimo, kuris šiandieną 
eina ar baigia augštuosius moks
lus. Vasaros metu uždarbiauja, 
o baigę mokslus gauna gerai at
lyginamą darbą, eina į verslus 
ar dirba savo profesijoj. Jie ku
ria šeimas ir verslus. Tam rei
kalinga parama-pinigai. Jie per
ka automobilius, drabužius, bal
dus, stengdamiesi susidaryti kuo 
patogesnį gyvenimą.

Kur jaunimas?
Apgailėtina, kad tas jaunimas 

nestoja nariais į lietuviškus ban
kelius. Statistika rodo, kad vidu
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tinis bankelių narių amžius yra 
41 metai. Tad kur tas jauni
mas? Žinoma, jie eina į svetim
taučių finansines įstaigas ir ten 
tvarko savo finansinius reika
lus. Kodėl? Juk daug lengviau 
turėti reikalų su lietuviais ar jų 
įstaigomis. Atsakant į klausimą, 
reikia turėti galvoj daug moty
vų. Pirmiausia — bendras tau
tiškumo jausmo nykimas, kuriuo 
skundžiamėmis visi. Tas jauni
mas įsilieja į bendrą krašto gy
ventojų masę, plaukia su srove 
ir jam vistiek kas čia darosi 
lietuvių įstaigose ar bankeliuo
se. O jei su lietuvių kalba sun
kiau, tai toks jaunuolis jau ne
ateis į bankelį, nes jaučia gėdą, 
kad nebesusikalbės lietuviškai. 
Antra, tai stoka informacijos iš 
dabartinių bankelių narių savo 
šeimos nariams apie bankelius. 
Mažai kas iš tėvų ragina savo 
jaunąją kartą jungtis į banke
lius, kurių nariais jie patys yra 
ir kadaise gal buvo bankelių pa
remti. Priklausymas lietuviu 
bankeliams turi eiti iš kartos į 
kartą. Negali būti lietuvių šei
mos, kuri nepriklausytų lietuviš
kam bankeliui. Pats gyvenimas 
yra piniginių reikalų sąranga ir 
niekas bankų ar bankelių nega
li išvengti.

Busimieji savininkai
Lietuviškieji bankeliai laukia 

ir kviečia jaunąją kartą įstoti 
nariais ir palaikyti lietuviškus 
bankelius. Juk dauguma dabar
tinių narių ir valdytojų dėl pa- 
senėjimo pasitrauks. Jaunimas 
— dabartinė karta turės ateiti 
ir užimti jų vietas kaip nariai ir 
valdytojai. Mūsų sporto organi
zacijų, skautų, ateitininkų, teat
ro grupių, studentų ir neorgani
zuoto jaunimo nariai yra busi
mieji bankelių savininkai ir val
dytojai, todėl jie visi jau dabar 
yra pageidaujami ir kviečiami 
jungtis į bankelius ir susipažin
ti su jų veikla bei darbais. Tam 
paskatinti Hamiltono “Talkos” 
bankelio valdyba nutarė kiek
vienam lietuviui jaunuoliui ar 
jaunuolei, gyvenantiems Hamil
tone. vedybų proga pasiųsti 
taupymo - bankelio knygutę su 
pradiniu 10 dolerių šėru įnašu. 
Tai bus paskatinimas užmegzti 
ir nenutraukti ryšio su lietuviš
ku bankeliu.

Tapti bankelio nariu nerei
kia būti piniguočių. Užtenka tu
rėti $5 vienam šėrui ir 25 cen
tus įstojamajam mokesčiui. Ir 
su tokia suma tampi tikruoju na
riu, turinčiu lygią vieno balso 
teisę, kaip ir tas. kuris turi šim
tus dolerių bankelyje. Jaunime, 
jūsų laukia ši ekonominė-finan
sinė lietuviško darbo sritis!

E. Sudikas

V. Tamošiūnas, A. Mikoliūnas, J. J. 
Butkus, J. Ivanauskas, V. Girdauskas. 
S. Styrienė, J. Steponas, K. B. Žu
tautas. J. Striška. O. Budreik’enė, A. 
Bertulis, A. Bertulis, M. šostakas, V. 
Perkauskas, A. Butvydas, O. Ivaš- 
kienė; $1: J. Rupinskas, A. Čepėnas, 
V. G. Bauža, J. Baužys, V. Kalaina, 
V. Palilionis, A. Dzirvonas, I. Con
rad, E. Empakeris, J. Jak'elaitis, A. 
C. Šileika, R. Augustine, J. Tomas, 
V. Paukštys, A. Stankevičius, P. Sa
baliauskienė, A. Mockus, J. Liutkus, 
P. Simutis, kun. J. Shlikas, A. Pavi
lionis, K. Lisauskas, J. Vyšniauskas, 
A. Petkevičius, L. Bušinskas, E. Vei- 
neris, }cun. L. Kemėšis, VI. Rušas, L 
Girdzevičius, K. Girnys, P. Kazakas, 
A. Gailiušis; $1.50: J. Stangas. Nuo
širdi padėka visiems.

Prancūzija, kurios didybės 
vėliavą De Gaulle kėlė į augšty- 
bes, šiais metais pergyvena po
litinį ir ūkinį sukrėtimą. Kraš
tas pateko į neramumų sūku
rius. Politiniai neramumai, ku
riuos’ iššaukė studentų kairių
jų komunistų ir anarchistų sam
brūzdis, nuvedė į visuotinį strei
ką. Užsitęsęs streikas aštriai pa
žeidė gamybą, iššaukė kainų ki
limą vidaus rinkoje ir sutrukdė 
prekių išvežimą.

Individualistai prancūzai, pa
ragavę dviejų mėnesių neramu
mų vaisiaus, staiga vėl pasuko 
į dešinę. Parlamento rinkimuo
se laimėjo degaulininkai ir ko
munistai, kurie, ryšium su so
vietinės kariuomenės įsibrovimu 
Cekoslovakijon, pradėjo aštrią 
tarpusavę kovą.

Prezidentas De Gaulle laimė
jo politinę kovą, bet jo sudary
toji naujoji vyriausybė nesuge
bėjo išspręsti esminių ūkinių 
klausimų.

Vyriausybės klaidos
Valstybės prezidentas De Gaul

le, jau sulaukęs 78 metų, nors 
buvo susvyravęs birželio mėne
sį, sumaniai apvaldė politinį pa
krikimą praėjusią vasarą. lai
mėjęs rinkimus į parlamentą, 
jis sudarė naują vyriausybę, nu
šalinęs pakrikimo metu nesusi- 
gaudžiusius ministerius. Nau
juoju ministeriu pirmininku pa
skirtas paslankusis hugenotas 
Maurice Couve de Murville, po
kario metais ilgiausiai išbuvęs 
užsienio reikalų ministeriu. Jis 
buvo šaunus prezidento valios 
vykdytojas ir jo žodžių perteikė
jas tarptautiniuose pasitarimuo
se, tačiau neparodė sugebėjimų 
kraštui valdyti.

Prancūzijos min. pirmininkas 
ir toliau liko prezidento pasiun
tiniu. Jo kalba televizijos pro
gramoje nepatarnavo prancū
zams nuraminti. Kalboje, pasa
kytoje lapkričio 18 d., esminiai 
klausimai buvo nutylėti. Pran
cūzai, sužinoję tikrovę, kad vo
kiečiai ir kitos tautos reikalau
ja franką nuvertinti, pasijuto 
lyg gavę smūgį į veidą.

Franko spekuliacijai apvaldy
ti reikėjo imtis nepaprastų prie
monių. Krašto gyventojai turė
jo žinoti, ko vyriausybė siekia 
ir iš jų reikalauja. Tuo metu 
min. pirmininkas Murville ir fi
nansų ministeris Francois Xa-
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Akmenys ant akmenų
Artėjome prie Jeruzalės, to 

žymiojo pasaulio miesto, kuris 
yra baustas sunaikinimais, pa
šventintas Kristaus krauju, pa
garsėjęs sena savo praeitim. Kai 
nuo augštos kalvos pro autobu
so langus išvydome Jeruzalę, at
rodė ji kaip didžiulė akmens 
pilis, pastatyta ant akmeninių 
kalvų. Pakelėse palikti sugadin
ti tankai, kurie primena neseniai 
įvykusį žydų-arabų karą. Kaiku
rie tankai papuošti žalumynais, 
matyt, kurios nors šventės pro
ga. Platus asfalto kelias nuolat 
vingiuoja, o vaizdas veja vaizdą. 
Pravažiuojame kankinių mišką, 
primenantį žuvusius bei nukan
kintus izraelitus. Sustojame pir
miausia Ain Kerem miestelyje, 
tapusiameJeruzalės priemiesčiu. 
Jis krikščioniškosios tradicijos 
yra laikomas šv. Jono Krikšty
tojo gimtine. Nuo seno ši vieta 
atžymėta specialia šventove, 
tvarkoma ispanų pranciškonų. 
Sudėta daug brangaus meno, 
primenančio šv. Jono Kr. tėvus 
— šv. Elzbietą ir Zakariją. Ne
toliese yra ir Aplankymo šven
tovė, primenanti Išganytojo Mo
tinos Marijos apsilankymą pas 
Elzbietą. Praėję pro rusų orto
doksų misijos būstinę, randame 
pranciškoną vienuolį, slovaką, 
gražiai kalbanti prancūziškai. 
Jis ne tik paaiškino šventovės 
atsiradimą, bet ir pavaišino iš 
šaltinio pasemtu vandeniu. Esą 
juo naudojosi ir Marija, ir Elz
bieta, ir kiti biblinių laiku žmo
nės.

Šioje šventovėje ant sienų iš
rašytas Marijos himnas “Mano 
siela garbina Viešpatį” įvairio
mis kalbomis, jų tarpe ir lietu
vių.

Pakeliui į Ritz viešbuti prava
žiuojame pro universiteto rū
mus, parlamenta, ligoninę. Tai 
vis nauji pastatai, išdygę ant uo
lėtų kalvų. Iš čia dabar tvarko
mas Izraelis, kuris po vadina
mo šešių dienu karo su arabais 
1967 m. birželio mėn. prijun
gė ir Jordanui priklausiusią Je
ruzalės dali. Mūsų viešbutis sto
vi buvusioje Jordano teritorijo
je. Visi patarnautojai arabai ir 
armėnai — nė vieno žydo.

Pėda akmenyje
Sekmadienio rytą trimis auto

mobiliais užvažiuojame ant Aly
vų kalno, kur stovi aštuonia
kampė koplyčia, atžyminti Kris
taus dangun įžengimą bei atsi
sveikinimą su savo mokiniais. 
Vos sočiom išlipti iš automobi
lių, apspito vaikai. Vienas itei-

Braška Prancūzijos galybė
Spekuliacijos priežastys • Tarptautinė drumstis • Franko nuvertinimas ir markės vertės pake-

■ • limas • Prancūzai puola vyriausybę
GEDIMINAS GALVAvier Ortoli net kelis kartus per 

dieną lankė prezidentą ir pasi
tenkino tuščiažodžiavimu, kuris 
tinka tik tarptautiniuose pasita
rimuose. Prancūzai sužinojo apie 
savo negeroves ne iš Paryžiaus, 
bet iš Bonnos, Londono ar Ciu
richo.

Už mėlynojo šydo
Valstybinio planavimo įstai

ga dirbo, lyg ji būtų 1969 m. 
pabaigoje. Ji užmerkė akis prieš 
praėjusį pavasarį riaušininkų ir 
streikininkų padarytas žaizdas 
Prancūzijos ūkyje. Šios žaizdos 
buvo vyriausybės įjautrintos su
tikus pakelti 15% darbininkų 
atlyginimą. Pakėlimas iššaukė 
kainų kilimą, kuris nesustabdy
tas iki šio meto. Tai rodo fran
ko vertės kritimą.

Po atostogų, kurios Prancūzi
joje būna liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais, buvo gerų ženklų. 
Gamybos rodikliai ėmė kilti. Di
dėjo darbininkų paklausa. Už
sienio prekybos negalavimai bu
vo apvaldyti. Prancūzu spauda 
ir net vyriausybė ėmė skelbti 
ūkinį kilimą, tiksliau tarus, ūkio 
raidą dangstyti mėlynuoju šy
du, kuris paslepia negeroves.

Lapkričio 12 d., kai jau buvo 
prasidėjusi nežymi spekuliacija 
franku, finansų ministeris iški
liu balsu šnekėjo apie ūkinę pja- 
žangą: darbininkų paklausa 31% 
padidėjusi spalio mėnesį, lygi
nant su rugsėjo mėnesiu; gami
nių išvežimas padidėjęs, o įve
žimas sumažėjęs. Ministerio žo
džiais: “Kainų .kilimas padidė
jo spalio mėn., tačiau jis neke
lia susirūpinimo ir vyksta vy
riausybės numatyta linkme.” Fi
nansų ministeris nutylėjo esmi
nius dalykus, kurie buvo slepia
mi.

Spekuliacijos priežastys
Nepasitikėjimą franku iššau

kė pati vyriausybė. Ji sudarė 
ypatingą 14 bil. frankų fondą 
remti įmonėms, skatinti Prancū
zijos gaminių išvežimui. Naujos 
įmonės buvo kuriamos ir vei
kiančiųjų gamyba skatinama. 
Vyriausybė skatinimo politiką 
atliko labai grubiai. Planavimas 
žiūrėjo valstybė polėkių, tačiau 

v • v •

nešventi žmones
kė alyvmedžio šakelę ir ištiesė 
ranką. Daviau keliolika centų ir 
bandžiau eiti, bet apspitę ber
niukai su alyvmedžio šakelėmis 
irgi tiesė rankas. Reikėjo tad iš
sipirkti. Jie tuo nepasitenkino
— įkyriai sekė mus ir prašė vis 
daugiau pinigų. Susikalbėti ne
galėjome, tad priėjęs vienas pa
rodė ranka į plikas uolas, skur
džią apylinkę ir... savo alka
ną burną. Arabai šoferiai, ma
tydami, kad negalime apsiginti 
nuo įkyrių vaikų, ėmė juos bar
ti ir vyti šalin.

Dangun Žengimo koplyčia ga
na kukli, pastatyta vietoje su
naikintos didesnės šventovės. 
Jon įjungta kalno uolos vieta, 
nuo kurios Kristus, pagal tradi
ciją. įžengęs į dangų. Ant jos 
matyti lyg ir įspausta pėda. Nu
siavęs vadovas parodė, kad įtel- 
pa žmogaus pėda. Ar tai auten
tiška Kristaus pėda, niekas ne
gali pasakyti, bet abejonei yra 
pagrindo.

Kiek tolėliau pastatyta šven
tovė, vadinama “Pater noster” 
(“Tėve mūsų”) priminti Kris
taus maldai, nors Išganytojas 
mokė ios savo apaštalus ne čia. 
Ant sienų didelėm raidėm įra
šytas minėtos maldos tekstas 
originaline aramajų kalba, taip
gi hebraiu. graiku, lotvnu ir 
daugybe kitu kalbų. Lietuviško 
teksto nepastebėjau, nors anks
čiau ten apsilankę maldinin
kai tvirtina, kad jis ten yra.

Dvi žmonos
Grupės vadovas arabas, pui

kiai kalbąs angliškai, buvęs ka
daise kunigų seminariioi. sklan
džiai aiškina visus biblinius įvy
kius. Pagaliau davė ženklą vyk
ti Betlėjun, kur numatytos pa
maldos 11 v. r. Musu automobi
lio vairuotojas — arabas, maho- 
metininkas. Viena bendrakelei
vė paklausė:

— Ar Jums galima turėti ke
letą žmonų?

— Taip, bet nedaug kas išsi
gali išlaikyti daugiau kaip vie
na žmoną. Tiktai turtingesnieji 
gali tai padaryti.

— O kiek žmonų Jūs turite?
— Dvi. Gyvenau kurį laiką 

su viena, bet nesusilaukiau šei
mos. Tada vedžiau antrą. Dabar 
iau turiu du vaiku, netrukus 
laukiu trečiojo.

— Ar pirmoii žmona tebegy
vena kartu su Jumis?

— Taip, — natūraliai paaiš
kina vairuotoias kaip savaime 
suprantamą dalyka.

Nuo Jeruzalės iki Betlėiaus 
tik 8 km. Seniau tai buvusi Jor
dano karalijos teritoriia. dabar
— Izraelio valdoma. Apylinkės 

pasimetė tikrovėje.
Valstybės biudžetas liko iš

pūstas. Prancūzija padarė tą pa
čią klaidą, kaip JAV, išpūstu 
valstybės biudžetu, atlyginimo 
kėlimu pildama vandenį ant in
fliacijos malūno rato.

Vyriausybės klaidos paskatino 
spekuliaciją franku. Gegužės 
mėn. atidarius Paryžiaus biržą, 
prasidėjo kapitalo plaukimas į 
užsienį. Nepasitikėjimas franku 
augo. Vyriausybė perilgai nesi
ryžo imtis priemonių infliacijai 
pažaboti — pakelti diskonto nuo
šimtį ir kitomis priemonėmis 
varžyti kapitalo išvežimą. Rug
sėjo mėn. panaikinus draudimą 
kapitalui išvežti, prasidėjo spe
kuliacija franku.

Kai prancūzai buvo įsitikinę, 
kad franko nuvertinimas yra ne
išvengiamas, Prancūzijos prezi
dentas burbtelėjo: nesąmonė. 
Spekuliantai ryžosi dvigubai už
dirbti. Jie tikėjosi vokiečių mar
kės vertės padidinimo ir franko 
nuvertinimo. Lapkričio mėn. vi
duryje po pusę bilijono frankų 
buvo parduodama pirkti vokie
čių markėms ir auksui, kurio 
kaina vėl ėmė kilti ir prašoko 
$40 už unciją. Aukso kainos ki
limas palietė ir JAV.

Tarptautinis sujudimas
Spekuliacija franku sukėlė 

didelę tarptautinę įtampą. Vo
kiečiai turėjo apsispręsti dėl 
markės likimo. Paryžius lūku
riavo. Federacinės Vokietijos 
vyriausybė, ilguose posėdžiuose 
svarsčiusi markės vertės pakė
limą, nutarė jos nekeisti. Ji su- 
tiko" daryti lengvatų įvežimui 
padidinti ir laikinai išvežimą ne
žymiai varžyti, tačiau atsisakė 
markės vertės pakėlimu pristab
dyti Vokietijos gaminių išveži
mą ir skatinti įvežimą. Vokie
čiai taikliai pastebėjo: mes pa
dėsime prancūzams pašalinti jų 
ūkinius negalavimus, tačiau ne
siimsime gydyti savojo sveiko 
ūkio.

Lapkričio 22 d. susirinko 10 
svarbesnių kraštų finansų mi
nisterial pasitarti. Vokiečiai pra-

U.
kalvotos, bet derlingos. Vairuo
tojas aiškino, kad netoli Betlė- 
jaus yra kolektyvinių ūkių — 
kibucų.

Kristaus gimtinėje
Mūsų grupės automobiliai su

stoja Betlėjaus aikštėje. Vyrau
ja sekmadienio nuotaika: žmo
nių būriai sustoję šnekučiuojasi. 
Dauguma jų šventiškai pasipuo
šę. Kristaus Gimimo bazilikos 
varpai jau gaudžia pamaldoms. 
Tai trijų dalių šventovė, kurią 
tvarko ortodoksai, katalikai ir 
armėnai. Visų jų vienuoliai čia 
turi įsteigę vienuolynus. Šven
tovė statyta Konstantino Didžio
jo, bet šimtmečių eigoje buvo 
nekartą pertvarkyta. Atrodo, 
kad dabar yra trys šventovės, 
sujungtos ir sutelktos apie Kris
taus gimtavietę — grotą, dėl 
kurios praeityje būta daug ne
susipratimų ir net muštynių. 
Mūsų grupės pamaldoms buvo 
rezervuotas laikas pačioje gro
toje, kur niekad netrūksta lan
kytojų. 0 toji erota — paprasta 
ola. kurioje įrengtas altorius, 
prikabinėta smilkytuvo pavida
lo lempučių. Viduryje padary
tas įdubimas ir žvaigždė. Lan
kytojai suklupę meldžiasi, mąs
to ir dėmesio pilnais žvilgsniais 
stebi kiekvieną kampeli. Juk čia 
Kristaus misterijos vieta, iš ku
rios pasklido krikščioniškoji 
šviesa, sujudinusi visą pasaulį.

Po pamaldų mūsų vadovas ap
rodė visas šventovės dalis. Ka
taliku (pranciškonų) tvarkomo
je dalyje pastebėjome po stik
lu nišoje paguldytą kūdikėlio 
statulą, labai ekspresyvią, gyvą, 
barokine, bet atrodančia labai 
dirbtinai. Ji naudojama Kalėdų 
procesijoj — nešama i grotą. 
Tai simbolinės reikšmės statu
lėlė. sukurta vieno italu daili
ninko. Ji mėgiama ypač tu. ku
rie mėgsta ir dvasinius dalykus 
konkretizuoti, apčiuopti. Daug 
reikšmingesni yra senoviniai 
meno s’mboliai, kurių čia nėr 
šimtmečius daug sukaupta. Mes 
apžiūrime tik pačius svarbiuo
sius. įžymybių tarpe pastebėti
nas šv. Jeronimo kanas. Šis 
šventasis, gyvenęs 1V-V š.. il^a 
laiką gyveno Betlėjuje. kur bu
vo isteiges vienuolyną, ir ver
tė Šv. Rasta. Be to. jis vra pa
likes ir šiaip įvairiu raštų. Jo 
Šv. Rašto vertimas įsigalėjo nuo 
VII š.. o Tridento santarvbos li
ko paskelbtas oficialiu. Šv. Je
ronimas anuo metu buvo laiko
mas geriausiu Šv. Rašto žinovu, 
nors io vertimas pradžioje nebu
vo laikomas priimtinu. Pr. G.

(Bus daugiau) 

nešė, kad jie negali patenkinti 
prancūzų prašymo pakelti 7,5% 
markės vertę ir pasiūlė franką 
10% nuvertinti. Franko negala
vimams gydyti pasitarimo daly
viai pasiūlė 2 bil. dol. paskolą. 
Lapkričio 23 d. Prancūzijos pre
zidentas De Gaulle atmetė siū
lymą franką nuvertinti. Savo 
kalboje jis išryškino priemones 
franko pusiausvyrai atstatyti: 
varžyti atlyginimų kėlimą, rem
ti išvežimą, įvesti naujus mo
kesčius, peržiūrėti biudžetą ir 
uždrausti riaušes.

Vyriausybės nuvertinimas
Šiuo metu peranksti kalbėti 

apie atstatymą pasitikėjimo fran
ku. Prancūzų vyriausybė ir De 
Gaulle skelbtoji Prancūzijos di
dybė pažeista ir “nuvertinta”. 
Prancūzija turi aukso už 4 bil. 
dol., jos gyventojai beveik to
kią pat sumą aukso laiko seifuo
se, kojinėse ir čiužiniuose. Pas
tovioji prancūzų liga-infliacija, 
kuria pasižymėjo ano tarpkario 
vyriausybės, palietė ir nevaini
kuoto imperatoriaus valdomą 
kraštą. Jo vyriausybė liko “nu
vertinta”.

Spauda tebepuola vyriausybę.

368-
6813

KLAUSKITE
PATARSIM-PADESIM

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

Grįždamas iš darbo, dažnai prisėdu viename nuošaliame parke 
poilsiui. Vieną kartą, einant iš parko, čigonų gauja gatvėje prisivijo 
iš užpakalio ir ėmė kolioti. Pasiteiravus apie priežastį, pareiškė keis
tą ir fantastini priekaištą, neva aš bandęs parke išgėdinti 3 metų 
mergytę. Buvau pritrenktas, nes tai atrodė daugiau, negu fantastinė 
nesąmonė. Po parką valkiojosi net trys mergičkos, prašinėdamos po 
5 centus. Kai iššaukta policija atvyko, du vyrukai gudriai pranyko, 
sakydami, kad mažai matę, bet paliko 3 mergiotes (dvi nepilnametes) 
histeriškiems “Įrodymams”. Už $300 užstatą buvau iki teismo paleis
tas iš arešto. Mano advokatas aiškina, kad nors bausmė gresia iki 
5 metų, bet kaip niekados nenusikaltęs galėčiau būti nubaustas sąly
ginai. — Po poros savaičių visai atsitiktinai jau kitoje gatvėje susi
dūriau su tais pačiais apgavikais. Jie praėjo lyg nieku dėti, aš taip 
pat, bet po kelių minučių grįžo su policininku apkaltindami, kad aš 
grasinąs liudininkams prieš teismą jau trečią kartą. ŠĮ kartą mano 
užstatas iš arešto buvo jau S500. Mano advokatas sako: kadangi aš 
neturiu liudininkų, nežiūrint, kad mano praeitis visai švari, reikalas 
yra gana komplikuotas. Maloniai prašau paaiškinti, ką turėčiu da
ryti. Gal žinote kur melo detektorių, ir kiek kainuotų? štai kokie 
pavojai mieste nueiti Į mažą, ramų parką net dienos metu! Tai gali 
atsitikti kiekvienam ir betkokiu metu! S. F., Torontas

Mes negalime duoti jokių patarimų asmenims, kurie turi advo
katus. Galime apie reikalą tik bendrais bruožais pakalbėti. Jūs para
šėte ilgą laišką, bet mes linkę manyti, kad Jūs neviską mums papa
sakojote. Jei tie asmenys Jus melagingai apkaltino, turi turėti kokį 
nors pagrindą: kerštą, pasipelnymą ar panašiai. Advokato pirmutinis 
uždavinys būtų atrasti, išaiškinti tą pagrindą. Jei liudininkai meluoja, 
advokatui nėra labai sunku teisme tai pagauti, ypač jei yra daugiau 
kaip vienas liudininkas. Teisėjas niekada neskuba daryti sprendimo po 
abejotinų Įrodymų. Jei esate visiškai nekaltas ir Jūsų advokatas nėra 
tikras dėl bylos laimėjimo, jis turėtų Jums nurodyti kitą advokatą, 
kuris specializuojasi baudžiamosiose bylose. Jei esate iš dalies kaltas 
kokiu nors būdu, pavyzdžiui, koliojote tuos asmenis antrą kartą juos 
susitikęs, tai papasakokite advokatui ir jis žinos ką daryti. Kaikada 
panašiais atvejais pravartu pasamdyti privačius seklius, kurie gali 
išaiškinti kaltintojų blogus planus. Žinoma, tai kainuoja pinigą. Vie
nas dalykas svarbu atsiminti — advokatui reikia papasakoti visas 
smulkmenas. Tik tada jis gali susidaryti tikrą vaizdą ir paruošti gyni
mą. Dėl melo detektoriaus kalbėkite su advokatu. Kaikurie asmenys 
yra važiavę į Buffalo, bet nežinoma, kiek tas jiems padėjo.

KANADOS LIETUVIU FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

306. Wellando medž. klubas
307. Londono Kat. Moterų D-ja
308. Skautų S-gos Vietininkija
309. Brazlauskas, Jonas
310. Eimantas. Leonardas
311. Jokšas, Petras
312. Jonynas. A.
313. Kalnėnas, Adomas
314. Kudukiai. K. ir O.
315. Petrašiūnas, Andrius
316. Styga, Petras

Papildė Įnašą Otavos apyl.
ba iki $600 (pralenkdama Toronto 
apyl. valdybą, kurios Įnašas — 
$500). Wellando lietuvių kolonija 
Įnašų atžvilgiu buvo atsilikusi, bet 
dabar medž. ir žūki, klubui “Litua- 
nica” padarius pradžią, Wellando lie- 

$100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 

valdy-

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKU BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS 

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. —

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
......... ................................................................................... ...................

Sucialistų partijos, kurios socia
listinės tik iš vardo, kaltina pre
zidentą tariama nepriklausomy
be nuo kitų kraštų ir siauru 
tautiškumo supratimu. Komu
nistų vadovaujama darbininkų 
CGT sąjunga reikalauja darbi
ninkams pakelti atlyginimą. Jos 
vadovas George Seguy grasina 
vyriausybei nauju generaliniu 
streiku, kuris apimtų visą kraš
tą, kaip praėjusį pavasarį. Įmo- 
ninkai nepatenkinti vyriausybės 
primestu darbininkų dalyvavi
mu įmonių pelne ir jų vadova
vime. Vyriausybė esą gali dary
ti bandymus suvalstybintose 
įmonėse, tačiau jai nėra reika
lo kištis į privačias įmones.

De Gaulle smūgius jaučia, bet 
jis nepažeidžiamas. Visai kita 
min. pirmininko Murville ir fi
nansų ministerio Ortoli padėtis. 
Jie gali būti “nuvertinti” nesu
laukus franko pasitikėjimo atsta
tymo. Prancūzija pateko į už
burtą ratą. Politiniai negalavi
mai sukėlė ūkinius, o valiutos 
svyravimai — politinį netikru
mą. Franko nedalia gali turėti 
ir teigiamų pasekmių. De Gaul
le gali būti priverstas peržiūrė
ti politines dogmas, kurios kliu
dė Vakarų Europai glaudžiau 
ūkiškai ir politiškai bendrauti. 
Šio meto politiniai ir ūkiniai 
sukrėtimai palietė ir jo svajones 
apie neliečiamą Prancūzijos di
dybę.

tuviai nepasiliks paskutiniai ir vie
nas po kito įsijungs j Fondo narius.

Nauji nariai — nr. 307 iki 316 yra 
visi iš Londono, Ont. Atrodo, ši liet, 
kolonija bus trečioji, kuri išpildys 
šiais metais visu 100% nustatytas 
duokles. Londone irgi ilgai laukta 
įnašų, bet nuo praeitų metų, kai Fon
do įgaliotiniu tapo Fondo Tarybos 
narys Juozas Bersėnas, reikalai pa
gerėjo. Visose kolonijose lietuviai 
yra tokie pat, tik nevisur atsiranda 
bent vienas entuziastas, kuris Liet 
Fondo reikalą visą laiką judintų. 
Išvardintoms organizacijoms ir mie
liems Londono lietuviams (kurie čia 
dėl žinių stokos plačiau nepaminė
ti) Fondas nuoširdžiai dėkoja.

P. LELIS, reik, vedėjas

— Tel. 5S7 -1442 
Tel. OX 9-4444



Lietuviai Prancūzijos televizijoj
"Gyvataro" šokėjais susidomėjo Tulūzos televizija ir spauda

Iš Vasario 16 gimnazijos Pa
ryžių pasiekiame jau vakarop ir 
tiesiai taksiais vykstame į aero
dromą. čia vos spėjame atlikti 
visus formalumus ir lėktuvu pa
kylame Tulūzos link. Visi esa
me nepaprastai išvargę nuo pri
siminimų daugybės, nedamiego- 
tų naktų ir visos dienos, pra
leisto traukinyje. Tulūzos aero
drome susėdome į autobusą, ku
ris nuveža mus į miesto centrą. 
Paprašome šoferį, kad jis mus 
nuvežtų iki viešbučio, nes turi
me daug lagaminų. Jis pažada ir 
pradeda slinkti mažomis siauro
mis gatvelėmis, kurios tolyn dar 
labiau siaurėja. Privažiuojame 
reikiamą vietą, bet šoferis ne
gali savo didelio autobuso įsuk
ti į siaurą skersgatvį, nes ant 
kampo pastatytas mažas automo
bilis, kurių Prancūzijoje labai 
daug. Mūsų vyrai išlipa ir pakė
lę “mašinėlę” pastato ant šali
gatvio. Bet tuo tarpu mūsų au
tobusas užtvenkia visą judėji
mą. Įvažiuojame į Rue de Sardi
ne, bet judėjimas dar vis sustab
dytas. Visi pradeda spausti au
tomobilių sirenas. Pakyla triukš
mas, kuris nenutilo, kol išsikro
vėme savo lagaminus. Tačiau 
žmonės nepyksta, o tik juokau
ja. Pamatę, kad esame visi vie
nodai apsirengę, klausia kas 
mes toki, ko čia atvykome ir pa
linkėję sėkmės mojuodami pra
važiuoja. Viešbutis gana švarus, 
palyginti, nebrangus ir svar
biausia — turi vonias ir dušą. 
Nuraminę alkį, nutariame ilgai 
miegoti sekantį rytą, nes reikia 
atgauti prarastas jėgas, be to, ir 
pagrindinis mūsų pasirodymas 
prieš akis.

šokame parke
Sekantį rytą apie 9 v. man 

skambina į kambarį viešbučio 
savininkas ir praneša, kad Mont
rejeau burmistras neužilgo at
siųs savo padėjėją su manimi su
sitikti. Netrukus pasirodė M. 
Lassere, o paskui jį ir televizi
jos bei spaudos atstovai. Visi ap
sirengiame ir einame į netoliese 
esantį miesto parką. Ten pašo
kame keletą šokių televizijai. 
Tuojau aplinkui sustoja žmonių 
minia ir prašo, kad daugiau šok
tume. Taip netikėtai čia atliko
me trumpą programėlę. Žmonės 
ima teirautis visko: iš kur esa
me, kas tokius puikius drabužius 
padarė. Viską apčiupinėja — 
juk tai rankų darbas ir toks 
gražus! Ir mūsų šokiai jiems pa
tinka. Pradeda lyti. Visi greitai 
bėgame atgal į viešbutį. Vos su
spėjome persirengti, vėl kviečia 
mane į vestibiulį. Atėjo kito 
laikraščio “La Depeche” atsto
vas, išgirdęs, kad šokome par
ke. Jis vėl prašo, kad eitume 
su juo i tą patį parką. Dar su
gaunu kelis šokėjus, kurie ne-

Skautų skudutininkų grupė Toronte, vadovaujama Stepo Kairio. 
Jų muziką įrekordavo Kanados valstybinio muzėjaus atstovas 
p. Peacock Nuotr. B. Tarvydo

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai sudarytus 

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

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

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

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

MAISTO SIUNTINYS 1968
% sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų. 2 sv. 
ryžių, Vt sv. pipirų, !4 sv. lapelių, *4 sv. geriamo šokolado. 1 dėž. nes- 
cafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių saldai
nių. $30.—.

Taip pat j betkurj drabužių siuntinį galima idėti žemiau išvardinti 
daiktai, kurie visada yra naudingi ir laukiami Lietuvoje.
Vilnonė skarelė $4.50, nailoniniai itališki lietpalčiai $12.00, vyriški ar
ba moteriški megztiniai $14.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės ar
ba vilnonės kojinės $250, labai geras plunksnakotis firmos “Parker” 
$9.00, šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški nailono marškiniai $8.00.

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

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti pajamų mokesčių sumaži
nimą.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras) 421 Hackney Rd., London, E. 2 England. Tet SHO 8734. 
Atstovai: A. Kusinskis. 167 CoDege St, apt. 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave, Toronto 9. Tel. 762-7845.

G. BREICHMAN1ENĖ

buvo suspėję išeiti į miestą, pa
sikeičiame drabužius ir atgal. 
Sis laikraštis per visą mūsų, bu
vimą Tulūzoje ir vėliau festiva
lio metu kiekvieną dieną įdė
davo kokią nors mūsų grupės 
nuotrauką vis su palankiais 
mums komentarais.

Žibuoklių miestas
Persirengę ir papietavę, jau 

mažais būreliais pasiskirstę ei
name apžiūrėti Tulūzos miesto. 
Visur languose žibuoklės, ži
buoklių kvepalai, violetine spal
va aprengtos lėlės. Miestas ga
na švarus, keletas puikių par
kų, kuriuose gausu fontanų, 
ypač vakare įvairiomis spalvo
mis mirgančių ir sudarančių 
jaukią nuotaiką. Kiekvienoje 
gatvėje po keletą kavinių, įreng
tų lauke ant šaligatvio. Čia vi
sados pilna žmonių. Jie girkš- * 
noja alų, arbatą su konjaku ar 
kitokius gėrimus. Prancūzai ne
veltui vadinami smaližiais — 
gourmet. Jiems netaip svarbu 
buto įrengimas ar švara. Jie la
bai daug dėmesio skiria mais
tui. Mums, įpratusiems skubė
ti, atrodo, kad jie perdaug lai
ko skiria valgymui. Pvz. pietūs 
užtrunka iki 3 valandų laiko. Po 
to — poilsis, o vėliau vakarienė 
ir vakaras kavinėje. Atrodo, kad 
niekas neskuba, nesirūpina ry
tojumi. Ir mes šį vakarą lei
džiame prancūziškai: pasivaikš- 
čiojame, apžiūrime vitrinas, pa
sėdime keliose kavinėse. Iš mū
sų vienodų švarkų daugumas at
pažįsta ir klausia, ar mes esame 
tie patys, kurie šiandien šoko 
miesto parke. “Jūsų drabužiai 
labai gražūs, o taip pat ir mer
gaitės. Jos blondinės ir su ilgo
mis kasomis”, — vis giria pran
cūzai.

Konsulo telegrama
Prasideda mūsų išvykos ofi

cialioji dalis. Kur beisime ir ką 
bedarysime, turim atminti, kad 
esame ne turistai, bet atstovai 
net dviejų valstybių — Kana
dos ir Lietuvos, nes jau visi 
laikraščiai įsideda mūsų nuo
traukas ir aprašymus, pažymė
dami. kad esame Lithuanian 
Folk Dance Group du Canada. 
Tą patį vakarą išsinuomojame 
televizijos priimtuvą ir matome 
“Gyvatarą” šokantį ir vaikštan
tį Tulūzos gatvėse. Į viešbutį 
atėjo Kanados generalinio kon
sulo Bordeaux mieste telegra
ma, kurioje jis sveikina mus lai
mingai atvykus, linki sėkmės ir 
žada aplankyti festivalio metu 
Montrejeau.

Dvi poilsio ir vienšnagės die
nos žibuoklių mieste Tulūzoj 
greitai prabėga. Išplovę ir išly
ginę savo tautinius drabužius vėl 
ruošiamės pagrindiniam kelio-

nės etapui.
Į Pirenėjų kalnus
Sekantį rytą — šeštadienį, 

rugpjūčio 10 d., keliamės anks
ti. Kai tik susirinkom viešbučio 
vestibiulyje, prisistatė Montre- 
i'eau miesto burmistras Mr. H.
louche. Jis man sako: “Aš Jus 

jau pažįstu, nes vakar mačiau 
televizijoj”. Padėkoja, kad taip 
daug ir gražios reklamos davė
me jų festivaliui. Jis labai pa
prastos, bet malonios išvaizdos 
žmogus su kuriuo greitai gali
ma surasti bendrą kalbą. Jis pa
žadėjo daryti viską, kad mūsų 
viešnagė jo globoje būtų kuo 
maloniausia. Privažiuoja auto
busas, kuriame sėdi jau kitame 
viešbutyje paimta prancūzų šo
kėjų grupė. Jie tik vakar va
karė atvyko į Tulūzą, tad nepa
sirodė dar nei televizijoj, nei 
laikraščiuose. Visi atrodo labai 
pavargę ir nekalbūs. Sukrauna
me į tą patį autobusą savo la
gaminus ir susėdame — p asiru o- 
šiame ilgai kelionei (beveik 7 
vai.) į Amelie les Bains — Pa
laida.

Nekalbūs montrealiečiai
Važiuojame siauru plentu pie

tų link. Išleisdamas mus M. 
Bbuche paminėjo, kad kelionė 
bus ilga, bet gamta graži ir gal 
neišvargins taip labai. Ir tikrai, 
pavažiavus porą valandų, prasi
deda pietų krašto augmenija. 
Kaikur jau ir palmių matosi, o 
medelių, kurie žaliuoja ir žie
mą ir kuriais pas mus papuošti 
bei apsodinti geresni namai, 
pilni laukai. Tik čia, išaugę šil- 
tesniame klimate, augštesni ir 
tiesesni. Privažiuojame Vidur
žemio jūros pakraštį. Mūsiškiai 
žavisi, fotografuoja, o prancū
zai sėdi tylūs. Aš klausiu, ar 
jiems nepatinka. Sako patinka, 
bet jau trečią kartą važiuoja 
tuo pačiu keliu, dėlto netaip įdo
mu. ’Mat, jie prieš savaitę šiuo 
keliu pradėjo savo ekskursiją 
autobusu į pietų Prancūziją, per 
Italiją, Šveicariją ir tik vakar 
tuo pačiu keliu grįžo į Tulūzą. 
Palengva jie pasidaro kalbesni 
ir pradeda pasakoti, kaip visą 
savaitę praleido autobuse žiūrė
dami pro langus ir tik vakare 
sustodavo kur nors pernakvoti. 
Pagal iš anksto paruoštą pla
ną, norėjo apvažiuoti kuo dau
giau, bet iš tikro toj kelionėj 
jie labai privargo ir nieko gero 
nematė, nes nebuvo laiko niekur 
ilgėliau sustoti. Tad ir šiandien 
labai apsivylė, nes vėl visą die
ną reikia praleisti autobuse. Jie 
nustebo, kad mes turėjom pa
sirodymus Vokietijoj, ir sutiko, 
kad mes savaitę praleidom įdo
miau.

GELTONASIS PAVOJUS RUSIJAI
Kinijos gyventojų skaičius, 

nors oficialūs jų surašymai ne
kartą buvo daromi ir skelbiami, 
nėra tiksliai nustatytas. Apytik
riai jų yra per 700.000.000, o 
1985 m. jų bus apie bilijoną. 
Operuodama tokiu dideliu gy- 
vestojų rezervu, Kinijos politi
ka darosi vis karingesnė, nors ji 
dar ir “nejuda iš vietos”. 
Kuria linkme?

Yra pagrindo manyti, jog ky
lant gyventojų skaičiui, Kinijos 
ekspansija nukryps į Sibirą, o ne 
į pietinės Azijos valstybes ir ne 
į Australiją. Australija ir Kana
da yra antrajame, vėlesniame 
ekspansijos plane. Trečiajame 
plane — visas pasaulis. Tai ir 
yra “geltonasis pavojus”, kurio 
pirmas išsigando kaizeris Vilhel
mas II, nors tada, XX amžiaus 
pradžioje, Kinija buvo silpna, 
“karinių lazdų” draskoma, skal
doma, o šiandien ji jau ir ato
minių bombų turi.

“Geltonojo slibino” šalyje gy
ventojų skurdas yra didelis, bet 
jų gausėjimas dar didesnis. 1949 
m. Kinijoj buvo apie 540.000.- 
000 gyventoju, šiandien — apie 
700.000.000.

Tuoj po komunistinės valdžios 
įsigalėjimo ir po pilietinio karo 
užbaigos Pekingo komunistinė 
vyriausybė propagavo šeimų “re
guliavimą”, bet ta politika ne
ilgai truko: greit ji pasikeitė 
180° posūkiu. Šiuo metu šei
moms rekomenduojama turėti 
kuo daugiausia vaikų. Tai da
rytina pagal seną taisyklę: “Juo 
mūsų daugiau, juo mes stipres
ni”. ši politika varoma be ato
dairos į galimybes atitinkamai 
pakelti maisto gamybą.

Reikės naujos erdvės
Kinija dūsta savo teritorijoj, 

tad anksčiau ar vėliau kiniečiai 
turės veržtis į kitų valstybių te
ritoriją. Kiniečiams labiau reika
linga “gyvybinė erdvė”, jos pra
plėtimas, negu pvz. Hitleriui 
“Lebensraum”. Ir šiandien Ki
nijos vyriausybė neslepia savo 
pretenzijų į Sibiro teritorija, 
primindama, kad caristinė Rusi
ja smurtu atplėšė nuo Kinijos 
imperijos pietrytinį Sibirą. Pa- 

' starojo klimatas sunkus kinie
čiams, bet jo žemė derlinga ir 
salėtų išmaitinti daug žmonių. 
Taikingu būdu Kinija negalės 
savo ambicingo tikslo pasiekti, 
todėl sistemingai rengiasi ka-

Homiltono "Gyvataros" viename rate su Montrealio prancūzų 
grupe “Les Danseurs du Saint Laurent" Prancūzijoj

JUBILĖJINIS "VARPO" NUMERIS
Neseniai turėjau progą pa

skaityti “Varpo” žurnalo 8-jį 
numerį, skirtą šiems Lietuvos 
laisvės kovos metams. Žurnalo 
tiksli išleidimo data nepažymė
ta. Jame pateikta medžiaga ne
senstanti, tad, manau, nebus 
pervėlu pasidalinti savo įspū
džiais su “Tž” skaitytojais.

Žurnalas gražiai išleistas, kny
gos formato, apimąs 208 pus
lapius, redaguotas Antano Ku- 
čio. Didelė gausa bendradarbių 
(25) duoda šiek tiek beletristi
kos ir poezijos, tačiau daugiau 
nei trys ketvirtadaliai žurnalo 
prirašyta tautiniais - politiniais 
klausimais prisiminimų, disku
sijų bei straipsnių forma. Te
mos, gvildenančios daugiausia 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo ir išeivių santykių su 
pavergtu kraštu klausimus, nė
ra naujos — jų pilna šių metų 
mūsų periodinė spauda. Visdėl- 
to kaikurios mintys prašosi, kad 
ir trumpų, pastabų. Žurnalo re
daktorius A. Kučys savo įžan
giniame straipsnyje (5 psl.) 
įsakmiai pabrėžia, kad rusų 
tauta esanti visai nieku dėta 
dėl mūsų krašto okupavimo, ir 
ragina bičiuliautis su rusais, 
kaip su būsimais nepriklauso
mos Lietuvos kaimynais. J. Dau
gėla (70 psl.) dar konkrečiau 
sako: “Ne rusai, ne kiniečiai ir 
ne kuri kita tauta yra Lietuvos 
laisvės žudikai, bet tarptautinis 
komunizmas ...” Tokios mintys 
ne tik neatitinka tikrovės, bet 
ir yra klaidinančios bei ken-

rui. Marksizmas artina rusus su 
kiniečiais, daro juos ideologiškai 
giminingus, tačiau gyvybinė erd
vė Kinijai svarbiau, negu ideo
loginė giminystė. Rusų tauta ne- 
uždustų, jei iš Azijos iki Uralo 
pasitrauktų, bet imperialistinis 
instinktas verčia juos stipriai 
laikytis pustuščiuose Azijos plo
tuose ir nesigailėti savo vien
minčių, kuriems trūksta gyvy
binės erdvės ir maisto.

Žinoma, kiniečiai supranta, 
kad jų karas su Sovietų Sąjun
ga ir Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis pareikalautų ne de
šimčių milijonų gyvybių, kaip 
kad per pirmąjį ir antrąjį pa
saulinį karą, bet šimtų milijonų. 
Ši vizija yra košmariška, bet Ki
nijos politikai jos nebijo. Tre
čiasis pasaulinis karas jų ne
gąsdina, nes Kinija žmonių turi 
perdaug. Jei karo nelaimėtų, tai 
pralaimėjimas nebūtų toks tra
giškas, nes Kinijos gyventojų 
skaičius sumažėtų ir jų išmaiti- 
nimas žymiai palengvėtų. Žino
ma, nepagalvojama apie tai, kad 
ne tik Kiniją, bet ir Rusiją ato
minės bei vandenilinės bombos 
paverstų atominių nuosėdų dy
kumomis, kuriose žmonių gyve
nimas būtų negalimas, bent tuoj 
po karo.

Vakarų Europoj ir Amerikoj 
“geltonojo slibino” liguistai ne
bijoma, bet Sibire rusai “kitai- 
cų” bijo. Ten karo pavojus su 
Kinija yra liaudžiai aktualus ir 
baisus. J. Gs.

Erdmonos Simonaitis (dešinėje) klausosi dr. P. Karvelio kolbos 
pogerbtuvėse prie Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje, kur Sukak
tuvininkui, sulaukusiam 80 metų, pasodintas jo vardo ąžuoliukas

li-

mu-

kiančios mūsų laisvės kovos 
nijai. Ar nepanašiai ragina 
pats okupantas rusas mylėti sa
vo “didįjį brolį”? O mums juk 
yra aišku, kad ne komunizmas, 
bet imperialistinis rusas, prisi
dengęs komunizmu, yra mūsų 
krašto pavergėjas, kaip per pus
antro šimto metų išlaikė Lietu
vą vergijoje ir caristinis rusas. 
Koks “tarptautinis komunizmas” 
okupavo neseniai komunistinę 
Čekoslovakiją? Ir Vakarų pa
saulis apkaltino ne tarptautinį 
komunizmą, o Rusiją. Mes ge
rai žinome, kad mūsų broliai 
Lietuvoje lengvai susitvarkytų 
su komunizmu, jei tik sovietinė 
armija pasitrauktų iš mūsų kraš
to. Lietuvis pavergtame krašte 
yra daug didesniame rusinimo 
pavojuje, negu komunizmo.

Santykių su kraštu klausimu 
žurnale pasisakoma įvairiai. A. 
Kasiulaitis, kaip ir dera politi
nės partijos vadui, kalba kie
tai, be kompromisų, vartodamas 
“bendradarbiavimo” t e r miną. 
Tai įneša daug nenuoseklumo 
į patį klausimą. Šiandien mes 
galime kalbėti tik apie san
tykiavimą ar bendravimą, nes 
“bendradarbiautojų” tarp 
sų. bent tuo tarpu, tikrai nėra. 
K. Škirpa pasisako gražiai ir įsi
dėmėtinai (72 psl.): “Kaip tau
ta, mes esame nedalomas viene
tas. nepareinamai nuo to, kas iš 
mūsų laisvas, ir kas priverstas 
nešti svetimą jungą ir savo bei 
tautos gelbėjimo svarbiausiam 
tikslui net taikintis prie vietos 
aplinkybių.” J. Vilkaitis (73 
psl.) pasisako konstruktyviai ir 
logiškai: “Viena tėra aišku, kad 
santykiavimas su betkuriomis 
okupacijos įstaigomis ar oku
pacijos organizuotomis draugi
jomis ar sambūriais yra bergž
džias darbas ir neleistinas. Vi
sai kitas reikalas santykių pa
laikymas su betkuriais gyvento
jais, nepaisant jų padėties bei 
turimų pareigų, jei jos nėra tie
sioginiai susijusios su šnipinėji
mu.”
. Tarptautinės politikos klausi

mu labai gera ir dėmesio verta 
dr. J. Karvelio studija “Euro
pa ideologijų kryžkelėje” (98- 
112 psl.). Taip pat dėmesio ver
tas E. Boreišos straipsnis “Na
cionalizmas siu dienu Lenkijo
je” (140-148 psl.).

Aplamai, žurnalas yra geras 
įnašas į mūsų periodinės spau
dos lobį. Pasigendama tik jau
nų jėgų ir jaunos, su laiku ei
nančios, dvasios, j.s.

• Eastbourne vietovėje, Bri
tanijoje, buvęs kariuomenės ma
joras Rowland Bowen pats nu- 
sipjovė dešinę koją žemiau ke
lio, norėdamas įrodyti, kad ši 
operacija nėra skaudi, jeigu pa
gal amerikiečių gydytojų meto
dą užmarini kojos nervus. Ope
racijos entuziastas, netekęs svei
kos kojos, buvo nuvežtas į ligo
ninę, bet chirurgams beliko ap
dailinti pjūvį, kad būtų leng
viau pritaikyti dirbtinę koją.
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Istorija, “išlėšinta” prieš 60 mėty
AL. GIMANTAS

Kaip ir kada atsirado šias ei
lutes rašančiojo knygų rinkinė
lyje nedidutė, jau gerokai pa
geltusi knygelė, vardu “Leng
vutė Lietuvos istorija”, šiandien 
būtų sunku pasakyti. Bet tas 
leidinukas tikrai įdomus ir dė
mesio vertas. Autoriumi pasira
šo A. Agaras. Išleistas Rygoje, 
1910 m. Kaip sakoma, “Išlėšino 
A. Maciejauskas, Zamkovaja No. 
7.” O spausdinta Laukaičio, Dva- 
ranausko, Narjausko ir B-vės 
spaustuvėje, Seinuose, Suv. gub.

Juk tai šio šimtmečio pradžios 
leidinys, dar gerokai prieš Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mą. Todėl ir įdomu, kaip tuome
tinė inteligentija bandė savie
siems, sodiečių masėms ir ne
gausiems miestelėnams prista
tyti savosios tautos praeitį, kaip 
bandė skiepyti pasididžiavimą 
savąja tauta ir skleisti tėvynės 
meilę, ruošiant, gal tuo metu to 
viešai ir nedeklaruojant, savam, 
laisvam ir nepriklausomam gy
venimui. Perskaičius tą leidinu
ką, susidaro įspūdis, kad bent 
anų dienų sąlygose knygelės 
puslapiai (iš viso 86) turėjo tu
rėti auklėjančios ir skatinančios 
reikšmės.

❖ ❖ ❖

Istorija suskirstyta skyriais. 
Pirmojo pavadinimas — “Lie
tuvių daba ir būdas”. Čia kalba
ma apie stabmeldžių tikėjimą, 
žinyčią, pomirtinį gyvenimą, pi
lietišką (urėdišką) ir naminį bū
vį. Skiltyje I kalbama apie žilą
ją gadynę iki Gedimino, padavi
mus, Latvijos ir Parusi jos liki
mą. Dar vienas skirsnis pava
dintas “Didžioji Lietuva”. Čia 
pristatomas Rimgaudas ir Erd- 
vilis. Skiltyje II kalbama apie 
augančią Lietuvą: nuo Mindau
go iki Gedimino; paliečiamas 
Mindaugas, Lietuvos suskilimas 
nuo Mindaugo ligi Vytenio. 
Skiltyje III šalutinė antraštė: 
“Lietuva apgalėtoja, nuo Gedi
mino liki 1386”. Iš kunigaikš
čių aprašyti: Gediminas, Jaunu
tis'. Algirdas, Jagėla, Kęstutis. 
Skiltyje IV apžvelgiama Lietu
va susivienijusi su Lenkija, t.y. 
1386- 1795. Čia vietos randa 
Skirgėla, Vytautas Didis, Švitri- 
gėla. Zigmontas, Kazimieras Ga- 
geliūnas. Aleksandras, Zigmon
tas II Senis, Zigmontas Augus
tas. Lietuvos apsvaigimas (1569- 
1795); skirsniai: Bekaralija. Ste
ponas Batorius. Zigmontas III. 
Vladislovas Vaza, Jonas Kazi
mieras, Mikolas Višnevieckas, 
Jonas Pobieskas, Fridrikas Au
gustas II. Fridrikas Augustas 
III, Stanislovas Poniatauskas. 
Skiltyje V — “Lietuva pamuš
toji”, Perijodas I, Perijodas II

Toronto lituanistinio seminaro studentai klausosi aiškinimo 
apie lietuvių rašytojus

JAU PENKIASDEŠIMT STUDENTŲ

Lituanistinis seminaras Toronte
Kai kalbama apie lietuvišką 

šeštadieninę mokyklą, daugelio 
tėvų nusistatymas jos atžvilgiu 
aiškus: kurie leidžia jon savo 
vaikus — mato tikslą; kurie ne
leidžia, gali taip pat pateikti vi
sokių argumentų ir pasiteisini
mų. Tačiau tolimesnis lituanis
tinių žinių ir kalbos gilinimas 
dažniausiai paliekamas paties 
jaunuolio nuožiūrai.

Po eilės metų pertraukos šį 
rudenį Toronte vėl pradėjo veik
ti lituanistinis seminaras, taiko
mas dešimtį lietuviškos mokyk
los skyrių baigusiam jaunuoliui. 
Jo tikslas — sustiprinti studen
to lietuvių kalbą ir plačiau su
pažindinti su mūsų literatūra, 
kuri, bent tuo tarpu, yra pati 
vaizdžiausia ir prieinamiausią 
priemonė tėvų kraštui ir lietu
viškai kultūrai pažinti.

Malonu pastebėti, kad semi
narą lanko virš 50 studentu. 
Daugiau, negu buvo tikėtasi. 
Sklandų darbą trukdo kelios 
kliūtys. Pagrindinė — permažai 
pamoku. Per pusantros valandos 
savaitėje sunku perduoti bent 
pačius svarbiausius veikalus ar 
nors jų turinį jaunuoliui, kurio 
literatūrinis apsiskaitymas yra 
labai siauras. Taip pat mokyto
jui pačiam tenka paruošti ir mul
tiplikuoti skaitomuosius tekstus: 
o, rodos, būtų taip lengva, jei 
visi studentai atsineštų tą kny
gą, kurią rengiamasi nagrinėti. 

ir baigiama “Žvilgterėjimu į lie
tuvių raštiją ir dailę”.

« « *
Istoriniai knygelės puslapiai 

iliustruoti mūsų kunigaikščių 
atvaizdais, maždaug tokiais, ko
kius turėjome nepriklausomos 
Lietuvos vadovėliuose. Visa ap
rašyta su savotišku patosu, pa
sididžiavimu, vis pabrėžiant, ko
kia graži ir šauni buvo Lietu
vos praeitis, kad tikrai verta 
stiprybės semtis iš tų istorinių 
dienų, kai Lietuvos galybė buvo 
tokia didi ir plati.

Įdomu, kad jau 1910 m. kny
gelės autorius gebėjo atkreipti 
tautiečių dėmesį ir į lietuvišką
ją kultūrą, primindamas, kad 
dar priešistoriniais laikais lie
tuvių jau turėtas savotiškas raš
tas — runos. Tai buvę ženkle
liai, kuriuos iškaldavo akmeny
je ar išpjaustinėdavo medyje. 
Tos runos atstodavo paliepimus, 
pranešimus. Jas iškaldavo ir pa
minėjimui kokių nors svarbių 
įvykių. Prisimenamas pirmųjų 
lietuviškų knygų leidimas. Ra- 
pagelonis, Mažvydas, Bretkūnas, 
Sirvydas. Neužmirštas ir rusų 
įvestas spaudos draudimas, itin 
sumenkinęs lietuviškąją raštiją. 
Rašoma ir apie Donelaitį, Dau
kantą, Pošką, Stanevičių, Valan
čių, Giedraitį, Zauerveiną (“nors 
ir vokietys”). Su dėmesiu mini
mas kun. A. Juškevičius, kaip 
dainų rinkėjas ir filologas, gė
rimasi vysk. Baranausko “Anykš
čių šileliu”. Prisiminta “Aušra”, 
“Varpas”, “Ūkininkas”, “Tėvy
nės Sargas”, Amerikos “Lietu
va” ir “Vienybė Lietuvninkų”. 
Pripažįstama, kad Lietuvos gy
venime ir literatūroje pradėjo 
reikštis dvi srovės: “klerikališ- 
ka ir demokratiška”.

❖ ❖ ❖

Atskirai minimas inž. P. Vilei
šis, dr. V. Pietaris, dr. J. Basa
navičius, Šernas, dr. V. Kudir
ka, dr. J. Šliūpas, J. Jablonskis, 
K. Jaunius, P. Arminas, Mairo
nis, A. Jakštas, Margalis. Jova
ras ir Stiklelis. Nepamiršta ir 
Šatrijos Ragana, Žemaitė. Laz
dynų Pelėda. Kalbama apie Vy
dūną, M. šiaulėniškį, Žegotą, A. 
Agarą (“mokslo populiarizato- 
rius ir praktiškų knygelių rašy
tojas”). Iš dailininkų laikomi pa
garsėjusiais: Stabraiiskas. Žmui
dzinavičius, Leščinkas, Kalpo
kas, Čiurlionis; skulptoriai: Rim
ša, Zikaras. Iš kompozitorių iš
kelti: Sasnauskas, M. Petraus
kas, V. Storosta, P. Stankevi
čius, Kačanauskas.

Šis trumpas, populiariai pa
ruoštas Lietuvos istorijos kur
sas, atrodo, turėjo rasti platų at
garsį anų dienų Lietuvoje ir pri
sidėti prie tautinio atgimimo.

(Gera proga žvilgtelėti į savo 
knygų lentyną: kiekvienoje tu
rėtų būti nors “Lietuvių kalbos 
vadovas”, lietuviškai - angliškas 
ir angliškai - lietuviškas žodynas, 
poezijos ir beletristikos antolo
gijos, mūsų klasikai ir bent 
stambesnieji romanai).

Nežiūrint visko, verta mėgin
ti eiti per kliūtis dėl 50 inteli
gentiškų, plačiau galvojančių, li
tuanistika besidominčių jaunuo
lių. Yra vilties, kad bent dalis 
jų galės mokytojauti šeštadieni
nėje mokykloje.

Seminaras naudojasi Prisikė
limo parapijos patalpomis. Jam 
vadovauja Vida Tamulaitytė ir 
J. Gustainis.

Lygiagrečiai veikia Toronto 
Jaunimo Ansamblis, vadovauja
mas muzikės Dalios Skrinskai- 
tės - Viskontienės. Didelė dalis 
lituanistinio seminaro studentų 
priklauso Ansambliui. Jie ren
kasi Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seselių patalpose, kur mo
kosi liaudies dainų ir groja se
naisiais lietuvių instrumentais. 
Padirbėję jie galės puikiai at
stovauti šios rūšies muzikai. Tai 
gražus būiys jaunimo savo no
ru ateina į kursus.

Abiejų šių grupių pirmasis 
pasirodymas, pavadintas “Lietu
viškos dainos ir žodžio vakaru”, 
įvyks š.m. gruodžio 8 <, 5 v. 
S.p., Prisikėlimo parapijos hi- 
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OUMPirnAI LAIMĖJIMAI

“Kemjawimo Tiesos” 227 nr. pra
ilgimu, lapkričio 18 d. Vilniuje bū
ro pagerbti ir apdovanoti Meksikos 
ilimpiados prizininkai D. Pozniakas, 
F. čep ui is, M. Paulaitsku, A. B ag- 
ionavičius, V. Briedis, J. Jagelavi- 
Hus, Z. Jukna, V. Motiejūnas, trene
riai A. Levickas, A. Šocikas ir R. 
Vaitkevičius. Pagerbtuvėse dalyvavo 
kompartijos žymūnai, sporto vado
vai ir JAV lietuvių “pažanguolė” K. 
Karosienė. Sovietų Sąjungos krepši
nio rinktinės narys Modestas Pau
lauskas. kuris, tarp kitko, yra rink
tinės komsorgas — komjaunimo va
dovas, perskaitė lietuvių sportininkų 
vardu jau Meksikoje vilniškei kom
partijai parašytą - ir visų pasirašytą 
laišką: “Tarybų Lietuvos sportinin
kai džiaugiasi ir didžiuojasi, kad 
jiems šalies daugianacionalinės olim
pinės rinktinės sudėtyje patikėta gin
ti tarybinio sporto šlovę. Dabar, kai 
mūsų tauta švenčia Lietuvos Komu
nistų partijos įkūrimo ir proletari
nės revoliucijos Lietuvoje 50-metį, 
mes siunčiame karščiausius linkėji
mus visiems darbo žmonėms, nuošir
džiai dėkojame partijai ir vyriausy
bei už dėmesį jaunimo fiziniam ir 
dvasiniam auklėjimui. Mes prižada
me negailėti savo jėgų socialistinei 
Tėvynei šlovinti.” Daugianacionalinė 
olimpinė rinktinė, deja, buvo Sovie
tų Sąjungos, o socialistinės tėvynės 
šlovinimas taip pat reiškia laurų sky
nimą ne Lietuvai, bet ją okupavusiai 
Sovietų Sąjungai Lietuvių sporti
ninkų iškovoti laimėjimai buvo ati
duoti Maskvai ir kompartijai, nors 
iš tikrųjų jie priklauso lietuvių tau
tai Komunistų partijos penkiasde
šimtmetį švenčia ne lietuvių tauta, 
bet tik pati kompartija, kuri padėkos 
tikrai nėra nusipelniusi, nes lietu
viai sportininkai olimpinėse žaidynė
se negalėjo atstovauti Lietuvai.

VARŽĖSI STUDENTAI

Kauno sporto halėje buvo sureng
tas tarptautinis studentų pramoginių 
šokių konkursas Kauno politechnikos 
instituto taurei laimėti, kuriame da
lyvavo studentų poros iš Kauno, Ry
gos, Leningrado, Maskvos, Talino, 
Minsko ir Rytų Vokietijos. Klasiki
niuose šokiuose I vietą ir taurę lai
mėjo R, Vokietijos atstovai, II — 
Kauno politechnikos instituto šokė
jai, III — Rygos studentai. Indivi
dualiose klasikinių šokių varžybose 
pirmos dvi vietos teko svečiams iš 
R. Berlyno, trečioji — Daliai ir Vi
dui Kamaičiams, Kauno politechni
kos instituto studentei ir dėstytojui. 
Kauniečiams geriau sekėsi P. Ame
rikos šokių individualiose varžybose, 
kur I vieta iškovojo Dalia ir Vidas 
Kamaičiai, II — Violeta ir Leopol
das Šeiniauskai, III — vokiečių pora. 
Žiūrovai turėjo progą pasiklausyti 
politechnikos instituto estradinio an
samblio “Aitvarai”, kuris ruošiasi iš
vykai j Lenkiją. Savo įspūdžius iš 
studijų Britanijoje papasakojo Čes
lovas Norvaiša.

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS

“Tiesos” pranešimu, Kauno mies
to komitetų sudaryta organizacinė 
komisija su kauniečių laikraščiu 
(turbūt “Kauno Tiesa”) išsiuntinėjo 
miesto gyventojams raginimą su
tvarkyti artimųjų, giminių, pažįsta
mų kapus ir dalyvauti mirusiųjų pa
gerbime. Raginimas pradedamas poe
to Br. Mackevičiaus eilėraščio pos
mu:

“Čia — kapai, 
Glaudžias cementas šaltas 
Prie motulės žemelės peties. 
Būna mirtys 
Gyvenimo vertos, 
O gyvenimas — 
Vertas mirties ...” 
Prieškariniais laikais tūkstančiai 

kauniečių be jokio raginimo Vėlinių 
vakarą uždegdavo žvakutes ant mi
rusių artimųjų kapų. Centrinės ka
pinės Vytauto prospekte skęsdavo 
plazdančios šviesos, virpančių šešėlių 
jūroje. Prie didvyrių kapų jaunimas 
jieškodavo ryžto ateities žygiams. šią 
gražią tradiciją užgniaužė komparti
jos ateistinė propaganda. Kapinės 
dabar jau yra iškeltos į Petrašiūnus, 
o Vytauto prospektui duotas Lenino 
vardas.

CENTRINIS VILNIAUS 
RAJONAS

Sovietų Sąjungos valstybinę pre
miją už Vilniaus Žirmūnų rajoną 
laimėjo architektai Birutė Kaspera
vičienė, Bronius Krūminis, inž. Vac
lovas Zubrus ir statybos kombinato 
vadovas šmuelis Liubeckis. Šiuo me
tu jie jau ruošia planus kitiem Vil
niaus rajonam. B. Kasperavičienės 
darbotvarkėje — Šnipiškių, Vilniaus 

t

centrinio rajono, detalaus išplanavi
mo projektas, kompozicinės idėjos 
patikslinimas. “Literatūros ir Meno” 
46 nr. puslapiuose ji pasakoja: “Šni
piškės skirsis nuo kitų rajonų. Pir
miausia — tai beveik miesto cent
ras, kurio sprendimas kelia kitokius 
reikalavimus, negu, sakysim, projek
tavimas neužstatytoje vietoje. Cent
rinėje miesto teritorijoje būtina ra
cionaliai išnaudoti kiekvieną žemės 
pėdą, sutalpinti daugiau gyventojų, 
čia bus daug prekybinių įstaigų, vi
suomeninių pastatų, kurie koncent
ruosis prie Dzeržinskio ir Ukmer
gės gatvių; gyvenamieji namai bus 
atitraukti nuo šių gatvių trasų (tra
sa — kryptį ženklinanti linija, V. 
Kst.).” Paklausta, ar reikės nugriau
ti nemaža senų pastatų, B. Kaspe
ravičienė atsakė: “Neišvengiamai. 
Bet pagal apskaičiavimus šie nugrio
vimai nebus labai nuostolingi Jų 
vietoje iškils nauji modernūs namai 
su liftais, šiukšlių surinkimo apara
tais, skalbinių džiovinimo įrengimais. 
Aš minėjau, kad šiame — Žalgirio 
— rajone, kuris bus dešiniajame 
Neries krante formuojamo centro 
(univ. parduotuvė, viešbučiai, Revo
liucijos muziejus ir kt.) fone, labai 
brangintina erdvė; todėl čia ypač bus 
didinamas aukštis — 60-70% pasta
tų bus 9, 12 ir daugiau aukštų. Pa
galiau tai ir būtina: šios teritorijos 
reljefas lygus, ir paįvairinti jį gali
ma tik skirtingo augščio pastatais. 
Labai norėčiau, kad centrinis Vil
niaus rajonas — Šnipiškės — savo 
išplanavimu ir pastatais išsiskirtų 
tiek iš sostinės, tiek ir iš kitų mūsų 
miestų naujųjų rajonų, kad tai būtų 
unikalus respublikoje architektūrinių 
sumanymų įkūnijimas. Manau, kad 
nereiktų čia vengti ir individualinių 
namų projektų, įdomių architektūri
nių darbų.”

KILOMETRINIAI PAVADINIMAI

“Tiesos” puslapiuose K. Ulvydo 
vedamam skyrely “Mūsų kalba” filo
logijos mokslų kandidatė Antanė Ku
činskaitė svarsto kaikurių organiza
cijų kilometrinius pavadinimus. Vie
na tokių organizacijų yra Laisvano
riška Draugija Armijai, Aviacijai ir 
Laivynui Remti, kurios ir santrumpa 
LDAALR laužo liežuvį. A. Kučins
kaitė šią daugiausia sporto reikalams 
skirtą organizaciją siūlo vadinti Gy- 
nybininkų Draugija. Ji taipgi atkrei
pia dėmesį į labai gremėzdišką ir ne
reikalingą žodį “laisvanoriška”. Kilo
metrinius pavadinimus turinčių or
ganizacijų grupei taip pat priklauso 
Švietimo, Augštųjų Mokyklų ir Moks
lo Įstaigų Darbuotojų Profesinė Są
junga. A. Kučinskaitės nuomone, už
tektų “Mokslo” profesinės sąjungos. 
Paminklų Apsaugos ir Kraštotyros 
Draugija Vilniaus telefono abonentų 
knygoje tiesiog vadinama Kraštoty
rininkų Draugija. Toliau A. Kučins
kaitė rašo: “Kraštotyros draugijoje 
į atskirą sekciją susibūrę kalbinin
kai yra atkreipę dėmesį į daugelį kul
tūrinio ir buitinio gyvenimo sričių. 
Jau galima pastebėti pagerėjusią sos
tinės iškabų ir kitokių viešųjų užra
šu kalbą. Sekcijos nariams reikėtų 
atsidėjus peržiūrėti visų mūsų res
publikos įstaigų, įmonių, visų orga
nizacijų pavadinimus ir pataisas bei 
siūlymus pateikti atitinkamoms ži
nyboms tvirtinti...”

NUSIKALTIMŲ PRIEŽASTYS

Sovietinės milicijos dienos proga 
“Tiesa” 263 nr. paskelbė pasikalbė
jimą su sovietų okup. Lietuvos vie
šosios tvarkos “ministeriu” Julijonu 
Mikalausku, kuris, tarp kitko, tarė 
atvirą žodį apie nusikaltimų priežas
tis: “Nusikalstami poelgiai mūsų ša
lyje daugiausia auklėjamojo darbo 
stokos pasekmė, daugelyje grandžių 
(pradedant šeima, mokykla ir bai
giant gamyba) žmonių auklėjimo for
mos ir metodai turi rimtų spragų ir 
trūkumų, labai silpnas kai kurių dar
bo kolektyvų vidaus drausmės rezul
tatas. Kriminaliniai tyrinėjimai ro
do, kad nusikaltusių žmonių tarpe 
40 procentų turi 3-5 klasių išsilavi
nimą, 30 procentų nelankė kino, 37 
procentai neskaitė laikraščių, nežiū
rėjo televizijos, 70 procentų nelankė 
teatrų, beveik niekas nedalyvavo vi
suomeninėje veikloje. Jiems būdin
gi labai riboti doroviniai idealai, že
mas kultūrinis lygis ir beveik visiš
kas indiferentiškumas visuomeniniam 
gyvenimui. Keista, bet kaip tik šie 
žmonės ir nepatenka į auklėjamojo 
poveikio sferą: įgyvendindamos prie
mones, siekiant užkirsti kelią nusi
kalstamumui, mūsų visuomeninės or
ganizacijos ir kultūros įtaigos dažnai 
užmiršta tuos, kurie pažeidžia •įsta
tymo ir dorovės normas...”

V. Kst.

Hamiltono j o u n učiai 
ateitininkai su vadove 
K. Budrninkaite, pradė
ję naujus veiklos metus. 
Jie doro susirinkimus, 
mokosi lietuviškai žais

ti, dainuoti, deklamuo

ti. Grupė priklauso Ha

miltono o t e i t i n inkų 

moksleivių kuopai, ku

rią globoja J. Pleinys, p. 

Gudinskienė ir kiti vei

kėjai

Nuotr. M. Borusienės

St Catherines, Ont
KARIUOMENES ŠVENTE. lietu- 

vos kariuomenės atkūrimo 50 m. su
kakties minėjimą surengė St Catha
rines L. V. S. “Ramovė” lapkričio 
16 d. slovakų salėj. Skyriaus v-bos 
pirm, atidarė minėjimą ir pakvietė 
įnešti ramovėnų vėliavą. Invokaciją 
sukalbėjo kun. B. Mikalauskas. Pa
skaitą skaitė nepriklausomybės kovų 
dalyvis, kūrėjas-savanoris, Vyčio Kry
žiaus kavalierius J. Viliušis. Savo 
kalboje palietė pagrindinius organi- 
gacinius sunkumus, kuriuos teko nu

galėti formuojant pirmuosius sava
norių pulkus, aprūpinimą, ginklavi
mą ir t.t Po paskaitos buvo apdo
vanoti L. V. S. “Ramovės” ženklu ir 
diplomais kun. klebonas B. Mikalaus
kas, OFM, Veronika Alonderienė ir 
ramovėnas Jonas Radvila — raino- 
venų sąjungos dešimtmečio leidiniu. 
Sveikinimo žodį tarė Hamiltono ra
movėnų ir KLB-nės valdybos vardu 
K. Baronas.

Meninėje dalyje pasirodė Hamil
tono lietuvių parapijos choras, va
dovaujamas A. Paulionio. Pianinu 
duetą atliko Margarita ir Rimas Kle
vai, o duetą iš operos “Pikų dama” 
(Čaikovskio) padainavo Birutė An
tanaitienė ir Veronika Paulionienė. 
Klausytojai chorą šiltai sutiko ir iš
kvietė dvi dainas pakartoti. Hamil
tono parapijos choras yra balsingas 
ir gerai susidainavęs. St. Catharines 
ir apylinkės lietuviams tai buvo la
bai maloni staigmena. Po meninės 
dalies sekė linksmoji dalis — šo
kiai, loterija ir baras. St. Cathari
nes yra nusistovėjusi tradicija cho
rą ir svečius pavaišinti. Tad ir šį 
kartą prie gėlėmis papuoštų ir val
giais apkrautų stalų buvo pakviestas 
choras ir svečiai. Dvyliktą valandą 
visi skirstėsi su labai pakilia nuotai
ka. Lapkričio 17, sekmadienį, buvo 
atlaikytos pamaldos Tėvų pranciško
nų koplyčioj už žuvusius karius, šau
lius ir partizanus. Sv. Mišias atnaša
vo ir tai dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. B. Mikalauskas, OFM. 
Po pamaldų, dalyvaujant vėliavoms, 
padėtas vainikas prie paminklo žu- 
vusiems už tautos laisvę.

Ant. Šukys, kūrėjas-savanoris
PRIE NAUJOSIOS APYLINKES 

VALDYBOS sudarytos komisijos, į 
kurias pakviesti šie asmenys: kultū
ros ir švietimo reikalams — S. Set- 
kus, jaunimo — L. Grigaitė ir M. 
Setkus, Tautos Fondo — J. Girevi- 
čius, Šalpos Fondo — J. Grigas. Jei 
sąlygos bus palankios, numatoma leis
ti apylinkės biuletenį. Naujoji val
dyba sieks glaudaus bendradarbiavi
mo su visomis vietos organizacijo
mis ir su visais Niagaros pusiasalio 
lietuviais.

A. LUKAS apsigyveno St. Catha
rines mieste. Praeityje jis buvo ak
tyvus veikėjas ir įvairių organizaci
jų rėmėjas. Savo lėšomis jis yra iš
leidęs Alės Rūtos romaną “Žemės 
šauksmas”. Apylinkės valdyba svei
kina naująjį gyventoją ir linki įsi
jungti į organizacinę veiklą.

N. METŲ SUTIKIMĄ rengia SLA 
278 kuopa š.m. gruodžio 31 d. St. 
Denis salėje. Rengėjai kviečia įsigy
ti bilietus iš anksto. Koresp.

WELLAND, ONT.
TAUTOS FONDO AUKOTOJAI. 

$21: V. Markūnas; $20: B. Luoma
nas; po $10: V. Bieliūnas, G. Sin
kus, kun. B. Mikalauskas, M. Ku- 
zovas, J. Radvilas, A. Stankevičius, 
V. Jasiulionis; po $6: J. Paužuolis; 
po $5: J. Butkus, J. Staškevičius, 
J. Kutka, A. Smolskis, A. Pivoriū
nas, K. Stankevičius, P. Šidlauskas; 
po S3: V. Karalius, A. Pamataitis, 
V. Ivanauskas, A. Žinaitis, A. čepu- 
kas, B. Simonaitis; po $2: P. Bersė- 
nas, J. Baliukas, V. Surka, J. Blužas, 
A. Ramanauskas; $1: A. Šileikis..

Nuoširdžiausia padėka visiems 
Wellando apylinkės lietuviams.

A. čepukas, TF atstovas Wellande

Delhi - Tillsonburg
LAIKRAŠTIS “SIMCOE REFOR

MER” lapkričio 18 d. laidoje įdėjo 
nuotrauką ir aprašymą apie gimnazi
jas baigusius abiturientus. Jų tarpe 
yra ir Rita Augustinavičiūtė-Augus- 
tine. Ji baigė 13-tąjį skyrių pažymiu 
95 ir gavo stipendijas — Ontario pro
vincijos ir “Imperial Leaf Tobacco” 
bendrovės. Delhi miestelyje įvyko 
baigusiųjų iškilmė, kurios metu at
sisveikinimo kalbą pasakė ir Rita 
Augustinavičiūtė.

Sault St. Marie, Ont.
VLADE IR ALFONSAS TRAKINS- 

KAI lapkričio 16 d. atšventė savo 25 
metų 
relis 
kams 
buvo
servizas. Staigmeną suorganizavo p. 
J. Gasperienė. A. V.

vedybų sidabrinę sukaktį. Bū- 
tautiečių surengė p. Trakins- 
staigmeną-vaišes, kurių metu 
įteikta dovana — sidabrinis

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm., antr., treč. ir 
ketvirtad. 9J0 — 5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.
Šeštadieniais 9.30 — 1 v.p.p.

St. Catharines agentam: 75 Rofla Ave, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje aekmadleniah po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS nemokamas, kreiptis bet kuriuo laiku 

in 8MM ANCASTER, ONT.

Hamiltoniečių spaudos baliaus karalaitei įteikiama dovana. Iš 
kairės: vakarui vadovavęs ateitininkų sendraugių pirm. J. Pleinys, 
spaudos baliaus karalaitė V. Urbanavičiūtė, praėjusių metų spaudos 
baliaus karalaitė D. Prunskutė ir dovaną įteikęs R. Blekaitis

Nuotr. A. Juraičio

S HAMILTON
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS HA- 

MILTONO SKYRIAUS metinė šven
tė įvyks gruodžio 8 d. Sv. Mišios už 
gyvas bei mirusias Dr-jos nares bus 
atnašaujamos 11 v. Aušros Vartų baž
nyčioje. Dalyvausime su Dr-jos vė
liava. Po Mišių renkamės į Jaunimo 
Centrą, kur įvyks vaišės-pietūs. Iš 
Toronto dalyvaus seselės su paskai
ta. Maloniai kviečiame nares ir pri
jaučiančias gausiai dalyvauti pamal
dose ir vaišėse. — Labai atsiprašo
me p. Gugienę už per klaidą įvykusį 
praleidimą padėkoje jos dovanos — 
5 litų, įteiktos Draugijai minint 20 
metų sukaktį. Nuoširdžiai dėkojame. 
Tie 5 litai bus palikti Dr-jos kasoje 
kaip atminimas. Valdyba

D. L. K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUO- 
PA suorganizavo gražų Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 50 m. paminė
jimą. Ta proga buvo pašventinta ir 
kuopos vėliava. Algirdiečiai iškilmes 
pradėjo šeštadienio vakarą gerai pa
sisekusiais šokiais. Sekmadienį į Ha
miltoną privažiavo daug svečių iš ki
tur. Pamaldose visos vietos organiza
cijos dalyvavo su savo vėliavomis. 
Mons. dr. J. Tadarauskas atliko vė
liavos šventinimo apeigas ir pasvei
kino jos krikšto tėvus, kurių buvo 
dvi poros: H. Žmuidzinienė su J. 
Preikšaičiu, šaulių sąj. įgaliotiniu 
Kanadoje, ir St. Šukienė su Pr. Viz
baru, šaulių organizacijos įsteigėju 
Hamiltone. Po sumos buvo “Libera” 
už mirusius ir kovose kritusius ka
rius. Prie Kankinių kryžiaus švento
riuje padėti du vainikai. Čia K. Ba
ronas pasakė trumpą žodį. Po to sa
lėje buvo iškilmingas aktas. Kuopos 
pirm. P. Kanopa perskaitė vietos ka- 
rių-veteranų paruoštą dienos atsišau
kimą. Į vėliavomis ir didžiųjų Lietu
vos karių portretais papuoštą sceną 
jis kvietė kalbėtojus: gen. konsulą 
J. Žmuidziną, šaulių sąjungos įga
liotinį J. Preikšaitį, Kanados rinkti
nės pirm. St. Jokūbaitį ir Bendruo
menės pirm. Alf. Juozapavičių. Visi 
kalbėjo, ragindami mus visą laiką 
likti kovotojais ir kariais dėl dabar 
pavergtos tautos laisvės. Publikai bu
vo pristatyti salėje esantys mūsų kū
rė j ai-savanoriai. Daugelio jų švarko 
atlapus puošė Vyčio Kryžius. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo iš Buffa
lo prof. A. Musteikis. Profesorius 
savo pusvalandį užtrukusioj kalboj 
trumpai perėjo per istoriją, apibū
dindamas visais laikotarpiais karinę 
profesiją. Kalbą baigė užsimindamas 
paskutinius mūsų tautos karinius 
veiksmus — mūsų partizanų laisvės 
kovas. — Meninėje dalyje pasirodė 
“Gyvataro” šokėjai. “Aukuras” davė 
ištrauką iš B. Sruogos “Milžino pa- 
unksmėje” ir AV parapijos choras, 
vad. A. Paulionio, užbaigė programą

WINDSOR, ONT
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA dir- 

ba pilnu tempu su 16 mokinių. Rei
kia džiaugtis, kad visi tėvai supran
ta lietuviškos mokyklos reikšmę vai
kams ir noriai juos atveža. Mokyk
la dirba lietuvių Sv. Kazimiero par. 
salėje. Bendruomenės valdybai su
šaukus tėvų susirinkimą, išrinktas tė
vų komitetas: A. Tautkevičius — 
pirm. D. Kraniauskienė ir p. Kaz
lauskienė — narės. Mokytojauja stu
dentė Joana Kuraitė, kuri pavasarį 
baigė Putname gimnaziją. Jai pade
da Andrius čerškus, kuris sekančią 
žiemą irgi pradės studijuoti. Tikybą 
dėsto kun. D. Lengvinas.

WINDSORO UNIVERSITETE šiais 
metais studijuoja visas būrys lietu
vių studentų/iš Toronto — A. Ma-

Augštl nuošimčiai už indėlius 
Prieinamo® skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas

s

gražiai nuskambę j usiom dainom. Po 
to svečiai ir programos dalyviai nu
vyko į E. Galinio restoraną, kur bu
vo paruošti pietūs. Čia vėl buvo tę
siamos salėje neužbaigtos kalbos ir 
šauliams sveikinimai. Besivaišinan- 
čius linksmai nuteikė kun. dr. S. 
Valiušaitis gražiu humoru, akt. E. 
Vilimaitienė-Baltaplaukytė savo de
klamacija ir p.p. Paulioniai — duetu. 
Reikia stebėtis, kaip dar neseniai 
įsisteigusi organizacija taip pajėgė 
išjudinti Hamiltoną. Tai nebuvo ei
linė šventė. Mes tokį minėjimą be
prisimename čia buvus gal prieš 45 
metų. Ir dabar, sukomandavus šau
niems buvusios Lietuvos kariuome
nės puskarininkiams P. Kanopai ir 
Alf. Patamsiui, kolonija pasitempė 
ir atitinkamai pagerbė mūsų kariuo
menę. K. Mileris

J. BR. STANIAI IR ST. MILE
RIENE išvyko 3 savaitėm žiemos ato
stogų į Floridą. Iš ten jie dar yra 
suplanavę aplankyti ir Bahamų sa
las. Kalėdom žada grįžti.

GRANDIOZINIS N. METŲ SUTI
KIMAS — gruodžio 31 d. Jaunimo 
Centre ir parapijos salėje. Pradžia 
— 7 v.v., pabaiga — 2 v.r. Apylin
kės valdyba kviečia visus jame da
lyvauti ir kartu sutikti 1969 metus 
gražioj lietuviškoj nuotaikoj. Bus 
graži muzika, veiks bufetas su įvai
riais gėrimais — šampanu ir užkan
džiais. Jaunesnio amžiaus jaunimas 
galės linksmintis parapijos salėje. 
Ruoškimės jau dabar įsigydami bi
lietus pas valdybos narius.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA ge
riausia dovana yra knyga. “Lithua
nians in Canada” leidinys yra labai 
tinkamas padovanoti lietuviams ir 
kitataučiams. Šis gražus leidinys ga
lima gauti pas visus Hamiltono apy
linkės valdybos narius.

PASITRAUKUS ILGAMEČIUI ŠAL
POS FONDO pirmininkui Z. Pulia- 
nauskui, jo vieton apylinkės valdy
ba pakvietė K. Miksi. Nuoširdžiai dė
kojame Z. Pulianauskui už gražų ir 
energingą vadovavimą. Linkime nau
jajam pirmininkui gražaus ir sėk
mingo darbo. Apylinkės valdyba

KVIEČIAME VISĄ JAUNIMĄ da 
lyvauti parengime “Vakaras Euro
poje”. Programą atliks ukrainiečių 
bei lietuvių tautinių šokių grupės ir 
italų “folk-singers”. Kitos tautybės 
prisidės savo atsilankymu. Europie- 
tiškos vaišės ir kava — nemoka
mai. Po programos — bendri šokiai. 
Įėjimas 50 et. Sis vakaras įvyks šeš
tadienį, gruodžio 7 d., 8 v.v., Mc 
Master universiteto Rathskellar.

Hamiltono Lietuvių Studentų 
Draugija

is 
iš

E.

linauskas. J. Puodžiukas, R. Petraus
kas; iš Hamiltono — D. Lastauskai- 
tė, A. Orvidas, E. Stanevičiūtė; 
Saul t Ste. Marie — J. Skardis; 
Rodney — Z. Mockus; iš Tilbury 
R. Laurinavičius; iš Windsoro —
Linkevičius, R. Eidukaitė, N. Gied- 
riūnaitė, J. Kuraitė. J. Genys ir A. 
Trakinskas studijuoja St. Clair Col
lege — abu iš Sault Ste. Marie. Su
sirinkę studentai grupės pirmininku 
išsirinko Julių Puodžiuką, o sekre
tore Joaną Kuraitę. šios grupės tiks
las — pabendrauti ir susipažinti.

Korespondentė

KNIGHT
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

• Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

• Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus 
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.

• Taisom radijo aparatus, stereo, televizijos priimtuvus 
patefonus ir kt.

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

.9
O

4 psL • Tėviškės Žiburiai

© LIETIMAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

VEIKU PIRMININKAS dr. J. K. 
Valiūnas lapkričio 20 <L išvyko į Eu
ropą. Lankysis Paryžiuj, Romoj, Bon- 
noj. Prieš išvykdamas, dalyvavo lap
kričio 16 d. įvykusiame VLIKo tary
bos posėdyje, kuriame nušvietė pas
taruoju metu susidariusias kiek pa
lankesnes sąlygas viešai priminti 
Lietuvos nepriklausomybės bylą ir 
stiprinti jos gynimą viešojoj laisvo
jo pasaulio opinijoj. Ryškiausi to pa
gerėjimo pavyzdžiai — vien Baltijos 
valstybių klausimui skirtas ištisas 
pusvalandis vienoj Niujorko radijo 
programoj (pasikalbėjimas su Lietu
vos ir Estijos gen. konsulais) ir 20 
minučių pasikalbėjimas su VLIKo 
pirmininku bei valdybos nariu A. 
Budreckiu visoje JAV rytinėje daly
je matomoje televizijos programoje. 
VLIKo pirmininkui išvykus, jo parei
gas Niujorke eina vicepirm. J. Au
dėnas. E.

ALRK FEDERACIJOS valdyba 
lapkričio 22 d. posėdyje nutarė: 1. 
Pasiųsti savo atstovus į ALTą: kan. 
V. Zakarauską, Leoną Jarą, Kazi
mierą Kleivą, Joną Jasaitį. 2. Steig
ti Religinį Centrą ALRKF kongrese 
priimtais pagrindais ir įgaliojo dr. 
J. Jerome tartis su vysk. V. Brizgiu 
ir Kunigų Vienybės pirmininku kun. 
Edv. Abromaičiu. 3. Užmegzti oficia
lius ryšius su kitomis konfesijomis. 
4. Įgaliojo jaunimo skyriaus direkto
rių A. Tamulį užmegzti ryšius su 
jaunimo komitetu žygiui į Romą ir 
įsijungti į jų veiklą. 5. Pavedė dr. 
J. Jerome ištirti sąlygas Amerikos 
Lietuvių Katalikų globėjui prie Ame
rikos vyskupų ir susirišti su Detroi
to arkiv. John F. Dearden, Ameri
kos vyskupų konferencijos pirminin
ku. 6. Pastudijuoti kursų rengimo 
reikalą ALRFK veikėjams Niujorke 
ir Čikagoje.

Į PEDAGOGINIO LITUANISTI
KOS INSTITUTO neakivaizdinį sky
rių įstojo 15 naujų studentų: 14 mo
terų ir 1 vyras. Džiugu, kad mote
rys ir merginos nori mokytis lietu
vių kalbos, tačiau tokia proporcija 
nedaro garbės vyrams. Negi jie no
rėtų nusileisti moterims ir likti mo
lio Motiejais? Studijas galima pra
dėti betkada, kreipiantis šiuo adre
su: P. L. Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Hl. 60636, USA. 
Kadangi kursas yra korespondenci- 
nis, mokytis gali visi laisvojo pasau
lio lietuviai.

KLEVELANDE LEIDŽIAMA “DIR
VA” lapkričio 20 d. laidoj skelbia: 
“Sofija Smetonienė, 85 metų amžiaus, 
prieš porą savaičių priepuolio ištik
ta buvo paguldyta Charity Hospital, 
kambarys 705. Dabar jaučiasi geriau, 
bet dar tebėra pusiau paralyžuota.” 
Atrodo, ligonė yra Lietuvos prezi
dento a.a. A. Smetonos našlė.

DAIL. ŽIBUNTAS MIKŠYS iš Pa
ryžiaus atskrido aplankyti Birming
ham, Mich., ligoninėje gulinčios mo
tinos rež. Z. Arlauskaitės-Mikšienės. 
Svečias planuoja užsukti į Detroitą, 
Čikagą ir Beverly Shores.

INŽ. RIČARDAS PAULIUKONIS, 
klevelandietis firmos Cryobank pata
rėjas, užpatentavo išradimą, kurio 
dėka iki 240 laipsnių Fahrenheito 
užšaldytus žmogaus kūno organus 
bus galima išsaugoti ilgą laiką ir 
vėliau perkelti jų reikalingiems pa
cientams.

FOTOGRAFIJOS MENININKO 
kun. A. Kezio, SJ, 6.000 pėdų filmo 
juosta apie V tautinę skautų stovyk
lą ruošiama ekranams Čikagos lie
tuvių foto archyve. Numatoma pa
daryti ir garso įrašus. Išlaidoms pa
dengti archyvas jieško finansinės pa
ramos.

DAIL. S. KVIETIENĖ, p. p. A. 
Eivienė ir Petras Dalinis praleido 
atostogas Miami Beach, Floridoje — 
Alf. ir Sofijos Petravičių rezidenci
joj, kuri randasi 7744 Hawthorne 
Ave., Miami Beach, Floridoj netoli 
Atlanto vandenyno.

“DARBININKO” PRANEŠIMU, 
spalio 11 d. viename Vakarų pasau
lio uoste iš sovietų prekybinio laivo 
pabėgo lietuvis jūrininkas Juozas 
Gurskas. Lapkričio 15 d. jis atvyko 
į Niujorką. Kadangi Amerikoje gi
minių neturi, laikinai jį globoja L. 
Drangauskas Woodhavene.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PA
RODA lapkričio 13 d. atidaryta Det
roito centrinėje bibliotekoje, Adam

1968. XII. 5 — Nr. 49 (984)

Strohm salėje. Atidarymo žodį tarė 
sukaktuvinių laisvės metų komiteto 
pirm. J. Urbonas, kaspiną perkirpo 
bibliotekos pareigūnė M. Mitchell, 
parodos rengėjus sveikino Detroito 
LB apyL pirm. A. Rugienius. Iki 
Kūčių veiksiančioje parodoje yra su
telkta daug įdomių eksponatų — tau
tinių drabužių, medžio drožinių, odos 
dirbinių, audinių, gintaro, P. Rimšos 
ir J. Dagio skulptūrų, dail. Bakio 
vaza “Jūratė ir Kastytis”, lietuvių 
rašytojų anglų kalba išleistų knygų, 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė “Ma
rija, gelbėk mus”, U. Astrienės šiau
dinukų kalėdinei eglutei puošti ir 
kt. Rengėjų gretoje minimi: Stefa 
Kaunelienė, Jurgis Baublys, Vytau
tas čižauskas.

Italija
PREL. KAZIMIERO ŠAULIO, Ne- 

priklausomybės Akto signataro, pa
laikai iš Sv. Petro Pambio kapinių 
prie Lugano, Šveicarijoje, pervežti 
Romon ir su vysk. V. Padolskio pa
laikais palaidoti Verano kapinėse pa
statytoje Lietuvių Popiežiškos Ko
legijos koplyčioje. Taip buvo išspręs
tas a.a. prel. K. šaulio atminimo 
įamžinimas, nes Lugano kapines ga
li panaikinti pro jas vedamas greit
kelis, o be to, antkapio statymas 
būtų pareikalavęs apie $2.500. Da- 
bargi teks padengti tik $1.000 su pa
laikų pervežimu susijusias išlaidas. 
Aukas prašoma siųsti šiuo adresu: 
Rev. Z. Ignatavičius, Collegio Litua- 
no San Casimiro, Via Casal Monfera- 
to 20, Roma, Italy. Turėtų išlaidų ir 
gautų aukų smulki apyskaita bus pa
skelbta spaudoje. Į šį pagalbos 
šauksmą turėtų atsiliepti JAV ir Ka
nados lietuviai, sukaktuvinių Lietu
vos metų proga kuklia auka prisi
mindami a.a. prel. K. Šaulį, kaip vie
ną nepriklausomybės kūrėjų ir Va
sario 16 akto signatarų, kurių dėka 
minime Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmetį.

Australija
KANBEROS LIETUVIŲ KLUBAS, 

atžymėdamas penkerių metų sukaktį, 
padengė savaitraščio “Mūsų Pastogė” 
vieno numerio išleidimą. Apie 70 
šeimų turinti Kanberos lietuvių ko
lonija prieš penkerius metus ryžo
si talkos būdu pastatyti patalpas Lie
tuvių Klubui, paskolindama $6.546, 
suaukodama $548 ir iš banko pasiim- 
dama $10.000 paskolą. Pirmąją Lie
tuvių Klubo — Canberra Lithuanian- 
Australian Club — valdybą sudarė 
pirm. P. Pilka, vicepirm. P. Dirkis, 
sekr. T. Žilinskas, ižd. A. Švedas. 
Bendrų pastangų dėka išdygo gra
žus pastatas, kuriame buvo įrengtas 
alkoholinių gėrimų bufetas, lietuviš
ko stiliaus restoranas. Nors nemaža 
svečių dalis yra australai, patalpą 
puošia lietuvių dailininkų kūriniai, 
Lietuvos kunigaikščių paveikslai, pa
tarnauja lietuvaitės padavėjos. Ko
mercinis principas per penkerius me
tus išmokėjo skolą bankui. Ateityje 
bus grąžinti ir iš lietuvių paskolin
ti pinigai. Restoranas su baru yra 
pajamų šaltinis, kurio dėka kitomis 
Lietuvių Klubo patalpomis nemoka
mai naudojasi šeštadieninė mokykla, 
P. Dariaus vadovaujamas “Aušros” 
choras, sportininkai, skautai, studen
tai, buvusieji kariai, inžinierių ir ar
chitektų pasaulinės organizacijos 
PLIAS skyrius. Klubo valdybai šiuo 
metu vadovauja Viktoras Martišius, 
bet į ją automatiškai įeina ir LB 
apylinkės pirmininkas, nes klubo pa
grindinis uždavinys yra duoti pa
talpas ir parūpinti lėšas LB kultūri
nei veiklai. Per pustrečių metų klu
bas bendruomenės organizacijoms, 
nepaisydamas turimų skolų, yra pa
skyręs $1.200. Tai iš tikrųjų yra gra
žus mažos lietuvių kolonijos ekspe
rimentas. Lig šiol jokių nesusiprati
mų neturėta, nes ir klubo vadovybe, 
ir LB apylinkės valdybą renka tie 
patys negausios lietuvių kolonijos 
nariai, kurie dabar turi lietuvišką pa
stogę organizuotai veiklai, o ją re
mia australų sunešti pinigai. Jeigu 
nebūtų lietuviško restorano su ba
ru, šis pinigas tektų kitiems versli
ninkams.

MEDICINOS DR. VIOLETA JUO- 
DAKYTE, įstojusi savanore į Tho
mas A. Dooley organizaciją, dirba 50 
lovų Ban Houie Sai ligoninėje, teik
dama medicininę pagalbą šios vieto
vės gyventojams. Dr. V. Juodakytė 
yra gimusi 1942 m. Vilniuje, medi
cinos studijas baigusi Čikagos Illi
nois universitete, praktiką atlikusi 
Sacramento ligoninėj, Kalifornijoj.

N. Zelandija
RUN. P. BUTKUS H Sidnėjau) 

Australijos, aplankė lietuvius N. Ze 
landijos miestuose. Aucklande jis 
pirmą kartą atlaikė Mišias lietuvių 
kalba Sv. Patriko katedroje. Viešna
gės metu jos kasdien lietuviams bu
vo laikomos V. Grigaliūno bute.

Vokletila
MONTE CARLO RADIJAS klek- 

viena Šeštadienį trumpomis bango
mis transliuoja lietuvių evangelikų 
linteronų programa, kuri yra pa
ruošiama Wetzlar radiofone. V. Vo
kietijoje, Trans World radijo tarny
bos priežiūroje. Lietuvos vokiečiu 
laikraščio “Heimatstimme” praneši
mu, šia programa rūpinasi evangeli
kų liuteronų kunigai Martynas Klum
bys, Richardas Lapp, Richardas To- 
runskis. talkinami Petro Šepečio ir 
Kurto Klumbio.
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Nuėjus j amžinuosius namus vyrui ir tėveliui 

inžinieriui MYKOLUI GVILDŽIUI, 
"Šatrijos" tuntininkę skautininkę LIUDĄ, seses ROTĄ 
ir ŽIBUTĘ, brolius MIKĄ, PETRĄ ir ARĄ bei visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Rambyno tunto skautai 
ir vadovai

A t A 
inž. MYKOLUI GVILDŽIUI staigiai mirus, skautininkę 
LIUDĄ GVILDIENĘ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime —

Niagaros pusiasalio "Žalgirio" 
vietininkijos skautės-ai ir vadovai

Sk. LIUDAI GVILD1ENEI ir jos šeimai, liūdinčiai 

mirusio vyro ir tėvo, nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio "Neringos" skaučių tuntas

“Anksti grįžau namo... ilsiuosi”
Iškeliavo amžinybėn a. a. inžinierius Mykolas Gvildys

Mirtis nėra baisi tikrovė. Bai
si tikrovė yra išnykimas. Giliai 
tikinčiam žmogui išnykimo nė
ra. Yra tik mirtis — tai neįsi
vaizduojamai begaliniai amžiny
bės vartai, prie kurių sustoja 
visų laikų, visų kraštų, visų spal
vų žemės kelionę atkeliavusi 
žmonija.

Prie tų amžinybės vartų š.m. 
lapkričio 20 d. atsistojo ir a.a.

Winnipeg, Manitoba

A t A
inžinieriui MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, |

jo žmoną LIUDĄ GVILDIENĘ, dukteris RŪTĄ ir 
ŽIBUTĘ, sūnus MYKOLĄ, PETRĄ ir ARĄ bei jų 
gimines nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Lietuvių Studentų Sąjunga

"Šatrijos" tunto tuntininkę LIUDĄ GVILDIENĘ, 
dukras RŪTĄ ir ŽIBUTĘ, sūnus MIKĄ, PETRĄ ir 
ARĄ jų mylimam vyrui ir tėvui

A. A. inž. MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, 
gilaus liūdesio valandoje seseriškai užjaučiame —

Vyriausioji skautininkė ir
Lietuvių Skaučių Seserijos Vadija

A. a. inž. Mykolas Gvildys

inž. Mykolas Gvildys, palikęs že
mės kelionę tęsti žmoną Liudą, 
dukteris Rūtą ir Žibutę, sūnus 
Petrą, Mykolą ir Arą, brolius, 
gimines, gausų būrį bendradar
bių ir draugų, savąją parapiją, 
didelę Toronto lietuvių koloni
ją ir viską, kas čia pasitiku
siems atrodo dar taip brangu ir 
reikšminga.

Velionis gimė 1921 m. kovo 9 
d. Kaune. Baigė “Aušros” ber
niukų gimnaziją ir Vytauto Di
džiojo universitete studijavo sta
tybą. Didžiosios lietuvių trem
ties išvakarėse baigė un-tą, iš
laikė egzaminus ir apgynė diplo
minį darbą tema “Gelžbetoninis 
pėsčiųjų viadukas Kaune, Links
madvaryje”. Taip 1944 m. bir
želio 28 d. įsigijo diplomuoto 
inžinieriaus vardą. Pasitraukęs į 
vakarus, Vokietijoje dirbo UN 
RRA įsteigtose amatų mokyklo
se Wiesbadene, Offeribache, va
dovaudamas stalių-statybininkų 
skyriams. į Kanadą atvyko 1949 
m. balandžio 13 d. Pirmąjį de
šimtmetį dirbo Krumm & Young 
Consulting firmoje, kuri dau
giausia projektavo elektros jė
gainių stotis. Vėliau perėjo dirb
ti į Ontario kelių departamen
tą. Buvo vienas iš pagrindinių 
tiltų statybos projektuotojų, pa
sižymėjęs ne vienu savo darbu, 
laimėjęs konkursų ir atžymėji- 
mų. Buvo apdovanotas “Cana
dian Design of Merit Citation

Concrete Awards Program” už 
suprojektavimą tilto nr. 11 Spa- 
dina-MacDonald-Cartier sankry
žoje. Gabiai projektavo tiltus 
naujų didžiųjų autostradų kryž
kelėms ištisus 14 metų. Priklau
sė Ontario profesijonalų inžinie
rių sąjungai.

Visuomeninį darbą pamėgo 
nuo pat jaunystės. Gimnazijoje 
— Gedimino draugovės skautas, 
vėliau — vadovas, stovyklavęs 
kiekvieną vasarą, taipgi ir ant
rojoje tautinėje stovykloje 1938 
m. A. Panemunėje. Universite
te priklausė “Romuvos” korpo
racijai ir žaidė krepšinio koman
doje. Visą laiką buvo labai pa
slaugus betkokioje visuomeninė
je srityje padėti kitiems, pats 
pasitenkindamas kukliu nuoša
lumu. Toronto skautų stovykla
vietės Romuvos komitete vienas 
iš pirmųjų suprojektavo turto 
įteisinimo statutą, daug dirbo 
tos stovyklavietės steigimo lai
kotarpiu ir džiaugėsi pasiektais 
laimėjimais. Kurį laiką buvo 
PLIAS Toronto skyriaus valdy
boje. Daug talkino Toronto 
skautų ir skaučių veiklai.

Vedė 1945 m. birželio 29 d. 
Austrijoje. Į Kanadą atvyko su 
dviem mažom mergytėm. Pra
džia buvo nelengva, bet jo švie
sus optimizmas padėjo nugalėti 
su visais sugyveno. Darbovietė- 
daug kliūčių. Giliai religingas ir 
je įvykus klaidoms ar nesusi-

Liūdna telegrama iš Toronto

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
paskelbimo penkiasdešimtoji sukak
tis buvo paminėta visose lietuvių ko
lonijose. Kaikurios kolonijos dar pa
minėjo ir kariuomenės penkiasde
šimtmetį lapkričio mėnesį. Deja, mū
sų Bendruomenės valdyba abiem at
vejais liko pasyvi. Kaikurie buvę Lie
tuvos kariai ėmėsi organizuoti minė
jimą savo nuožiūra, aplankė toliau 
gyvenančius nepriklausomybės kovų 
dalyvius, užrekordavo jų prisimini
mus ir kvietė dalyvauti minėjime, 
kuris buvo numatytas lapkričio 23 d. 
lietuvių par. salėje. Parengimo pel
nas būtų buvęs paskirtas karo in
validams, kovojusiems už Lietuvos 
laisvę. Deja, minėjimas neįvyko, nes 
nebuvo gauta salė.

pratimams, bendradarbius ra
mindavo ir bandydavo linksmai 
nuteikti. Anot jų, vien dėlto su 
juo būdavę vienas malonumas 
dirbti. Mėgo savo namus ir išti
sas valandas galėdavo išsėdėti, 
klausydamas geros muzikos. Mė
go gamtą ir meškeriojimą. My
lėjo savo šeimą. Lapkričio 19 
d. prieš mirtį savo dienorašty
je rašė: “Anksti grįžau namo. 
Ilsiuosi. Ruošiuosi Aro gimta
dienio vaikų šventei..Kaip 
tėvelio buvo suplanuota, vaikų 
šventė įvyko — Aras minėjo sa
vo amželio penkmetį, tik jo ge
rasis tėvelis jau stovėjo prie 
šviesiųjų amžinybės vartų ... 
Įvyko permaina. Lapkričio 23 d. 
velionies palaikai, mylias nusitę
susios automobilių kolonos ly
dimi, paskutinę žemės kelionę 
pabaigė Šv. Jono lietuvių kapi
nėse, kur akmeniniai paminklai 
tikinčiajam tampa amžinosios 
laimės simboliais. Č. S.

Mes, buvę Lietuvos nepriklauso
mybės karų dalyviai, lenkiame gal
vas, pagerbdami žuvusius draugus 
bendrose kovose ir tuos, kurie ken
tėjo už tą pačią Lietuvos laisvę.

P. Liaukevičius
A. A. ČESLOVAS SURDOKAS stai

giai mirė, sakoma, nuo kraujo išsi
liejimo smegenyse. Jis buvo aistrin
gas meškeriotojas ir medžiotojas. 
Lapkričio 18 d. su broliu ir kitais 
dviem draugais išsirengė stirnų me
džioklėn. Nuvažiavęs į Karberio mies
telio apylinkes, pasijuto blogai. Grei
tai buvo nugabentas netolimon ligo
ninėn, bet pagalbos jau nebebuvo — 
ten pat mirė. — Česlovas buvo 52 
m. amžiaus, gimęs Būdviečių parapi
joj, Rudaminos valsč., Seinų apskr. 
Lietuvoje liko žmona, sūnus ir duk
tė. Gyvas būdamas stengėsi atsikvies
ti šeimą Kanadon, bet nepavyko. 
Ateinančią vasarą planavo važiuoti 
Lietuvon pasimatyti su šeima. Velio
nies laidotuvėmis rūpinosi brolis Sta
sys, religines apeigas atliko kun. J. 
Bertašius iš lietuvių bažnyčios. Visa 
kita tvarkė laidotuvių direktorius Bu
rokas. Karstą nešė velionies drau
gai. Apeigose dalyvavo labai daug 
žmonių. Ąžuolinis karstas skendo gė
lių vainikuose. Palaidotas ukrainie
čių kapinėse. Buvo tartas atsisvei
kinimo žodis ir ant karsto užpilta sau
ja žemės iš gimtosios Lietuvos. Visi 
laidotuvių dalyviai buvo pakviesti pie
tų į salę. Ta proga keli pažįstami pa
sakė kalbas apie velionį. Tai bene 
septintas šiais metais iš mūsų mažos 
kolonijos. Mielas Česlovai, tebūna 
lengva šio krašto žemelė, kurios lais
ve džiaugeis! 19 metų. Gili užuojau
ta broliui Stasiui ir velionies šeimai 
Lietuvoje.

Povilas ir Julė Liaukevičiai

A t A

inžinieriui MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, 
varpietę jo dukra RŪTĄ, L. GVILDIENĘ, šeima bei 
artimuosius gimines nuoširdžiai užjaučia —

"Varpas"
■BBaOBnnBHneHHBSKSEBESSMHKHmHaBBHEBME

Mielam kolegai diplomuotam inžinieriui
MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, I

šeimai giliausią užuojautą reiškia —

A. ir N. Kulpavičiai

Dėl mylimo vyro

inžinieriaus MYKOLO GVILDŽIO mirties

LIUDĄ GVILDIENĘ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame

bei kartu liūdime —

Kriaučeliūnų šeima

A t A
MYKOLUI GVILDŽIUI mirus,

jo žmonai LIUDAI, vaikams, broliams PRANUI ir 
JUOZUI bei visiems artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą —

Kuprevičių šeima

A t A

MYKOLUI GVILDŽIUI mirus,
žmonai LIUDMILAI, vaikams, broliams — JUOZUI %
ir PRANUI bei jų šeimoms nuoširdžig užuojauta 
reiškia —

J. Dubinskas

■ .... ............ .............- -----------

VACLOVUI NARBUTUI mirus, I

jo žmoną JULIJĄ, vaikus ir šeimos artimuosius šioje | 

skausmo bei liūdesio valandoje giliai užjaučiame — |

Dr. Nijolė ir Hansas Nogės |

Dr. Balys Matulionis |

šeštadienio vidudienis, o “Chi
cago Sun-Times” ir “Daily 
News” dienraščių spaustuvėje 
pašėlusi skuba, nes uždaromos 
ir į presus atiduodamos storos 
sekmadieninės abiejų dienraščių 
laidos. Po keliolikos minučių, 
kai spausdinimo mašinos suksis 
ir iš jų tiesiai į vežimus byrės 
naujausios dienraščių laidos, 
mes gersime kavą ir ramiai il- 
sėsimės iki sekančios laidos, ku
ri bus papildyta universitetų fut
bolo komandų rungtynių pasku
tiniais rezultatais, na, ir gal stai
giomis politinėmis žiniomis.

Bet šitame darbo įkarštyje 
girdžiu per garsiakalbius šau
kiant mano pavardę. Skambina 
žmona. Atėjo telegrama iš To
ronto. Ten mirė Vincas Gir- 
dauskas.

Daug buvo smagių progų nu
vykti į Torontą: į vestuves, į 
koncertus, kur važiavo Čikagos 
opera ar “Dainavos” ansmablis. 
Bet nei viena ta proga nesusi- 
gundžiau. Gėda pasisakyti, bet 
Toronte nesu buvęs ir jame pa
gyvenu tik žiūrėdamas ledo ru
tulio rungtynes televizijoje, kai 
žaidžia mūsų “Black Hawks” su 
Torontu.

Šį kartą mirė labai artimas 
žmogus. Reikia tuoj kilti kelio
nei Toronto link. Bet Čikagoje 
šį savaitgalį iš anksto padaryti 
tam tikri svarbūs įsipareigoji
mai, o bendrovė tiesiog prašyte 
prašo neapleisti darbo, nes 
trūksta žmonių. Vargas ne tik 
mūsų lietuviškiems laikraščiams, 
bet ir amerikiečių didiesiems 
dienraščiams su spaustuvės tech
nikiniu personalu. Unija neduo

da užtektinai žmonių ir tiek. 
O leidėjai be unijos sutikimo jo
kiu būdu negali techniško spaus
tuvės darbuotojo pasisamdyti. 
Palengvinti darbo jėgai įvedė 
rinkimo automatizaciją ir skai
tytuvus. Bet ta automatizacija 
pridaro tiek klaidų, kad būtinai 
reikalingos linotipininkų ir lau
žytojų rankos. Tad ir šį kartą 
vėl nėra lemta pakilti pirmajai 
kelionei į Torontą. Kaip jaunas 
ITU unijos narys, turiu dar bū
ti ištikimas jai.

A. a. Vincas Girdauskas, mi
ręs Toronte lapkričio 22 d., į 
Kanadą atvyko 1949 m. Tais me
tais-aš atvykau į Ameriką ir su 
Girdauskų šeima išsiskyrėm 
Diepholzo stovykloje. Nuo tos 
dienos a.a. Vinco nebuvau ma
tęs ir kokias pėdas jis paliko 
Toronto lietuvių gyvenime, net 
nežinau. Kai-rčikagą atvykdavo 
jo žmona ar dukra, visuomet su
sitikdavom, pabendraudavom, 
kalbėdavomės apie gimtąjį Va
balninką, kuris mus neatskiria
mai suartino.

Velionis V. Girdauskas per il
gus metus buvo didžiojo Vabal
ninko valsčiaus veterinaras. 
Dienas ir daugelį naktų tekda
vo praleisti ilgose kelionėse nas 
ūkininkus, nes retas sergančius 
gyvulius galėdavo pristatyti 
miestelin. Žinant, kad Vabalnin
ko valsčiaus riba Alizavos link 
buvo už 22 km. nuo miestelio, 
kituose kraštuose 15-18 km., ga
lima įsivaizduoti kiek laiko atim
davo tos kelionės ūkininkų ve
žimuose.

Kad ir kaip užimtas tiesiogi-

A t A 

VACLOVUI NARBUTUI mirus,

jo žmonai JULIJAI ir šeimai bei artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia —

Siminkevičių ir Saplių šeimos

A t A

JUOZUI SVARINSKUI mirus,

jo žmonai, šeimai ir giminėms gilią užuojautą 

reiškia —

J. K. k. Ambrozaičiai

PADĖKA

Dėkodami Augščiausiajam už suteiktą malonę 50 metų praleisti 
vedybiniame gyvenime, su dėkingumu prisimename visus, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie mūsų auksinio jubilėjaus pami
nėjimo.

Nuoširdžiai dėkojame mons. dr. J. Tadarauskui už atlaikytas 
iškilmingas padėkos Mišias, išrūpintą §v. Tėvo palaiminimą iš Ro
mos, už atsilankymą vaišėse ir tartą gražų žodį.

Gili padėka solistams — p.p. Paulioniams už įspūdingą giedoji
mą bažnyčioje, vargonavimą, dalyvavimą pobūvyje, už puikų daina
vimą, kuris pakėlė visų dalyvių nuotaiką. Nuoširdus ačiū: Agnutėi 
ir Jonui Arštikaičiams už gražias gėles altorių papuošimui; Birutei 
ir Antanui Matulaičiams už puikias rožes, kurių jie nepagailėjo ir 
kiekvieną mūsų bendro gyvenimo metą vainikavo rožės žiedu!

Nuoširdi padėka mieloms sumanioms šeimininkėms: Stefutei 
Kalvaitienei, p. Žilinskienei, Felicijai Venckevičienei ir Leokadijai 
Vitienei, taip rūpestingai paruošusioms vaišes ir pasitikusioms mus 
sugrįžusius iš bažnyčios, pagal lietuviškus papročius. Didelis ačiū 
Pranui Kalvaičiui už filmavimą ir daug pasidarbavusiam pobūvio 
surengime. Esame nuoširdžiai dėkingi visiems mus šio jubilėjaus 
proga prisiminusiems, sveikinusiems raštu, žodžiu ir įteikusiems 
dovanų. Ačiū M. J. Adomaičiams iš Montrealio, M. Ambrasienei iš 
Detroito, N. J. Budriams, A. P. česnuliams, R. E. Jasinskams, J. V. 
Juškoms, M. J. Kalvaičiams ir P. S. Kalvaičiams iš Brooks, Alberta, 
L. A. Kuzmickams, E. J. Mačiuliams, R. B. Pakalniškiams. S. V. 
Paulaičiams, L. R Petruliams iš Klevelando, I. J. Kačinskams, T. 
Vaitukaitienei, F. V. Venckevičiams, A. J. Venslovaičiams ir L. J. 
Vitams. Dėkojame dukroms, žentams ir anūkams: Onutei su Edvardu 
ir Renata, atskridusiems iš Vakarų Kanados, Nelei, Leonui ir anū
kėliams, atvykusioms iš North Karolinos, Ceskai su sūneliu, nuga
lėjusiems visas kliūtis ir atskridusiems iš Venecuelos, Laimutei, 
Clarencui ir vaikučiams atkeliavusiems iš Edmontono, sūnui Juo
zui, atvykusiam iš Amerikos. Nežiūrint tolimo kelio, po ilgų 20 
metų, ir vėl visi susirinko iš įvai
rių pasaulio kraštų mūsų 50 ve
dybinio gyvenimo metų sukakties 
paminėti. Ypač norime padėkoti 
dukrai Marytei, žentui Zigmui ir 
anūkėliams už jų tokias dideles, 
rūpestingas pastangas suruošti 
mums pobūvį auksinio jubilė
jaus proga savo namuose, Bur
lington©.

Su Jumis kartu praleistas lai
kas ir Jūsų visų nuoširdumas il
gai liks mūsų atmintyje ir šir
dyse.

padėką reiškiame

Pranas Kisielalčial
=====================

A. a. Vincas Girdauskas
niu darbu, velionis rasdavo pro
gos atiduoti savo įnašą ir pro
vincijos miestelio kultūrinei 
veiklai. Vabalninkas yra žino
mas kaip šviesus Lietuvos kam
pelis. Iš čia kilo penki nepri
klausomos Lietuvos ministerial, 
apie 50 kunigų, eilė mokslo žmo
nių ir rašytojų bei dailininkų. 
Apylinkės ūkininkai mėgo kny
gą, laikraštį ir aplamai kultū
rinę šviesą. O velionis V. Gir
dauskas, būdamas miestelio in
teligentas, laisvalaikio neskyrė 
kortoms ar baliams, bet kiek ga
lėdamas judino teatrinę veiklą, 
pats organizuodamas vaidini
mus, juos režisuodamas ir at
likdamas svarbesniuosius vaid
menis. Daug dramos veikalų ar 
komedijų a.a. Vinco Girdaiisko 
pastatyta Vabalninke. Ir visa tai 
tolimos provincijos gyvento
jams nešė kultūrinę šviesą ir 
dvasinę atgaivą.

Teatrinę veiklą velionis tęsė 
ir Vokietijoje, Buxthehudes ir 
Seedorfo stovyklose, artimai 
bendradarbiaudamas su Šiaulių 
teatro aktoriumi bei režisoriu-

A t A

VINCUI G1RDAUSKUI mirus,
jo žmoną ELZBIETĄ, dukrą dr. GRAŽINĄ, sūnų 
VYTAUTĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

P. V. Gudaičiai O. A. Jakimavičiai
G. J. Mockai S. M. Petruliai

J. V. Rusliai O. V. Rusai
E. A. Underiai

I A t A

VINCUI GIRDAUSKUI mirus,
jo žmoną ELZBIETĄ, dukterį dr. GRAŽINĄ, sūnų 
VYTAUTĄ ir jų šeimas skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame —

Liuda, Matilda ir Augustinas Kuolai

A t A
VINCUI GIRDAUSKUI mirus,

nuoširdžiai užjaučiu liūdinčią žmoną ELZBIETĄ, 
dukrą dr. GRAŽINĄ bei jos vyrą ir sūnų VYTAUTĄ 
su šeima —

Jurgis Paulikaitis

A t A 
VINCUI GIRDAUSKUI mirus,

jo žmoną ELZBIETĄ, dukterį dr. GRAŽINĄ, sūnų 
VYTAUTĄ, sūnėną VYTAUTĄ BALČIŪNĄ ir jų šei
mas skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Bronius ir Ona Vilimai

Nuoširdžią 
visiems —

Marija ir

mi Petkūnu ir kitais scenos 
žmonėmis. Čia buvo pastatyta 
eilė naujų istorinių dramų, kaip 
“Šv. Kazimieras”, “Kunigaikš
tytė Galinda” ir kt.

Būdamas susipratęs lietuvis 
patriotas, velionis nepriklauso
mybės laikais buvo aktyvus šau
lys, nes ši organizacija ne tik 
patriotiškai, bet ir kultūriškai 
auklėjo ypač lietuviškąjį kaimo 
jaunimą. Kai 1941 m. birželyje 
įvyko lietuvių tautos sukilimas, 
velionį matėme LAF Vabalnin
ko štabe šalia kitų apylinkės 
šviesuolių. Tame grumties įkarš
tyje, kaikuriems štabo nariams 
bandant daryti karštesnius 
sprendimus, V. Girdauskas visa
da būdavo nuosaikiųjų pusėje ir 
čia vėl sušvisdavo jo* humanišku
mas, kuriuo jis buvo apsišarva
vęs.

Bet humanistas ir kultūrinės 
šviesos skleidėjas, antrą kartą 
artėjant į Lietuvą bolševikams, 
nebedrįso pasilikti Lietuvoje, 
nes žinojo kas laukia buv. šau
lio ir LAF štabo nario. Kai Gir
dauskų šeima pasitraukė į Že
maitiją, čia įsikūrėm mes, jau
nieji, su savo ginklais. Tėviš
kės paskutinę naktį ir teko pra
leisti Girdauskų bute. Iš ten ir 
mes pakilom į nežinią, į juodą 
naktį.

Kai su karu baigėsi vienas tos 
nakties košmariškas tarpsnis, 
per stebuklą gyvam iš prietil
čiu išsprūdus ir atsidūrus jau 
laisvėje, o čia nesuradus savo 
artimųjų, pasisekė susirišti su 
Girdauskų šeima, gyvenančia 
anglu zonoje. Nuo tos dienos ir 
perėjau ju tėviškon globon iki 
išvykimo i užjūrius. Ir todėl te
legrama iš Toronto apie buvusio 
globėjo mirtį tokia liūdna ir 
slegianti, bet malda Augščiau- 
siam už jo sielą gili ’r nuoširdi.

» VI. Ramojus

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, J. VANAGIENEI 

ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia —

J. Šulcas

>
Mylimai Mamytei

A. A. PETRONĖLEI VAITKEVIČIENEI

Lietuvoje mirus, dukteris — J. VANAGIENĘ Toronte,
B. BLINSTRUBIENĘ ir S. PAŠKONIENĘ Čikagoje bei 
jų šeimas skausmo valandose giliai užjaučia —

S. A. Petraičiai B. J. Akelaičiai
Z. J. Klevinai J. K. Kaknevičiai

Mirus motinai

ANGELEI BUBULIENEI
Lietuvoje, visiems mus užjautusiems šioje sunkioje 
valandoje žodžiu, raštu ir spaudoje nuoširdus ačiū —

Stasys Bubulis 
ir šeima

A t A 
DOMININKUI ŠISNICKUI mirus,

jo dukrai EMILIJAI STASKUVIENEI ir jos vyrui KLB 
apylinkės valdybos pirmininkui JUOZUI STAŠKUI 
bei jų šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą — 

KLB apylinkės valdybos nariai:
Juozas Glizickas A. Juozapavičius
V. Juška J. Kručas

Sudbury, Ont.



HALINA MOSINSKIENĖ

Sekmadienis, lapkričio 10 die
nos popietė. Saulė plieskia vi
su savo karščiu ir kas tik turi 
priemones, sprunka iš įkaitin
to, tvaike paskendusio didmies
čio. V. ZeUnos priemiesčio gat
vės tuščios, tačiau gimnazijos 
salė pilna publikos. Ponios vė
duoklėmis vėsinasi nupudruotus 
veidus, vyrai nerangiai mosi
kuoja programų lapeliais.

Scena papuošta Brazilijos pa
vasario gladijolių milžiniškomis 
vėduoklėmis. Publika nekant
riai laukia programos pradžios. 
Mat, lietuviai iš visų S. Paulo 
priemiesčių ir apylinkių susi
rinko pasiklausyti menininkų, 
atvykusių iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių, parodyti tikro lie
tuviško meno Brazilijos lietu
viams.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės dėka solistė Aldona Stem- 
pužienė, pianistas Darius La
pinskas ir aktorius Leonas Ba
rauskas — lietuviško meno am
basadoriai — padarė kelionę P. 
Amerikoje, aplankydami lietu
vius su koncertais: Venecuelo- 
je, Kolumbijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje. Vieno 
mėnesio laikotarpyje jie patei
kė 10 koncertų. Taigi, savo pa
reigą atliko pilnai su herojiška 
ištverme.

S. Paulyje koncertas buvo su
ruoštas prel. Pijaus Ragažinsko 
iniciatyva. Jis pakvietė talkon vi
sas S. Paulo lietuvių organiza
cijas. Visi mielai prisidėjo prie 
koncerto surengimo. Vienuolės 
pranciškietės tam reikalui davė 
nemokamai gimnazijos salę, LB 
Sąjungos pirmininkas nemoka
mai atspausdino pakvietimus ir 
programas. L. K. Moterų Dr-jos 
narės paruošė vakarienę artis
tams pagerbti, kitų dr-jų nariai 
platino pakvietimus ir kitais dar
bais prisidėjo. Tik Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenė neatsiuntė 
nei vienam posėdžiui savo atsto
vo ir neparodė jokio susidomėji
mo šio koncerto rengimu.

Programą pradėjo aktorius 
Leonas Barauskas, Įspūdingai at
likęs “Arlekino meilę” — ištrau
ką iš premijuoto Juliaus Kaupo 
veikalo “Dr. Kripštukas praga
re”. Taip pat jis deklamavo K. 
Donelaičio “Pavasario linksmy
bes”, poeto Petro Babicko “Poe

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

GAUNAMI VAISTINĖSE

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, Įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
S2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

i—1 Į—Iomf CDwners
£5 Įį CZ ENTRE

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

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

mą apie nedainuotas kojas” ir 
poeto Jono Meko “Vasaros nak
tys”. Savo meniška interpreta
cija aktorius parodė publikai vi
są lietuvių kalbos grožį. Jis ža
vėjo nuotaikų moduliacijomis, 
vesdamas klausytojus pasakų ir 
svajonių takeliais, užbardamas 
lietuvių' poezijos muzikalumu. 
Vienas brazilas, nesuprantantis 
lietuvių kalbos, taip išsireiškė: 
“Aktorius ne kalbėjo, bet dai
navo”. O vienas senos imigraci
jos lietuvis pasakė: “Barauskas 
atgaivino mumyse lietuvių kal
bą. Išgirdau tiek žodžių, kuriuos 
buvau jau pamiršęs...”. Neabe
jotinai Leonas atliko savo misi
ją ir gali tuo pasidžiaugti.

Solistė Aldona Stempužienė 
pasirodė turinti neabejotinai di
delę muzikos kultūrą, gilų įsi
jautimą, aiškią dikciją ir labai 
malonų balso tembrą. Dariaus 
Lapinsko kompozicijos, išsiski
riančios savo originalumu, ku
rias solistė puikiai atliko, sun
kiai buvo prieinamos publikai, 
pripratusiai prie vietinių mėgė
jų dainuojamų vis tų pačių “sal
džių romansų”.

Darius Lapinskas, kaip akom
paniatorius, meniškai savo rolę 
atliko, tik gaila, kad jis nepasi
rodė kaip solistas pianistas. Tai 
būtų prisidėję prie programos 
paįvairinimo.

Programos pabaigoje L. Ba
rauskas paskaitė P. L. Bendruo
menės atsišaukimą į Brazilijos 
lietuvius, o solistei buvo įteik
tos gėlių puokštės.

Programos pranešėjos buvo 
Milda Černiauskaitė — portuga
liškai, H. Mošinskienė — lietu
viškai.

Po koncerto artistams pa
gerbti buvo suruošta Jaunimo 
Namuose šauni vakarienė, ku
rioje dalyvavusieji galėjo arčiau 
susipažinti su menininkais.

Lapkričio 12 d. menininkai 
atsisveikino su S. Paulo ir iš
vyko į Rio de Janeiro, o iš ten 
lapkričio 13 d. išskrido iš karš
tos Brazilijos vasaros į Š. Ame
rikos žiemą.

S. Paulo lietuviams liko gra
žūs ir ilgai neišblėstą įspūdžiai, 
o svarbiausia — paskatinimas 
puoselėti talentus savojoje išei
vijoje.

to dolerio literatūros pre- 
|>ą aš ten veiksiu: nebus 

atsisėsti. — Atiduoti res- 
rikiai uždirbtus pinigus?

Puikus buvo balius! — 
|kad nebuvote! — Jau lai- 
n viams išeiti iš “basemen-

fenas kitam priešingi ko- 
zšium su neseniai įvyku
sio Lietuvių Akademinio 

iliteratūros premijos įtei- 
■Onbūrio 20 metų sukakties 
||istarasis įvyko modernia- 
||au Champlain” viešbuty- 
■jant per 100 asmenų, be- 
Hnai jaunųjų akademikų. 
Skarta balių, galima saky- 
Bo, nors atvirai to ir ne

viu ta Sambūrio naujovė 
arnauti tokios neigiamos 
Atrodo, kad ne. Mums,

Klevelando "Grandinėlės" šokėjai klumpiu šokio metu Kanados p1105 atstovams, būtų jau
J r įmonmti, kad į musų vi-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI inti kięk skirtingas aspi- 
okį finansinį pajėgumą ir

gyvenimą atėjo nauja kar- 
*>i ir išsimokslinusi šiame

EDVARDAS
UPTON SINCLAIR, žymusis ame

rikiečių rašytojas, kuris išgarsino Či
kagos lietuvius savo garsiuoju roma
nu “Džiunglės”, mirė lapkričio 25 
d., sulaukęs 90 m. amžiaus. Si jo kny
ga, pasirodžiusi 1906 m., kai auto
rius teturėjo 28 m. amžiaus, vaiz
duoja negeroves Čikagos skerdyklo
se (pagrindiniu veikėju buvo lietu
vis Jurgis Rutkus) ir laikoma vie
nu iš stipriausiai socialines neteisy
bes iškeliančių leidinių Amerikos 
literatūroje. “Džiunglės”, kurios 1908 
m. buvo išverstos ir į lietuvių kal
bą, atkreipė Į save Amerikos vyriau
sybės dėmesį, taip kad po kurio lai
ko buvo prieita prie reformų sker
dyklose bei padaryta kitų socialinių 
pagerinimų. U. Sinclair buvo pats 
produktyviausias Amerikos rašytojas. 
Jo parašytų knygų skaičius siekia 
net 89. Už vieną iš jų — “Dragons’s 
Teeth” jis gavo Pulicerio premiją. 
Savo knygose jis idealizavo socializ
mą ir krikščionybę kaip visuomenės 
gėrį. Rašytojas mirė Bound Brook 
miestelyje, New Jersey valstijoje, 
prieglaudoje toli nuo Čikagos, kur jis 
praleido nemažai laiko. Jis čia daug 
laiko praleido tarp lietuvių, rink
damas medžiagą romanui “Džiung
lės”, kuris rašytoją išvedė Į tarp
tautinę plotmę. Nors darbo sąlygos 
vėlesniais metais garsiose Čikagos 
skerdyklose, vadinamuose “stokjar- 
duose”, žymiai buvo pagerėjusios, ta
čiau maždaug prieš 10 metų tos 
skerdyklos buvo likviduotos ir da
bartinė “Town of Lake” lietuvių ko
lonija, buvęs centras, dabar yra mirš-

olėkių. Tradicinės mūsų 
dės ir jų aplinka jų ne- 
a dėl daugelio priežasčių, 
i norima atžymėti dides-

Tinka betkuriam sezonui
ACADIAN 

FOUR SEASONS

Canadian Whisky

,VĖL MANE PULS...?
?la korespondente, nepuls 
/s klaidingą tvirtinimą, ku- 
kote: “Deja, lietuviškoji 
’ė į Lenkiją nepatenka ... 
kad Lenkija yra komunis- 

įjos satelistas, o dėlto, kad 
?ė lietuviška.” 
mas klaidingas: jeigu ne- 
i ne dėlto, kad lietuviška, 
kad, matyt, dabar pagal 
luostatus knygos, išleistos 
j, neįleidžiamos. Jeigu gerb. 
entės tvirtinimas būtų tei-

ACADIAN — pirmoji sąrašuose
iviziją - radiją ar Hi-Fi gerai

MĖGSTANTIEMS GERĄ DEGTINĘ
ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

ZENITH sustokite!

dalys 100% rankų darbas.

NAUJAS SKYRIUS:

BULAITIS 
tanti apylinkė.

ŠIOJE VIETOJE jau nekartą bu>aiP moraliai, taip ir ma- 
vo rašyta apie nesusipratimus tarp jaučiasi pajėgūs ir turį 
kunigų ir pasauliečių dėl kapinių kai* ten, kur eina tokios pat 
kuriose lietuviškose parapijose. Kaippa(^^^es kra$t° 
gero sugyvenimo pavyzdį nurodėme^1* tame yra kas. blogo? 
šv. Antano parapiją Cicero mieste, logiškiau, kas gali, tas jų 
kur klebonas supranta lietuvių proPafemt* ir net > jokius lie- 
blemas ir visokeriopai remia lietu būvius pakviesti šio kraš- 
viškus reikalus. Tai buvo galima vėlua^u^.ar politikus. Kodėl, 
patirti apsilankius parapijos metinėekan^iam debiutančių pn- 
je vakarienėje lapkričio 24 d. čiaepakviesti kuno nors *a’ 
programą atliko vietinės mokyklo?rov^nc^os mimsteno, ku- 
mokiniai ir Jaunučio Puodžiūno bastu Montrealyje? Būtų ir 
lėto studijos Cicero skyriaus jaunie daugiau reklamos, 
ji lietuvių ir anglų kalbomis. Taijkalbant, mes visi dūstame 
pat sugiedoti JAV ir Lietuvos him^vo lietuviškame rate, ne- 
nai. Neatrodė, jog lietuvių kalbos čiabeveik jokių santykių su 
gėdijamasi, kaip kad kitur yra pau, v
sitaikę. Dalyvavo pats Cicero miesnarne- Skundžiamės, kad 
to prezidentas (taip čia yra vadinaas nesupranta, musų politi- 
ma miesto galva — burmistras) Johr neįvertina ir t.t. Ir kas 
Karner, tačiau nepabūgta lietuvii5* mes “veikiame” 
kalbos. — Vakarienės metu buvo atarPe-
sisveikinta su kun. Pranu Baltrumu “Chateau Champlain” ba- 
kuris, §v. Antano parapijoje ištarnai Montrealyje netaps ma- 
vęs 5 metus, sveikatos sumetimaijbūviais. Vieni tam esame 
išsikelia į šiaurės Dakota. Atsisveiiti mano, kad ten nejau- 
kinimo kalbą pasakė dr. Petras Kusi, treti nėra finansiškai 
sielius. Kalbėjo ir pats kun. Baltnsleisti vienam vakarui 25 
mas. Vakarienėje dalyvavo ir kazii dolerių nuo asmens. Ta- 
mierietė Motina Teofilė, dabar paOO Montrealio lietuvių tu- 
stoviai gyvenanti Argentinoje, tilasti bent 200 kartą į me- 
keliems mėnesiams atvykusi į Švnio dydžio salei užpildyti. 
Kazimiero vienuolijos suvažiavimir mūsų įprasti pobūviai 
Čikagoje. Prieš tai Teofilė yra buinuoja netaip jau mažai, 
vusi kazimieriečių vienuolyne čikaverta viską matuoti vienu 
goję viršininke. daryti labai aštrias išva-
• • • <.

vau sekančias lietuviškas knygas: 
“Dievas ir žmogus” prel. Bartkaus; 
“Pranašystės apie pasaulio pabaigą” 
(tikslaus pavadinimo neatsimenu), 
kun. Bagdonavičiaus; “Marijos apsi
reiškimas Fatimoje” (versta, rodos, 
kun. Vembrės); “Poeziją apie Ma
riją”, rodos, A. Tyruolio; “Pabučia
vimas”, Grušo; “Vaikų knygelė”, 
Valančiaus ir eilę kitų knygų, kurių 
pavadinimų nebeatsimenu. Iš perio
dikos leidinių gavau: “Aidus”, “Atei
tį”, “Laiškus Lietuviams”, “Varpelį”. 
Nors periodikos leidiniai ateidavo ne
reguliariai ar pavėluotai, bet visdėl- 
to gaudavau. Taigi, kaip gerb. ko
respondentė išaiškins tuos faktus, 
tvirtindama, kad knyga nepateks tik 
dėlto, kad ji lietuviška. Jeigu 
nepateks, tai ne dėlto, kad ji lietu
viška, o dėl visai kitų priežasčių.

KJZ
NEPRIŽIŪRIMOS BITĖS IŠMIRŠTA

“TŽ” 42 nr. straipsnyje “Ar mes 
kaip bitės?” autorė rašo, kad bičių 
pavyzdys netinka mūsų šiandieninio 
gyvenimo sąlygoms. Nesu joks' biti
ninkas, o tik stebėtojas. Stebėtojas 
ir buvau anais 1918-1920 metais, Lie
tuvos kūrimosi laikais. Būdamas 16 
metų palikau ūkyje senus tėvelius, 
stojau į kūrėjų savanorių eiles, pa
siryžusias atkovoti tėvų žemę ir mū
sų tautos laisvę, neatsižvelgiant į 
tūkstanteriopai gausesnį priešą. Jei
gu anais laikais mums rūpėjo budė
ti su primityviu ginklu rankose, ir 
šiandieniniame tremties gyvenime 
esu budėtojas-stebėtojas ne vien tik 
spaudoje, bet ir organizacinėje veik
loje.

Organizacinės veiklos vengia dau
guma, ypač į valdybas — nė su py
ragu neprisiprašysi. Kaikurie geros 
valios tautiečiai įstoja formaliai į 
betkurią organizaciją nariais, bet tik
tai dėl skaičiaus, o ne dėl veiklos; 
kaikurie tvarkingai susimoka nario 
mokestį, o kiti sumoka pavėluotai 
arba visai nesumoka, bet pasityčio
ti — pirmieji dėl menkiausio orga
nizacijos sunegalavimo. Argi ne mū
sų visų pareiga budėti Tėvynės sar
gyboje, gyvenant šiame nevaržoma
me laisvės krašte, ir žiūrėti, kad ne- 
nutrupėtų nuo Lietuvos kamieno bei 
tautinės bendruomenės brolis bei se
suo? Si pastaba yra taikoma labiau
siai senosios kartos mūsų tautiečių 
imigrantų tėvams ir jų prieaugliui, 
kurių jau labai daug nutrupėjo nuo 
tautinio kamieno.

Autorė rašo, kad mūsų intelektu- 
lų vaikai beveik visi sukuria lietu
viškas šeimas. Džiugu girdėti, kad 
jūs gyvenate laimingoj aplinkoj. Yra 
žinoma; kad ne tik Kanadoje, bet ir 
JAV kas metai nutrupa net ir žy
miųjų visuomenininkų vaikai. Su au
torės mintims nevisai sutinku, kad 
tiktai “mužikėlių” vaikai labiausiai 
nutrupa nuo tautinio kamieno. Tai 
ne mužikėlių, o tėvų flegmatikų. Tik 
prisiminkime mūsų istoriją. Juk po 
padalinimo Lietuvos ir uždraudimo 
lietuviškos spaudos lietuviškumą iš 
laikė tiktai skurdžiai — motinos prie 
verpiamo ratelio mokė vaikus skai
tyti lietuviškąjį raštą ir lietuviškai 
melstis. Gi anų laikų mūsų šviesuo
liai (bajorai) daug greičiau nuslydo 
nuo lietuviškos kultūros, o kaikurie 
net ir savo katalikų tikėjimą pakei
tė kitu dėl karjeros. Amtras pavyz
dys — tai mūsų pirmieji imigrantai

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

i kaip ji išaiškins sekan- į JAV ir kitur. Tada jų buvo mažai 
is: raštingų — mokėjo pasirašyti pavar-
Lkų valstybiniame knygyne dę, bet jų vaikų vaikai dar ir šian- 
uti lietuviškų vadovėlių ir dieną kalba lietuviškai, gi raštingų- 
literatūros leidinių iš Lie- jų vaikai švebeldžiuoja ar net pa- 
adinasi, čia ne kalba kalta, mėgdžioja tėvų kalbą. B. M.



įspūdžiai "Mindaugo mirties” šešėlyje
V. Krėvės-Mickevičiaus 4 veiksmų 

drama “Mindaugo mirtis” suvaidino 
Hamiltono mėgėjų teatras “Aukuras” 
1968 m. lapkričio H d. Toronto Pri
sikėlimo parapijos auditorijoje.

Mėgėjas ir profesijonalas
Ar žiūrovas neklysta, many

damas, kad scenos meno mėgė
jas yra nevertas to respekto, ku
ris yra teikiamas teatralui pro- 
fesijonalui? Man atrodo, kad kū-^ 
rybos pasauly tiek mėgėjas, tiek 
profesijonalas siekia to paties 
tikslo: gilyn į meno šventovę, į 
tobulesnį meninį rezultatą. Savo 
tikslui siekti jie naudojasi ir ta 
pačia Dievo dovana, kurią mes 
vadiname talentu. Tik pirmojo 
talentas yra neišugdytas, o ant
rojo jau siekia kalnų viršūnes. 
Juk ir profesijonalas pradžioje 
buvo toks pat mėgėjas. Jam tik 
nušvito didesnė laimė: palankiai 
susiklostė aplinkybės, kas nors 
pastūmėjo į tinkamą kelią, su
darė sąlygas talentui išaugti. Gi 
mėgėjas savo talentą žymiai vė
liau pastebėjo, nes niekas iš ša
lies jo nesekė ir jo ugdymu ne
pasirūpino. Taip jis ir pasiliko 
savo paties iniciatyvai bei pri
vačiam meniniam išradingumui. 
Betgi ir jis aria tuos pačius kul
tūrinius dirvonus, tik ne tokio
mis pat estetinėmis priemonė
mis. O. galbūt svarbiausia, kad 
jis, kaip ir kiti meno kūrėjai, 
be apčiuopiamo meninio rezul
tato, kartu kuria ir save, ugdy
damas savo asmenybę ir atsi
stodamas augščiau už kitus.

Kliūtys bręsti
Tobulėti meno mėgėjui esa

ma nemaža kliūčių. Jos kaikada 
reiškiasi tokiomis aspiracijomis, 
kad mėgėją pastato į nejaukią 
padėti žiūrovų ar klausytojų 
akyse' Pirmoji kliūtis bene bus 
teikimas kūryboje pirmenybės 
kiekybei, o ne kokybei. Tai at
sitinka ne tik teatralų mėgėjų 
tarpe, bet ir literatų, ir tapyto^ 
jų ir kt. Dažnai jų darbai pilasi 
kaip iš gausybės rago, nepaisant 
vertės. Atrodo, lyg kūryboje lai
ko matas visai neegzistuotų.

Čia ir Įvyksta nesusipratimas 
tarp žiūrovų ar klausytojo ir mė
gėjiško kūrėjo, nes žiūrovas 
dažniau kreipia dėmėsi Į koky
bę, o ne kiekybę. Jeigu Įvyksta 
kitaip, tai čia irgi pakaltintinas 
kūrėjas, mėgėjas ar profesijo
nalas. nes jis. tarp kita ko, yra 
ir savo srities auklėtojas, taigi 
atsakingas už žiūrovo ar klausy
tojo skonį.

Kad darbas ir laikas yra vie
ni iš meno kūrybos elementų, 
tai matyti iš didžiųjų menininkų 
pavyzdžių. Antai, W. Goethe sa
vo “Faustą” kūrė apie 60 me
tų, Klopštokas “Mesiją” — 21 
metus, Rousseau “Emili” — 23 
metus, Dantė “Dieviškąją kome
diją” — 20 metų, Virgilijus 
“Eneidą” — 10 metų, R. Wag
ner “Nibelungų žiedą” kompona
vo 25 metus, vienas anglų dai
lininkas (gaila, neatsimenu pa

Lenkės skoutės—viešnios V tau
tinėje stovykloje tarp lietuvaičių 
prie skautų vyčių pastatyto kry
žiaus. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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vardės) savo žmonos portretą 
piešė 40 metų ir dar buvo ne
baigtas, Mykolas Angelas “Mo
zę” kūrė 10 metų ir t.t. Šitų 
kūrybos didžiūnų kantrybė jų 
vardus ir jų darbus padarė ne
mirštamus. O kas, sakysim, ži
no Corneille vieną tragediją, ku
rią jis rašė tik 8 savaites, ir 
Scotto romaną, rašytą vos 6 sa
vaites?!

Kaip su Corneille tragedija 
ir Scotto romanu, atsitinka ir 
su daugeliu scenos spektaklių ar 
kitų žanrų meno kūrinių, ku
riems taip pat reikia daug pa
stangų, darbo ir laiko, norint jų 
tuoj pat nenustumti užmarštin.

Aš atsimenu mažutę teatralų 
grupelę Coventry, Anglijoje, ku
riai vadovavo jaunas aktorius V. 
Dargis. Ji bene po dvejų metų 
darbo dar nedrįso išeiti į sce
ną, nes manė, kad ji dar pa
kankamai nepasiruošusi. Vėliau 
ji turėjo susilikviduoti dėl emi
gracinio Įkarščio iš Anglijos.

Antroji kliūtis glūdi temati
koje. Kažin kodėl, juo mažesnio 
pasirengimo žmogus, juo dau
giau jis “žino” apie didelius da
lykus, juo iškilmingiau ir gar
siau apie juos kalba, šiek tiek 
sugebąs rašyti savo kūrinyje 
ims spręsti tokią problemą, ku
riai išnarplioti pritrūksta “ga
ro”. Nevardinant kitų šakų, pa
našiai atsitinka ir su kaikuriais 
mėgėjiško teatro ansambliais. Ir 
jie kartais pasirenka veikalą su 
keliasdešimt artistų, kurių jiems 
trūksta, ir tokios temos, kuriai 
reikia papildomos žinijos. O kai 
meniniai rezultatai išeina apy- 
silpniai, nesijaučia laimingas nei 
kūrėjas, nei žiūrovas.

Dar būtų galima užsiminti 
apie tai, kad daugis mūsų meno 
mėgėjų, manydami, kad jie 
yra “pakankamoj augštumoj”, 
nesistengia atitinkamu klausimu 
papildyti savo žinijos. O juk be 
turimo talento ar bent pomėgio 
dar yra reikalingas vis gilesnis 
meninis išprusimas. O jis yra 
Įgyjamas, jei ne specialiose mo
kyklose, tai privačiomis studi
jomis ar skaityba. Deja, stebint 
meno mėgėjų pažangumą, daž
nai susidaro Įspūdis, kad retas 
jų pasiskaito vieną kitą knygą 
jam reikiamu klausimu.

O kaip gi su aukuriečiais?
Stebint aukuriečių “Mindau

go mirties” vaidinimą, susidarė 
Įspūdis, kad ir jie yra nelaisvi 
nuo kaikurių čia minėtų nega
lavimų, nors jie savo 18-kos me
tų istorijoje ir 18-kos veikalų 
repertuare yra turėję daug dau
giau sėkmės nei paskutiniame 
vaidinime. Epochinė veikalo ap
imtis, kuri ir paties autoriaus 
tik fragmentiškai išryškinta, ak
torių gausa ir pergreitas visos 
grupės išėjimas i sceną buvo jų 
apysilpnės vaidybos ir aolamai 
neišbaigto veikalo pastatymo 
priežastis. Jų “Gulbės giesmės” 
spektaklis Toronte buvo žymiai

Žurnalas, kurio neišleidžia užsienin
Iš Lietuvoje leidžiamų periodinių 

leidinių gerokai išsiskiria “Nemu
no” žurnalas, kuris pradėtas leisti 
1967 m. vasario mėn. Tai mėnesinis 
leidinys, skirtas studentiškam jauni
mui. Jis yra labai neiprasto forma
to (ilgis lygus pločiui), puikiai 
iliustruojamas, neeilinio turinio, tu
ri gana didelį tiražą (71.000). Jis 
įdomus ir tuo, kad nėra įtrauktas į 
užsienin išleidžiamų leidinių tarpą, 
todėl net išimamas iš privačių siun
tų. Jame duodama nemažai medžia
gos apie išeivijoje gyvenančius rašy
tojus, dailininkus bei kitų sričių kū
rėjus. Tuos aprašymus pateikia išei
vių lietuvių veiklos stebėtojas Vy
tautas Kazakevičius. Viename iš nau
jųjų žurnalo numerių — 1968 m. 
nr. 5 yra įdėtas V. Kazakevičiaus ra
šinys “Gyvena Londone du skulpto
riai”. Jame aprašomi du jauni lietu
viai menininkai — Antanas Braždys 
ir Elena Gaputytė. Jiedu yra naujie
ji ateiviai: pirmasis ilgai gyvenęs 
Čikagoje, o antroji — Kanadoje. V. 
Kazakevičius plačiau rašo apie E. 
Gaputytę (gim. 1927 m.), kuri, pagal 
jį, “betarpiška, energinga, draugiš
ka, paprasta”, daug padėjusi V. Ka
zakevičiui beviešint Londone. Apie 
Gaputytę pateiktose žiniose (jas Ka
zakevičius gavo iš “vieno Londono 
lietuvių žurnalisto”) yra sakoma, kad

geriau apipavidalintas.
Visų pirma šioje premjeroje, 

žiūroviškai išsireiškiant, trūko 
susivaidinimo. Aktorių pokal
biuose, o ypač jų perėjimuose, 
dar gerokai trūko sklandumo. 
Be to, kartas nuo karto tarp dia
logų įsiterpdavo ir viena kita 
pauzė, dėl kurios žiūrovui tek
davo nuogąstauti, kad veiksmas 
imtu ir nenutrūktu.

Antroji silpnybė — tai balsi
nė intonacija. Nemokėjimas mo
duliuoti balso yra visų scenos 
mėgėjų didžioji negerovė. To
kio, sakyčiau, kulkosvydiško 
kalbėjimo būdo dauguma akto
rių išvengdavo tik tais atvejais, 
kai atsidurdavo natūralaus gy
venimo plotmėje, tai yra, kai pa
miršdavo, kad jie yra scenoje. 
Bet tai atsitikdavo labai retai ir 
tai tik Į vaidinimo pabaigą. Bal
so vienodumas žiūrovuose su
kelia nuobodulį.

Nepakankamai aktorių rūpi
namasi ir taip vadinamu logikos 
kirčiu. Netinkamoj vietoj padė
tas kirtis ar pabrėžtas netinka
mas žodis bei žodžių grupė su
darko sakinio grožį, o kartais 
net pakeičia prasmę. Du pasku
tinieji negalavimai yra didelė 
nelaimė ne tik pokalbininkui, 
bet ir ypač deklamatoriui. Tai 
reiškia, tarp kita ko, ir stoką 
interpretacijos.

Nelengvai hamiltoniečiams šj 
kartą sekėsi kontroliuoti ir savo 
judesius. Jų kaikurie buvo pu
sėtinai berniški ir nesiderino su 
karaliaus dvaru. Nors anais lai
kais gal ir trūko šių dienų ele
gancijos, lietuviai valdovai ne
galėjo būti apkiautėliai, apsilei
dėliai, kaip kartais net ir roma
ne bandoma pavaizduoti. Apla
mai, žiūrovas judesyje jieško ne 
tik grakštumo, bet ir tinkamos 
išraiškos.

Panašią pastabą būtų galima 
padaryti ir apie mimiką. Ji ga
lėjo' būti ekspresyvesnė. Bruo
žų statiškumas veide yra kita 
aktorių nelaimė.

Konkrečiau pakalbėti apie 
kiekvieną “Aukuro” aktorių šia
me veikale yra beveik neįmano
ma dėl jų gausumo. Iš atskirų 
scenų buvo bene geriausiai pa
sisekusi ta, kur susitinka Rim- 
gailė su merginomis: Danute, 
Danguole ir Ramune. Vadinasi, 
kur situacija yra paprastesnė ir 
suprantamesnė, ten ir vaidyba 
geresnė.

Šiuo straipsneliu labiau no
rėta atkreipti dėmesį i neigia
mas puses. Betgi dėlto nereik
tų manyti, kad žiūrovai gerų
jų nematė. Atvirkščiai, kiekvie
nas blykstelėjimas scenoje jiem 
tampa brangakmeniu. Bet, ma
tote, rašyti apie brangakmenius 
yra daug lengviau, kaip apie ari
mus, kuriuose beveik kiekvienas 
iš mūsų suklumpa. Taigi, no
rint šios nesėkmės išvengti, rei
kia ir apie ją pakalbėti.

A. Kalnius

ji 1948 m. apsigyveno Kanadoje; tre
jus metus dirbo įvairius darbus 
Montrealyje, o vakarais studijavo 
meną Montrealio muzėjaus meno mo
kykloje; 1951 m. persikėlusi į To
rontą dienos metu tarnavo banke, o 
vakarais studijavo skulptūrą Ontario 
meno kolegijoje; 1953 m. atvyko į 
Paryžių ir įstojo į meno mokyklą 
“Ecole des Beaux Arts”. Vėliau ji 
lankėsi Italijoje ir pagaliau atvyko 
į Britaniją. Dabar ji vadovauja Lon
dono universiteto žinioje esančios 
Digby Stuart kolegijos skulptūros 
klasei. Rašoma, jog E. Gaputytės 
kūriniai išstatyti keliolikoje kolek
tyvinių ir individualinių parodų Pa
ryžiuje, Londone bei kituose Brita
nijos provincijos miestuose. Straips
nis apie šiuos išeivių skulptorius 
pailiustruotas jų bei jų kūrinių fo
tografijomis. E. šulaitis
^DRAMATURGAS KAZYS SAJA, 
viešėjęs JAV, pokalbyje “Teatras ir 
antiteatras” supažindino Vilniaus 
universiteto studentus su dabartinio 
teatro kryptimis užsienyje, filmų 
rež. Jono Meko kūryba, perskaitė 
savo naujos pjesės “Mamutų me
džioklė ištrauką.

JANINOS DEGUTYTĖS poezijos 
rinktinę “Mėlynos deltos”, apipavi
dalintą dail. V. žibaus, išleido “Va
ga” Vilniuje. Siame leidinyje yra su
telkti poetės 1957-67 m. rinktiniai ei
lėraščiai, kurių daugiau kaip du 
trečdaliai paimti iš dviejų paskuti
niųjų poezijos knygų — “Siaurės va
sarų” ir 1968 m. respublikine pre
mija atžymėtos “Pilnaties”.

VISI PADĖKIME ĮAMŽINTI

LIETUVOS KANKINIŲ 
VARDĄ

paminklinėje lietuvių kop
lyčioje Šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Laiko jau nedaug. 
Nearidėliokite įrėžyti tave 
ir savuotiusj koplyčios 

statytojus.

Aukoms adresas: 
LITHUANIAN MARTYR'S 

CHAFEL FUND
2701 W. 68 S*. CWcmo, l«. 4062*

Ontario socialinių ir šeiminių reikalų min. J. Yaremko, kalbėdamas 
Toronto latvių tautodailės parodos atidaryme, pareiškė, kad reikia 
suorganizuoti pastovią tautinių grupių parodą, kurioje atsispindėtų 
jų įnašas Kanadai. Tam esąs reikalingas specialus pastatas, 
globojamas Ontario provincinio muzėjaus. Nuotraukoje: min. J. 
Yaremko su Ontario muzėjaus direktorium Peter Swan (viduryje) 
ir dviem latviais

MARCELIJUS MARTINAITIS

MOTINA ŽEMĖ
Guli žemėj Donelaitis tarp senų kardų ir būrų, 
Po šaknim ir po ganyklom, po lėktuvų gaudimu. 
Dar ne vienas grįš iš kelio ir ieškos patamsy durų, 
Dar ne vienas šitoj'žemėj namuose ieškos namų.

O į vakarus ir rytus čia medžius ir žmones vežė, 
Čia ant ilgo balto koto vėliava beržų žalia.
Čia, kur trobos ir paminklai, supa amžiai žolę vešlią, 
Donelaitis būro saujoj laiko žemę po žeme.

Tą kilimą, tą žydėjimą, tuos tiesius kelius ir uosius 
Jau dabar nesutalpinsi nei į širdį, nei į delną.
—----------------------------- O ir mes čia paklajosim,
Paklajoję vėl sugrįšim, susirinksime ant kalno.

O nuo kalno pažiūrėsim, kaip toli jau mes nuėję, 
Kur javai žali žaliuoja. Jiems žaliuoti — žemės teisė. 
Būsiu kerdžiumi ir kalviu, ir žalių miškų sėjėju - 
Teisingumo jau kaip arklo aš iš rankų neišleisiu.

Dirbk, kaip dirbo Donelaitis, kaip tie būrai žemę arė, 
Kol druska išeis .iš kūno, kol vaga paeit galėsi.
Tai išeisim vienmarškiniai, išvarysim ilgą barą, 
Po lėktuvais ir raketom išgaląsim dalgiuos tiesą.

Fort William apylinkės lietuvių surengtoje tautodailės parodoje bu
vo išstatyti įvairūs rankdarbiai. Jų tarpe — rankšluostis su įaustu 
Lietuvos himno tekstu

Atsiųsta paminėti
Gražina Tulauskaitė, VAKARINĖ 

BANGA. Lyrika. Išleido “Lietuvių 
Dienos”, 4364 Sunset Blvd., Los An
geles, Cal. 90029, USA. Knyga turi 
107 eilėraščius 128 puslapiuose, kai
nuoja $2.

Lituanus Vol. 14, No. 1, Spring, 
1968. Jaunosios kartos intelektualų 
redaguojamas žurnalas anglų kalba, 
skirtas Lietuvos ir Baltijos kraštų 
problemoms. Metinę $5 prenumeratą 
už keturis numerius siųsti šiuo ad
resu: Lituanus, P. O. Box 9318, Chi
cago, Ill. 60690. USA. Žurnalas būtų 
puiki dovana bibliotekoms, mokslo 
įstaigoms, įtakingiems kanadiečiams 
bei amerikiečiams, angliškai kalban
tiems Lietuvos bičiuliams.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS METRAŠTIS, IV to
mas, redaguotas A. Liuimos, SJ. Si 
626 psl. knyga minkštuose viršeliuo
se kainuoja $10. LKM Akademijos 
leidinys, Roma, 1968 m. Užsakymus 
prašoma siųsti L. K. M. Akademijos 
reikalų vedėjui šiuo adresu: Piazza 
della Pilotą 4, 00187 Roma, Italy.

LIETUVIŲ LITERATŪRA SVE
TUR 1945—1967. Redagavo Kazys 
Bradūnas, rašė: Antanas Vaičiulai
tis. Kestutis Keblys, Rimvydas Šil
bajoris, Stasys Santvaras, Vladas Kul
bokas, Juozas Girnius ir Česlovas 
Grincevičius. Dailininkas — Vytau
tas O. Virkau. “Į Laisvę” fondo lie
tuviškai kultūrai ugdyti leidinys nr. 
8 1968 m. Romano formato 697 psl. 
kietuose viršeliuose. Kaina $10. Lei
dėjo adresas: “I Laisvę” fondas, 
7040 S. Talman Ave., Chicago, III. 
60629, USA.

Stefanija Rokienė, VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE, Sibiro tremties 
užrašai, I dalis, 445 psl. Viršelio 
aplankas Algio Muliolio, teksto 
iliustracijos Vidos Stankuvienės, 
technikinė priežiūra Alekso Laikū- 
no. Leidėjas — Viltis, 6907 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio 44103, USA, 
mecenatas — dr. Juozas Dauparas. 
Tiražas — 1.500 egz. Kaina: minkš
tais viršeliais $5, kietais — $6.

Lux Christi nr, 1(56), lapkritis. 
Amerikos Romos Katalikų Vieny
bės turbūt neperiodinis žurnalas, nes 
šiemet teišleistas vienas numeris. 
Metinė prenumerata $5. Administra
cijos adresas: Rev. P. P. Cinikas, 
MIC, 815 Park St, Racine, Wls. 
53403, USA.

Aidai nr. 7(213-226), rugsėjis. Dr. 
J. Girniaus redaguojamas, Tėvų 
pranciškonų leidžiamas ir administ
ruojamas mėnesinis kultūros žurna
las. Administracijos adresas: 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

Pasaulio Lietuvis nr. 1(37). PLB 
biuletenis. Metines $2 prenumeratas 
priima Antanas Gailiušis, 1829 Lamp- 
son Rd., Cleveland, Ohio 44112, USA.

Moteris nr. 5(65), rugsėjis-spalis. 
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos leidžiamas žurnalas mote
rims. Adresas: 1011 College St., To
ronto 4, Ont., Canada.

Eglutė nr. 9, lapkritis. Nekaltai 
Pr. Marijos seserų leidžiamas ir re
daguojamas vienintelis lietuviškas 
vaikų laikraštėlis laisvajame pasau
lyje. Adr.: Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 06260, USA.

Filatelistų draugijos “Lietuva” biu
letenis nr. 7(124). Administracijos 
adr.: Kazys Rožanskas, 3605 W. 71 
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Evangelijos šviesa nr. 4 ir nr. 5. 
Adresas: Rev. K. Burbulys, 656 West 
35th St., Chicago 16, Ill., USA.

Akiračiai nr. 3, spalis. Atviro žo
džio mėnraštis. Metinę $5 prenume
ratą priima leidėjas Kryptis — View
point Press, Ine., 6821 Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi- 
tranHmas. *

Tačiau visu svarbiausia — rezulta
tai b'idavo toki nuostabūs, kad Sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dvne), kuri grei- 
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
*r sužadina nauju audinių augimą.

Dabar Rio-Dyne galima gauti tepa- 
’*» bei larde’ės formose "Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė-

Ptoivai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.
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U KULTŪROJE VEIKIOJE
DAIL, VACLOVO RATO, Austra

lijos lietuvio, 40 grafikos kūrinių 
parodą lapkričio 24 d. šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos salėje, Fila
delfijoje, surengė šio miesto skau
tai. Atidarymo žodį tarė iš Niujorko 
atvykęs rašytojas Paulius Jurkus. 
Sekanti dail. V. Rato paroda bus 
rengiama Bostone, šia proga tenka 
priminti, jog spalio 27 — lapkričio 
15 d. d. dail. V. Ratas turėjo sėk
mingą savo darbų parodą “Three 
Sisters” naujoje meno galerijoje 
Melburne, Australijoje.

MIKALOJAUS IVANAUSKO lieps 
nos tapybos paroda lapkričio 23 d. 
atidaryta Illinois Technologijos Ins
titute, 3241 So. Federal St., Čika
goje. Iki gruodžio 14 d. ją galima ap
lankyti kasdien nuo 9 v.r. iki 9 v.v., 
sekmadieniais — nuo 2 v.p.p. iki 9 
v. vakaro.

RINKTINIŲ AUSTRALIJOS GRA
FIKŲ parodoje, kuri rengiama di
džiuosiuose Australijos miestuose, 
dalyvauja du lietuviai dailininkai — 
V. Ratas ir A. Šimkūnas.

“DIRVOS” NOVELĖS KONKUR
SO vertintojų komisija sudaryta Či
kagoje. Premijuotiną novelę atrinks 
Zita Burneikytė, Aleksandras Dun
dulis, Česlovas Grincevičius, Eglė 
Juodvalkytė ir Juozas Masilionis. No
velės jau baigiamos skaityti.

DAIL. ADOMAS GALDIKAS, gra 
fikas ir tapytojas, atžymėjo 75 me
tų amžiaus sukaktį. Grafiką ir tapy
bą jis studijavo Petrapilyje, Berly
ne, studijas gilino Švedijoje, Itali
joje, Prancūzijoje. Sukaktuvininkas 
yra sukūręs projektus Lietuvos 
banknotams, pašto ženklams, sceno
vaizdžius. eilei Kauno teatrų pastaty
mų. Paryžiaus pasaulinėje parodoje 
1937 m. gavo didįjį prizą — Grand 
Prix už triptiką ir aukso medalį už 
scenovaizdžių eskizus V. Krėvės dra
mai “Šarūnas”. Gilią darbo vagą yra 
išvaręs pedagoginėje veikloje: 1923- 
40 m. vadovavo Kauno meno mo
kyklos grafikos studijai, 1940-44 m. 
profesoriavo Kauno taikomosios dai
lės institute, pokario metais — Frei- 
burge suorganizuotoje meno mokyk
loje. Jo kūrinių turi eilė žymių mu- 
zėjų. Pastaruoju metu daugiausia 
reiškiasi abstraktinio pobūdžio ta
pyboje.

DAIL. VYT. KAPOČIŪNAS su
rengė 40 tapybos darbų parodą 
North Adelaide meno galerijoje, 
Australijoje. Jo darbais domėjosi ir 
daugiau kaip pusę kūrinių nupirko 
australai, mokėdami po $50-350. V. 
Kapočiūnas yra gimęs 1943 m. Kau
ne. 1962 m. gavo Britų Bendruome
nės stipendiją specializuotis tapybo
je, 1964 m. laimėjo Goya premiją ir 
1965 m. susilaukė Prancūzijos vy
riausybės stipendijos studijoms Pran
cūzijoje.

KAZYS BRADŪNAS ruošia spau
dai laisvosios lietuvių poezijos 1945- 
70 m. antologiją, kuri apims išeivi
jos poetų kūrybą ir bus išleista 1970 
m. pabaigoje ar 1971 m. pradžioje.

VITALIJOS BOGUTAITĖS, jauno
sios kartos poetės, eilėraščių rinki
nį “Lietus ir laikas” išleis “Atei
tis”.

PAUL YUZYK, ukrainiečių kilmės 
Kanados senatorius, Otavos univer
sitete dėsto centrinės, rytinės Eu
ropos ir Rusijos istorijos kursą stu
dentams ir universitetą baigusiems 
asmenims, kurie nori gauti istori
jos magistro ir daktaro laipsnius. Jis 
yra kvalifikuotas šios srities specia
listas, magistro laipsnį gavęs Sas- 
kačevano, filosofijos doktoratą — 
Minesotos universitetuose, 1951-63 
m. profesoriavęs Manitobos universi
tete. Jis taipgi yra parašęs dvi kny
gas apie Kanados ukrainiečius. Pas
taruoju metu bando suorganizuo
ti trečiąją jėgą Kanadoje — neang- 
lų ir neprancūzų kilmės kanadiečius.

VYTAUTĄ TAMULAITĮ, torontie- 
tį rašytoją, amerikiečiams skaityto
jams išsamiais biografiniais duome
nimis pristatė bibliografinis vado
vas “Contemporary Authors” 19-20 
nr., leidžiamas Gale Research Com
pany, The Book Tower, Detroite, 
Mich. Bibliografų dėmesį, matyt, at
kreipė S. Zobarsko Manyland Books 
leidyklos 1965 m. išleista V. Tamu- 
laičio knyga “Nimblefoot the Ant: 
Her Adventures” (1935 m. Lietu
voje išleistų “Skruzdėlytės Greitutės 
nuotykių” vertimas). Skaitytojams 
primenama, kad šiuo metu V. Tamu- 
laitis rašo pasakojimą apie bičių gy
venimą.

PROF. DR. PRANO SKARDŽIAUS 
knygą apie lietuvių kalbos intonaci
jos raidą “Lietuvių kalbos kirčiavi
mas” šių metų pabaigoj išleis Peda
goginis Lituanistikos Institutas Či
kagoje. Veikalo pristatymas rengia
mas PLI absolventų vakare gruodžio 
28 d. Čikagos Jaunimo Centre.

KOMPOZ. K. V. BANAIČIO ope 
ros “Jūratė ir Kastytis” klavyras jau 
ruošiamas spaudai. Libretą į anglų 
kalbą Išvertė Nadas Rastenis. Taigi, 
leidinio tekstas bus dviem kalbom 
— lietuvių ir anglų.

LENKIJOS ISTORIKŲ ŽURNA- 
LO “Roczniki historiezne” 1968 m. 
XXXIV tome išsamią apžvalgą apie 
lituanistiką Lenkijoje paskelbė len
kų istorikas dr. J. Ochmanskis. Bib
liografiniai duomenys pradedami XIX 
šimtmečiu. Atskiruose skyriuose ap
žvelgiami 1918-39 ir 1945-65 metais 
Lenkijoje pasirodę lituanistiniai dar
bai. Plačiausias yra antrasis skyrius. 
Apžvalgoje randama retų ir mažai 
težinomų lituanistikos darbų, pratur
tinančių lituanistinę bibliografiją.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS FILHARMONIJOJE 

200-tąjį koncertą surengė A. Buda- 
vičiaus vadovaujamas Vilniaus skai
čiavimo mašinų gamyklos vokalinis- 
instrumentinis ansamblis “Sigma”, 
šiemet laimėtojo vardo susilaukęs 
“Liepojos gintaro” festivalyje. An
samblio 12 instrumentalistų ir dai
nininkų kolektyvas per penkerius 
metus yra paruošęs apie 300 kūrinių. 
Lietuviškai estradinei muzikai at
stovauja B. Gorbulskio, T. Makačino,
M. Vaitkevičiaus, M. Noviko kompo
zicijos, vadovo A. Budavičiaus “Tūks
tantis žingsnelių”, “Ant kalno gluos
nis” ir kitos ansambliui pritaikytos 
liaudies dainos.

AKTORIUS JUOZAS BUDRAITIS, 
sukūręs vieną pagrindinių vaidme
nų naujajame filme “Jausmai”, Če
koslovakijos kino studijos buvo pa
kviestas atlikti pagrindinį vaidmenį 
meniniame filme “Lanfiro kolonija”. 
Filmavimo darbai buvo pradėti Jal
toje, tęsiami Čekoslovakijos kino stu
dijos paviljonuose Prahoje. Filmo re- 
žisorius yra Janas Šmitas, vyr. ope
ratorius — Irži Machane. J. Budrai
tis yra debiutavęs V. Žalakevičiaus 
filme “Niekas nenorėjo mirti”, vai
dinęs estų filme “Mergina juodais 
rūbais”, keturių serijų filme “Sky
das ir kalavijas”.

VYTAUTAS GUDELIS, Mokslų 
Akademijos geografijos skyriaus fi
zinės geografijos vadovas, geologi
jos ir mineralogijos mokslų kandida
tas, Maskvoje sėkmingai apgynė geo
grafijos mokslų doktorato disertaciją 
“Rytinio Pabaltijo reljefas ir kvar
tero nuosėdos”. Dr. V. Gudelis yra 
paskelbęs daugiau kaip 100 moksli
nių straipsnių vietiniuose ir užsie
nio žurnaluose. Jis taipgi redaguoja 
Vilniuje trimis kalbomis leidžiamą 
tarptautinį žurnalą “Baltica”, skir
tą Baltijos jūros tyrinėtojams.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
pateikė dvi premjeras — amerikie
čių dramaturgo Tennessee Williams 
pjesę “Stiklinis žvėrynas” ir Viole
tos Palčinskaitės pasaką “Aš vejuos 
vasarą”. Repertuarą papildys Kazio 
Sajos pasaka mažiems ir dideliems, 
Vytauto Rimkevičiaus drama “Girių 
kirtėjai”, Kazio Inčiūros eiliuota pa- 
saka-legenda “Gulbės giesmė”.

RYGOS FILHARMONIJOS kame-, 
rinis orkestras, vadovaujamas Ernes
to Bertovskio, surengė koncertus pa
veikslų galerija paverstoje Vilniaus 
katedroje ir skulptūros bei vitražo 
galerija tapusioje Kauno Įgulos baž
nyčioje. Prieš vienerius metus suor
ganizuotas kamerinis ansamblis pro- 
gramon buvo įtraukęs T. Albinoni 
“Koncertą d-moll”, A. Vivaldi “X 
concerto grosso”, S. Barber “Ada
gio”, B. Britten “Paprastąją simfo
niją”, ukrainiečio kompoz. M. Sko- 
riko “Siutą”. Koncertą papildė mez
zo-sopranas Leonarda Dainė, atlikusi
N. Piccini “O naktie”, G. Verdi 
“Avė Maria”, L. Rosio ariją ir Mo
carto operos “Figaro vestuvės” Che
rubino ariją.

SKULPTORIUS NIKODEMAS PET
RULIS Vilniaus respublikinėje bib
liotekoje surengė iš molio sukurtų 
26 portretinių šaržų parodą, kurios 
lankytojai eksponatuose atpažino A. 
Venclovą, T. Tilvytį, dailininkus J. 
Vienožinskį, A. Gudaitį, V. Jurkūną, 
V. Gečą, operos sol. R. Siparį, ar
chitektą S. Ramunį, žurnalistą L. 
Kiauleikį ir eile kitų žinomų asmenų.

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MU- 
ZĖJUJE Kaune atidaryta mėnesį 
truksianti estų grafikų paroda. Be
veik 60 darbų parodai atsiuntė 15 
estų dailininkų.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRE gastroliavo žymioji latvių 
baleto pora — V. Vilcinia ir H. Ri- 
tenbergas. P. Čaikovskio “Gulbių 
ežero” spektaklyje Odetos vaidmenį 
atliko V. Vilcinia, princo — H. Ri- 
tenbergas, jos nuolatinis partneris 
Rygos akademiniame operos ir ba
leto teatre.

ŽEMAITIJOS MENO MEISTRŲ 
parodoje Kaune lankytojus žavėjo
O. Norvilienės medžio raižinys “Ber- 
taitienė ir perkūnija”, A. Kvaso 
“Našta”, “Raseinių Magdė”, “Telšių 
pliumpis”. V. Majoro, S. Lukausko, 
V. Stanislausko, S. Andrijausko, J. 
Leliugos. S. Daukanto, A. Puško- 
riaus drožiniai, velnių tematikai at
stovavęs J. Vilucko kūrinys “Velnių 
kaimo kapela”. Parodos eksponatai 
buvo pardavinėjami jos lankytojams.

KAUNO DRAMOS TEATRO pan
tomimos grupė, vadovaujama M. Te- 
nisono, vilniečiams buvo atvežusi sa
vo antrąjį spektaklį “Sapnų sapnai”, 
kuriame kūno judesiais atskleidžia
mas žmogaus sielos pasaulis. Spek
taklį sudaro atskiros scenos — “Sau
nų sapnai”, “Pompėjos žuvimas”, 
“Fuga”. Muzikinis apipavidalinimas 
— kompozitorių F. Bajoro ir L. 
Sneiderio. “Fugai” yra panaudota 
M. K. Čiurlionio muzika. Grupės va
dovas Muodris Tenisonas iš Rygos 
Kaunan atvyko 1966 m., baigęs pan
tomimos studijas pas Robertą Ligerį.

LIETUVOS PAJŪRIO I-VII šimt- 
mečių kapinynų tyrinėjimo duome
nis apibendrina Mokslų Akademijos 
istorijos instituto 230 psl. leidinys 
“Lietuvos archeologiniai paminklai”. 
Pagrindinis dėmesys šiame 800 egz. 
leidinyje skiriamas archeologų radi
niams Kurmaičių, abiejų Rudaičių. 
Ankštakių, Senkų, Palangos, Piyš- 
mančių, Lazdininkų, Reketės ir Tū
bausių kapinynuose, baltų genčių lai
dojimo papročiams, materialinės kul
tūros savitumams. V. KsL



MANN MARTEL 
REALTOR

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 aug& 
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.
JANE — ANNETTE.
$7.560 įmokėti. 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
18.000 įmokėti. 10 kambarių atski
rus mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

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

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
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 vienaaugštis 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 mažiau.
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.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

AL G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

DURIE GATVE, $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 gražių krantų, gražios, didelės upės, pasakiškas vaizdas; 
kaina $200 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
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

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

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

Moka
už depozitus-5%

-5^%uz serus

V TORONTO
Lietuvių sfc

• LSS tarybos pirmijos pirm. v.s. 
A. Saulaitis lapkričio mėn., JAV Ra
miojo vandenyno rajono pakviestas, 
lankėsi Kalifornijoje, kur turėjo eilę 
sueigų su vadovais ir susipažino su 
tolimojo rajono skautų veikla.

• Dr. M. Anyso ir V. Anysienės 
knyga “Žymios lietuvės moterys” 
paruošta spaudai. 4 Kanados rajono 
skautai-tės talkina knygos išleidimui 
Yra paruošti ir atspausdinti tuo rei
kalu bendraraščiai, kuriuos gaus 
kiekvienas skautų-čių vienetas. Pra
šoma teigiamai atsiliepti į bendra- 
raštyje pabrėžtus, kvietimus.

• Metams baigiantis, renkamas 
nario mokestis ir pratęsiama “Skau
tų Aido” prenumerata. Tėvai prašo
mi padėti vienetų vadovams grei
čiau atlikti šią metinę ir privalomą

Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai ir šaulės gruodžio 15 d. 
kviečiami atlikti šaudymo prati
mus iš 22 kalibro šautuvų. Pra
timai bus atliekami “Fort York 
Armory”. Dėl laiko ir kelio nu
rodymų skambinti šaudymo va
dovui š. V. Keturakiui tel. 651- 
1239. T.P.Š.K. valdyba

Vilniaus operos solisto Virgi
lijaus Noreikos atsisveikinimo 
koncertas Brockton gimnazijos 
auditorijoje praėjo pakilioje 
nuotaikoje, kuri buvo jaučiama 
ir scenoje, ir žiūrovų eilėse. Ka
dangi šis koncertas buvo antra
sis V. Noreikos pasirodymas To
ronte, visiems užteko vietų sa
lėje — nė vienam neteko grįžti 
namo, kaip kad įvyko pirmojo 
koncerto metu. Gruodžio 3 d. Ž. 
V. Noreikos, užbaigę koncertų 
seriją, išvyko Vilniun.

Jonas Mekas iš Niujorko ka
nadiečių buvo pakviestas netra
dicinių filmų vertintojų komisi- 
jon Toronte. Jos sprendimu bu
vo paskirtos premijos, apie ku
rias rašė ir didžioji Toronto 
spauda, cituodama jo pareiški
mus apie naujuosius kanadie
čių netradicinius filmus. Komi
sijoj, be J. Meko, buvo britų 
menininkas Richard Hamilton 
ir britu skulptorius William 
Turnbull. J. Meko kalbos pasi
klausyti buvo susirinkę ir ke
liolika lietuvių. Kaikurie jų tu
rėjo progos pasikalbėti su sve
čiu ir privačiuose pobūviuose. 
JAV-se J. Mekas garsėja kaip 
naujovišku filmu nijonierius ir 
žurnalo “The Village Voice” 
komentatorius. “The Globe a. 
Mail” dienraštis lapkričio 28 d. 
laidoi pastebėjo, kad J. Mekas 
yra “visai nežinomas poetas jo 
gimtojoj Lietuvoj”.

ŠAULIŲ VL. PŪTVIO parengi- 
mas-šokiai lapkričio 23, šeštadienį, 
praėjo su pasisekimu. Šauliai su sve
čiais užpildė visą Šv. Jono Kr. par. 
salę. Garbės svečių tarpe buvo To
ronto savanorių-kūrėjų skyr. pirm. 
V. Štreitas, Baltic Veteran Corps 
pirm, latvis O. Perro, estų karo ve
teranų atstovai, Čikagos šaulių teat
ro vadovas J. Petrauskas su ponia. 
Latvių ir estų veteranų atstovai 
trumpu žodžiu pasveikino šokių da
lyvius. Tenka apgailestauti, kad 
skelbtasis vaidinimas negalėjo įvyk
ti dėl pavėlavusių atvykti dviejų ar
tistų. Teatro meno vadovas atsiprašė 
dalyvius, kviesdamas gausiai daly
vauti sekmadienį S. Čiurlionienės 
dramos “Aušros sūnūs” vaidinime. — 
Buvo įteiktos medžioklinio šaudymo 
rungtynių, įvykusių šį rudenį Ha
miltone, laimėtojams taurės. Perei
namąją taurę laimėjo Hamiltono me
džiotojų klubo ekipa. Laimėtojus 
pristatė šaudymui vadovavęs šaulys 
M. Tabulėnas, o dovanas įteikė Ka
nados šaulių rinktinės vadovas St. 
Jokūbaitis. — Buvo ir loterija, ku
riai fantus suaukojo “All Seasons” 
kelionių biuro savininkas V. Bade
nas, Prisikėlimo par. kiosko vedėjas 
P. Misevičius. M. Jokūbaitienė, “Hi
giena” kirpyklos savininkė p. Cicė- 
nienė, šaulės ir šauliai. Už pasise
kusį parengimą nuopelnas tenka pa
rengimo vadovui P. Jonikui ir V. 
Keturakiui. Kuopos valdyba yra dė
kinga kuopos garbės šauliui klebo
nui kun. P. Ažubaliui už gautą salę 
prieinama kaina; aukojusiems fantus 
loterijai, sesėms šaulėms, papuošu- 
sioms salę bei paruošusioms užkan
džius, šauliams, paruošusiems salę ir 
dirbusiems parengimo metu, P. Do
vydaičiui, pardavinėjusiam bilietė
lius, M. Jokūbaitienei už sėkmingą 
loterijos bilietų platinimą, š. P. G.

“VARPO” PADĖKA
Nuoširdus ačiū p.p. Stasei ir Aloy

zui Viskontams už gėles “Varpui” 
kaip gražų mostą savo marčiai ir 
mūsų dirigentei, pirmą kartą atsi
stojusiai choro priešakyje po jung
tuvių.

Dėkojame J. žadavičiui už pro
žektorių šviesas salėje, Toronto vi
suomenei už gausų atsilankymą mū
sų rudens baliuje, “Verslui” už ma
lonų bendradarbiavimą. Ta pačia pro
ga atsiprašome "Verslą”, kad per 
klaidą rudens baliaus skelbime ren
gėju pasiskelbė vienas "Varpas”; tū
rėjo būti — “Verslas” ir “Varpas”.

“Varpo” valdyba

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

lutų veikla
pareigą.

• šį sekmadienį, gruodžio 8, tėvų 
pranciškonų kieme jūrų skautai par
davinės kalėdines eglutes, kurios iš
kyloje bus kertamos šeštadienį, gruo
džio 7. Pasinaudokime proga nusi
pirkti tik ką ' nukirstų eglaičių ir 
paremkime jūrų skautus.

• Metinė jūrų skautų-čių bendra 
sueiga-arbatėlė gruodžio 15 d., 4 v. 
p.p., šv. Jono Kr. par. salėje.

• Skautai-tės sveikina šv. Jono 
Kr. parapiją, švenčiančią 40 m. su
kaktį. Ta proga reiškiame skautišką 
ačiū parapijos vadovybei ir kuni
gams už paramą skautų veiklai.

• Lapkr. 26 d. įvykusiame Ro
muvos komiteto posėdyje komiteto 
pirmininku išrinktas dr. Jonas Yčas.

C. S.

Metinis SLA 236 kp. susirin
kimas — gruodžio 8, sekmadie
nį, 1 v.p.p., Liet. Namuose. Dar
botvarkėje — daug spręstinų 
reikalų ir naujos valdybos rin
kimai. Nariai prašomi gausiai 
atsilankyti — bus pavaišinti ka
vute. Valdyba

“Penki stulpai” — A. Lands
bergio dramą praeitą savaitę vai
dino Toronto latvių teatras. Tai 
pajėgus, kultūringas ir daugiau 
nei vidutinis vienetas. Be mažų 
neigiamų išimčių — isteriško iš
siveržimo, bereikalingų išorinių 
judesių vidiniams jausmams iš
reikšti' — režisorius sugebėjo 
vaidintojus įstatyti į geras vė
žes ir perduoti žiūrovams auto
riaus mintį. Maloniai visus nu
teikė dekoracijos, tinkamas ap
švietimas ir modernus atskirų 
vaizdų pristatymas. Stiprus ir 
veikalui tinkąs muzikinis fonas 
vainikavo dramos pastatymą ir 
darniai jungėsi su partizanų iš
gyvenimais bei laisvės kovomis. 
Apie pusantro šimto žiūrovų, ku
rių tarpe buvo trys lietuviai, ati
džiai sekė vaidinimą ir po • jo 
skirstėsi dėkingi teatrui už pa
stangas. Estai, latviai sugebėjo 
ir pastatė lietuvio rašytojo vei
kalą O lietuviai? Toronte jie 
šioje srityje nepasižymi; gal sun
ku, gal nėra entuziastų, o gal 
tik ryžto stoka ... KaRŪs.

“Lithuanians in Canada” ad
ministracinė komisija praneša, 
kad šis leidinys gaunamas To
ronto parapijų spaudos kioskuo
se, “TŽ” administracijoj. Gyve
nantieji ne Toronte gali užsisa
kyti šį leidinį paštu, pridedant 
čekį arba perlaidą $8 sumai. 
Adresuoti: “Lithuanians in Ca
nada”, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.

Kalėdų dovanoms labai tinka 
užsakyti" savo bičiuliams laik
raštį (“TŽ” duoda nuolaidą nau
jiems skaitytojams) arba knygų. 
Kaikurie vertingi leidiniai gau
nami ir “TŽ” administracijoj. 
Jų tarpe yra: “Lithuanians in 
Canada”, prof. St. Ylos “Dievas 
sutemose”, prof. A. Ramūno, 
“Iš sutemų į aušrą”.

Artėjant Kalėdoms, keletas 
Martyno Jankaus šeimos bičiu
lių kreipiasi į tautiečius, prašy
dami nepamiršti, kad viena ver
tingiausių dovanų švenčių pro
ga yra monografija apie Marty
ną Jankų. Knyga gaunama To
ronto parapijų spaudos kioskuo
se arba paskambinus telefonu 
LE 5-9379.

“Rožių vasara”, rašytojos Ma
rijos Aukštaitės poezijos knyga, 
gaunama “TŽ” administracijoje. 
Tai stambus, gražiai išleistas, 
dail. J. Juodžio iliustruotas lei
dinys. Kaina $7.

Sol. V. Verikaitis lapkričio 23 
d. drauge su sol. D. Mongirdaite 
koncertavo Baltimorės lietuviu 
svetainėje. Koncertą surengė 
vietinė apylinkės valdyba ir Lie
tuvių Veteranų Sąjungos “Ra
movė” vietinis skyrius.

A. šmigelskienę, jos 70-tojo 
gimtadienio oroga, lapkričio 30 
d. dukterų, žentų ir anūku su
ruoštame pobūvyje Prisikėlimo 
oar. oarodų salėje pasveikino 
kun. B. Bagdonas, OFM, ir įtei
kė šv. Tėvo palaiminimą.

PADĖKA
Kūrėjai savanoriai nuoširdžiai dė

koja Toronto skautų vadovybei bei 
skautų tėveliams už leidimą skau- 
tėms-ams rinkti aukas, skautėms- 
ams už pravedimą rinkliavos Prisi
kėlimo bažnyčioje ir J. Dambarui 
— liet evangelikų bažnyčioje. Nuo
širdžiai dėkojame kleb. kun. P. 
Ažubaliui už salės nuomos nuolai
dą, Mohawk Furniture Ltd. savi
ninkams, vyrų kirpyklos savininkei 
p. Cicėnienei, vaisi Margiui ir Pri
sikėlimo parapijos spaudos kiosko 
vedėjui P. Misevičiui už dovanas 
loterijai, šeimininkei p. šenferienei 
ir p. U. Žilinskienei už pagamini
mą valgių, p. V. Ramanauskaitei už 
plakatus, V. Jocui, J. Rinkevičiui, 
B. TrukanaviČiui, St Ažubaliui ir 
savanoriams K. Kregždei, A. Poš
kui ir J. Punkriui už pasidarbavi
mą rengiant XL 16 vakarą. Nuošir
dus ačiū atsilankiusiems.

Toronto skyr. valdyba

Ateitininkų žinios
Visų jaunesniųjų berniukų ir mer

gaičių būrelių susirinkimai įvyks 
sekmadienį, gruodžio 8 i, 2 v. Mer
gaičių susirinkimai — L. V. Namuo
se, berniukų ateitininkų kambaryje 
(iš ten pasiskirstoma į kitas patal
pas). Susirinkimai baigsis 3.30 v.

Visi tėvai, kurie atveža vaikus ir 
laukia susirinkimo pabaigos, prašo
mi rinktis Tėvų pranciškonų posė
džių kambaryje, kur bus specialus 
pasikalbėjimas religine tema. Taip 
pat kviečiami atvykti ir visi kiti, 
kurie norėtų įsijungti į religinį po
kalbį; prasideda 2 v., baigiasi 3.15 v.

Studentų susirinkimas — šeštadie
nį, lapkričio 7 d., 4 v., pas A. Bu- 
šinską, 508 Glenlake Avė. Visi stu
dentai ateitininkai privalo dalyvauti..

Vyr. moksleiviai ir jaunesnieji, ne
sumokėję dar nario mokesčio, pri
valo tai padaryti sekančio susirinki
mo metu. Visi jaunesnieji atneša po 
$1 šį sekmadienį.

Visų jaunesniųjų būrelių globėjų 
posėdis įvyks šį ketvirtadienį, gruo
džio 5 d., 7 v., ateitininkų kamba
ryje.

Įsijungimo dienos praėjo sėkmin
gai. Dėkojame visiems, kurie savo 
įsijungimu prisidėjo prie pasisekimo. 
Nuoširdi padėka N. Pradėtosios Ma
rijos seselėms už leidimą naudotis 
visomis patalpomis šeštadienį — ne 
tik posėdžiams, bet ir maistui gamin
ti. Labai ačiū tėvų komitetui, ypač 
ponioms, kurios maitino 150 daly
vių. Turėta nemaža išlaidų.

Vyr. moksleivių ideologiniai kur
sai ir suvažiavimas įvyksta Dainavo
je gruodžio 26 — sausio 1 d. Iš To
ronto gali vykti tik ribotas skaičius 
moksleivių, nes ten apšildomų patal
pų nėra daug. Tai ne stovykla, bet 
darbo kursai tiems, kurie ateitininkų 
veikloje aktyviai yra įsijungę ir no
ri pagilinti ideologines žinias. Kur
sų metu bus renkama nauja MAS 
centro valdyba.

Berniukams virš 16 metų amžiaus 
religinio atsinaujinimo dienos įvyks 
šį savaitgalį King City; prasidės 
penktadienio vakarą ir baigsis sek
madienį 2 v. Vadovaus jaunas vie
tinis kunigas ir kun. Ged. Kijauskas, 
SJ, iš Čikagos. Jau yra užsiregist
ravęs nemažas būrys berniukų. Norį 
važiuoti prašomi skambinti V. Koly- 
čiui tel. 534-5586.

Tėvai prašomi Įjungti vaikus į lie
tuviškas organizacijas. Nelaukim, kol 
suaugs. Geriausias laikas pradėti — 
nuo 6 m. amžiaus.

Visi ateitininkai ir jų tėvai yra 
raginami dalyvauti muzikės D. Vis- 
kontienės vadovaujamame jaunimo 
ansamblio koncerte šį sekmadienį, 
gruodžio 8.
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namas, šoninis įvažiavimas, naujas šildymas, didžiulis kiemas, nelabai 
augšta kaina.
JANE — BLOOR, $8.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, kvad
ratinis planas, garažas, greitas užėmimas, gražus viduje, nepertoliausiai 
nuo Bloor. t
TRIBUTIS, maždaug $12.000 įmokėti, viena atvira skola, vandeniu- 
alyva šildomas, balkonai, 9 metų senumo, virš $5.000 metinių pajamų; 
gana geras pirkinys, arti krautuvių bei susisiekimo.
HIGH PARK — RONCESVALLES, apie $12.000 įmokėti, puikus 15 
kambarių atskiras.namas, garažas su geru privačiu įvažiavimu, suma
žinta kaina $5.000 dėl skubaus pardavimo; 5 kambariai ir prausykla 
pirmame augšte, didžiulis būtas su prausykla III augšte, viena gra
žiausių gatvių tame rajone, puikus nuomojimui.
KINGSWAY, $7.000 įmokėti, gal ir mažiau, gražus 6 kambarių viena- 
augštis su labai dideliu kiemu, net yra vaismedžių, garažas su priva
čiu įvažiavimu, ypatinga, proga kas mėgsta turėti nuosavų šviežių 
daržovių, labai arti gero susisiekimo, nepraleiskite progos.
INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 įmokėti, trijų butų, 14 kambarių 
atskiras namas, vandeniu-alyva šildomas, dvigubas garažas, atskiri * 
įėjimai, gauna apie $365.00 mėnesinės nuomos, namas be skolų. 
NAUJI DVIBUČIAI (dupleksai) po 3 miegamuosius, atskiri šildymai, 
dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, virš 200 pėdų sklypai, arti 
susisiekimo.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, puikus kiemas, kurio gale 
teka upelis, daug medžių, nepertoliausiai nuo požeminio traukinio 
stoties, labai graži vieta.
KETURBUTTS, prašoma kaina tik $46.000 su nedideliu įmokėjimu, 
vandeniu-alyva šildomas, gauna netoli $6.000 metinių pajamų, nebloga 
investacija.
DĖMESIO! Apie $25.000 įmokėti, 3 krautuvės ir 6 apartamentai, vos 
keleto metų senumo, viskas išnuomota, apie $18.000 metinių pajamų, 
skubus pardavimas.
MISSISAUGA, 21 akras žemės. Niekad nevėlu per trumpą laiką pa
dvigubinti savo pinigus, beveik 10 mylių nuo miesto. Patys žinote, 
kad miestas labai greitai auga. Puiki proga!

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- r% A n A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HmIvA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKAME II DUODAME
5% už depozitus Į mortgičius iš 7%
5}/2% už šėrus ’’ asm. paskolas iš 7%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5 000 ir MORTGIČIUS 
nagai valdžios nustatvta norma — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARTŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap 
draustos iki $5.000.
Poramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

__________

DĖKOJAME
Papildomai reiškiame nuoširdžią 

padėką mūsų rėmėjams-aukotojams 
R. B. Geležiūnams už $100 auką mū
sų jubilėjaus proga. Taipgi labai dė
kojame V. Matulaičiui už skaidrių 
rinkinį, V. Dalindai už gausybę gė
lių ir visiems kitiems, palikusiems 
auką prie įėjimo į salę.

Šia proga norime pažymėti, kad š. 
m. “TŽ” 48 nr. įdėtoje mūsų rėmėjų 
valdybos nuotraukoje trūksta valdy
bos narės D. Reginienės. Taipgi ta
me numeryje įdėtoje padėkoje įsi
brovė klaida pavardėse: vietoje H. 
Stulgio turi būti A. Stuikys, o vie
toje Šepučio — B. Čepaitis. Prašo
me atleisti ir priimti pakartotinę 
mūsų padėką.

N. Pradėtosios Marijos seserys

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mudviem 

suruoštą staigmeną įsikūrus naujoje 
vietoje.

Dėkojame Tėvui Rafaeliui, OFM, 
už atvykimą, pasveikinimą, pašventi
nimą namo, įteikimą Tėvų pranciš
konų bei Brolio Hortulano sveikini
mų ir kuklias, bet reikšmingas dova
nėlės.

Ypatinga padėka tenka mūsų mie
liems draugams, suruošusiems vaišes 
ir prisidėjusiems prie vertingos do
vanos. Dėkojame p.p. Drąsučiams, 
Tarvydams Kriščiūnams, Kamelavi- 
čiams, Gutauskams, Jurevičiams, Bar- 
tusevičiams, Jurcevičiams, Maziliaus
kams, Virkučiams, Venckams, Va- 
lančiams, Užbaliams, Račkauskams, 
Petryloms, Puteriams, Birgiolams, 
Sungailoms, P. Bakšiui, Daukantui, 
Striaupiui, Matusevičiui, Birgeliui ir 
Žebrauskui.

Liekame be galo dėkingi už Jūsų 
nuoširdumą, darbą ir nepabūgimą 
tolimos kelionės su mumis praleisti 
ilgai nepamirštamą smagų vakarą.

Jūsų V. ir A. Kryžanauskai 
Stayner, Ontario.

LIETUVIŠKŲ ŠORIŲ 
MĖGĖJAMS

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

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

$2.000 ĮMOKĖTI, College-Beverly pusiau atskiras 6 kambarių namas, 
2 virtuvės, nauja šildymo krosnis; prašoma $19.900.
$4.00 ĮMOKĖTI, Bloor-Brock, plytinis 6 kambarių namas, 2fmodernios 
virtuvės, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas,. 8 metams atdaras mort
gičius.
ISLINGTON — DUNDAS vienaaugštis (bungalow) atskiras, plytinis, 
6 dideli kambariai, užbaigtas poilsio kambarys su baru, privatus 
įvažiavimas, $8.000 įmokėti, namas turi būti parduotas, savininkas 
nusipirkęs kitą.
BLOOR — JANE vienaaugštis (bungalow), plytinis su akmeniniu 
priekiu, puikiai pastatytas, šviesūs dideli kambariai, šiltu vandeniu 
apšildomas, šoninis įvažiavimas, turi būti parduotas pilnai sumokant. 
$2.500 ĮMOKĖTI, Dundas-Logan, pusiau atskiras 6 kambarių namas, 
nauja šildymo krosnis, garažas, prašoma $15.500..

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

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
ir 

SKANUMYNAI

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 
certifikuota čekj arba piniginę 
perlaidą $4-45 sumai. Gyvenan
tieji kitose Kanados provincijo
se tenrisiunčia $4.50. Gaus paš
tu trijų sūrių siuntini.

Gaminame dvieju 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

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
Amerikos m ė s o s ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

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

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

01 ls
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greitą krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KUKO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto Ir patarnavimo planai. Ižsitnokėjimas 5-riems metams ir ilgiau

B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 382-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St Prakapas 

tek RO 7-9088 kiekvienu metu.
,,■1,1 11 . ■ 11 '• ...... I- ..ĮBĮIĮII H .
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AP DRAUDA (§g)
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINES INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS) '

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
Tel. 251 - 4364; nomų tel. 277-0814

©b S POETAS KANADOS /VYK/A/

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

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
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

nius iki 19% svarų gryno svorio.

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.

sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti

• 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 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE 1-3098 
Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

SPORTAS LIETUVOJE
Profsąjungų krepšinio turnyrą, ku

riame dalyvavo 5 komandos, laimė
jo Kauno Žalgiris. Paskutinėse rung
tynėse žalgiriečiai įveikė Minsko Bu- 
revestniką 60:54 ir Leningrado Spar
taką 63:62. Žalgiris nepralaimėjo nei 
vienų rungtynių.

Vilniuje įvyko Pabaltijo ir Gudijos 
sostinių moterų krepšinio turnyras. 
Laimėjo Rygos krepšininkės. Vilnie
tės liko II vietoje. Geriausia vidurio 
puolėja buvo vilnietė Z. Bareikytė.

Lietuvos futbolo meisteriu 1968 m. 
tapo Panevėžio Statybos vienuolikė. 
Lemiamose rungtynėse Statyba įvei
kė Kauno Bangą 1:0.

Luganske vyksta Sov. Sąjungos kla
sikinių imtynių komandinės pirme
nybės. Jose sėkmingai dalyvauja Žal
girio imtyninkai. Jie pasiekė dvi per
gales nugalėję Kazachijos ir Latvi
jos imtyninkus.

Vilniaus moterų ir vyrų stalo te
niso komandos viešėjo Ęrfurte, R. 
Vokietijoj. Komandos žaidė po du 
susitikimus ir visus laimėjo. Pirmo
se rungtynėse vilniečiai vienoda pa
sekme 5:3 įveikė Aufbau komandą. 
Jie taip pat įveikė ir Erfurto apy
gardos rinktines: vyrai 5:3 ir mote
rys 5:2.

SPORTAS VISUR
Pasaulio šachmatų meisterystės 

varžybos prasidės 1969 m. balandžio 
mėn. Maskvoje. Varžysis du rusų 
didmeisteriai T. Petrosian ir B. Spas- 
ki. Jie turės sužaisti 24 partijas. Per
nai tų pačių didmeisterių susitikime 
minimalinę pergalę laimėjo T. Pet
rosian.

Meksikos olimpijadoje Libiją at
stovavo tik vienas sportininkas. Jį 
lydėjo treneris ir 6 komandos va
dovai.

Pasiekti dabartiniam pasaulio re
kordui šuolyje į augštį reikia 100 
m. bėgti per 9,6 sek., šokti į augštį 
2.40 m., jietį numesti 99,87 m.

Daugelis žiūrovų, kurie stebėjo 
Meksikos olimpijadą, matė, kai ame
rikietis R. Beman po fantastiško šuo
lio į tolį atsiklaupęs glebėsčiavo že
mę. Paklaustas kodėl taip darė, at
sakė džiaugęsis vėl atsidūręs ant že
mės.

VYČIO ŽINIOS
Mergaiėts pirmose CYO lygos mer

gaičių A rungtynėse gerai atsilaikė 
prieš pajėgesnę Aušros komandą, 
pralaimėdamos 27:41. Žaidė: Čirvins- 
kaitė, Zubrickaitė 2, Balsytė 4, Na- 
cevičiūtė 11, Underytė, Žukauskaitė 
7. Stankutė 3.

G. Kerniūtei buvo įteikta dovana 
už didžiausią skaičių surinktų taškų 
valstybinėse ir provincinėse plauky
mo rungtynėse. Ji taip pat buvo at
žymėta diplomu už pernai pasiektą 
Ontario plaukimo rekordą 4 x 100 m. 
estafetėje.

Sekančios rungtynės: mergaitės — 
gruodžio 15 d., 3.30 v., Loretto mo
kyklos salėje su Joan of Arc; ber
niukai — gruodžio 8 d., 2.30 v., 
Woodgreen salėje su latviais. Dau
giau rungtynių šiais metais nebus.

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Pradėtos CYO mergaičių krepšinio 

lygos rungtynės. Pirmose sekmadie
nio rungtynėse Aušros mergaičių A 
komanda nugalėjo Vytį 41:27, o 
mergaičių B komanda laimėjo prieš 
Holy Name 71:12. Mergaičių D ko
manda pirmąsias rungtynes žais šį 
penktadienį, 7 v.v., King Edward mo
kykloje — Bathurst & College. Mer
gaičių A komandos sekančios rung
tynės — šį sekmadienį, 3.30 v., Lo
retto gimnazijoje, žaidė: merg. A ko
mandoje: V. Jurevičiūtė 3, I. Jane- 
liūnaitė 22, R. Radžiūnaitė 2, G. Ur
bonaitė 2, J. Ignatavičiūtė 2, R. Birš- 
tonaitė 6, L. Krikščiūnaitė 2, R. Kai
rytė, G. Mačionytė 2, R. Petronytė; 
merg. B komandoje — R. Girdaus- 
kaitė 34, D. Kiškūnaitė, L. Mačio
nytė 16, O. Olekaitė, R. Bukšaitytė 
16, L. Simanavičiūtė 1, R. Stočku- 
tė 2,

B-C lygoje vyrai pralaimėjo es
tams 68:104, o jauniai nugalėjo estų 
jaunius 82:62. Jaunių komandoje 
žaidė: Rautinš 30, Juzėnas 10, Vaš
kevičius 11, Kaknevičius 3, Plačiakis 
10, Norkus 2, Sodonis 7, Kareckas
I, Misevičius 4, Tamošauskas 4.

Šį trečiadienį ir ketvirtadienį ne
bus jokių treniruočių.

Loterijos bilietų traukimas įvyko 
lapkričio 27 d. Laimingus bilietus 
ištraukė: I v., $50 kas savaitę per 
visus metus — Mr. D. McKeown, 31 
Zachary, Tor. 19; II v., $500 — Mr. 
B. Patterson, 41 Rathbom Rd., Is
lington.

Labai sėkmingai praėjo Aušros 
priešadventinis parengimas; atsilan
kė virš 400 jaunimo bičiulių ir rė
mėjų. Loterijai fantus padovanojo: 
Alfa Radio & T. V., A. Baltrušaitis,
J. Baltrušaitis, R. Dūda, Mohawk 
Furniture, Nordmende, Parkside 
Meat Market, A. Kaliukevičius — 
Parkside B-A ir Missisauga Taxi, J. 
Rajca Furs. Visiems svečiams, talki
ninkams ir rėmėjams nuoširdus ačiū.

❖ ❖ ❖

TAURO KLUBO VEIKLA

VISUOMENEI PRAŠANT VtL 

BUS RODOMI FILMAI 

#XAR0 NUOTAKA0 
Rimsky Konakovo opera 

Priedo — spalvotas filmas 

"DON KICHOTAS", 
PIRMĄ KARTĄ KANADOJE 

Abu filmai su ongliikais įrašais

BRIGHTON 
kino teatras, 

tel. 532-2710 
127 Roncesvalles Avė.

GRUODŽIO 5—10
Kasdien vienas seansas nuo 7.30 V.V. 

Š eito d. ir sekmod. nuo 5 v. v. 
be pertraukos.

Sekančią savaitę lenkiški filmai

ŠYPSENOS
Atkelta iš 1-mo psL Geležinkelio stotyje

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

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

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave)

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.

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psL)

Dr. P. Blaibergas, antrosios 
širdies perkėlimo operacijos pa
cientas P. Afrikoje, nori gauti 
gyvybės draudą. Didžiausia P. 
Afrikos draudos bendrovė jo pa
reiškimo'nepriėmė,. motyvuoda
ma svariu argumentu, kad šian
dien niekas negali pasakyti, kiek 
dienų dr. P. Blaibergui liko gy
venti* Jis žada kreiptis i Lloyds 
bendrpvę Londone, kuri už ati
tinkamą atlyginimą neatsako 
net ir rizikingiausios draudos.

Prez. De Gaulle įvesti ekono
miniai suvaržymai palaidojo 
“Pėrė Noel” — Kalėdų seneli, 
kuriam prancūziukai kasmet 
siųsdavo laiškus, prašydami ka
lėdinių dovanų. Jie visi gauda
vo standartinės formos atsaky
mus iš Prancūzijos pašto įstai
gų. Dėl sumažintų biudžetinių 
išlaidų paštas šiemet negalės 
patarnauti Kalėdų seneliui ir jo 
vardu siųsti atsakymų.

Sovietų Sąjunga ir S. Vietna
mas pasirašė ekonominės bei ka
rinės pagalbos sutarti 1969 m. 
Vietnamiečių komunistų delega
cijai Maskvoje vadovavo vice
premjeras Le Thanh Nghi. §. 
Vietnamo kompartijos politbiu- 
ro narys. Be maisto, naftos, 
ginklų ir municijos. sovietai su
tiko tiekti plieną, chemines trą
šas. susisiekimo priemones ir 
pastatyti keletą pramonės Įmo
nių.

Popiežius Paulius VI Berne
liu Mišias atlaikys didžiulėje 
plieno liejykloje Taranto mies
te, pietinėje Italijoje. Tai bus 
jo broliška Kalėdų Kristaus do
vana metalo pramonės darbinin
kais.

Nariai A. Adomas, K. Deimantas
ir R. Matutaitis parsivežė po stirną 
iš medžioklės. Lapkričio 23 d. ba
lius praėjo linksmoj nuotaikoj Lie
tuvių Namuose. Buvo svečių net iš 
provincijos. Gruodžio 15, sekmadienį, 
1.30 v.p.p., šaukiamas narių susirin
kimas Trinity Recreation Centre, 
Queen St. West ir Crawford St. kam
pe, parke. Bus aptariamas pasiruo
šimas sausio 11 d. baliui.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

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

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. Tel. LE 2-519

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechanic 
. kus automobilių pataisymus. __ 

Patepimus ir alyvos keitimui.
Prieš pirkdami vartotus 

automobilius atvežkite patikrinimui 
nurodysime visus trūkumus 

far duosime patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVKIVS

BALTIC MOVERS 
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas. 

430 BATHURST ST. 
Tel WA 14225 arba WA 4-1H1

Krašto apsaugos min. L. Ca- 
dieux pranešimu, rugsėjo 30 d. 
Kanados sujungtos ginkluotosios 
pajėgos turėjo 99.332 narių: 
aviacija — 43.073, kariuomenė 
— 38.699 ir laivynas — 17.560.

JURŲ SKAUTUOS VEIKLA
(Toronto “Neringos” junginis)
— Šiais metais užsiėmimai ant van

dens buvo pradėti vėlokai ir tik bir
želio 15 d. atlikta pirmoji kelionė 
iš Port Credit į Ashbridges įlanką, 
kur jachta “Nemira” buvo laikoma 
visą vasarą. Plaukiojimai vykdavo 
kartą savaitėje. Daugiausia valandų 
išburiavo b. k. A. Sabaliauskas.

— Šiemet škūneris nebuvo nuleis
tas į vandenį, nes nespėta pagrindi
nai pertvarkyti. Tik pabaigoje vasa
ros buvo baigti remonto darbai ir 
nutarta parduoti. Prie škūnerio tvar
kymo daug -dirbo b. k. V. Miniotas, 
taip pat nemažai prisidėjo tėvų ko
miteto pirm. K. Daulenskas, sekr. 
J. Tamošiūnas, j.v.s. H. Stepaitis.

— “Neringos” junginys šiemet sa
vo stovyklos neruošė. Dalis jūrų 
skaučių su j.s. R. Kuprevičiene sto
vyklavo Čikagos jūrų skautų-čių sto
vykloje.

— Tėvų komiteto ižd. E. Sabaliaus
kas baigia statyti savo sūnums Arū
nui ir Jonui 19 pėdų kelioninę jolę 
su kajute.

— Jachta “Nemira” rugsėjo 21-22 
d. buvo išplaukusi į Port-Delhausie, 
o spalio 6 d. iš Ashbridges įlankos 
išplaukė į žiemojimo vietą. B. S.

Pajieškojimai
Marytės Kulikauskaitės, buvusios 

Sodaitienės, kilusios iš Kybartų, 
jieško Lietuvoje gyvenanti sesuo ir 
tėvas. Rašyti: Mr. F. Sodaitis, 3 Jen
nifer Str., Morwell, Victoria, 3840,
Australia.

Jieškomas Daunoras Juozas, sū
nus Jono, gyvenęs gal ir dabar te
begyvenąs Anglijoje. Jieško sesuo 
iš Lietuvos, Liciškėnų kaimo, Jiez
no valse. Kas žino, malonėkite pa
rašyti adresu: A. Raškevičius, 5 Gut- 
cher Ave., Sudbury, Ont., Canada.

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

Ą 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dioor Aurorire kjarage dasircoiiego.Tet 5314305
■

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS. Phm.B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNKRIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI |

TEL. LE. 5-1944. J

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
t

FRANK BARAUSKAS.
INSURANCE AND REAL ESTATE

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT.

231-2661 231-6226
Turime piečių klijenturų. Jieikome nuosavybių

bei pavyks prišnekėti pensijų 
fondų administratorius kasmet 
$400 milijonų investuoti į mort- 
gičius, bus sudarytos sąlygos 
įsigyti namus 22.500 kanadiečių 
P. Hellyer duomenimis, sekan
čių penkerių metų laikotarpyje 
kanadiečiams reikės milijono 
naujų namų, kurie atsieis apie 
$20 bilijonų, šiam reikalui tiki
masi gauti paskolų $9 bilijonus 
iš finansinių institucijų, $6 bi
lijonus parūpins patys namų pir
kėjai, $2,5 bilijono — vyriausy
bė ir $2,5 bilijono — pensijų 
fondai.

Toronto universiteto pramo
nės įmonių ryšių centro ekono
mistas Douglas Smith aštriai 
kritikavo Kanados darbo unijas 
rinkiminėje Lakeshore apylin
kėje naujiesiems demokratams 
pasakytoje kalboje. Jo teigimu, 
unijoms terūpi gauti didesnį at
lyginimą savo nariams. Viso 
krašto socialinės problemos pa
prastai būna ignoruojamos. Dėl 
jų unijų vadai nesuka galvas, o 
nariai visiškai nesirūpina ki
tiems kanadiečiams gresiančiu 
skurdu. Unijos nario vieninte
lis rūpestis — jo paties alga, 
gerokai prašokanti daugumos 
kanadiečių atlyginimus. Remda- 
mosios tokia politika, darbo uni
jos, pasak D. Smith, padeda įmo
nių savininkams išnaudoti 70% 
unijų neturinčių kanadiečių.Tei- 
sinimasis, kad su unijų narių 
algomis kyla ir kitų darbininkų 
atlyginimas, nėra visiškai teisin
gas, nes jų algų padidinimas tė
ra maža dalelė tų laimėjimų, 
kuriuos unijos išsikovoja savo 
nariams. Neišlaiko kritikos ir ki
tas unijų argumentas, kad darbi
ninkai turi teisę steigti naujas 
unijas, o jeigu jie to nedaro, 
patys yra kalti. Patarimas gra
žus, bet neįgyvendinamas ma-

Glasgovo geležinkelio stotyje 
i bufetą užeina škotas ir pašau
kia padavėją:

— Prašau man sumuštinį!
— Su kumpiu, dešra, ar kiau

šiniu? — klausia padavėjas.
— Be nieko, — atkerta ško-

Mokinės malda
Maža mokinukė vakare mel

džiasi:
— Palaimink, Viešpatie, ma

no tėtę, mamytę, broliui^, se
nelę, dėdę ir patvarkyk taip, kad 
Roma būtų Prancūzijos sostinė.

Tai girdėdama senelė:
— Bet kodėl tu, brangute, no

ri, kad Roma būtų Prancūzijos 
sostinė?

— Todėl, kad aš vakar geo
grafijos egzamine taip parašiau.

Iš bulgarų humoro
Susirgo gabroviečio žmona. 

Liga paaštrėjo. Nors gaila buvo 
pinigų, bet reikėjo kviesti gydy
toją. Gabrovietis pavakare iš
ėjo į miestVpas gydytoją, ta
čiau pusiaukelėje kažką prisimi
nė ir sugrįžo namo.

—Peną, — šūktelėjo jis pro 
langą žmonai, — jeigu jau pasi
jusi mirštanti, užgesink lempą, 
kad žibalas veltui nedegtų.

Išradingumas
Škotui prireikė mažo buteliu

ko. Žiūri — spintoje vienas yra, 
bet su jodu. Įsipjovė pirštą ir 
išpylė ant jo visą jodą.

— štai, ir nereikia pirkti, — 
apsidžiaugė jis, išplovęs bute
liuką ... Parinko Pr. Al.
jų reikalaujančiose Įmonėse, kur 
savininkai tokius organizatorius 
tuojau pat atleidžia iš darbo ir 
pakeičia naujais darbininkais, 
šia problema turėtų susirūpinti 
didžiosios darbo unijos, nesiri- 
bodamas vien tik savo narių ge-

žesnėse ar žemesnių kvalifikaci- rove.

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

^✓^8^ Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

parcels TO EUROPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika 

1000 College St., • LE. 1-3074 » Sav. P. UzbaD*

D R. e: zubriene
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St W. (prie Keele) 

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisimai reikalai 
4C8 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas 

(įėjimos iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v^. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus tredadien. ir sekmadienius.

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

OKULISTES
DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 • 4451 
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą. 
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(Į 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.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

L.LUNSKY,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.—G v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefoną

NAMŲ,AUTOMOBILI! 
KOMERCINIŲ IR KITI

• e

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

■ ..........i ■

769-4612

6
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Toronto kroniką žiūr. ir 8 puslapyje

šv. Jono Kr. par. žinios
— Įspūdingai praėjo parapijos 40 

m. įsteigimo sukakties iškilmės — 
koncelebracinės padėkos Mišios ir 
banketas. Prisiminta parapijos stei
gėjai, geradariai praeityje ir dabar
tyje. Melstasi už mirusius, paprašy
ta Augščiausiojo palaimos parapijai. 
Visos iškilmės praėjo jaukioje krikš
čioniškai lietuviškoje dvasioje. Para
pijos varau parapijos tarybai, įdėju
siai daug darbo rengiant šią šventę, 
priklauso pagarba, o visiems sve
čiams už gausų dalyvavimą iškilmė
se —t nuoširdi padėka.

— šį sekmadienį, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, katalikių mo
terų draugijos skyrius, vadovauja
mas V. .Ottienės, švenčia metinę 
šventę. Sveikinimai ir kartu padė
ka kat. moterims už jų rūpesčius ir 
nuolatinę pagalbą parapijai. Kat. 
mot. draugijos šventės pusryčiai — 
po 11 vai. pamaldų.

— Šią savaitę lankomasi: Pacific, 
Quebec, Midland, Annette, Gothic ir 
Pine Cres Rd.

— šis penktadienis — gruodžio 
mėnesio pirmasis; pamaldos — rytą 
7.30 ir 8 vai., vakarą 7.30 V. Prašo
ma pranešti ligonis ar senelius, kad 
kunigai juos aplankytų namuose.

— šį sekmadienį per pamaldas 
apylinkės valdyba surenka solidaru
mo įnašų vokelius. Nepasiėmę voku- 
čių praėjusį sekmadienį, galės jų 
gauti šį sekmadienį prie bažnyčios 
durų.

— Šį šeštadienį, 7.30 v.r„ pamal
dos už a.a. Ceciliją Šakienę, užpra
šytos Vinco Barvydo; 8 v. — už a.a. 
Mykolą Gvildį; sekmadienio 10 vai. 
— už a.a. Petronėlę Vaitkevičienę.

Katalikės moterys, priklausan
čios Šv. Jono Kr. parapijai, mi
ni savo metinę šventę ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 8. Pamal
dos už gyvąsias ir mirusias 
draugijos nares su bendra Ko
munija — 11 vai. Dalyvaujama 
su vėliava. Po pamaldų par. sa
lėje — vaišės su paskaita ir 
menine dalimi. Kalbės K. L. K. 
Moterų centro valdybos pirm, 
dr.'O. Gustainienė, deklamuos 
Elena Vilimąitienė iš Hamilto
no. Visos narės kviečiamos da
lyvauti su savo šeimomis.

Valdyba
šv. Jono pašalpinės Draugi

jos susirinkimas — šį sekmadie
nį, gruodžio 8 d., 1.30 v.p.p., sa
lėje virš “TŽ”. Susirinkime, be 
kitų reikalų, bus aptartas N.Me
tų sutikimoparengimas. Queens
way ligoninėje serga draugijos 
narys S. Balčiūnas.

okupuotos Lietuvos — Vincas 
Adomavičius ir Kostas Klikas 
lankėsi Toronte ir kitose Kana
dos vietovėse. Jiedu yra nariai 
sovietinės grupės, kurioje vy
rauja rusai. Vietiniai Toronto 
komunistai buvo su tais kelei
viais susitikę ir išklausė pagy
rų apie kolchozus Lietuvoje. V. 
A*domavičius yra iš Marijampo
lės (dabar Kapsuko) rajono, o K. 
Glikas iš Šakių rajono.

Picture Loan Society a. Gal
lery perėmė dail. Jurgis Račkus. 
Iki gruodžio 21 d. vyksta tarp
tautinė dailininkų paroda. Jų 
tarpe yra ir lietuvių dailininkų 
kūriniai: Kasiulio, Račkaus, Ta
mošaičio, Valiaus. Galerijos ad
resas: 3 Charles St. W., Toronto. 
Tel. 922-0739. Lankymo valan
dos — nuo 3 v.p.p. iki 5.30 v.p.p.

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

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai sveikiname Šv. Jo

no Kr. parapiją 40 metų sukakties 
proga, šviesių ir darbingų metų!

— Mišios: gr. 2 d. pradėtos gre- 
gorinės Mišios už a.a. VI. Savicką. 
Tai Prisikėlimo parapijos dovana ve
lioniui už jos prisiminimą savo tes
tamente; trečiad., 8 v. — už a.a. B. 
Stonkienę, užpr. p. Pabedinskienės; 
penktad., 8 v. — už a.a. P. Butrimie
nę ir gimines; 7.30 v.v. ir šeštad., 
7.30 v.r. — už a.a. A Slapšį, užpr. 
velionies motinos; šeštad., 8 v. — už 
a.a. O. Slabokienę, užpr. p. Augus- 
taitės; 8.30 v. — už a.a. M. Tamošai
tienę, užpr. p. Mašalaitienės; 9 v. — 
už a.a. J. Svarinską, užpr. ACME 
bendradarbių; šį sekmadienį, 9 v. — 
už a.a. J. Valatką, užpr. L. Balaišio; 
11.15 v. — kat. mot. dr-jos int

— Savo metinės šventės proga šį 
sekmad. 11.15 v. Mišiose organizuo
tai dalyvauja katal. moterų dr-ja. 
Pageidaujama apsirengti tautiniais 
drabužiais. Po Mišių — agapė paro
dų salėje.

— Šį sekmadienį rinkliavų metu 
surenkami vokeliai su solidarumo 
įnašu K. L. Bendruomenei. Kviečia
me visus solidariai prisidėti. Daro
ma tik viena rinkliava — kąrtu pa
rapijai ir solidarumo įnašui.

— Kt. sekmad., gr. 15, prie baž
nyčios renkamos aukos Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje. Rinkliava rū
pinasi KLB Šalpos Fondas.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpaž. ir Komunija
— 7, 7.30, 8 ir 8.20 v. r. ir 7.30 v.v. 
Iš anksto susitarus, ligoniai ir sene
liai aprūpinami Komunija ligoninėse 
ir namuose.

Kalėdinės plotkelės sekmadie
niais gaunamos prie bažnyčios, šio
kiadieniais — par. raštinėje.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— kas sekmad. po 10 v. Mišių; ka
techetinės — sekmad. po 10 v. Mi
šių — I-IV sk.; an trad., 4.30 v. — 
V ir VI sk.; ketvirtad., 4.30 v. — 
VII ir VIII sk.; relig. pamokos gim
nazistams — kas sekmad. po 10 v. 
Mišių muzikos studijoje.

— Lituanistinis seminaras — 
penktad., 7 v.v. par. namuose.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos vyrams ir vyr. amžiaus berniu
kams — šį penktad., šeštad. ir sek
mad. Vietų dar yra. Skambinti Kat 
Vyrų Dr-jos pirm. V. Sondai RO 9- 
0671 arba par. tarybos relig. sekc. 
pirm. V. Kolyčiui LE 4-5586. Reko
lekcijas ves kun. Ged. Kijauskas, SJ.

— Praėjusį sekmadienį Londone, 
Ont., sergantį kleb. kun. B. Pacevi- 
čių pavadavo Tėv. Benediktas.

— Chorų repeticijos: ketvirtad.,
7.30 v.v. — suaugusių; penktad.,
6.30 v.v. — vaikų, o po repeticijos 
jie lieka giedoti per vak. Mišias; 
sekmad., 12 v. — bendra studentų.

— Kt. sav. lankomos šeimos Arm
strong Ave., Emmerson Ave., Hal
lam St., Humberside Ave., Oakmount 
Rd., Pacific Ave., Pauline Ave., Row
land St., Russett Ave., Wallace Ave.

— Pakrikštyta Teodoro ir Biru
tės Stanulių dukrelė Loreta Ange
lė. Sveikinimai!

K. L. K. Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo par. skyriaus metinė 
šventė — šį sekmad., gr. 8. Mi
šiose 11.15* v. narės dalyvauja 
organizuotai ir su vėliava; ku
rios turi — pasipuošia tautiniais 
drabužiais. Renkamasi į kavinę 
11 vai. Po Mišių — agapė pa
rodų salėje. Sės. Ritos žodis. 
Šiame organizuotame ir viešame 
pasirodyme narės raginamos 
gausiai dalyvauti. Valdyba

“Dainos” grupės susirinkimas 
— šį sekmadienį, gruodžio 8 d., 
3 v.p.p., pas narę P. Jankaitienę. 
Visos narės ir šalpai prijaučian
čios lietuvaitės kviečiamos at
vykti i 297 Indian Rd. Tel. 767- 
8711.* M. F. Y.

◄ NAUJŲ 1969 METŲ 

sutikimo balius 
Prisikėlimo auditorijoje

Šiitas ir šaltas valgis 
Puikus D'Amico orkestras 
Naujųjų Metų sutikimo 
šampanas (nemokamai) 
Pradžia — 8 vai. vakaro, 
pabaiga —2 vai. ryto 
Bilietai gaunami parapijos 
kavinėje 
pas J. Stankaitį (RU 2-3003) 
Bilietai — $8.00 asmeniui.

Rengia Tėvų Pranciškonų Stovyklavietės Komitetas◄
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SIUNTINIAI 1 
LIETUVĄ IR KITUR

ST. PRAKAPAS - TEL. 767-9088 
18 BROOKSIDE AVE. 
TORONTO 9. ONT.

Lietuviuos muiluos plokfeelte, 
rąžomosios marinėlės sp liet u vil
ku raidynu, odiniai albumai do
vanoms Ir kt. odos iždirbinlai.

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
I§ NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponį

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

►

►

►

►

►

BARONESSA
BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252
(kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė 
- - -- ------------- T - -| -

*

Prieš 40 metų čia beldėsi kastuvai
S. m. gruodžio 1 d. Toronto 

šv. Jono Kr. parapija paminėjo 
40 metų jsisteigimo sukakti. Pa-

, dėkos koncelebracines Mišias at
našavo klebonas kun. P. Ažuba
lis, kun. Ambrozijus Prakapas,

- OFM, ir kun. J. Staškevičius. 
Pamokslą buvo pasižadėjęs sa
kyti kun. dr. J. Gutauskas iš 
Delhi, Ont., bet staiga sunega
lavęs širdimi negalėjo atvykti. 
Jo vietoje žodi tarė pats klebo
nas kun. P. Ažubalis, trumpai 
apžvelgdamas pagrindinius dar
bus nuo pat įsisteigimo. Būdin
ga tai, kad parapijos smigimo 
iniciatyva atėjo iš pasauliečių, 
kurie surado ir kunigą, ir baž
nyčią. Per 40 metu Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje pakrikštyta 1126 as
menys (per pirmąjį dvidešimt
meti — 176), sutuokta 709 (per 
I — 20), palaidota iš tos baž
nyčios — 251 (per I — 12). Pa
maldų metu giedojo par. choras, 
vad. muz. St. Gailevičiaus. So
lo pagiedojo — sol. S. žiemely- 
tė ir sol. V. Verikaitis. Pamal
dose dalyvavo Toronto lietuvių 
evangelikų kun. Alg. Žilinskas', 
gen. konsulas J. Žmuidzinas ir 
visa eilė Įvairių lietuvių parei
gūnų. Pabaigoje sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Parapijos salėje įvyko iškil
mingas banketas, kurio prane
šėju buvo Vyt. Aušrotas. Ilges
nę kalbą pasakė naujosios para
pijos tarybos pirm. inž. H. La
pas. Jis priminė nuveiktus para
pijos darbus tautinėje ir religi
nėje srityje, jos įsteigtą stovyk
lą, kapines, statomą koplyčią, 
atnaujintą bažnyčią ir t.t. Be to,

Šv. Jono Kr. parapija esą daug 
padėjusi ir kitoms besikurian
čioms lietuvių parapijoms. Su
minėjo pirmininkas ir keletą 
parapijos steigėjų pavardžių: V. 
Danielius, J. Vaškelis, A. Jurcas, 
K. Jurcas, J. Bepirštis, A. Belic- 
kas, V. Ramanauskas, J. Kaz
lauskas ir kt. Pirmieji kunigai 
buvo — Gerveckas, Baronas, Mc 
Givney. Savo atsiminimus apie 
parapijos pradžią papasakojo A. 
cirūnas. Pasak jo, pirmieji atei
viai lietuviai Toronte buvo va
dinami imigrantais (atvyko dau
giausia iš Rusijos), vėlesnieji — 
“grinoriais”, naujausieji —“dy- 
pukais”. Pirmasis parapijietis, 
palaidotas Šv. Jono lietuvių ka
pinėse buvęs K. Matukas, 29 m. 
amžiaus, buvęs Lietuvos karei
vis, miręs bene džiova. Prieš 
mirtį jis sakęs: “Nežuvau kovo
se prie Giedraičių, tai reikia čia 
mirti”. Pasak čirūno, parapi
jos steigėjų branduolį sudarė 
šv. Jono Kr. Pašalpinė Draugi
ja ir kvietė naujuosius ateivius 
papildyti retėjančias jos eiles.

Meninę programą atliko: sol. 
S. žiemelytė, sol. V. Verikai
tis ir akomp. St. Gailevičius. 
žmonėms ypač patiko solistų 
gyvai sudainuotas komiškasis 
duetas.

Baigiant vaišes, sveikinimo žo
dį sukaktuvininkei parapijai ta
rė gen. konsulas J. Žmuidzinas, 
pabrėždamas, kad lietuviška pa
rapija yra lyg pumpuras, kuris 
išsiskleidžia religiniais ir tauti
niais darbais. Taipgi sveikino: 
apyl. pirm. adv. G. Balčiūnas, 
Prisikėlimo par. klebonas kun.

įvyks gruodžio 6-8 d.d. Joms va
dovaus kun. G. Kijauskas, SJ. 
Iki šiol yra užsirašiusių 24 as
menys. Laisvų vietų yra dar ke
lios, todėl nebus vėlu ir pasku
tinę dieną prisidėti. Išvykstama 
penktadieni apie 6.30 v. v. Pra
džia — 7.30 v.v. Grįžtame sek
madienį 4.15 v.p.p. Teirautis pas 
V. Sondą 769-0671 arba pas P. 
Bražuką 767-1979 vakarais.

Apylinkės valdyba lapkričio 
26 d. posėdyje galutinai suba
lansavo Lietuvių Dienos paja
mas ir išlaidas; gauta pelno 
$1936.61, kuris po 'lygiai pa
skirstytas apylinkės ir krašto 
valdybai. Aptarti Vasario 16 
šventės iškilmių metmenys. Pro
gramai nutarta pakviesti “Var
po” chorą ir jo tautinių šokių 
grupę. Nusistatyta iki minimu
mo sumažinti kalbas ir plėsti 
meninę minėjimo programą. Va
sario 16-sios priėmimas svečiams 
numatytas po minėjimo. Solida
rumo įnašų vokeliai visose tri
jose lietuvių parapijose suren
kami šį sekmadienį, gruodžio 8. 
Visuomenininkui J. Kardeliui, 
ligos ištiktam, valdyba pritarė 
aukų vajui, kuris per trumpą 
laiką yra davęs pasigėrėtinų re
zultatų.

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė jvyks kitą sek
madienį, gruodžio 15 d., 4 v. 
p.p. Prisikėlimo parapijos salėj.

Vedėjas
Placidas Barius, OFM, evangeli
kų par. klebonas kun. Alg. Ži
linskas, KLB krašto valdybos 
vardu — jos narys L. Tamošaus
kas, “Tėviškės Žiburių” — kun. 
Pr. Gaida, skautų ir jų rėmėjų 
— dr. Dailydė, par. choro — p. 
Kuprevičius, SLA — O. Indre- 
lienė, L. V. Namų — sesuo vyr. 
Rita. Raštu sveikino K. L. K. 
Moterų centro valdyba, kūrėjai- 
savanoriai, šaulių kuopa, šalpos 
grupė “Daina”, “Vyčio” sporto 
klubas. Sveikinimuose ryškėjo 
pagrindinė mintis, kad parapija 
yra ne tik religinio, bet ir tauti
nio, ir socialinio gyvenimo židi
nys. Parapijos steigėjai buvo ne
didelio išsilavinimo, kaikurie 
nemokėjo nė rašyti (mokyklos 
Lietuvoje anuomet buvo gana 
retas dalykas), tačiau buvo reli
gingi, tautiškai nusiteikę ir atli
ko didelį darbą — didesnį už 
tuometines savo pajėgas. O. Ind- 
relienė priminė pirmąsias Kū
čias senojoj parapijos salėj, ku
rios sutelkė tuometinius atei
vius. Tada dirbantieji sudėjo po 
dolerį, o bedarbiai nebuvo pa
jėgūs prisidėti lėšomis. Tai bu
vęs neužmirštamas vakaras. Be 
kitko, ji priminė senųjų ateivių 
veiklą, ypač Pr. Motiejūno cho
rą, kuris tuomet plačiai garsėjo 
Kanadoje ir JAV-se.

Padėkos žodį tarė par. klebo
nas kun. P. Ažubalis. Jis kvietė 
visus semtis stiprybės iš praei
ties ir žvelgti į ateities darbus, 
kurie yra numatyti naujosios 
par. tarybos. Visi gėrėjosi pui
kiai paruoštu banketu, dėkojo 
rengėjams bei šeimininkėms. Jis 
buvo suruoštas jaukioje salėje, 
kur prieš 40 metų beldėsi tau
tiečių kastuvai, paruošę kelią 
parapijos veiklai bei ateičiai.

Bvs.
IŠNUOMOJAMI du pavieniai kam

bariai Downsview rajone. TeL 639- 
5860.
IŠNUOMOJAMI du kambariai, virtu
vė ir garažas. Skambinti tel. 534-9127.

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

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

• Nuosavą modernią rūkyklą ir 'pagal pa
geidavimą išrūkome klientams lašinius, 
dešras, kumpius.
Taip pat paruošiame užsakytą mėsą šal
dytuvams (freezer)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

PARKSIDE
Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

335 Roncesvalles Avenue. Toronto. Tel

• Kūčių stalo valgių: prėskučių (sližikų), 
aguonų, silkių ir 1.1.

• Didelį pasirinkimą vietos ir importuotų 
maisto gaminių

• Savo gamybos rūkytų kumpių ir dešrų

MEAT 
MARKET

Maloniai pranešame, kad jau priimame šventėms užsakymus
žąsų, kalakutų, ančių ir paršiukų.

vės, geri importuoti europietiški sūriai 
ir skanėstai. Didelis pasirinkimas im
portuotų šokoladų, marcipanų, eglutei 
papuošti importuotų šokoladinių figū
rų, tortų (Napoleonų).
Nemokamas pristatymas.

Sav. Albina ir Justas Krasauskai

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN

Be to, pas mus galima gauti:

*■ |voirių rūšių silicių, kaimiškų sūrių, daug 
skirtingų rūkytų dešrų, kumpių bei kitų 
mėsos gaminių

* Augštos kokybės šviežios mėsos, daržo-

2899 Bloor W. (KAMPAS PRINCE EDWARD DR.) Tel. 233-9783
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5v. Kazimiero oar. žinios

— St. Mary’s ligoninėje mirė Vin
cas Stratkauskas; buvo palaidotas iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios lapkričio 
30 d.

— Lapkričio 24 d. po Sumos šv. 
Elzbietos Dr-ja parapijos salėje su
ruošė susirinkusiems pietus. Auko
mis buvo surinkta $126.

— Bendros maldos už Lietuvą bus 
gruodžio 14-15 d. prie išstatyto Šven
čiausio Sakramento. Gruodžio 14, 
šeštadienį, per visą dieną bus ado
racija ir sekmadienio rytą iki Sumos.

— Montrealio lietuviai yra kvie
čiami jau dabar įsigyti bilietus į 
Naujų Metų sutikimą Šv. Kazimiero 
parapijoje. Bus gera vakarienė su 
gerais priedais, gros geras orkestras.

— Anksčiau kiekvienais metais lie
tuvių šeštadieninės mokyklos, taip 
pat ir kitų tautybių, iš švietimo va
dybos gaudavo mokyklose patalpas 
ir net mokėdavo mokytojams algas. 
Nuo šių metų vis stipriau augantis 
prancūzų nacionalizmas nutraukė vi
siškai tą paramą. Jie sutinka duoti 
patalpas ir mokėti algas, jeigu šeš
tadieniais lietuviai vaikai mokysis 
prancūziškai; lietuvių kalbai teduo
tų tik 1 valandą. Sąlygos yra nepri
imtinos ir dabar mūsų šeštadieninės 
mokyklos vargsta parapijų salėse.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $161.

Aušros V arty par. žinios
— Lapkričio 24 d. paminėta Lietu

vos kariuomenės atsteigimo 50-ji su
kaktis. 11 vai. atlaikytos Mišios už 
žuvusius už Lietuvos laisvę, vakare 
parapijos salėje surengtas iškilmin
gas minėjimas. Labai gražią kalbą pa
sakė dr. H. Nagys. Sol. G. čapkaus- 
kienė, akompanuojant M. Roch, atliko 
eilę lietuvių liaudies dainų ir operų 
arijų. Dramos aktorius Vytautas Sa- 
balys padeklamavo keletą poezijos 
kūrinių.

— Gruodžio 6 — yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Vakarinės Mišios 
7.30.

— Lietuvių Katalikių Moterų Dr- 
jos skyriaus metinė šventė — gruo
džio 8 d. Aušros Vartų parapijoje. 11 
11 v. — Mišios už gyvas ir mirusias 
Draugijos nares. Dalyvaujama su 
Draugijos vėliava. Bus bendra Ko
munija. Po Mišių parapijos salėje— 
iškilmingas posėdis su kun. L. Za
rembos, SJ, paskaita. Po posėdžio — 
vaišės. Visos narės ir svečiai malo
niai kviečiami atsilankyti.

— Gruodžio 10 d., 7.30 v.v., klebo
nijoje įvyks parapijos komiteto posė
dis.

— Trečiąjį šio mėnesio sekmadie
nį, gruodžio 15, tuoj po 11 vai. Mišių 
įvyks tretininkių susirinkimas. Vi
sas nares kviečiame dalyvauti.

— Šv. Onos Draugijos ruošiamam 
Naujųjų Metų sutikimui bilietus pla
tina Draugijos valdybos narės.

— Katalikių moterų draugijos ruo
šiamas Užgavėnių balius bus 1969 m. 
vasario 8 d. Draugijos valdyba labai 
prašo kitas organizacijas ir pavienius 
asmenis neruošti tą dieną kitų paren
gimų.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 
turintiems laikinus leidimus.

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tel, LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

— Lapkričio 24 d. AV bažnyčioje 
pakrikštytas Morkus Bronius, Bro
niaus ir Janinos Niedvarų sūnelis.

— Užbaigėm lankyti Montrealio sa
loje gyvenančius mūsų parapijos tau
tiečius. Neaplankyti liko tik tie, ku
rių neradome namuose ar. kurių ad
reso nežinojome. Kurie norėtų būti 
aplankyti dar prieš Kalėdas, malonė
kite pranešti klebonui. Ateinančiomis 
savaitėmis dar bandysime aplankyti 
tolimesnėse vietovėse gyvenančius 
lietuvius.

— Abiejose praėjusio sekmadienio 
rinkliavose surinkta $301.50. Bažny
čios fondui aukojo O. Motuzienė S15.

Kun. dr. F. Jucevičius pa
kviestas kalbėti Bostono lietuvių 
kultūros klubo susirinkime gruo
džio 7 d. tema: “Lietuva ir išeivi
jos uždaviniai”.

J. Kardelis tebeserga savo bu
te. Montrealiečių grupės inicia
tyva sudarytas paramos fondas 
jam pagelbėti bei išrinktas komi
tetas, kuriam pirmininkauja L. 
Norvaiša-Girinis. “NL” spaudos 
b-vės nutarimu, “NL” savaitraš
čio vyr. redaktorium pakviestas 
dr. H. Nagys, pavaduotoju — V. 
žižys, techniniu red. ir adminis
tratorium — Pr. Paukštaitis. J. 
Kardelis pasilieka garbės redak
torium.

Pirmasis “Lito” diskusinis pobū
vis įvyko Aušros Vartų parapijos sa
lėje lapkričio 17 d. Pobūviui vado
vavo pirm. S. Kęsgailą ir sekr. A. 
Vazalinskas. “Lito” pirm. J. Berno
tas painformavo apie “Lito” santy
kius su “Quebec Credit Union Lea
gue”, remdamasis provicijos koo
peratyvų įstatymu. Koreferentas A. 
Gražys į reikalą pažiūrėjo daugiau 
iš praktiškos pusės. Jo nuomone, “Li
tas” iš priklausymo lygai mažai te
turi naudos, o išlaidos jos išlaiky
mui praeitais metais jau siekė $2300. 
Esą geriau iš jos išeiti ir jokiai ly
gai nepriklausyti. Diskusijose nuomo
nės kiek pasidalino. Vieni buvo lin
kę prisijungti prie mažiau kainuo
jančios kitos lygos, o kiti — į jokią 
lygą nebesidėti. Nebenorint priklau
syti lygai, tektų pakeisti “Lito” var
dą išleidžiant žodžius “kredito uni
ja” ir pasivadinti Montrealio Lietu
vių Taupymo ir Skolinimo Draugija 
“Litas” ar panašiai. Pabaigai nutar
ta dalyvių rekomendaciją valdybai 
ir metiniam susirinkimui balsuoti. Už 
pasilikimą lygoje balsavo 1, už prisi
dėjimą prie kitų lygų 5 ir už pasi
likimą savarankiška organizacija 12. 
Kiti susilaikė, nes daugeliui klausi
mas dar nebuvo pakankamai aiškus. 
“Lito” ved. P. Rudinskas pateikė pla
toką pranešimą apie “Lito” užimtą 
liniją palūkanų ir dividendų klau
simu už santaupas ir paskolas. Dis
kusijose daugumas pritarė užimtai 
“Lito” linijai, tačiau pageidavo, kad 
sąlygoms susidarius, “Lito” skolinin
kai gautų risturnus.

Klausimuose ir sumanymuose V. 
Bilevičius siūlė peržiūrėti ir sude- 
mokratinti “Lito” statutą, ypač kan
didatų į valdybą ir komisijas siūly
mo tvarką. Jeigu “Litas” išeitų iš 
lygos, tai tektų pakeisti ir jo statu
tą. Tokiu atveju nesunku būtų atsi
žvelgti ir į narių pageidavimus sta
tuto pakeitimo reikalu. Pertraukos 
metu buvo patiekta kava ir užkan
džiai. Pobūvis praėjo labai darnioje 
ir darbingoje nuotaikoje. Pr. R.

‘Tito” metinį susirinkimą nutarta 
kviesti 1969 m. kovo 15 d., šeštadie
nį, Aušros Vartų parapijos salėje.

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

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

‘LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA UŽ:

83%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš______
Nekiln. turto iš____
įskaitant gyvybės draudimą 
iki 310,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 63%)

Depozitus________ _____ 5.0%
Serus (numatyta) ............ 5,5%
Term. ind. 1 met_______ 6.0%
Term. ind. 2 met............. 6J>%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 šėnj sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 1050 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount BlvcL, teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

A. NORKELiONAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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




