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Tai ne centras
Esame nekartą rašę apie religinę mūsų išeivijos būklę ir 

konstatavę, kad šioje srityje labiausiai reikia tvarkančios ran
kos. Išeivijos lietuviai katalikai turi daug ir gerų pajėgų. Jos 
kartas nuo karto susitelkia įvairių kongresų progomis, tačiau 
pastovios jungties, apimančios visą katalikų visuomenę, nėra. Tai 
mato visi, tačiau neatsiranda reali iniciatyva, kuri sugebėtų išju
dinti visuomenę. Tiesa, pats klausimas iš spaudos puslapių perėjo 
į organizacijų centrus, kurįe iškeltai idėjai pritarė ir* bando 
planuoti, tačiau taip nedrąsiai, kad plačioji visuomenė beveik ne
pastebi naujo pajudėjimo. Kai Amerikos Lietuvių Katalikų Fede
racija paskelbė šaukianti Čikagoje kongresą, kuriame būsiąs 
svarstomas religinio centro steigimas, daug kas susidomėjo. At
rodė, kad daromas posūkis, kuris lietuvių išeivijos gyvenime bus 
reikšmingas. Deja, viltys greit sumažėjo,* kai buvo priimtas ilgai 
ruoštas projektas. Pasirodė, kad Amerikos lietuvių katalikų reli
ginį centrą sudarys du atstovai, skirti Kunigų Vienybės centro 
valdybos, kiti du — ALK Federacijos valdybos ir vienas — vys
kupo V. Brizgio skirtas atstovas. Tiesa, projektas labai paprastas, 
aiškus, lengvas, tačiau toks siauras, kad siauresnis nebegalėjo 
būti. Jis apima tik organizacines viršūnes. Jose projektas suda
rytas, jose ir pasiliks, o visa masė jo nepajus. Ne tik plačioji 
visuomenė, bet ir aktyviosios pajėgos paliktos nuošaliai.

Tai matant, darosi suprantama, kodėl visuomenė čikaginio 
religinio centro projektą sutiko be entuziazmo. Nei spaudoje, nei 
pokalbiuose, nei susirinkimuose neteko pastebėti žymesnio su
sidomėjimo, nes visiems aišku, kad suprojektuotasis centras tėra 
dviejų organizacijų skiriama planavimo komisija. Žinoma, ji rei
kalinga, gali daug gero padaryti bent idėjinėje srityje, bet negali 
būti centru, kokio šiandieną reikia. Ji ne tik labai siauros apim
ties, bet ir menkos galios. Pagal priimtą projektą, tasai centras 
yra visiškoje minėtų organizacijų priklausomybėje. Jos skiria ir 
atšaukia centro atstovus. Pastarojo direktyvos perduodamos Ku
nigu Vienybės ir ALK Federacijos valdybom, nuo kuriu priklauso 
tu direktyvų vykdymas. Planuojantis centras gali pateikti Geriau
sių idėjų, bet jos nepajudės nė per vieną centimetrą, jeigu jo 
“bosai” — valdybos nenorės ir sakys, kad pateiktos idėios nepri
imtinos. Taigi, čikagiškiam suprojektuotam centrui paliktas tar
naitės vaidmuo. O tuo tarpu reikia autoritetingo, vadovaujančio, 
koordinuojančio, veikiančio centro, kurio balsui paklustu ne tik 
organizacijos, bet ir visa katalikų visuomenė. Be to. čikagiškis 
centras, kaip numatyta priimtame projekte, savo tikslu pasirinko 
studijuoti tik Vatikano santarybos dokumentus, popiežių encikli
kas ir pritaikyti mūsų sąlygoms. Tai irgi dvelkia riboto studijinio 
pobūdžio komisija, kuriai lietuvių katalikų likiminės problemos . jau anksčiau yra paskelbęs porą 
tarytum nematomos. Iš lietuviško centro lauktina platesnės veik- knygų apie savo krašto karius 
los ir tai visame lietuviškajame fronte. antrajame pasauliniame kare.

Baltiečiu studijinės konferencijos, įvykusios Baltimorėje, vadovai. Iš kairės: prof. I. Ivask, estas, 
Janis Gaigulis, latvis, prof. P. Lejinš, latvis, kun. V. Bagdonavičius; stovi: prof. E. Anderson, latvis. 
M. Krumins, latvis, prof, Pr. Zunde; trūksta prof. St. Verdžio.

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS A. LEMBERGAS

Baltiečiu išdavimas - nusikaltimas
Švedų knygų rinkoje pasiro

dė dar Vienas stambus veikalas 
apie internuotųjų baltiečiu tra
gediją (“De internade baltėrnas 
tragedi i Sverige aar 1945 — 
1946”)- Jos autorius — latvis is
torikas Osvalds Freivalds, kuris

čių, bet šie nepasitikėję juo dėl 
jo politinių pažiūrų. Pradžioje 
jam rūpėjo tik pačių švedų po
litinis “skaudulys”, bet rašyda
mas nejučiomis susidomėjęs tra
gedijos veikėjų asmeniniu liki
mu. Ir tokiu būdu romano gale 
jau negalėjęs išlaikyti to šalto 
abejingumo, kuriuo pradėjęs 

-knygą. „1

f < Kyla klausimas, kodėl gi nedrįsta užsimoti plačiau?" Kaiku- 
rie JAV lietuviai sako, kad priimtoji organizacinė bazė esanti 
praktiškiausia. Kunigu Vienybė ir ALK Federacija esančios žino
mos organizacijos JAV vyskupams ir dėlto naujai sudaryto centro 
nereikėsią jiems pristatyti. Tai labai silpnas argumentas. Juk 
buvo laikas, kad nei Kunigu Vienybė, nei ALK Federacija nebuvo 
žinomos amerikiečiams vyskupams. Atsirado žmonės, kurie supa
žindino juos su tomis organizacijomis. Argi dabar nebūtu Įma
noma paaiškinti Amerikos vyskupams, jeigu būtų sudarytas tik
ras religinis lietuvių centras? Šiuo metu yra netgi daugiau tin
kamų asmenų tokiai ambasadorystei nei seniau. — Kiti sako, 
kad Amerikos lietuvių parapijos yra gerokai nulietuvėjosios ir 
nebeįmanoma jomis remtis. Galimas dalykas, kad tokių daug 
yra, bet dar nemažai yra ir tokių, kurios tebėra lietuviškos. Be
lieka telkti lietuviškąsias, kad šios prilaikytų ir tolstančias nuo 
lietuviškumo. Į religinį centrą reikia telkti visas aktyviąsias kata
likų pajėgas, užsimoti drąsiau ir plačiau. Konkrečių idėjų ta link- 
me yra davę kun. prof. St. Yla ir mons. V. Balčiūnas (Lux Christi 
1968 m. 1 nr.). Dabar suplanuotasis centras Čikagoje gali būti 
pirmąja pakopa i visus apjungiantį centrą — senatą, atremtą Į 
plačiąją katalikų visuomenę. Jeigu jis tai padarys, atliks reikš
mingą misiją, jeigu ne — sukompromituos svarbią idėją. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

RASISTAI APSTATĖ KOMUNISTUS
Komunistų suorganizuota “tai

kos” konferencija Montrealyje, 
kurios pagrindinis uždavinys 
buvo pasmerkti JAV dalyvavi
mą Vietnamo kare ir tuo būdu 
padaryti atitinkamą Įtaką der- 
ryboms Paryžiuje, prarado le
miamą žodi, kai pirmuoju smui
ku ėmė groti iš JAV atvykę 
naujosios kairės radikalai. Iš 
Kalifornijos buvo atgabentas 
negrų rasistų “Juodosios Pan
teros” grupės vadas Bobby Sea
le. Užuot kalbėjęs apie Vietna
mo karą, jis ėmė reikalauti at
skirų mokyklų negrams Ameri
koje* ir netgi atskiros valstijos, 
kuri turėtų būti Įsteigta, prave- 
dus olebisčitą Jungtinių Tautų 
priežiūroje. Toronto rabinas A*. 
Feinbergas reikalavimus pava
dino romantine fantazija. Nuo 
visiško bankroto konferencija 
išgelbėjo “juodųjų panterų” 
bendradarbiavimas su P. Viet
namo komunistų Tautinio Išsi
laisvinimo Fronto atstovais. Pri
imtoji rezoliucija Vietnamo ka
rą sujungė su rasizmo proble
ma. Pasak jos, kova prieš ko
munizmą yra rasistinės agresi
jos pagrindas Vietname ir vi
same pasaulyje. Kvebeko sepa
ratistams taip pat didžiausią 
grėsme sudaro amerikietiškasis 
imperializmas, kuris čia reiškia
si per kanadiškaii kolonizma. 
Vietnamo karo. JAV netrru ne
rimo ir Kvebeko separatistu ne
aiškiu siekiu mišraine konferen
cija ir buvo užbaigta. Maoistu 
grunė d" kartus bandė rezoliu
ciją panildvti Sovietų Sąjungos 
pasmerkimu už čekoslovakiios 
okupaciia. bet jų atstovams ke
lia pastojo “juodosios pante
ros” — negrai rasistai, rėmę S.

Vietnamo ir Tautinio Išsilaisvi
nimo Fronto konferencijos da
lyvius, kurie, savaime supranta
ma, nenorėjo antisovietinės re
zoliucijos jau vien dėlto, kad 
jie karinę paramą gauna iš So
vietų Sąjungos. Tokia konferen
cijos eiga buvo skaudus smūgis 
komunistų atstovams iš šiaurės 
ir Pietų Amerikos kraštų. Jų 
numatytu simpoziumų temos 
buvo pakeistos kitomis, o jie 
patys neteko balso, nes konfe
renciją visa laika dominavo žiū
rovais turėję būti negrai rasis
tai ir anarchistiniu pažiūru nau
josios kairės jaunieji radikalai, 
nieko bendro neturintys su ko
munizmu. Atrodo, po šios pa
mokos komunistai nedris orga
nizuoti panašaus pobūdžio kon
ferencijų.

Weizmanno Mokslų Institutas 
Izraelyje garbės nariu priėmė 
buvusi Kanados premjerą L. B. 
Pearsona, io vardu pavadinda
ma naują katedrą, kurioje bus 
studijuojamas nroteino trūku
mas alki kenčiančiuose pasau
lio kraštuose, bado šmėklos pa
šalinimo problemos. L. B. Pear- 
sonas savo kalboje pabrėžė kad 
šiandien didžiausia grėsmė Ar
timuosiuose Rytuose yra baimė, 
kuria našalinus šios srities kraš
tai pelėtu tanti perais kaimy
nais. Tokie siekiai viešnatauia 
visu širdyse, bet iu ivvvendinti 
neleidžia baimės jausmas.

Kanadoc vvriansvbė šiuo m°- 
tii peržiūri savo isinareigoiimus 
Atlanto Saiungai kaip buvo ža- 
Hėies premjeras P. E. Trudeau. 
Niekas nešino koks bus nadarv- 
tas snrendimas. tačiau užsie^’o 
reikalu min. M. Sharp ir krašto 
apsaugos min. L. Cadieux stai-

gų Sąjunga Stockholme. Jame 
sukaupta daug vertingos doku
mentinės medžiagos, kuri pla
čiai nušviečia ne tik visas bal- 
tiečių karių išdavimo aplinky
bes, bet taip pat mėgina pasek
ti tolimesni jų likimą Sov. Są
jungoje. Autoriui pavyko surink
ti nemažai asmeninių laiškų, net 
iš tolimųjų ištrėmimo stovyklų. 
Knyga gausiai iliustruota nuo
traukomis ir faksimilėmis. Tai 
gražus paminklas išduotiesiems 
baltiečiu kariams pagerbti ir 
drauge švarus indėlis naujausio
je Baltijos valstybių istoriogra
fijoje. Knygoje suminėti šie lie
tuviai: mjr. Pr. Ambraziūnas, 
kpt. Šipaila, vyr. Įeit. J. Jan- 
čys, vyr. Įeit. V. Langvelis, vyr. 
Įeit. Plevokas, batalijono gyd. 
Zenkevičius, Įeit. S. Vosylius, 
grandinis V. Ingelevičius, eil. 
Dranseika. Dviem iš jų, būtent, 
J. Jaučiui ir V. Lengveliui pa
vyko postalininiais laikais pa
siekti laisvąjį pasauli. Jų liudi
jimai išspausdinti knygoje.

Rašytojas teisinasi
P. O. Enquist, jaunas švedų 

radikalas rašytojas, apie kurio 
romaną ta pačia tema jau esame 
anksčiau pranešę, teigiamai rea
gavo Į baltiečiu kritiką. Jis pri
ėmė estų liberalų grupės kvie
timą dalyvauti viešose diskusi
jose, kurios Įvyko Stockholme. 
Atsakydamas i baltiečiu prie
kaištus, kad romane vienašališ
kai panaudota sovietinė medžia
ga. rašytojas prisipažino perma- 
žai pažįstąs Baltijos kraštų is
torija ir sakėsi visiškai nesąs 
priešingas baltiečiams.

Savo pasikalbėjime su estų 
dienraščio “Eesti Paevaleht” at
stovu rašyt. Enquist pabrėžė, 
kad jis esąs kairysis socialistas, 
laikąs demokratiją geriausia sis
tema ir nepasitikįs biurokrati
nėmis valstybėmis, kurių blo
giausias pavyzdys esanti Sov. 
Sąjungą. Jis norėjęs gauti me
džiagos ir iš tremtinių baltie-
ga pakeitė abejingumu grista 
liniją. Federacinio parlamento 
užsienio reikalų ir krašto ap
saugos komitete jiedu ėmė gin
ti Atlanto Sąjunga, kuri, jų nuo
mone, yra efektjnriausia* jėga 
taikai Europoje užtikrinti, o nuo 
Europos likimo priklauso ir Ka
nados saugumas. L. Cadieux net
gi pabrėžė, kad .Sovietu Sąjun
gos invazija i Čekoslovakija na- 
snartino Kanados sujungtu gink
luotųjų pajėgu apginklavimą 
modernaus/karo reikmenimis. 
Jis taipgi prasitarė, kad kana
diečiu aviacijos ir kariuomenės 
daliniai bus palikti Europoje iki 
1970 m. pradžios.
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švedai, O. P. Enquist many
mu, tikrai mažai domisi Baltijos 
tautomis. Jis galbūt vienintelis 
iš jaunesniosios kartos, kuris 
domisi. Dėlto kaltintini ne vie
ni švedai, bet ir baltiečiai, prie 
kurių gana sunku prieiti. Jie 
labai užsidarę ir tuo nuo savęs 
atbaido jaunus švedų intelek
tualus, kuriems susidarąs Įspū
dis, kad santykiai su jais nepa
geidaujami. Norint sukelti pla
tesnį susidomėjimą ir palanku
mą baltiečiams švedų visuome
nėje, jo nuomone, nereikia apsi
riboti santykiais tik su senaisias 
konservatoriais ar dešiniaisiais, 
bet turėti drąsos prieiti prie kai
riųjų sluogsnių. Nereikėtų izo
liuotis kaip tik šiuo metu, kai 
kairiosios, ypač studentų, gru
pės tampa realia ir vienintele 
jėga, kuri gali sudrebinti įsiga
lėjusias biurokratijas. Mes vie
ni kitiems turėtumėm daug ko 
pasakyti, jeigu kalbėtumėm be 
išankstinių nusistatymų, laisvai, 
neižeidinėjant vieni kitų fašis
tais ar raudonaisiais fašistais, 
pareiškė rašyt. Enquist. Į klau
simą, ar baltiečiu tautos turi 
teisę pačios savo reikalus spręs
ti, jis atsakė vienu žodžiu — 
taip.

Tuo tarpu reakcijos baltiečiu 
tarpe labai Įvairios. Vieni su
tinka. kad tai esą nauji ir reikš
mingi laiko ženklai, kiti tik irz
liai ranka numoja, ką čia, girdi, 
su tais “maoistais” beprasidėsi.

Norvego balsas
Kad nebūtina visas viltis su

dėti tik Į “naująją kairę”, kad 
dar esama ir kitokių neišnaudo
tų geros valios išteklių mūsų by
loje, kaip tik liudija vienas* šio
mis dienomis spontaniškai nu
skambėjęs balsas norvegų spau
doje. Dienraštyje “Aftenposten” 
(XI. 11) pasirodė straipsnis “Be 
vardo”. Jo autorius — Oslo 
univ. docentas, politinių moks
lų daktaras H. O. Christopher
sen. Jis rašo: naujos valstybės 
atsiradimas visuomet atveria 
tautai naujas galimybes Į lai
mingesnę ateiti, bet mūsų laikų 
paradoksas yra tas. kad buvo su
naikintos valstybės gilias istori
nes šaknis turinčių tautu. Jos iš
brauktos iš žemėlapio, iš dabar
tinio jaunimo sąmonės. Visur 
daug kalbama apie laisvės ko
vą, bet apie jas neužsimenama. 
Prisiminės prieš 50 metu pa
skelbta Čekoslovakijos ir Balti
jos valstybių nepriklausomybę, 
autorius plačiau sustoja prie pa
starųjų. šios trys tautos neteko 
savo valstybinės tapatybės. Pa
saulis. sako jis. jas tain pamiršo, 
kad atrodo nedora net apie jas 
užsiminti. Toks būtų buvęs ir

Norvegijos likimas, jeigu Hitle
ris būtų laimėjęs karą. Kaip tik 
todėl norvegai neprivalo pamirš
ti Baltijos tautų. Norvegija, tie
sa, negalinti paveikti pasaulio 
politikos ir prikelti tų valsty
bių, bet gali .padėti šioms tau
toms išsaugoti savo kultūrą ir 
kūrybines jėgas tol, kol jas sle
gia naktis. Ryšium su tuo dr. 
Christophersen. pasiūlė prie uni
versiteto Įsteigti baltiečiu tyri
mo centrą, kuris rūpintųsi kal
bos, literatūros ir istorijos daly
kais. šiandien labai daug kalba
ma apie paramą besivystančioms 
tautoms, o čia reikalas liečia 
mūsų brolius. Mes netektumėm 
garbės, jeigu atsisakytumėm pa
dėti, baigia straipsni norvegas 
akademikas.

Pasaulio įvykiai |
KARINGASIS IZRAELIS VĖL ATNAUJINO KELIOM VA

LANDOM KARO VEIKSMUS su Jordanija. Malūnsparniais nu
skraidinti Izraelio kariai, saugojami naikintuvų, susprogdino du 
tiltus 37 mylių nuotolyje nuo Izraelio pasienio, nutraukdami susi
siekimą tarp Jordanijos sostinės Amano ir vienintelio Aqabos 
uosto. Prasidėjus artilerijos dvikovai prie Jordano upės, Izraelio 
naikintuvai, įskridę 50 mylių į Jordano teritoriją, puolė 12.000 
vyrų irakiečių diviziją, kuri yra atsiųsta į Jordaniją pagal karinės 
pagalbos sutartį. Kaltę už karo veiksmų atnaujinimą Izraelio vy
riausybė suvertė Jordanijos partizanų veiklai Izraelio okupuotose 
srityse. Valstybės sekr. D. Rusk Egipto prez. G. A. Nasseriui buvo 
Įteikęs naują planą Įtampai užbaigti. Jam buvo pasiūlytas Izraelio 
kariuomenės atitraukimas iš Si- •-------- —----------------------------
najaus pusiasalio, jeigu Egiptas. 
Suezo kanalu leistų plaukioti 
Izraelio laivams. Prez. G. A. 
Nasseris pasiūlymą atmetė, nes 
jame nė žodžio nėra apie kitų 
Izraelio okupuotų sričių likimą. 
Per šešių dienų karą Izraelis 
okupavo 26.349 kv. mylių ara
bams priklausiusią teritoriją su 
980.000 gyventojų. Izraelio vy
riausybė yra viešai pareiškusi, 
kad ji niekada arabams negrą
žins Gazos, Golano augštumos ir 
pusės Jeruzalės miesto. Spren
dimas dėl Jordanijai priklausiu
sios Jordano upės vakarinės pa
krantės tebėra nepadarytas. Kai- 
kurie Izraelio vadai norėtų pasi
laikyti šią derlingą sritį ir fi
nansiniu paskatų pravesti arabų 
emigraciją. Krašto apsaugos mi- 
nisteris M. Dayan šią sritį nori 
Įjungti i Izraelio ekonomini pla
ną. Šiai minčiai priešinasi dar- 
biečių partijos vadas P. Sapir 
ir dabartinis užsienio reikalų 
min. A. Eban. Ju nuomone, Iz
raelis padarytų didelę politinę 
klaidą, prisijungdamas vietoves 
su gausiais arabų gyventojais. 
Sprendimo atidėliojimas didina 
Įtampą Artimuosiuose Rytuose 
ir skaudžiai pažeidžia JAV pres
tižą arabu kraštuose, kuriems 
belieka tik vienas abejotinos 
vertės draugas — Sovietų Są
junga.

Egioto prez. G. A. Nasseris 
dėl studentų demonstracijų bu
vo priverstas uždą,’ryti penkis 
universitetus ir 20 augštojo 
mokslo institutų. Studentai rei
kalauja laisvės ir švietimo re
formos. Jiems ypač nepatinka 
naujasis Įstatymas, sumažinęs

PRANEŠIMAS IŠ VAŠINGTONO

Baltiečiu dienos
Baltiečiu studijinė konferen

cija Įvyko Maryland universite
to patalpose netoli Vašingtono 
lapkričio 28 — gruodžio 1 die
nomis. Keturių dienų laikotar
pyje buvo paskaityti *52 prane
šimai bei surengti du simpoziu
mai. Konferencijoje buvo svars
tomos šios problemos: 1. komu
nizmas ir tautiškumas Baltijos 
valstybėse: konfliktai ir bendru
mai; 2. Baltijos tautos, Sovietų 
Sąjunga ir pasikeitusi socialinė 
realybė; 3. naujoji Baltijos vals
tybių istorija, problemos ir as
pektai; 4. dabartinė religinė pa
dėtis Baltijos valstybėse ir už
sieny; 5. pokario baltiečiu lite
ratūros vystymasis; 6. kaikurios 
naujos Baltijos tautų kalbinės 
problemos; 7. Baltijos kraštų 
pokario ūkinė raida; 8. moksli
nė pažanga Baltijos valstybėse. 
Atidaromajame posėdyje susi
rinkusius pasveikino Marylando 
universiteto vadovybės vardu 
Dr. Drozek. Tarp kelių dešim
čių Įvairių sričių specialistų pa
skaitininkų bei kalbėtojų, dau
giausia estų ir latvių, buvo 16 
lietuvių mokslininkų.*

Dr. Stasys Vardys ir dr. Pra
nas Zunde Įdomiai pravedė eilę 
posėdžių, derindami, konkreti
zuodami bei apipavidalindami iš
keltus klausimus, problemas ir 
pateiktas mintis. Dviejuose pla
čios apimties simpoziumuose da
lyvavo iš lietuvių dr. Domas Kri
vickas, dr. Rimvydas Šilbajoris 
ir Vincas Trumpa. Trijų tauty
bių paskaitininkų 52 praneši
mai (su mažom išimtim) buvo 
idomiai. išsamiai ir kruopščiai 
paruošti. Dr. Tomo Remeikio 
paskaita — bene išsamiausiai 
paruoštas 28 nsl. darbas su sta
tistikos lentelėmis, bibliografi- 
ia. Tema — nustatymas ir vyk- 
dvmas respublikos interesų cent
ralizuotoje sovietų sistemoje 
(Lietuvoje). Tekstas buvo pada
lintas susirinkusiems. Ginutis 
Proruta padarė pranešima apie 
sovietų politine socializaciją 
Lietuvoje. Dr. Rimvvdas Šilba
joris su naujovišku literato kri
tiko priėjimu gvildeno Škėmos,

Mackaus ir Radausko kūrybą 
savo pranešime, pavadintame 
“Mirtis tremtyje — tema ir va
riacijos”. Dr. Jonas Balys kal
bėjo apie tautosakos tyrinėji
mus Baltijos kraštuose, ypač 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, o 
dr. Jurgis Gimbutas — apie 
liaudies architektūrą. Dr. Bronis 
Kasias skaitė paskaitą tema “Di
džiųjų valstybių politika Balti
jos kraštuose”. Amerikietis dr. 
William Schmalstieg gvildeno 
kalbines problemas, ypač verti
muose iš lietuvių į anglų kalbą. 
Dr. Antanas Klimas apžvelgė 
baltiečiu, germanų ir slavų kal
bų santyki. Dr. Povilas Mažei
ka kalbėjo apie žvejybą dabar
tinėje Lietuvoje, palygindamas 
ją su Latvijos ir Estijos žvejy
ba, be to, atskirai pranešė apie 
jo iniciatyva Įsteigto Vašingto
ne ekonominio tyrimo centro 
veiklą ir tikslus. Latvio miški
ninko R. Markus pranešimą 
klausimų forma papildė prof. 
Antanas Vasaitis apie Lietuvos 
miškų ūki bei pramonę.

Ypač daug klausytojų susirin
ko i dviejų simpoziumų diskusi
jas. Pirmajame buvo gvildena
mos aktualios politinės temos, 
daugiau susijusios su komuniz
mu ir tautiškumu Baltijos vals
tybėse. o antrajame — pokario 
Baltijos tautų literatūra. Čia 
ypač gausu buvo jaunesniosios 
kartos klausytojų.

Uždaromajame nosėdvje bu
vo nutarta sudaryti iš 11 asme
nų komisija paruošti įstatus Bal- 
tiėčių studijų draugijai, i kurią 
Įeina 3 lietuviai: dr. B. Kasias, 
dr. R. Šilbajoris ir dr. S. Var
dys.

Mintis suorganizuoti šią kon
ferenciją kilo iš latvių akade
miniu korporacijų tarpo. Mate
rialinė parama gauta iš latviu, 
estu akademiniu bei visuome
niniu organizacijų. Lietuvių 
Bendruomenės, VLIKo ir AL- 
Tos.

Šia pirmąją baltiečiu studiji
ne konferencija tenka laikvti 
visais atžvilgiais pasisekusia,
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galimybę laikyti pataisos egza
minus negabiems studentams. 
Prez. G. A. Nasseris studentų 
nerimo kaltininkais laiko užsie
nio agentus, kurie, jo nuomone, 
stengiasi suskaldyti arabų vie
nybę. Aleksandrijoje suimtas 
studentų demonstrantų vadas 
buvo Izraelio agentas. Vien tik 
Aleksandrijos mieste susikirti
muose su policija žuvo 16 stu
dentų, o sužeistų buvo kelios 
dešimtys.

Prancūzų kompartijos centri
nis komitetas paskelbė 45 psl. 
manifestą, kuriame žadama 
siekti nuo Maskvos nepriklau
somos politinės linijos,' pritai
kytos demokratinio krašto vi
daus reikalavimams. Komparti
ja tikisi paimti valdžią rinkimų 
keliu. Ji žada Įgyvendinti so
cializmą, palikdama nesuvalsty
bintas mažesniąsias pramonės 
Įmones ir pripažindama Pran
cūzijos demokratinės tradicijos 
Įsteigtas kitas politines parti
jas. Manifesto tikslas, be abejo
nės, yra atstatyti pašlijusį kom
partijos prestižą, kuriam daug 
žalos padarė gegužės ir birže
lio mėnesiais vykęs streikas, So
vietų Sąjungos*invazija Į komu
nistinę Čekoslovakiją.

Italijos sostinę Romą ištisą 
parą buvo paralyžavęs-pusantro m? 
milijono darbininkų streikas ir 
studentų demonstracijos. Raudo

nos vėliavos demonstrantų ran
kose liudija, kad pagrindinis de
monstracijų organizatorius buvo 
kompartija.* Demonstrantai pa
smerkė policiją, nuo kurios ran
kų žuvo Sicilijoje du žemės ūkio 
darbininkai. Streikininkai taip
gi reikalavo trumpesnių darbo 
valandų, nedarbo pašalinimo, 
pensijų, pašalpų ir švietimo re
formos. Darbininkų unijos nu
siskundžia, kad atlyginimai šie
met buvo padidinti tik 3,5%, 
nors ekonominiu atžvilgiu Itali
ja yra pasiekusi didelių laimė
jimų. Unijos grasina naujais 
streikais kituose Italijos mies
tuose.

Sovietų Sąjungos augščiau- 
siajai tarybai buvo Įteiktas 95 
rašytojų, aktorių, menininkų ir 
intelektualų pasirašytas raštas, 
reikalaujas panaikinti bausmes 
dr. P. Litvinovui, L. Danielie
nei ir kitiem trim demonstran
tam, Maskvos Raudonojoje aikš
tėje pasmerkusiem Sovietų Są
jungos invaziją Į Čekoslovakiją. 
AugŠčiausias teismas tremties ir 
kalėjimo bausmes jau yra pa
tvirtinęs. Rašto kopijos yra pla
čiai paskleistos maskviečių tar
pe, kad augščiausiosios tarybos 
prezidiumas prašymo negalėtu 
ignoruoti ar laikyti neegzistuo
jančiu.

Du amerikiečių VI laivyno 
naikintojai iš Viduržemio jūros 
aplankė Juodąją jūrą, kurią so
vietai laiko nuosavu ežeru. Pa
gal 1936 m. pasirašytą Mont
reux sutarti, i Juodąją iūrą tu- 
ri teisę plaukti visų kraštu karo 
laivai, jeigu jie nėra didesni 
kaip 10.000 tonų, o jų patran
ku skersmuo nenerženpia 203 
milimetru. “Pravda”, sužinojusi 
apie ši vizitą, ji apšaukė pik
ta amerikiečių provokacija, są
moningu Įtampos didinimu. Pa
sak “Pravdos”, amerikiečiai pa
žeidžia Montreux sutartį, nes 
naikintojai, be patrankų, turi 
305 milimetru skersmens rake
tas. Paskutini karta amerikie
čiu karo laivai Juodojon jūron 
buvo inlauke keturiom dienom 
birželio mėnesi. Šis vizitas yra 
aiškus atsakymas i sovietine Če
koslovakijos okunaciia. turis 
tikslą priminti Kremliui, kad 
Juodoji iūra nėra Sovietu Są
jungos ežeras, bet tarptautiniai 
vandenys, kuriais gali naudotis 
viso nasaulio laivai.
~SFKANTfŠ—“TFVfšKFJ~ 
BURTU” numeris, iau kalėdinis, 
išeis gruodžio 19 d. Tai bus pas
kutinis 19*W m. numeris. Sekan
tis išeis 1989 m. sausio 2. Prašo
me pratęsti prenumeratas 1989.
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* Žygio už tikėjimo laisvę ko

mitetas prašo lietuvių visuome
nę šių metų gruodžio 28 d. pri
siminti persekiojamą Lietuvos 
jaunimą: tą ar sekančią dieną, 
kur galima, surengiant pamaldas 
ir keliant šio jaunimo gyveni
mą spaudoje. Gruodžio 28 d. Ka
talikų Bendrija paskyrė savo 
pirmutiniams šventiesiems — 
Erodo nužudytiems kūdikiams. 
Mūsų laikais ši mažųjų kanki
nių šventė primena ir visus de
portacijų bei Sibiro tremties 
metu lėta mirtimi žuvusius mū
sų berniukus ir mergaites; pri
mena ir gyvuosius viso pasaulio 
jaunimo kankinius, dažnai, dva
sios mirties ir materializmo ver
gijos grėsmėje. Jaunimas ilgisi 
ir siekia žmonių bendruomenės, 
kuri pilnai gerbtų kiekvieno, net 
ir jauno, asmens prigimtini kil
numą. Praėjusiais metais Šven
tasis Tėvas ir Pasaulio Bendri
jų Taryba kreipėsi i visus geros 
valios žmones, prašydami pirmą
ją metų dieną padaryti Taikos 
Diena. Krikščioniui tačiau da
bartinis kelias Į taiką prasidėjo 
su svetimųjų okupacijoje gimu
siu Kristumi ir vis dar tebeveda 
per vaikų kančią už kitų kaltes.

* Centrinės liturginės komi
sijos nariams Romoje, atidarant 
jų 11-ją sesiją, popiežius Pau
lius VI pareiškė: liturginė re
forma neturi būti suprantama 
kaip išsižadėjimas Bendrijos 
tradicijų ir aklas priėmimas 
naujovių, bet, anot Vatikano II 
santarybos konstitucijos, “nau
jovės turi derintis su blaivia 
tradicija”, nes apeigos ir maldų 
formulės nėra privatus asmens', 
parapijos ar vyskupijos reika
las, ’ bet priklauso visuotinei 
Bendrijai, jomis išreiškiančiai 
gyvąją maldą. “Štai kodėl,' — 
tęsė jis, — nė vienas neturi tei
sės taisyti maldų tekstus, kitus 
Įvesti ar senuosius pakeisti nau
jais.” Esą kartais nęt vyskupų 
konferencijos šiuo atžvilgiu pra
šokančios savo kompetenciją, 
nekalbant jau apie pavienius as
menis. kurie bando Įvesti apei
gas. “griežtai prieštaraujančias 
Bendrijos nuostatams”. Anot jo, 
tai laikysena, kuri “ne tiktai la
bai skaudina tikinčiųjų sąžinę, 
bet sykiu kenkia ir pačiai refor
mai.”

* šeši kardinolai, popiežiaus 
paskirti išstudijuoti naujajam 
olandų katekizmui, savo pareiš
kime paprašė pakeisti aiškini
mus dešimtyje klausimų, per
daug laisvai aiškinančių tikėji
mo tiesas. Kartu tie kardinolai 
išreiškė ir pagyrimą už tokį 
“puikų pastoracinj, liturgini ir 
biblinį” katekizmo pobūdi bei 
autorių kilnius tikslus patei
kiant tikėjimą “šių laikų žmo
gaus galvoseną ir supratimą ati
tinkančiu būdu”. Olandų vysku
pu konferencijos sekretoriato at
stovas pareiškė, jog Olandijos 
vyskupai netrukus su Romos ži
nia padarys ir išleis visas patai
sas atskiroie brošiūroje — prie
de prie išleistojo katekizmo. Pas
tarasis yra rimto ir nuoseklaus 
katalikų tikybos pagrindų nagri
nėjimo vaisius. Jis yra skirtas 
suaugusiems ir nėra parašytas 
plausimų bei atsakymų forma; 
išleistas anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis.

* Skandinavijos vyskunų kon
ferencija, susidedanti iš' visų 
Švedijos, Norvegijos, Danijos, 
Suomijos ir Islandijos kataliku 
vyskupų, išleido pastoracini laiš
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ką “Humanae Vitae” enciklikos 
reikalu. Pastebėję, kad opozici
ja enciklikai kyla ne vien iš 
lengvatų jieškančiųjų tarpo, vys
kupai pareiškė, kad “dabartinia
me pasaulyje yra svarbesnių 
problemų už reliatyvias normas 
intymiausioj vedybų sferoj. Jei 
šioje srityje ir yra skirtingų nuo
monių, tai visdėlto vienybe yra 
didesnė problemoje, liečiančio
je naujo žmogaus pradėjimą, ve
dybas ir žmogiškas asmens ver
tybes, už kurias mes visi turime 
kovoti”.

* Mons. Fausto Vallainc, Va
tikano informacijos vadovas, pa
reiškė, kad tikėjimo ir doktri
nos kongregacija nekaltino, o 
tik nagrinėjo domininkono teo
logo E. Schillebeeckx mintis 
draugiškoje nuotaikoje. Tam 
darbui atlikti buvo pasikvietusi 
Karl Rahner, SJ, “ne kaip ad
vokatą, bet tiktai kaip Schille
beeckx vienminti ir draugą, ku
ris savo Įžvalga padėtų geriau 
suprasti savo konfratro mintis”. 
To pranešimo išvakarėse doktri
nos kongregacijos patalpose Įvy
ko pokalbiai tarp Karl Rahner 
ir kongregacijos teologų-pata- 
rėjų. Ten Rahneriui pirmą kar
tą buvo pateikta 200 puslapių 
medžiaga, liečianti teologą Schil- 
lebeeckx. Ją paruošė: italas Lui
gi Ciappi, O.P., olandas Bene
dict Lemeer, O.P., ir belgas 
Edward Dhanis, S.J. Medžiaga 
susideda iš Įvairių frazių, su
rankiotų iš Schillebeeckx' kny
gų. Dauguma teologų-patarėjų 
sutiko su Rahneriu, kad frazės 
ištrauktos iš konteksto nebereiš
kia tą pati, ką autorius norėjo 
pasakyti, ir todėl kaltinimai 
Schillebeeckx atžvilgiu atmes
tini. Grįžęs į Muencheną, Rha- 
per pareiškė: “Manau, kad šis 
Įvykis neturės didesnių pasek
mių, nes teologo Schillebeeckx 
idėjos neprieštarauja nei dog
mom, nei Vatikano santarybai. 
Daugiausia tai gali būti įspėji
mas kitiem viską daryti atsar
giau”.

* Centrinė liturginė komisija, 
kuri susirinko vienuolikta j ai se
sijai Romoje, patvirtino naujas 
trumpas ir paprastas kūdikių 
krikšto apeigas. Jose tėvai už
ims svarbią vietą, atitinkančią 
jų atsakomybę. Komisija svars
tė naujas Mišių apeigas, geres
ni Šv. Rašto ištraukų pasirin
kimą Sekmadieniams, brevijo
riaus reformą ir laidotuvių ap
eigas, daugiau pabrėžiančias 
krikščioniškąjį tikėjimą į amži
nąjį gyvenimą bei viltį.

* Naujas Įstatymas Čekoslo
vakijoje leido visiems norin
tiesiems įsirašyti į tikybos pa
mokas. Kaikuriose parapijose, 
ypač didesnių miestų, kunigai 
susilaukė tūkstančių mokinių. 
Kadangi tokiam darbui labai 
trūksta kunigų, didesniuose 
miestuose buvo oaruošti arba 
dar yra ruošiami pasauliečiai 
mokytojai. Tik nežinia ar val
džia duos jiems leidimą dėstyti 
tikybą.

* Popiežius Paulius VI Kalė
dų vidurnakčio Mišias atnašaus 
didžiulėje Taranto plieno liejyk
loje, pietinėje Italijoje. “Savo 
apsilankymu aš noriu metalo 
darbininkams perteikti broliš
kąjį Kristaus buvimą”, — pa
reiškė popiežius. Jis skatino vi
sus “švęsti Kalėdas ne tuštumo 
ir savanaudiškumo džiaugsme, 
bet bendroje meilėje ir viltyje”.

Kun. J. Stš.

Sovietinė Čekoslovakijos oku- 

istorijoje atvėrė gilias skilimo 
žaizdas, kurioms užgydyti rei
kės daug pastangų. Iš 89 pasau
lio kraštuose veikiančių kom
partijų tik nepilnas ketvirtada
lis pritarė Sovietų Sąjungos 
veiksmams. Vergiško paklusnu
mo Kremliaus vadai susilaukė iš 
didesnės reikšmės neturinčių 
Portugalijos, Liuksemburgo, V. 
Vokietijos ir V. Berlyno komu
nistų, kurių pavyzdžiu taipgi pa
sekė arabai komunistai, išskyrus 
tuniziečius .ir marokiečius.

Rėmėjai ir priešai
Šiaurės ir Pietų Amerikos že

mynuose beveik visos partijos 
rėmė sovietų gėdingą invaziją. 
Švelnaus pasmerkimo buvo su
silaukta iš Kanados komunistų, 
aštresnio — iš 5.000 narių tu
rinčios meksikiečių komparti
jos. Mažiausiai nuostolių Mask
va patyrė Azijoje, kur beveik 
visos kompartijos yra komunis
tinės Kinijos įtakoje. Čia skau
džiausiu smūgiu laikytinas 170.- 
000 japonų komunistų “flirto” 
nutraukimas su Kremliumi. Ja
ponai ideologijos šaltiniu iš kar
to buvo pasirinkę Pekingą, bet 
juos atgrasė Mao “kultūrinė re
voliucija”. Pastarųjų dvejų me
tų laikotarpyje buvo juntamas 
aiškus posūkis į Maskvą. Žlugus 
Indonezijos kompartijai, Japo
nijos komunistai tapo labai svar
biu objektu ideologinėse kinie- 
tiško ir sovietinio komunizmo 
varžybose. Čekoslovakijos oku
pacija japonų komunistus pa
skatino jieškoti ryšių ne su 
Maskva, bet su V. Europos di
džiosiomis kompartijomis, ku
rias labiausiai buvo sukrėtęs 
tarptautinio komunizmo skraiste 
dangstomas rusiškasis imperia
lizmas.

Vakarų komunistai
Be abejonės, Kremliaus va

dams labiausiai rūpi dviejų di- - 
džiausiu V. Europos komparti
jų — italų ir prancūzų — su-
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Šventoj žemėj ĮSPŪDŽIAI, VAIZDAI, PASTABOS,

PASIKALBĖJIMAI nešventi žmonės
(Tęsinys iš pr. numerio)

Piemenų laukas
Išėjus iš Kristaus Gimimo ba

zilikos, vadovas atkreipė dėme
sį į Betlėjaus apylinkes. Nuo 
suvenyrų parduotuvės balkono 
aiškiai matyti laukai, kur ano 
meto piemenys ganė savo ban
das. Iki Betlėjaus nuo tų ga
nyklų tik 2,5 km. Laukuose pa
statyta Angelų koplyčia, prime
nanti angelų paskleistą žinią 
apie Išganytojo gimimą. Plotas 
atrodo kalvotas, ramus, idiliš
kas. Pasiekti Betlėjų iš ten pie
menims buvo labai lengva.

Suvenyrų krautuvė didžiulė. 
Čia visko galėjom gauti — kny
gų, atvirukų, prakartėlių, roži
nių. medalių, skaidrių ir t.t. Tai 
buvo gera proga apsipirkti, nes 
nevisur gali gauti tinkamų da
lykų. Vadovas buvo perspėjęs 
mus nepirkti suvenyrų betkur, 
nes dažnai pardavėjai nepatyru- 
siem turistam Įkiša menkaver
čius dalykus ir paima gerą pi
nigą. Parduotuvės savininkas 
arabas, matyt, mūsų vadovo bi
čiulis. Ir, aplamai, pastebėjom, 
kad vadovai visur nukreipia gru
pes į savo draugų krautuves. Je
ruzalėje mūsų vadovas atvedė 
mus į savo giminaičio krautu
vę ir skatino pirkti. Vieną ke
leivę jis primygtinai Įkalbinėjo 
pirkti žiedą ir siūlė visokias nuo
laidas. Susidarė Įspūdis, kad ir 
vadovas suinteresuotas krautu
vės uždarbiu.

Pagaliau — kibuce!
Nekartą prašėm vadovą, kad 

parodytų mums bent vieną iz
raelitų kolektyvinį ūkį — kibu
cą. Deja, vadovas visą laiką 
tvirtino, kad neįmanoma, nėra 
laiko, nieko ten įdomaus ir t.t. 
Mums buvo aišku, kad tai atsi
kalbinėjimas, nes, kaip vėliau 
paaiškėjo, mūsų vadovai arabai 
nenorėjo parodyti kibuco. Auto
buso šoferis žydas net susiginči
jo su vadovu ir siūlė pats vado
vauti kelionei į kibucą, bet vel
tui. Pagaliau, grįžtant iš Betlė- 
jaus, užsukom į kibucą. Sura- 

' dom jo sekretorių, žydą ateivi 
iš Saskatoono, Kanadoje, kuris 
paaiškino, kad šis ūkis dar ne
sąs išvystytas, karo metu nuken
tėjęs. nes esąs prie pat Jordano 
karalijos sienos. Iš jo kalbos pa
aiškėjo. kad Izraelyje yra tre- 
iopi ūkiai: privatiniai, koope
ratiniai ir kolektyviniai. Koo
peratiniai ūkiai yra ne kas ki
ta, kaip tie patys privatiniai 
ūkiai, susidėję i sąjungą, kuri 
nuperka stambiuosius reikme
nis — mašinas ir t.t. Kolekty
viniame ūkyje tėra bendra nuo
savybė. Žeme nuperka vyriau
sybė arba valdžios agentūra ir 
perduoda kolektyviniam naudo- 
iimui. Nariais gali būti darbui 
tinkami savanoriai. Jie gyvena 
bendrabučiuose — kain vienuo
lynuose, maitinasi bendroje val
gykloje, vedusieji vaikus palie

Raudonasis blokas skeldėja
• Maskva bando grąžinti stalininę taktiką • Sustiprėjo strategiškai, susilpnėjo politiškai 

• Kova prieš nepriklausomybės tendencijas * Spaudimas kompartijoms
svyravusi ištikimybė. Italų kom
partijos sekr. Luigi Longo ne 
tik pasmerkė Čekoslovakijos 
okupaciją, bet ir pagrasino ne
dalyvauti pasaulinėje komparti
jų vadų konferencijoje, kol 
Varšuvos Sąjungos kariuomenės 
daliniai nebus atšaukti iš Čeko
slovakijos teritorijos. Prancūzų 
kompartijos sekr. Waldeck Ro
chet sovietų veiksmus kritika
vo švelnesniais žodžiais, nes jo 
partijoje yra stipri stalininkų 
grupė, vadovaujama Jeannette 
Thorez-Vermeersch, mirusio 
kompartijos ilgamečio vado 
Maurice Thorez našlės. Stip
riausiai reagavo austrų kompar
tijos sekr. Franz Muhri ir jo 
teorinis ideologas Ernst Fischer, 
pasiūlę sušaukti V. Europos 
kompartijų suvažiavimą nepri
klausomam nuo Maskvos komu
nistų sąjūdžiui įsteigti.

Sovietų kompartijos vadas L. 
Brežnevas Čekoslovakijos oku
pacijai pateisinti paskelbė nau
ją doktriną, leidžiančią Maskvai 
ginklo jėga gelbėti “imperializ
mo” grėsmės ištiktus “socialis
tinius” kraštus. Iš tikrųjų ši 
doktrina tėra priedanga rusiš
kojo imperializmo planams, tu
rinti tikslą nuraminti prieš 
Maskvą sukilusius pasaulio ko
munistus ir susigrąžinti juos į 
savo itaka.

Kanados kompartija
Pirmieji pakluso Kanados ko

munistai. Centrinis kompartijos 
komitetas buvo paskelbęs, kad 
Čekoslovakijos užėmimas “nesu
derinamas su socializmo tiks
lais”, o spalio 9 d. kompartijos 
oficiozas “Canadian Tribune” 
jau užgiedojo kitą giesmę — 
minėtasis pranešimas “buvęs 
klaidingas”. Girdi, sovietai pa
darė didžiulę paslaugą ne tik 
socializmui, bet ir pasaulio tai-

ti

ka dienos darželyje. Vyriausias 
kibuco šeimininkas — rinktoji 
taryba, kuri, pasiskirsčiusi į sek
cijas, vadovauja visam ūkiui. 
Kibuco sekretorius yra lyg ir 
ūkio galva. Muffts aiškinęs sek
retorius netrukus atsisveikino ir 
pakvietė mums aprodyti ūkį 
jauną žydą iš Los Angeles, at
vykusį čia prieš metus laiko ir 
laisvai kalbantį hebrajiškai. Sek
retorius jau apysunkiai kalbėjo 
angliškai, bet jaunasis — pui
kiausiai. Jis nuvedė mus į val
gomąją salę, papuoštą žalumy
nais ir plakatais. Pasirodo, ne
seniai susituokė viena pora, ir 
čia įvyko vestuvinis pokylis. Sa
lė barakinė, stalai neuždengti, 
nematyti šeiminio jaukumo. 
Aprodė vadovas kitus. pastatus, 
kurie buvo labai paprasti, nau- 
jakuriški. Darbininkų nesimatė. 
Nedaug čia jų gyvena, o ir tie 
buvo laukuose. Apylinkės kal
nuotos, matyt, nelabai derlingos. 
Seniau pro ūkio galą ėjo Jorda- 
no-Izraelio siena, todėl ūkinin
kauti čia buvo pavojinga. Dabar 
to pavojaus nėra, nes siena po 
pastarojo karo liko nustumta 
gerokai toliau Jordano karalijos 
pusėn.

— Ar pasilikstite čia visam 
laikui? — klausiu jaunąjį žydą.

— Sekančiais metais turiu ei- 
Izraelio kariuomenėn.
— O po to?
— Nežinau.
Atrodo, kad nevieno idealis

to ryžtas sudyla sunkiose, ne
įprastose kibuco sąlygose. Kuri 
laiką padirbėję jaunuoliai, ypač 
iš miestų, jieško geresnių gali
mybių — vieni grįžta š. Ame
rikon. kiti veržiasi i miestus. 
Šiaipjau gyvenimas kibuce ne
atrodo nuobodus, nes yra dau
gybė pramogų. Kibucuose vy
rauja patriotiškai socialistinė 
dvasia. Religijos juose nedaug. 
Nors religinis gyvenimas nevar
žomas — kas nori gali eiti sina- 
gogon, bet ir neskatinamas. Ap
rodęs visa ūki. jaunasis žydas 
sėdo ant traktoriaus ir nuvažia
vo i darbus, o mes — į Jeru
zalę.

Kančios keliu
Jeruzalė yra Kristaus kančios 

miestas. Nors jo išvaizda šimt
mečių eigoje yra pasikeitusi, ta
čiau Kristaus kančios pėdsakai 
išsaugoti. Matyti pagrindinės 
vietos, kuriose Kristus buvo su
imtas, teisiamas, plakamas, nu
kryžiuotas. palaidotas. Pradeda
me nuo Kristaus teismo vietos. 
Iš liekanų matyti, kad tai būta 
romėniško pastato. Nuplakimo 
vietoje pastatvta šventovė, ku
rioje lankytojai gali pamatvti 
archeologinius radinius susiju
sius su Kristaus išjuokimu ir 
nuplakimu. Vi^ žymesnės vie
tos gatvėje pažymėtos įgravi- 
ruotu kryželiu gatvės sienoje ir 
stoties skaitmeniu. Be vadovo 
sunku būtų ias atrasti, nes mies
tui augant Kristaus kančios ke- 

kai. Toks staigus centrinio kom
partijos komiteto narių persi
vertimas per galvą, žinoma, pa
tiko nevisiems Kanados komu
nistams. Didžiausia trintis jau
čiama Toronto ukrainiečių ko
munistų gretose. “The Tele
gram” dienraščio koresp. P. 
Worthingtono pranešimu, jie sa
vo susirinkime dar kartą pa
smerkė sovietų invaziją į Čeko
slovakiją ir Maskvos vykdomą 
Ukrainos rusinimą. Kaikurie su
sirinkimo dalyviai nusiskundė, 
kad jiems Ukrainoje netgi ne
buvo leista’ aplankyti kolchozuo
se gyvenančių tėvų. P. Wor
thingtono teigimu, labiausiai 
Maskva kritikavo ukrainiečių 
komunistinės organizacijos As
sociation of United Ukrainian- 
Canadians sekr. Peter Prokop 
ir ukrainiečių komunistų laik
raščio red. Peter Krawchuk, 
pernai lankęsis Ukrainoje. Pa
našaus nesutarimo esama ir Ka
nados kompartijos vadovybės ei
lėse, kur pirmuoju smuiku 
Maskvai himnus groja sekr. Wil
liam Kashtan.

Prancūzai Maskvoje
Lapkričio 4-5 d.d. Maskvoje 

viešėjo Prancūzijos komunistų 
delegacija, vadovaujama sekre
toriaus W. Rochet. Pasitarimų 
pagrindinis tikslas, be abejonės', 
buvo santykių išlyginimas, ta
čiau oficialaus pranešimo di
džioji dalis kalba apie antra
eilius dalykus, kaip pvz. Viet
namo karas, įtampa Artimuo
siuose Rytuose, neegzistuojan
tis V. Vokietijos revanšizmas. 
Dėl įvykių Čekoslovakijoje pra
sitariama,' kad reikia laikytis 
prieš invaziją Karlovy Varuose 
padarytų susitarimų ir kad būk
lė Čekoslovakijoje turi būti nor
malizuota “marksizmo - lenininz- 
mo pagrindu”. Pritariama ir L.
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lias liko apstatytas. Dėlto tenka 
daug vingiuoti, eiti aplinkui, no
rint atrasti Kryžiaus kelio sto
tis, kurių yra 14. Prie daugelio 
jų pastatyta kokia nors religinė 
institucija ar šventovė. Praeina 
Kristaus kančios keliu šim
tai, tūkstančiai žmonių, kurie nė 
nepagalvoja apie jo istorinę 
reikšmę. Dabar čia vyksta kas
dieninis gyvenimas, kartais pra
siveržiąs tarpusavio kovomis. 
Gausių krautuvių pardavėjai 
siūlo savo prekes, o basi vaikai 
tiesia rankas, sakydami “bak- 
šiš”.

Ant Golgotos
Siauru keliu kopiame į Gol

gotos kalną. Dabar ta gatvelė 
apstatyta namais ir yra kiek 
augštesnė nei Kristaus laikais. 
Ji veda į kalną, kur pastatyta 
Šv. Kapo šventovė. Tai masy
vus, didžiulis, sunkus pastatas, 
kurio viduje atsidūrė ir Golgo
tos kalnas, ir Kristaus kapavie
tė. Įėjęs jauti, kad čia yra įvy
kusi centrinė krikščionybės mis
terija — Kristaus mirtis ir pri
sikėlimas. Ant Kristaus kapavie
tės pastatyta apvali koplyčia, 
kurion patekti netaip jau leng
va dėl gausių lankytojų. Į pa
čią kapavietę įleidžiama tik po 
3-4 asmenis. Joje budi vienas 
ortodoksų kunigas, dega kelios 
žvakės. Lankytojai pagarbiai pa
liečia uolą, pastovi susikaupę, 
uždega žvakutę ir užleidžia vie
tą kitiems. Vos spėjo mūsų gru
pė aplankyti Kristaus kapavietę, 
tvarkdarys sustabdė lankymą, 
kad liktų laisvas priėjimas iš 1 
kitos pusės šventovės ateinan
čiai procesijai. Tai vietinių ar
mėnų grupė — berniukų ir klie
rikų bei kunigų choras, kuris, 
baigęs Mišparus', atžygiavo prie 
Kristaus kapavietės stipriai gie
dodamas.

Prie šventovės įėjimo, deši
nėje pusėje, yra laiptai i Golgo
tos koplyčią. Seniau šioji kalno 
viršūnė buvo atvira, bet dabar 
’i ijuneta šventovėn. Pačios uo
los mažai matyti, nes prikab’- 
nėta paveikslų, lempų, religinių 
simbolių, čia įrengtos keturios 
Kryžiaus kelio stotys. Pažymė
tos' skaitmenimis — Kristaus 
apnuoginimas, kalimas prie kry
žiaus. mirtis ir nuėmimas nuo 
kryžiaus. Prieblandoie lankyto
jas ?yvai iančia mistine nuotai
ką, gaubiančią ta slėoininffa vie- 
t». Vadovas nalietė Golgotos 
v:ršūnės uolą ir narodė iškili
mą. einanti nėr-visa uola. Tai 
ivvke. kaio liudija §v. Raštas, 
Kristui mirus, kai sudrebėjo že
mė. Nežiūrint mistinės nuotai
kos ir vietos šventumo, radome 
laukianti vietini fotografą ir nu- 
sifoto<mafavome.

Nulipę laiptais žemvn, aplan
kėme visa eile konlvčiu. skirtu 
atminti Kristaus nrisikėlimui ir 
kitiems Jo gyvenimo įvykiams. 
Prie vienos jų atgabentas ir pa
statytas stulpas, orte kurio Kris
tus buvęs pririštas ir plaktas.

Šventovė yra tvarkoma kata
likų, ortodoksų, armėnų ir kitų 
Rytų apeigų religinių grupių. 
Jos išlaikymas, ypač architek
tūriniu požiūriu, sudaro nema
žai problemų. Visi planai reika
lingi bendro sutarimo, kuris ne- 
visuomet lengvai pasiekiamas. 
Dabartinė architektų tendenci
ja — kiek galint ryškiau at
skleisti senovę, originalines for- • 
mas, ypač Konstantino D. laikų. 
Pirmoji šventovė čia buvo pa
statyta IV š. Per karus ji labai 
nukentėjo. Kryžininkai ją atsta
tė, stengdamiesi išlaikyti seną
sias formas. 1808 m. šventovė 
buvo beveik visai sunaikinta 
gaisro, po to vėl atstatyta. Pr. G.

(Bus daugiau)

Brežnevo didžiausiam reikalavi
mui sušaukti pasaulinę kompar
tijų vadų konferenciją. Atrodo, 
prancūzų kompartija švelnina 
įtampą su Maskva, nors prane
šimo žodžiuose ir su žvake ne
galėtumei rasti entuziazmo.

Kremliaus spaudimas
Sovietinė Čekoslovakijos oku

pacija prancūzų komunistams 
padarė tiek žalos, kad ją bus 
sunku beatitaisyti. Prieš keletą 
savaičių viešosios nuomonės ty
rinėtojai konstatavo, kad du ne
populiariausi vadai visoje Pran
cūzijoje šiandien yra kompar
tijos sekr. W. Rochet ir kai
riuosius bandęs sujungti prezi
dento De Gaulle varžovas F. Mit- 
terand. Kompartijos centrinia
me komitete didelę įtampą su
kėlė buvusio vado velionies 
Maurice Thorez našlės J. Ver- 
meersch išmetimas, kuris pran
cūzų visuomenei, žinoma, buvo 
pristatytas kaip labai apgailėti
nas jos nutarimas pasitraukti 
savo valia iš kompartijos vado
vybės. Ji buvo arši Maskvos rė
mėja, temperamentinga moteris, 
be saiko kritikavusi komparti
jos sekretorių W. Rochet, kai 
jis, gelbėdamas savo partijos 
prestižą, buvo priverstas prasi
žioti prieš Kremlių. Sakoma, pa
grindini vaidmenį šios poniutės 

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių9 skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis rastu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Mano giminaitė iš Lietuvos nori atvažiuoti Kanadon atostogų. Ji 
yra pensininkė, 67 metų amžiaus. Norėčiau paklausti, kas gali atsi
kviesti: giminės ar pažįstamas — kaimynas? Ar greičiau ir lengviau 
Įsileidžia i Kanada, ar i JAV-es? Jei iškviestų i JAV, ar mano gimi
naitė galėtų atvažiuoti i Kanadą 3 — 4-iem mėnesiams laisvai, ar rei
kėtų atskiro leidimo? Jei toks būtų reikalingas, kur reikėtų kreip
tis? S. V.

Visi imigracijos prašymai yra svarstomi individualiai. Negalima 
iš anksto pasakyti, kas bus įsileidžiamas ir kaip greitai. Pareigūnai 
tai nusprendžia tik gavę visas reikalingas žinias. Imigracijos prašymų 
svarstyme turi reikšmės pareiškėjo sveikata, profesija, praeitis, poli
tinės pažiūros, nusikaltimai, įvažiavimo tikslas, pragyvenimo šalti
niai ir taip toliau. Asmenys, kurie nori atvažiuoti atostogų, yra daug 
lengviau įleidžiami. Pareiškimo svarstyme giminės turėtų didesnės 
svarbos kaip pažįstamas. Vienas asmuo gali būti greičiau įleidžiamas 
į Kanadą, kitas — į JAV-ęs. To žinoti iš anksto neįmanoma. Jei Jūsų 
giminaitė atvažiuos į Kanadą, ji negalės važiuoti į JAV be specia
laus leidimo, kurio gavimas gali būti sunkus ir ilgai užtrukti. Jei ji 
atvažiuos į JAV, iš ten galės važiuoti į Kanadą ir grįžti atgal be jokių 
specialių leidimų. Reikės turėti tik asmens dokumentus ir JAV vizos 
popierius.

Kai rangovas išliejo cementu Įvažiavimą i mano kiemą, pakvie
čiau bendrovę išvežti žemes nuo mano sklypo. Sunkvežimiui važiuo
jant per naujai išlietą Įvažiavimą, cementas įlūžo ir kaimyniniam 
namui buvo padaryta S175 nuostolių. Sunkvežimio vairuotojas nepri
sipažino kaltas. Aš pasamdžiau advokatą, bet jis nieko negalėjo pada
ryti. Rangovas, kuris liejo Įvažiavimą, atsisako nuostolius padengti. 
Aš neturiu reikalingo draudimo. Ką daryti? P. K.

Nieko negalima padaryti — Jūs privalote užmokėti nuostolius. 
Jei Jūsų įvažiavimas neišlaiko sunkvežimio, nei vairuotojas, nei sunk
vežimio savininkai nėra už tai atsakingi. Jei Jūs pasamdėte rangovą 
išlieti įvažiavimui ir nesudarėte jokios sutraties — garantijos, iš jo 
nieko negalite gauti, nes jis gali aiškinti, kad darbą atliko kaip Jūsų 
agentas-darbininkas, o ne kaip savarankiškas rangovas.

Atsakymas, siųstas laišku Mrs. Tonia vardu bei nurodytu adresu, 
grįžo atgal su pastabomis: “klaidingas adresas, nežinoma pavardė, 
nežinomas adresas.”

368-
6813
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MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU 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 Avė. — Tel. 537 -1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 

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

pašalinime iš centrinio komite
to suvaidino pagrindinės komu
nistų unijos Darbo Federącija 
vadas Georges Seguy, nusigan
dęs staigaus narių sumažėjimo. 
Įmonių rinkimuose Į darbinin
kų komitetus gerokai krito ko
munistų populiarumas, liudyda
mas daugelio prancūzų pasipik
tinimą peršvelnia kompartijos 
laikysena Kremliaus atžvilgiu. 
Be to, kompartijos eilėse taip
gi buvo narių, kaip pvz. poetas 
Louis Aragon ir partijos vyriau
sias filosofas prof. Roger Ga- 
raudy, kurie ir šiandien tebe- 
smerkia Maskvą. Prancūzų kom
partijos sekretoriaus W. Rochet 
laukia sunki problema — abie
jų maištaujančių grupių sutai
kymas.

Spėjama, jog Kremliaus va
dai juos kritikuojančioms kom
partijoms daro finansinį spau
dimą. Prancūzijos komunistai 
turėjo monopolio teisėmis so
vietų knygų ir spaudos platini
mo centrą, kurio visos pajamos 
eidavo į prancūzų kompartijos 
iždą. Dabargi Maskva staiga pa
reikalavo pilnos apyskaitos ir 
sustabdė kitais keliais siunčia
mus pinigus. Tokiose aplinky
bėse prancūzų kompartijos sekr. 
W. Rochet, nors ir be didelio 
entuziazmo, Maskvoje padėjo 
savo parašą po bendruoju ko
munikatu, pritariančiu santykių 
normalizavimui Čekoslovakijoje 
“marksizmo - leninizmo pagrin
du”. Šis lazdos princioas turbūt 
bus pritaikytas ir kitom kom
partijom. V. Kst.

VISI PADĖKIME ĮAMŽINTI 

LIETUVOS KANKINIŲ 

VARDĄ 
paminklinėje lietuvių kop
lyčioje Šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
irsavuosiusį koplyčios 

statytojus.
Aukoms adresas: 

LITHUANIAN MARTYR'S 
CHAPEL FUND

2701 W. 68 St. CWcoga, HI. 6O629



Visuomenės šešėliams dingstant
AL. GIMANTAS
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Mylimam tėveliui X 

inž. MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, I

sesę draugininkę p. s. ROTĄ ir jos artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame —

Jaunesnės ir vyresnės Toronto skautės

Visagaliui pašaukus amžinybėn
A. A. INŽ. MYKOLĄ GVILDĮ,

jo šeimą — mielą "Šatrijos" skaučių tunto 
tuntininkę LIUDĄ GVILDĮEN^, dukras ir sūnus 
jų skausmo valandoje užjaučiame, kartu liūdime 
ir linkime stiprybės ateičiai —

"Šatrijos" ir "Rambyno" skautų tuntų 
tėvų komitetas

Jis iškeliavo — Tu likai globot kitų,
Likai Tu rūpintis jų rugiapjūte, jų sėja.

JUOZUI ir PETRUI ŽEMAIČIAMS su šeimomis, 

jų TĖVELIUI Lietuvoje mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškia —

J. E. R. Bukšaičiai

RINKLIAVA VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Inž. MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, 

žmonai ir jos šeimai skautišką užuojautą reiškia —

Delhi Birutės Draugovė

Inž. MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, mūsų mielą 

tuntininkę sesę LIUDĄ ir jos šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

"Šatrijos" skaučių tuntas

inžinieriui MYKOLUI GVILDŽIUI mirus, 
jo žmoną LIUDĄ, seimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Batūros
D. S. Asevičiai

ĮMMBMBBBMMTB BU II III

Veterinarijos gydytojui
VINCUI GIRDAUSKUI mirus, I

jo žmoną ELZBIETĄ, dukrą dr. GRAŽINĄ, sūnų 
VYTAUTĄ bei. jų šeimas nuoširdžiai užjaučia —

Regina ir Adolfas Klemkos

A t A
VINCUI GIRDAUSKUI mirus, I

jo žmonai, dukrai dr. GRAŽINAI, sūnui VYTUI ir 
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą —

Birutė ir Česius Joniai

A t A 

ČESLOVUI SURDOKUI mirus,
jo brolį STASĮ SURDOKĄ Kanadoj, ir jo šeimą 
Lietuvoj giliai užjaučiu —

Vincas Narkevičius

KLB šalpos Fondas Kalėdų 
proga darys rinkliavą lietuviš
kai gimnazijai Vokietijoje pa
remti. Mažėjant rėmėjų būre
liams, labai sumažėjo ir para
ma iš Kanados, todėl šalpos 
Fondas maloniai kreipiasi j vi
sus lietuvius, prašydamas vien
kartinės paramos. Taip pat pra
šo KLB apylinkes padaryti tam 
tikslui specialias rinkliavas savo 
apylinkėse.

Toronte rinkliavos bus daro
mos prie visų trijų bažnyčių — 
Prisikėlimo. Šv. Jono Kr. ir 
evangelikų š. m. gruodžio 15 d. 
Maloniai prašome visus duos- 
niai prisidėti.

Taip pat šalpos Fondas prašo 
vietoj kalėdiniu sveikinimų pa
aukoti vieną kitą doleri bend
rai šalpai.

Būdami sotūs ir laimingi, ne
pamirškime savo tautiečių, šiuo 
laiku patekusių i vargą. Sutei
kime ir jiems nors truputėlį ka
lėdinio džiaugsmo. Aukas pra
šome siusti iždininkei J. Vinee- 
lienei, 55 Indian Rd. Cres., To
ronto 9, Ont.

Iš anksto nuoširdžiai dėko
jame.

KLB šalpos Fondo valdyba
Pastaba. Prie šio atsišaukimo 

jungiame Vasario 16 gimnazijos 
vadovybės kreipimąsi.

GERBIAMIEJI
GERADARIAI IR TĖVELIAI, 
Artėja didžioji metų šventė 

— Kalėdos. Visiems, kurie yra 
mums brangūs, linkime ir no
rime suteikti džiaugsmo, kuris 
mus vienus su kitais suartina. 
Mūsų gimnazijoj yra kasmet su- 
ruošiamas visiems mokiniams 
prieškalėdinis atsisveikinimas ir 
apdovanojimas. Tai visuomet at
neša džiaugsmo į mūsų tarpą ir 
sujungia mokyklą su mokinių 
šeimomis bei rėmėjais. Tik Jūsų 
dėka gimnazija, kuri vis dar turi 
kovoti ir už kasdieninę duoną, 
išgali padalinti šventinio džiaugs
mo savo mokiniams, kurių žymi 
dalis yra visai neturtingi.*

Maloniai kreipiamės i Jus, 
prašydami, jei galite, ir ši kartą 
prisidėti savo dovana.

Nuoširdžiai dėkojame.
V. Natkevičius, direktorius
M. K. T. F. Skėrys, 
evangelikų jaunimo vadovas 
Kun. J. Riaubūnas, 
katalikų kapelionas

AR JAU ATNAUJINOTE “TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIU” PRENU
MERATA 1969 METAMS? NE
DELSDAMI SIUSKITE PER
LAIDA ARBA ČEKĮ. METINĖ 
PRENUMERATA —$6.00. 
ACIC JAU UŽSIMOKĖJU

SIEMS!

Senųjų Toronto ateivių būrys, dalyvavęs Šv. Jono Kr. parapijos 40 metų sukakties paminėjime 
1968 m. gruodžio 1 d. Daugelis jų atsimena parapijos steigėjų laikus. Priešakyje — dabartinis 
klebonas kun. P. Ažubalis * Nuotr. S. Dabkaus

Vyrai miegojo, mergaitės giedojo
"Gyvataro" rūpesčiai Pirenėjų kalnuose ir pirmieji koncertai 

G. BREICH.MANIENĖŠiek tiek pavažiavę Vidurže
mio jūros pakraščiu, pradeda
me kopti i Pirenėjų kalnus, čia 
gamta dar gražesnė. Neužilgo 
privažiuojame ir Amelie les 
Bains. Miestelis nelabai didelis, 
bet švarus ir gražus. Namai su
statyti terasomis — baigiasi vie
no namo mažas kiemelis ir augš- 
tyn kopia kito namo fasadas. Vi
sas miesčiukas atrodo lyg būtų 
patalpintas didžiulio dubens 
dugne: raudonais stogais balti 
namai susispietę klonyje ir iš 
visų keturių pusių apsupti kal
nų.* Už augsčiausio jų — jau 
Ispanija. Siauromis, stačiomis 
gatvelėmis mūsų autobusas var
gais negalais užkopia į augštai 
esančią mokyklą, čia mūsų bu
veinė dviem dienom. Iš mokyk
los balkono puikus .vaizdas i 
miestą, bet nėra laiko juo gė
rėtis. Pavalgę skubame į vietą, 
kur dar šį vakarą turime atlikti 
programą, čia festivaliams 
Įrengta speciali vieta, bet sėdy
nės publikai ir scena — atvira
me ore.

Montrealiečiai ir mes
Pradedame repeticiją. Jaučiu, 

kad mūsų šokėjai labai Įtempti 
ir nepasitiki savimi. Visiems rū
pi, kokia yra prancūzų grupė, 
ar galėsime su jais konkuruoti, 
nes esame girdėję, kad jie la
bai geri. Jų šokiai paprasti, ne
sudėtingi, 6 taip pat ir drabu
žiai. Jie turi atsivežę trejus dra
bužius: dvejus pirmųjų imigran
tų — raudonus ir mėlynus sijo
nus bei bliuzes su baltomis pri
juostėmis; ant kaklo ir galvos
— mėlyna skarelė. Vyrų dra
bužiai irgi labai kuklūs — bal
ti marškiniai, mėlynos kelnės ir 
raudona plati juosta. Jie taip 
pat šoka du indėnų šokius, apsi
vilkę indėniškais drabužiais. Vi
sus šokius atlieka stepuodami ir 
kojų ritmu sudaro tam tikrą mu
ziką* kurią dar paįvairina šūka
vimu ir kitokiais įvairiais gar
sais. Pamačiusi jų šokius, pa
galvojau, kad Leo Kossar pada
rė labai gerą sprendimą, pasi
rinkdamas šias dvi grupes, nes 
jos nepaprastai skirtingos. Mū
sų šokiai ramūs, bet sudėtingi 
savo choreografija, jų — pa
prasti, bet triukšmingi*. Jų dra
bužiai kuklūs ir vienodi, mūsų
— puošnūs ir kiekvienas vis ki
toks. Pamatome, kad ir mes ne
atsitiksime nuo jų, nes jie pub
liką sužavės ritmiu, gyvumu ir 
triukšmingumu, o mes — savo 
spalvingumu, šokių Įvairumu ir 
švelnumu. Pabaigai greitai iš
mokstame vieną šokį bendrai 
susijungę viename rate.

Žygiuojame gatvėmis
Programa prasideda tik 9 vai. 

vakaro. Mums, po visos dienos 
kelionės, atrodo labai vėlu, bet 
jie čia taip pripratę: po vakarie
nės prisnūsta valandėlę ir tada 

"Gyvotoro" šokėjai Prancūzijoj eina "draugiškumo ratu". Tuo būdu jie buvo pristatyti gausiai 
publikai ‘ y

vėl prasideda gyvenimas. Pusę 
valandos prieš koncerto pradžią 
kartu su montrealiečiais susika
binę pradedame žygiuoti gatvė
mis dainuodami ką mokame. 
Mes padainuojame lietuvišką 
dainą, jie — prancūzišką, visi 
kartu — anglišką ir prancūziš
ką. Sustojame miesto skvere ir 
pašokame bendrą šoki, kuri tik 
prieš valandą išmokome, žmo
nės iškiša galvas pro langus, 
renkasi gatvėje, ploja ir žygiuo
ja kartu su mumis. Kai grįž
tame i koncerto vietą, su mu
mis eina ir minia žmonių, dai
nuodami “Canadien, canadien...” 
čia ir mes patys pajuntam fes
tivalio dvasią. Pirmieji ledai 
tarp mūsų ir prancūzų grupės 
jau pralaužti, nes pamatome, 
kad dabar vienas tikslas — kuo 
geriau pasirodyti.

Giedame katedroje
Koncertas pavyksta labai ge

rai. Mus pakviečia giedoti baž
nyčioje. Prancūzų vadovas atsi
sako. Aš sakau, kad mes esame 
šokėjai, ne dainininkai, bet ga
lim pagiedoti labai seną lietu
višką giesmę.

Miestas nedidelis, bet kated
ra didžiulė ir man rūpi, kaip 
mūsų 10 merginų (vyrai pami
go) giesmė skambės. Gailiuos, 
kad pažadėjau. Bet kai senas 
klebonas virpančiu balsu gieda 
ir kai labai susijaudinęs prista
to mus. atvykusias iš tolimo Ka
nados krašto, bet pasipuošusias 
lietuviškais drabužiais ir giedo
siančias seną lietuvišką giesmę, 
— visos stengiamės kiek tik ga
lim ir atrodo, kad išeina netaip 
blogai. Grįžtame patenkintos, 
kad pirmą ir gal vienintelį kar
tą Pirenėjų kalnų senoje ka
tedroje skambėjo -mūsų “Pul
kim ant kelių”, nors gal ir ne
labai garsiai.*

Naktiniame klube
Po pietų 3 v. vėl tas pats kon

certas kaip ir vakar, šiandien 
dar daugiau žmonių prisirinko. 
Deja, programą įpusėjus, prade
da smarkiai lyti ir tenka nu
traukti. žmonės, sulindę po sto
gu, laukia ir nė nemano skirs
tytis. Nustojus lyti, šlapią sce
ną apipila medžio drožlėmis ir 
koncertą atideda iki vakaro. 9 
v. vėl šokame.

Po koncerto rengėjai mūsų 
jaunimą nuveda į naktinį klubą* 
kuris labai primena Kanados 
jaunimo mėgstamus šokius. Kaž
koks plaukais apaugęs vaikinas 
spiegiančiai rėkia, o tamsioje 
salėje ant sienų laksto įvairių 
spalvų šviesos. Jaunimui patin
ka. G. Thomas ir mane pakvie
čia mūsų sėkmingą pasirodymą 
“aplaistyti” šampanu. Miesto 
burmistras, festivalio rengėjų 
komitetas ir dar keli svarbesni 

to miestelio gyventojai vaišina 
mus ir klausinėja apie Kanadą. 
Prancūzų grupės vadovas nela
bai kalbūs žmogus, tenka man 
daugiau kalbėti. Jie klausia, 
kaip mes, lietuviai, atsiradom 
Kanadoje, ar visi jau Kanadoje 
gimę, ar galime kalbėti ir ar 
mokame savo kalbą, nes jie gir
dėję, kad dainavome jiems ne
suprantama kalba. Pasakoju, 
kiek galiu, jiems viską. Jie ste
bisi, kad ne tik prancūzai, bet 
ir kitos mažumos gali mokytis 
savo kalbos, turėti šeštadieni
nes mokyklas, net jiems patiki
ma atstovauti visam kraštui. 
“Turi būti nuostabiai puikus 
kraštas — jūsų Kanada” — sa
ko burmistras. Aš paklausiu iš 
ko čia žmonės gyvena, ką jie 
veikia, kad gyvena tokioje dau
boje. Atsakymas trumpas: “Rien 
— nieko!” Gyvena iš turistų ir 
ligonių, kurie atvažiuoja čia gy
dytis mineraliniuose šaltiniuo
se. Klimatas labai pastovus, tad 
čia gyvena daug pensininkų ir 
reumatu sergančių ligonių bei 
karo invalidų. Jau 2 v. ryto ir 
reikia sakyti sudiev vaišingiems 
šeimininkams. Grįždami su G. 
Thomas kalbame, kad pirmasis 
ir sėkmingas žingsnis žengtas, 
belieka paskutinis ir pats svar
biausias — Montrejeau.

Ir vėl važiuojam
Sekanti rytą tuo pačiu auto

busu važiuojame dar gražesnė
mis vietomis. Užkopiame į pat 
kalnų viršūnę ir važiuojame iki 
Montrejeau. kloniuose išsimėtę 
maži miesteliai. Aplink iškilusį 
bažnyčios bokštą spiečiasi tvar
kingų baltų raudonais stogais 
namų krūvelės, o aplinkui der
lingi vaisių laukai, pasipuošę 
pietų kraštų augmenija. Viskas 
taio žalia ir gražu, žmonės at
rodo tvarkingesni ir turtinges
ni, negu šiaurės Prancūzijoj. 
Kur-ne-kur ant kalnų senoviš
kos pilys ar jų griuvėsiai. Dan
gus taip aiškiai mėlynas. Net ir 
mūsų bendrakeleiviai nebepyks
ta daugiau, kad vėl reikia die
ną praleisti autobuse.

• Australas gydytojas dr. Os
car Schmalzbach paskelbė raši
nį gydytojams skirtame žurnale 
“Medical Journal of Australia”, 
siūlantį Pasaulio Psichiatrų 
Draugijai sudaryti specialų ko
mitetą, kurio pareiga būtų pa
tikrinti pasaulio vadų protini 
sveikatingumą prieš didžiąsiaš 
konferencijas, kai pasauliui gre
sia karo pavojus. Jo nuomone, 
pasaulį į atominį karą gali 
įstumti vadų nuovargis ir vidi
nė įtampa. Tokiu atveju komi
tetas turėtų teisę atidėti kon
ferenciją, kol jos dalyviai išsi
miegos, pailsės ir atgaus dvasi
nę pusiausvyrą bei gerą nuo
taiką.

Atrodo, mūsų visuomenės gal
vosenoje įvyko kažkoks persi
laužimas. Jei dar taip neseniai 
nebuvo naujiena viešų diskusi
jų, susirinkimų metu, ypač spau
doje, be jokios atsakomybės 
jausmo drabstytis purvais, pra
vardžiuoti kitaip galvojančius 
savo tautiečius, tai šiandien 
apie tai galima kalbėti kaip 
apie nemalonią praeitį. Iš tos 
praeities jau gali pasimokyti 
abi pusės: ir puolėjai, ir puola
mieji. Pagaliau paaiškėjo, kad 
tolerancija, pagarba kitai, tegu 
ir visiškai priešingai, nuomo
nei, yra mastas, kuriuo galima 
matuoti ir vertinti kultūringą 
bei save gerbiančią visuomenę. 
Miela pasidžiaugti, kad mūsų 
susirinkimai vyksta visai kitoje 
nuotaikoje. Jau išmokome gvil
denti ir labai jautrias, aštrias 
problemas, kurių svarstymas ar 
atidėjimas nėra joks sprendi
mas. Kaikurie klausimai yra de
gančios reikšmės, ir vienoks ar 
kitoks atsakymas yra būtinas 
jau šiandien.* * *

Tą patį galima pasakyti ir 
apie mūsų spaudą. Neskaitant 
vienos kitos pasitaikančios išim
ties, visų rašančiųjų tonas yra 
pasikeitęs, temos gvildenamos 
tokia forma, kad niekas negali 
jaustis įžeistas ar suniekintas. 
Tai labai geras ženklas, rodąs, 
kad ir mūsų jaunesniajai kar
tai, kuriai dar bent kiek rūpi 
lietuviškas, laikraštis, dabartinė 
periodika jau gali būti priimti
na. Patinka ar ne, bet senasis, 
nevieno jaunesniosios kartos at
stovo posakis, kad mūsų spauda 
jiems neįdomi, žemo lygio 
(“.. .vis tos asmeninės rietenos, 
užsipuolimai...”) turėjo rimto 
pagrindo. Todėl galima dabar 
pasidžiaugti, kad lietuviškosios 
spaudos lygis paskutinių viene- 
rių metų laikotarpyje pakilo. 
Tad ir mūsų jaunimas jau turė
tų pradėti rimčiau sekti lietu
viškąją spaudą.

ŠIŲ DIENŲ LIETUVA SKAIDRĖSE
Toronto Akademikų Draugi

jos pakviestas, skaidres rodė ir 
jas aiškino prof. dr. Br. Vaš
kelis š.m. lapkričio 30 d. Prisi
kėlimo par. muzikos studijoje. 
Dr. Br. Vaškelis lankėsi oku
puotoje Lietuvoje du kartu, siųs
tas savo universiteto ir Lafayet
te kolegijos moksliniais tikslais. 
Ten jis padarė daug spalvotų 
nuotraukų, ypač Vilniuje. Kit<> 
se vietovėse lankėsi trumpai — 
tik pravažiavo. Gausūs žiūrovai 
skaidrėse matė daugybę vaizdų: 
išniekintą Vilniaus katedrą, kur 
dabar įrengta paveikslų gale
rija, o išorinės statulos pašalin
tos; keletą šventovių, kurių da
lis labai apleista, su* išdaužytais 
langais; Rasų kapinėse pamink
lus — Basanavičiaus, Čiurlio
nio, .Putino, Vaičiūno, Borutos 
ir kitų. Netrūko vaizdų ir iš Kau
no, Palangos, Trakų, ‘Anykščių, 
Tryškių, Subartonių (V. Krėvės 
gimtinės). Nors skaidrėse užfik
suotos tiktai gražiosios, rinkti
nės vietos, tačiau daug kur vaiz
dai yra nykūs, slegiantys, ypač 
miestų gatvių, apšepusių pasta
tų, kolchozo. Naujieji pastatai,

PASIRINKIMAS RINKTINIU
PAARL VYNŲ
Rankų paspaudimu, pasibučiavimu, juoku ir džiaugsmo 

ašaromis prasideda šeimos susitikimai, kurie sudaro 

reikšmingą švenčių meto dalį.

Bet nemažiau reikšmingas yra ir stalas. Jei norite, kad 

šeimininkės pastangos būtų pilnai įvertintos, vaišinkite 
Paari vynais. Iškilmių pasisekimas bus labiausiai užtik
rintas Paari vynais. Jų kainos yra lengvai prieinamos, ir 
dėlto galite juos dažnai vartoti — kiekvieną progą pada
ryti iškilminga.

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

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

MOKĖK RINKTIS — PASIRINK PAARL

Paari vynai
IMPORTUOTI IS PIETŲ AFRIKOS

■■—■■i———ii

Nyksta ir asmeniniai užgau
liojimai vienų ar kitų lietuviš
kųjų susibūrimų metu. Dar taip 
neseniai buvo skleidžiami gan
dai, apšaukiant vieną ar kitą 
komunistu, raudonu, ružavu, jų 
simpatiku ar pan. šiuo metu, 
kad ir po truputį, dingsta ir 
tai.

Visa tai paliko lietuviškoje 
bendruomenėje atvirų žaizdų, 
nesantaikos žymių, skaldymosi 
reiškinių. Bet ir šioje plotmėje 
įvyko pragiedrėjimų, pamačius, 
kad toks elgesys lietuviškajai vi
suomenei nieko gero neatnešė. 
Priešingai, buvo atstumta eilė 
asmenybių, kurių netekimas 
bendrųjų reikalų labui nepasi- 
tamavo. Ir tais visais reiški
niais galėjo pasidžiaugti tik tie, 
kurių tikslas buvo skaldyti, kir
šinti lietuviškąją išeiviją.* * *

Kaikurių mūsų autoritetų ra
ginimai apie amnestavimą vieni 
kitų jau atnešė ir vaisių. Tuo 
galima tik pasidžiaugti ir* linkė
ti, kad tarpusavis susipratimas, 
darna jungtų dar tampriau visą 
lietuviškąją išeiviją, nes darbai 
ir uždaviniai dar yra perdideli, 
kad galima būtų vėl grįžti prie 
metodų, kurie mažintų ir taip 
negausius darbininkus lietuviš
kajame gyvenime. Organizuotai 
Lietuvių Bendruomenei ir derė
tų telkti visu pažiūrų bei nuo
monių tautiečius bendram dar
bui visos tautos labui vienos pa
grindinės organizacijos ribose. 
Nėra ir negali būti pirmos ar 
antros rūšies lietuvių. Tėra tik 
viena lietuvių bendruomenė, ku
rios atskiri nariai, kaip asme
nys, neskirstytini į žemesnius 
ar augštesnius. Tereikia tik su
tikti, kad klaidų gali padaryti 
visi. Tai žmoniška, gal net ir 
normalu. Jei meilė Lietuvos tik
rai degs mūsų širdyse ir pro
tuose, galime būti tikri, kad 
praėję mūsų gyvenimo slogučiai 
ir šešėliai nepasikartos.

ypač stalininio laikotarpio, nuo
bodžiai šabloniški, nestilingi. 
Žymiai gražiau atrodo naujoji 
statyba Žirmūnuose ir kitur. Įdo
mios skaidrės iš Anykščių — 
bokštinis paminklas rašytojui J. 
Biliūnui, J. Vienuolio-žukausko 
antkapis, vysk. A. Baranausko 
klėtelė, Puntukas su iškaltais 
Dariaus ir Girėno bareljefais. 
Subartonyse tebestovi gimtasis 
V. Krėvės namas, kuriame 
įrengtas rašytojo memuarinis 
muzėjus. Jame yra daug rank
raščių, nuotraukų net iš JAV, 
kur V. Krėvė praleido paskuti
niąsias savo gyvenimo dienas. 
Viename namo gale — muzė
jus, kitame — gyvena kolchozi- 
ninkas. Įdomu taip pat buvo pa
matyti namus, kur seniau gy
veno rašytoja Žemaitė. Dabar 
ten gyvenąs rašytojas Inčiūra 
ir rašąs veikalą apie Žemaitę.

Atsakinėdamas į informaci
nius klausimus, dr. Br. Vaške
lis, paryškino savo ankstyves
nius komentarus. Iš jų buvo jau
čiama šiurpi tikrovė, kurios ne
gali pridengti jokia sovietinė 
propaganda. Pr. Alšėnas

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

POPIETĖS VYNAI
Paari Rich Ruby Port
Paari Old Tawny Port
Paari Fine Old Muscatel
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ANTROJI MEDALIO PUSĖ
Vilniaus operos solisto Virgili

jaus Noreikos gastrolės Kanadoje ir 
JAV išeivijos lietuvių buvo sutiktos 
dvejopai: vieni džiaugėsi koncertais 
kaip lietuvio dainininko pasiektais 
laimėjimais dainos meno srityje, kiti 
juose jžiūrėjo kompartijos paslėptą 
motyvą — išeivių skaldymą, jų poli
tinių nuotaikų “minkštinimą” Lietu
vos sovietinės okupacijos naudai. 
Kiekvienas medalis turi dvi puses. 
Antrąją pusę atskleidė “Tiesos” 276 
nr. paskelbtas sovietinio TASSo ir 
susovietintos ELTOS lapkričio 24 d. 
pranešimas iš Niujorko apie Sovie
tų Sąjungos atstovybėje prie Jung
tinių Tautų surengtą “socialistinių 
šalių draugystės vakarą”. Jame ra
šoma: “TSRS nuolatinio atstovo prie 
SNO (Suvienytų Nacijų Organizaci
ja, V. Kst.) J.Maliko kvietimu va
kare buvo Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Kubos, Lenkijos, Mongolijos, 
Rumunijos, taip pat Baltarusijos ir 
Ukrainos TSR nuolatiniai atstovai 
prie SNO, diplomatai ir Generalinės 
Ansamblėjos XXIII sesijos delegaci
jų nariai. Draugystės vakare buvo 
Lietuvos TSR atstovai, žurnalistas 
Albertas Laurinčiukas papasakojo 
socialistinių šalių diplomatams, su 
kokiomis pergalėmis Lietuva pasi
tinka savo šlovingą jubiliejų — pro
letarinės revoliucijos respublikoje 
50-metį. “Šią šventę lietuvių tauta 
pasitinka su didelėmis mokslo, kul
tūros ir ekonomikos pergalėmis tik 
todėl, — pasakė Laurinčiukas, — 
kad mes pasirinkome socializmo ke
lią”. Vakaro dalyviams koncertavo 
Lietuvos TSR liaudies artistas, Lie
tuvos TSR Valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro solistas Vir
gilijus Noreika. Vakaro pabaigoje 
buvo patiektas kokteilis. Tada įvy
ko draugiškas pasikalbėjimas.” Taip 
skamba skaitytojams sovietų okupuo- 
toj Lietuvoj pateiktas pranešimas. 
Koncertuodamas Niujorke, V. Norei
ka vėl turėjo susitikti su pernai jį 
Kanadoje lydėjusiu politruku A. Lau- 
rinčiuku, kuris, matyt, ir bus sugal
vojęs šią propagandinę paslaugą so
vietų ambasadoriui J. Malikui kaip 
sovietirZo laikraščio “Moscow News” 
korespondentas. Mums šis koncer
tas dar kartą patvirtina seniai žino
mą faktą, kad sovietinėje santvar
koje menas turi tarnauti komparti
jos propagandai.

“MISS DIALEKTOLOGIJA 1968” 
“Gimtojo Krašto” pranešimu, Vil

niaus universiteto dialektologai su
rengė nuotaikingą vakarą, kurio me
tu buvo išrinkta “Miss dialektologi
ja 1968” trečio kurso lituaniste Da
nutė Puodytė. Pavadinti ją grožio 
karalaite būtų perdrąsu, nes rinkė
jai galėjo paklausyti dėstytojo A. 
Girdenio patarimo: “Vyrai, prisimin
kite: iš gražaus veido košės nevirsi, 
“mis dialektologija 1968” turi būti 
gabi ir galvota...” Gabumus turėjo 
vadėti nustatyti atsakymai i mįsles, 
kaip pvz. “ūsai kaip katės, kniaukia 
kaip katė, bet ne katė”. Vakarą pa
įvairino tarmiško šnekėjimo ir pa
sakojimo varžybos visiems studen
tams.

V. KRĖVĖS TĖVIŠKĖ
Inž. B. Vertelka “Literatūros ir 

Meno” 47 nr. nusiskundžia, kad Lie
tuvos plentuose daug kur trūksta 
rodyklių nukreipti keleiviams bei tu
ristams į žymiąsias vietoves: “Pavyz

LONDON, ONT.
KALĖDŲ EGLUTĖ Londono ir 

Mount Brydges vaikučiams įvyks 
par. salėje, 1414 Dundas St. W., 
gruodžio 22, sekmadienį, 5 v.p.p. Ga
li dalyvauti visi minėtų apylinkių 
vaikai. Rengia Simono Daukanto var
do vietininkija ir šeštad. mokykla.
Kilus neaiškumui, kreiptis į parengi
mo vadovus: vietininką M. Chainaus- 
ką tel. 455-3428 arba į mokyklos ve
dėją L. Eimantą tel. 451-9359.

BENDROS KŪČIOS įvyks parapi
jos salėje gruodžio 24, antradienį, 
8.30 v.v. Rengia K. L. Katalikių Mo
terų Dr-jos skyrius, vad. p. Daniliū- 
nienės. Prašoma iš anksto užsirašyti 
pas p. Daniliūnienę 438-7694 arba 
pas p. Gudeliene 451-8148. Londoniš- 
kiai bendras Kūčias yra labai pamė
gę. ir todėl pavėlavusiems gali ne
būti vietos. Be to, šeimininkėms yra 
būtina iš anksto žinoti dalyvių skai
čių. Tad paskubėkite užsiregistruoti. 
Po Kūčių bus Bernelių Mišios.

KALĖDŲ PAMALDŲ TVARKA: 
Kūčių naktį — Bernelių Mišios 11.30 
v.; pirmą Kalėdų dieną — Mišios 9 
v.r. lietuviams, 10 v. latviams; 11 v. 
r. Mišių nebus. Antrą Kalėdų dieną 
— 10 v.r. Klebonas kviečia visus di
džiojoje Kristaus šventėje dalyvauti.

P. KUZMIENĖ, aktyvi KLK Mo
terų skyr. narė, yra gydoma Šv. Juo
zapo ligoninėje. Linkime sveikatos.

VEIKLI LIETUVIŠKA ŠEIMA — 
naujas Londono laimėjimas. Norėda
mi tai atžymėti, londoniškiai susi
rinko pasveikinti Danutės S. ir Eu
genijaus Bliskių, neseniai sukūrusių 
šeimos židinį. Jungtuvių apeigas at
liko kun. B. Pacevičius. Po jų įvyko 
trumpas priėmimas parapijos salėje 
organizacijų vadovų ratelyje, o po 
to jaunieji ir jų palydovai išvyko j 
Torontą, kur įvyko puošnios vestu
vinės vaišės. Jaunavedžiams grįžus į
Londoną, surengta čia aprašoma po- 
xestuvinė staigmena, kurioje dalyva
vo apie pusšimtis aktyvesnių londo- 
r iškių.

Jaunoji — Danute Sofija Angai- 
tj te maždaug prieš pusantrų metų

džiui, keliaujant iš Kauno ar Vil
niaus į Merkinę, pravažiuojame Vin
co Krėvės-Mickevičiaus tėviškę — 
Subartoms. Jei čia kabėtų rodykime 
lenta, tai jo tėviškėje įrengtą mu
ziejų aplankytų ne tik specialiai ten 
vykstą turistai, bet ir daug žmonių, 
pravažiuojančių šiuo plentu...* B. 
Vertelką “Tiesos” 277 nr. papildo 
kauniečio Voldemaro Mikalausko re
dakcijai atsiųstas laiškas: “Daug lan
kytojų atvyksta į Subartoms, į lietu
vių klasiko V. Krėvės-Mickevičiaus 
tėviške, pamatyti steigiamą rašytojo 
memorialinį muziejų, išvysti senų 
žmonių padavimų apdainuotas vieto
ves. Atvyksta... ir klaidžioja miške, 
kol galų gale suranda Krėvės “šiau
dinę pastogę”. Į ją tiesiamas naujas 
kelias, tačiau jis dar nebaigtas. Ne
jaugi taip sunku padaryti pakelėje 
rodyklę? Rašytojo muziejaus kieme 
stūksto klevo kamienas su M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos auklėti
nių išpiaustytu rašytojo bareljefu. 
Nuo lietaus ir saulės jis skeldėja, o 
seniai jau ketinamo įrengti apsau
ginio gaubto vis dar nėra.”

KAI KAMINAS SUGRIŪVA
“Tiesos” koresp. A. Prokapas lap

kričio 14 d. laidoje pasakoja raudo
nųjų plytų problemą Utenos rajone. 
Kolchozininkai prašo parūpinti ply
tų sugriuvusioms krosnims ir kami
nams atstatyti rajono gamybinės že
mės ūkio valdybos statybos reikalų 
vadovą drg. Karnuševičių, o jis juos 
ragina kreiptis Į kolchozų valdybas, 
nes plytų nepakanka naujiems pa
statams: “šiemet rajono kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose statoma 75 
gyvenamieji namai (iš to skaičiaus 
30 perkeliamų iš melioruojamų plo
tų). Jų statybai reikia maždaug dvie
jų milijonų silikatinių, apie 900 
tūkstančių akytų plytų ir mažų ma
žiausia 225 tūkstančių raudonųjų 
plytų krosnims, dūmtraukiams ir tt. 
Šiferio, cemento ir silikatinių ply
tų statyboms beveik pakanka, bet 
labai stinga raudonųjų plytų. Fondai 
patenkina 66 procentus poreikių, bet 
gaunama tik dešimtoji šių fondų da
lis. Kaip beskaičiuotum, o 67-iuose 
namuose ir 75-kių statomų Įkurtuves 
teks atidėti vėlesniam laikui...” 
Utenos rajone dar tebėra 7.000 vien
kiemių, apie 1.500 privačių namų 
Utenoje. Krosnių remontui kasmet 
reikėtų daugiau kaip milijono rau
donųjų plytų, kurių gamybos pla
nuotojai neįstengia parūpinti: “Be
lieka pridurti, kad per pastarąjį de
šimtmeti plytų šiems tikslams nebu
vo skiriama. Ir ne todėl, kad uteniš
kiai planuotojai būtų beširdžiai, o 
todėl, kad skirti tikrai nėra iš ko — 
neužtenka statyboms. Žmonės suka
si, kaip kas išmano. Vieniems pa
deda kolūkio valdyba (ir paskui už
trunka gamybinių pastatų statyba), 
kiti vyksta i kitas respublikas, treti, 
kaip sakoma, ieško plataus skverno. 
Taip vargsta kaimiečiai...” A. Pro
kapas konstatuoja: “Plytų stokoja ir 
Ukmergėje, ir Molėtuose, ir Ignali
noje, ir kitur.”

NAUJAS PARKAS
Veterinarijos gvdytojo Povilo Šlei- 

kaus iniciatyva Ukmergėje, prie ko
vos su gyvulių ligomis stoties, įren
giamas parkas, čia jau pasodinta 
apie 1.000 baltųjų eglių, klevų, beržų 
ir dekoratyvinių krūmų.

V. Kst.

atsikė]ė Londonan iš Toronto, kur 
ji labai aktyviai reiškėsi organizaci
niame darbe: buvo apyl. v-bos narė, 
“Aušros” sporto klubo v-bos narė ir 
sporto vadovė, “Varpo” choristė ir 
v-bos narė, skautė, šeštad. mokyklos 
mokytoja ir jos choro bei taut, šo
kių vadovė, parapijos choro dalyvė, 
pareigūnė įvairiose stovyklose etc. 
Dabar ji mokytojauja ir vakarais 
lanko universitetą — geografijos ant
rąjį kursą. Jaunasis — Eugenijus 
Bliskis Londonan atvyko 1959 m. 
rugsėjo mėn. iš Lietuvos, čia jis — 
“Baltijos” ans. dirigento pavaduoto
jas ir ansamblio seniūnas, “Tauro” 
greičiausias krepšininkas ir v-bos na
rys. par. choro dirigento pavaduo
tojas, Simono Daukanto vietininki- 
jos adjutantas, skautas vytis, vyr. 
skiltininkas, nekartą buvęs vasaros 
stovyklos viršininko pavaduotoju, ak
tyvus vaidyboje etc. Atliekamu lai
ku studijavo muziką, o dabar lan
ko antrą kursą inžinerijos fakultete. 
Abu jaunavedžiai gimę Tauragėje ir 
pirmą sykį susitiko prieš pusantrų 
metų Londone. Abu išskirtinai veik
lūs, abu laisvai ir be akcento kalba 
lietuviškai! Tad ir nenuostabu, kad 
londoniškiai šiai jaunai porai skyrė 
ypatingą dėmesį ir susirinko jų pa
gerbti. Pasakyta daug gražių kalbų, 
iškeliančių jų veiklumą ir išreikšta 
daug nuoširdžių linkėjimų. Si buvo 
turbūt pirmoji jaunavedžių pora 
Londone, gavusi tiek daug ir tokių 
vertingų dovanų iš visai svetimų 
žmonių. Tai buvo ženklas, kad lon
doniškiai juos priima atvira širdimi 
ir linki jiems kuo laimingiausio gy
venimo. Ką pasėjo — tą pjovė: jie 
stengėsi duoti visuomenei, o ši pa
rodė tiems didelį nuoširdumą. Už 
staigmeną, gausias bei vertingas do
vanas ir parodytą nuoširdumą jaut
riu žodžiu padėkojo abu jaunavedžiai.
Jaunoji žadėjo atsilyginti Londono 
visuomenei įsijungimu i organizaci
ni darbą: Tad daug* saulėtų dienų 
šeimoje ir našaus darbo moksle ir 
visuomeninėje veikloje! D. E.

J NAUJUJU METU SUTIKIMA31 v
Ji š. m. gruodžio 31 d. St Denis salėje
J (Lake ir Carlton gatvių kampas)
S S SALĖ BUS ATIDARYTA JAU NUO 8 v.v.

PROGRAMOJE: 12 vai. — LB St. Catharines apylinkės pirmininko žodis, Tautos himnas, 
pritariant orkestrui, Šampanas ir daina “Pakelkime taurę linksmybės”, muzika Verdi. 
Veiks bufetas su įvairiais gėrimais ir užkandžiais. Gražių fantų loterija.

Rengėjai maloniai kviečia visus St. Catharines ir apylinkės lietuvius atvykti ir kartu už- 
baigti šiuos Laisvės Kovos Metus ir linksmai sutikti 1969-tuosius.

S Pensininkams ir studentams įėjima s— už pusę kainos.
Rengėjams būtų didelis palengvinimas, jei visi įsi gytų bilietus kiek galint anksčiau.

SLA 278 kuopa ,

® HAMILTON
TAUTOS FONDAS surengė sėk

mingą priešadventinį balių. Tai bu
vo naujo pobūdžio parengimas, ir 
tie, kurie jame dalyvavo, išsinešė 
geriausius prisiminimus. Vakaras 
Tautos Fondui davė apie $300 pel
no. Visiems labai patiko iš Toronto 
solistė J; Sriubiškienė, vietinės me
no pajėgos V. Paulionienė ir B. An
tanaitienė, labai geri loterijos fan
tai, Alf. Šilinsko parinkta muzika, 
jaukiai išdekoruota salė ir įvairus 
maistas. Loteriją gerais fantas pa
rėmė: J. Didžbalis, p. Zabulionienė, 
dr. A. Gailius, A. Liaukus, VI. Ky
bartas ir E. Galinis. Tautos Fondas 
yra labai dėkingas par. klebonui, ku
ris nemokamai tam vakarui davė sa
lę, ir p. Jonikienei su p. Vengrie
ne, kurios talkino bufetą paruošiant.

KAM VARGTI su kalėdinių kor
telių siuntimu? Savo draugus šiemet 
gali įtikinti, kad nesi užmiršęs iš
siųsti glėbį banalių linkėjimų, bet 
tą pinigų sumą paskyręs kilniam 
tikslui — tautos reikalams. Tie au
kotojai bus skelbiami lietuviškoje 
spaudoje. Skambinti K. Mileriui LI 
5-4058. T. F. valdyba

DELHI-TILLSONBURG. ONT.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ gražiai 

paminėta lapkričio 23 d., 7 v.v., Del
hi lenkų salėje. Minėjimą pradėjo 
D. L. K. Gedimino šaulių kuopos 
pirm. Stepas Jakubickas ir paprašė 
įnešti vėliavas. Lietuvių tautinę ir 
šaulių vėliavas į scena įnešė unifor
muoti kuopos šauliai. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. S Jakubickas, ani- 
būdinęs šventės reikšmę, priminė se
nosios Lietuvos karius, kurie ginda
mi Lietuvą, jos ribas buvo nutiesę 
nuo Baltijos jki Juodosios jūros. 
Pereidamas prie 1918-19 laisvės 
kovų metų, pasakė, jog mūsų sava
noriai, šauliai ir kariai, būdami ne
gausūs ir menkai ginkluoti, bet ap
sišarvoję D. L. K. Gedimino kovos 
šūkiu “Neklausk kiek priešų, bet 
kur jie”, sumušė lenkus prie Šir
vintų ir Giedraičių, bermontininkus 
prie Radviliškio, o rusus bolševikus 
nubloškė net už Dauguvos. Kalbėto
jas jautriais žodžiai prisiminė ir vė
lesnius Lietuvos gynėjus — partiza
nus. kurie didele drąsa ir nepaoras- 
tu heroizmu gvnė Lietuvą nuo rau
donųjų imuerialistų okupacinio te
roro. Baigdamas savo žodį, kalbėto
jas pakvietė atsistojimu pagerbti žu
vusius už Lietuvos laisvę. Pagerbus 
žuvusius, svečias iš Toronto A. Sut- 
kait’s paskaitė šventei pritaikyta ei
lėrašti. Menine dalį labai gražiai at
liko Londono lietuvių ansamblis 
“Baltija”. Sekmadienį, lapkričio 24, 
šauliai su vėliavomis dalyvavo lietu
vių bažnyčioje pamaldose, kur ta 
proga kuonos garbės šaulys kun. 
klebonas dr. J. Gutauskas pasakė 
šventės rimčiai pamokslą. Pasimels
ta už žuvusius kovose ir Lietuvos
išsilaisvinimą. Šventės paruošime 
darbu ir savo kepsniais talkino šau
lės moterys. Už tai joms kuopos va
dovybė visuomet yra dėkinga. S. J.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS SKY
RIUS atšventė savo dešimtmetį poe
zijos ir muzikos vakaru. Mokyklos 
vaikai deklamavo A. Baranausko. F. 
Kiršos. Putino ir Armono kūrinius, 
sesutės Norkutės paskambino duetą 
pianinu: J. Rimkus įspūdingai pa
dainavo pora liaudies dainų ir arija 
iš operos “Pikų Dama” Čaikovskio. 
Jam akompanavo V. Garnelienė. Su
sirinkę tautiečiai stebėjosi skyriaus 
pirmininkės sugebėjimu berti statis
tinius duomenis apie skyriaus veiklą 
kaip iš rankovės, nesinaudojant jo
kiais užrašais. O pasigirti skyrius turi 
kuo: surengta 15 paskaitų, kurias 
skaitė: E. Kairienė, Iz. Matusevičiū
tė, dr. Matukas, p. Kubilienė, R. Ma- 
tukaitė, dabartinė pirm. p. žiogie- 
nė, p. Vytienė, V. Judzentavičiūtė. 
M. Katiliškis, p. Vindašienė. dr. J. 
Matulionytė, V. Garnelienė. Surengti 
minėjimai 70 metų kun. Rickaus, 35 
metų kunigystės kun. dr. Gutausko, 
prisidėta prie kun. dr. Gaidos 25 
metų kunigystės sukakties ruošimo. 
Surengtas K. Donelaičio minėjimas; 
padėta ruošti Vas. 16 minėjimai, su
rengtos dvejos Joninės, kasmet ruo
šiamas Motinos Dienos minėjimas ir 
Velykų bobutės atsilankymas. Ruo
šiamos agapes. Užgavėnių baliai, N. 
Metų sutikimai. Suruoštas spaudos 
balius, du kartūno baliai, kaukių ba
lius. keli šokių vakarai, vaidinimas, 
keliolika vakarienių, pietus, loteri
jos. Skyrius rinko aukas Tautos Fon
dui ir jstojo nariu j Lietuvių Fondą. 
Kas sekmadienį žiemą ruošia kavą 
ir sumuštinius parapijos salėje. Sky
rius niekada neprašė aukų savo veik-

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS. KLB 
Hamiltono apylinkės v-ba ruošia šių 
metų paskutinį parengimą" — Naujų 
Metų sutikimą Jaunimo Centre, jau
nimui — parapijos salėje. Valdyba 
kviečia visus tautiečius dalyvauti. 
Rasite gražią muziką, malonią lietu
višką nuotaiką. Nė vienas nelikite 
namuose, nes visi keliai veda į Jau
nimo Centrą. Muzika — nuo 8.30 
v.v., salė atidara nuo 7 v.v. iki 2 v.r. 
Bilietus prašome įsigyti pas valdy
bos narius. Suaugusiam įėjimas ir 
6 stikliukai degtinės — $8, studen
tui be degtinės — $2.50, jaunesnio 
amžiaus asmenims parapijos salėje 
— $1. Apylinkės valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju: dr. A. T. Gai
liui už tokį gerą, rūpestingą gydymą 
ir už pašaukimą geru specialistų; 
V. B. Rauckiams už atsiųstas pui
kias gėles; už dažną lankymą ligo
ninėje — A. Babeckienei, p.p/Leš- 
čiams, A. Morkov, p.p. Tomasik ir 
p.p. Olszewski.

Viktorija Jagučanskienė

lai. Surinktus pinigus už pobūvius 
paskirstė: Delhi liet, bažnyčiai ir 
parapijai $90, nupirko arnotą, už
tiesalus, monstranciją, virtuvės reik
menis. apsodino medeliais ir gėlėmis 
bažnyčią, pačios tvarkė bažnyčią; au
kojo koplyčiai Romoje $25. Šiluvos 
koplyčiai Vašingtone $10: “Tėviškės 
žiburiams” $160. “Moters” žurnalui 
$280. Delhi parapijos knygynui $155. 
saleziečiu gimnazijai Italijoje $50. 
Vasario 16 gimn. $110, šeštadieninei 
mokyklai $180. sporto klubui $70. 
jaunimo kongresui $20, “Gyvataro” 
išvykai į Prancūziją $10. Išsiųsta 
daug drabužių į Suvalkų trikampį. 
Lietuviu Namams Tillsonburge auko
jo $5. dr. A. Šapokos paminklui $10, 
Vokietijos lietuvių maldaknygėms 
$5. Per 10 metų aplankyta apie 300 
ligonių, sušelpta kelios neturtingos 
šeimos, padėta mokslą einantiems 
jauniems žmonėms. Skyrius surengė 
lietuviškų išdirbinių parodėle Sim
coe: dalyvavo tautų pasirodyme su 
tautiniais drabužiais Delhi: dirbo 
Cancer Socmtv ir Church Society 
naudai. — KLK Moterų Dr-jos cent
ro valdybos pirm. dr. O. Gustainie
nė centro ir iškilmėje dalyvavusių 
Sv. Jono Kr. parapijos sk. pirm. V. 
Ottienės bei Prisikėlimo par. skyr. 
pirm. A. Kuolienės vardu palinkėjo 
skyriui geros sėkmės ir ateityje. Svei
kino ir Bendruomenės pirm. n. Ru
dokas. šaulių vadas Stp. Jakubickas. 
narapijos komiteto pirm. p. Stra- 
domskis. Londono skyriaus pirm, 
p. Daniliūnienė, Hamiltono sk. pir
mininkė p. Rakštienė linkėjo sėk
mės ir stebėjosi Delhi skyr. nu
veiktais darbais.

LABAI GAUSUS tautiečių būrys 
lapkričio 30 d. susirinko naujame 
Saliutės ir Prano Pargauskų name 
palinkėti sėkmės. Visi stebėjosi, kaip 
juodu, pradžioje nemokėdami kalbos, 
neturėdami pinigų ir jokio supra
timo kaip auginti tabaką, taip suma
niai tvarkėsi, kad dabar turi jau ke
lis ūkius ir pasistatė nepaprastai gra
žų, didelį namą. Jiems buvo įteikta 
dail. Dagio graži medžio skulptūra.

DELHI LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE 
gruodžio 1 d. susirinkę žmonės buvo 
sukrėsti jų mylimo klebono kun. dr. 
Gutausko sunegalavimu. Jis nebega
lėjo užbaigti pamaldų, ir žmonės

KNIPUT RM,°& rlHIUn I TELEVISION
: . SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

i • 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 
I patefonus ir kt.
Į Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

St. Catharines, Ont.
IŠRINKO KOMITETĄ. Lapkričio 

30 d. Juozo Satkaus iniciatyva buvo 
sušauktas vietos lietuvių pasitarimas 
pirmajam ir paskutiniajam Lietuvos 
prezidentui Antanui Smetonai pami
nėti. Susirinkusieji sumanymui pri
tarė ir išrinko komitetą iš 12 asme
nų, o vykdomąjį komitetą — iš pen
kių. Į pastarąjį įėjo: J. Satkus — 
pirm., S. šetkus — vicepirm., A. 
Gverzdys — sekr., A. Šetkus — rei
kalų ved. ir J. Alonderis — ižd. Su
sirinkę nutarė paminėjimą ruošti kuo 
iškilmingiausiai. Po minėjimo numa
toma surengti visiems dalyviams 
pietus. Visa tai įvyks šeštadienį, o 
sekmadienį — iškilmingos pamaldos 
su visų organizacijų vėliavom, vai
niko padėjimu ant paminklo. Numa
tyta pakviesti žymius mūsų tautos 
veikėjus Kanadoje.

NAUJA SKAUTAMS REMTI val
dyba išrinkta gruodžio 1 d., senajai 
baigus gražiai atliktą metų darbą. 
Naujos valdybos sudėtis: S. Šetkus 
— pirm., J. Skeivalas — vicepirm., 
A. Viskosas — ižd. Du nariai, pa
prastai skiriami iš Wellando, dar nė
ra žinomi. Naujoji valdyba jau už
sakė Merritono salę 1969 m. Joni
nėms. tariasi su Hamiltono “Gyvata- 
ru”, parapijos choru, su Londono ir 
Toronto tautinių šokių grupėmis. Nu
matomą surengti vieną pačių di
džiausią Joninių švenčiu. Kor,

PADĖKA
L. V. S. “Ramovės” vietinio sky

riaus valdyba kariuomenės 50 me
tinių atkūrimo sukakties minėjimo 
proga, kuris įvyko lapkričio 16 d., 
dėkoja visiems prisidėjusiems prie 
parengimo.

Dėkui kun. B. Mikalauskui, OFM, 
už invokaciją, kūrėjui-savanoriui. ne
priklausomybės kovų dalyviui J. Vi- 
liušiui už paskaitą, Hamiltono para
pijos chorvedžiui A. Paulioniui ir 
chorui, loterijos rengėjoms p.p. B. 
Jokūbonienei, O. Vilbikaitienei, pa
dovanojusiems fantus — kun. B. Mi
kalauskui, OFM, p. p. Vitauskams. 
Polgrimams. Dauginams, Bieliūnams. 
Adomynui: paaukojusiems loterijai 
staliukus — p.p. Alonderiams, Rad
vilams. A. Visockui, A. Zosinui; už 
baro tvarkymą — J. Šarapnickui, L. 
Merkeliui, K. Vilbikaičiui, J. Grigui; 
už vaišių stalo paruošimą — p.p. O. 
Šukienei, Kafisonovienei. Skeivelie- 
nei, Polgrimienei: už paaukotas gė
les — p.p. Skeivelams ir Meškaus
kui; už gėlių įteikimą chorvedžiui — 
p-lei Dainoraitei; už drabužinės tvar
kymą — skautams. Dėkojame už pa
maldų atlaikymą sekmadienį bei 
šventei pritaikytą pamokslą — kun. 
B. Mikalauskui, OFM, už grojimą 
vargonais — p-lei Gverzdytei, už da- 
lyvavima su vėliavomis — vėliavne- 
š;ams. Pagaliau dėkojame visiems 
šventės dalyviams už pasiaukojimą 
mūsų visų mylimai Tėvynei.

Ant. Šukys, valdybos pirmininkas

Nėra ko baimintis dėl 

dirbtinių dantų 
slysčiojimo

Nebūgštaukite, kad dirbtiniai dantys gali 
atsipalaiduoti, išklibti ar iškristi kaip tik 
nepatogiu laiku. Didesniam saugumui bei 
patoaumui užbarstykite truputį FASTEETH 
art jūsų dibtinių plokštelių. FASTEETH lai
kys dirbtinius dantis tvirčiau. Galėsite leng
viau valgyti. Jokio kaučuko ar gumos sko
nio. Nebus lokio "dantų plokštelių" kvapo. 
Gerai pritaikinti dirbtiniai dantys yra bū
tinybė sveikatai. Reguliariai eikite pas savo 
dantistą. Reikalaukite FASTEETH visose vais
tinėse.

skirstėsi namo su baime širdyje dėl 
jo sveikatos. Dabar kun. dr. J. Gu
tauskas gydosi namie. Kor-ė

J. A. Valstybės
KUN. ALFONSAS LIPNIŪNAS IR 

ANTANAS ŠAPALAS, Stutthpfo ka- 
ceto kankiniai, palaidoti Pucko kapi
nėse, Lenkijoje, vienas šalia kito. 
Pagal ano meto sąlygas buvo ant jų 
kapų uždėti cementiniai antkapiai ir 
kryžius, kurie per 24-ius metus lie
taus ir vėjo yra gerokai aptrupinti. 
Vietiniai gyventojai sutinka pasirū
pinti naujų paminklų pastatymu. Tą 
reikalą apsiėmė tvarkyti P. Narutis. 
Norintieji prie jų paminklo atnauji
nimo prisidėti pinigine auka prašo
mi ją pasiųsti: P. Narutis, 6441 So. 
Washtenaw, Chicago, Illinois, 60629, 
USA.

LOTERIJA. Lietuvos Atstatymo 
Penkiasdešimtmečio Jungtinis Finan
sų Komitetas, vadovaujamas prel. J. 
Balkūno, praneša visuomenei, kad 
lietuvių dailininkų paaukotų kūrinių 
loterija įvyks š.m. gruodžio 29 d. lie
tuvių parapijos salėje Maspethe, Niu
jorke. Ta proga JF Komitetas pra
šo visus Įsigijusius šios vertingos lo
terijos bilietų šakneles su pinigais 
sugrąžinti iki š.m. gruodžio 20 die
nos adresu: UNITED LITHUANIAN 
FINANCE COMMITTEE, 29 West 
57th Street, New York, N.Y. 10019, 
USA. Loterijai yra dovanoję savo 
vertingus kūrinius dauguma mūsų 
išeivijai žinomų dailininkų. Visų 30 
tapybos bei grafikos ir 2 skulptūrų 
vertė Įkainojama virš $6,000. Kas 
dar norėtų tos loterijos bilietų įsi
gyti ir tuo paremti JF Komiteto 
veiklą, malonėkite pranešti JFK duo
tuoju adresu. V. K. B.

ALTOS METINIAME POSĖDYJE 
Čikagoje bendrą veiklos apžvalgą pa
darė pirm. inž. E. Bartkus, politinės 
veiklos — dr. P. Grigaitis, organiza
cinių reikalų — T. Blinstrubas, ad
ministracinių ir genocido parodos — 
dr. V. Šimaitis ir J. Jasaitis. Į ALTą 
ją sudarančios grupės paskyrė šiuos 
atstovus: Lietuvių Katalikų Federa
cija — E. Pauraziene, A. Aleksį, 
prof. dr. J. Stuką, J. Jasaitį, L. Ja
rą. K Kleivą ir kan. V. Zakarauską; 
Socialdemokratų S-ga — dr. P. Gri
gaiti, J. Talalą, M. Gudeli, S. Mi- 
chelsoną, S. Bredes, J. Valaiti; AL 
Tautinė Sandara — St. Gegužį, M. 
Kasparaitį, dr. K. Šidlauską, J. Ku-

A. Devenienę, J. Gubinskienę ir 
Voįdvla: AL Tautinė S-ga — V. 

Abraitį, E. Bartkų, dr. S. Biežį, T. 
PJn^t-ubą. J. Jurkūną, K. Karpių ir 
A. Trečioką; Lietuvių Katalikų Su
sivienijimas — prel. dr. J. Boll, dr. 
V. Šimaitį ir V. Kvetkų; SLA — B. 
Pivariūniene. E. Mikužiūtę ir P. Dar
gi; Santara-Šviesa — L. Vėžiene, dr. 
G. Gedvilą ir dr. J. Valaitį; LK Mo
terų S-ga — G. Kaneb, O. Ivins-Ivins- 
kaitę ir E. Vilimaitę; Lietuvių Stu
dentų S-ga — Vyt. Kasniūną ir R. 
Panarą; Lietuvos vyčiai — L. Paukš
tą, J. Evans ir St. Vaikų.

LIETUVIU TAUTŽUDYSTĘS PA
RODOS išbaigimui beliko tik užra
šų išspausdinimas ir iu prilipinimas 
prie skydų. Prie ALTos veikiant 
taut*udvstės parodos komisija įieš
ko tinkamos vietos parodai išstatyti. 
Specialiai parodai rengiamas anglu 
kalba leidinys-brošiūra. Ją redaguoja 
Algirdas Pužauskas. Parodai ir jos 
leidiniui reikia daug lėšų. Todėl mie
lai laukiama iš visos lietuvių visuo
menės paramos. Aukas siųsti: Ame
rikos Lietuvių Taryba — Genocido 
paroda, 6818 So. Western Ave.. Chi
cago. Illinois 60636, USA.

MARYLAND UNIVERSITETE su 
rengtam po’itiniui simpoziumui lietu
vių dalies išIsMnn'ę padengti Ameri
kos Lietuvių Taryba paskyrė $200; 
Loyolos un-tui Čikagoje įsipareigojo 
parūpinti knygų Lietuvos klausimais 
ir paskyrė $200 rengiamam rytų Eu
ropos kraštų simpoziumui.

PETRAS P. MEDONIS, detroitie- 
tis smuikų gamintojas, šios srities 
JAV specialist!! varžybose laimėjo 
dvi antrąsias vietas — už smuiką ir 
violą. Jis yra gimęs 1892 m. Seinų 
apskr., Amerikon atvykęs 1910 m.

WORCESTER LIETUVIŲ KOLO
NIJĄ ištiko skaudi nelaimė — me
džioklėje žuvo 15 metų amžiaus Sva
jūnas Dabrila, kuriam neatsargaus 
draugo kulka pataikė į galvą. Ve
lionis buvo Šv. Petro gimnazijos 
mokinys, ateitininkas ir skautas.

DLK BIRUTĖS DRAUGIJOS Kle- 
velando skyrius gruodžio 14 d., 6 
v.v., Čiurlionio ansamblio patalpose 
rengia partizanės moteries minėjimą. 
Programoje — A. Augustinavičienės 
paskaita, skaučių tunto montažas ir 
birutiečių vaišės. Mišios už partiza
nes moteris buvo atlaikytos gruodžio 
8 d. Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu

Kredito Kooperatyve "TALKA” 
21 MAIN ST. E„ KAMB. 203. TEL 528-0511. _

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

Su Cithsrines agentūra: 75 Rolls Ase, Tėvų prancUkonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU KINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU 
įkainojimas nemokamas, kreiptis bet KVRIVO I.AIKV 

KI «MM .NCAKTE*. ONT.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN- 
GOS centro valdyba Detroite, išrink
ta pernai trejiem metam, savo po
sėdyje apžvelgė pirmaisiais metais 
nuveiktus darbus. Pirm. Vyt. Alanto 
pranešimą žadama paskelbti biulete
nyje, kuris bus išsiuntinėtas na
riams. Šiuo metu jau yra paruošta 
lietuvių, anglų ir prancūzų kalbom 
LŽS nario kortelė. Ją galima bus 
įsigyti, atsiuntus $1 ir dvi nuotrau
kas. Į LŽS centrinį skyrių, turintį 
apie 40 narių, priimti: Emilija če- 
kienė, Antanas V. Saulaitis, SJ, “Ke
leivio” red. Jackus Sonda ir kun. 
Kazimieras Žvirblis. Į garbės narius 
pakeltas žurnalistinio darbo vetera
nas Jonas Kardelis, vienas LŽS ne
priklausomoj Lietuvoj steigėjų. Prieš 
metus perimtame LŽS tuščiame ižde 
dabar jau yra daugiau kaip $300. 
Žymiausias mecenatas buvo detroi- 
tietis Mykolas Vitkus, paaukojęs šim
tinę.

Urugvajus
LIETUVIŲ MENININKŲ — A. 

Stempužienės, D. Lapinsko ir L. Ba
rausko — gastrolės Montevideo mies
te susilaukė nemažo spaudos dėme
sio. Koncertas buvo surengtas Ate- 
neo de Montevideo salėje, kurią už
pildė lietuviai, urugvajiečiai meno 
mėgėjai, spaudos atstovai bei kiti 
lietuvių bičiuliai. Apie koncertą ir 
lietuvių menininkų gastroles rašė be
veik visi dienraščiai, primindami ir 
sovietų okupuotos Lietuvos proble
mą. Svečiai iš JAV buvo parodyti 
net per du televizijos kanalus, kurių 
vienas davė pusvalandį trukusį jų 
koncertą. Montevideo lietuviai yra 
dėkingi PLB valdybai už gastrolių 
suorganizavimą.

Auštraiija
SIDNĖJAUS LIET. PLUNKSNOS 

KLUBO susirinkime pirm. V. Šlioge
ris padarė pranešimą apie ateities 
veiklą, V. Kazokas skaitė paskaitą 
“Revoliucijų reikšmė žmonijai”.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMUO
SE pirmąjį pasirodymą surengė Vy
to Straukaus naujoji tautinių šokių 
grupė, žiūrovams pateikusi Subatė
lę, Gyvatarą, Audėjėlę, Kubilą, Ke
purinę ir Blezdingėlę. Ta pačia pro
ga buvo surengta ir jaunųjų talen
tų programa, kurią atliko pianistai 
J. Mockūnas, G. Straukaitė, R. Biels
kytė, deklamatorės L. Rudzinskaitė, 
J. Juciūtė, J. Vitkūnaitė ir akordeo
nistė L Paškauskaitė. Tautinių šokių 
apžvalgą padarė šios srities specia
listė p. Baronaitė-Grėbliūnienė. Anks
čiau Adelaidėje veikė Br. Lapšienės 
paruošta ir vadovaujama vyresniųjų 
tautinių šokių grupė, kuri iširo po 
ilgų metų darbo. Jaunuosius šokėjus 
dabar subūrė V. Straukas.

PLIAS KANBEROS skyrius, įsteig
tas 1967 m., turi aštuonis inžinie
rius — pirm. N. Volką, sekr.-ižd. R. 
šilinį, narius A. Genį. V. Genį, R. 
Katauską, K. Makūną, R. švedą ir 
E. Vaz.

LIETUVIŲ NAMUOSE LIDCOM- 
BE buvo surengtas baltiečių šachma
tininkų individualinis žaibo turny
ras. Pirmoji aštuonių pajėgiausių žai
dėjų grupė varžėsi dėl pereinamo
sios Baltijos kraštų trijų sostinių 
taurės, kuri teko nė vienos partijos 
nepralaimėjusiam estui W. Poder. 
Antrą vietą laimėjo J. Dambrauskas, 
trečią — V. Patašius, 1961 ir 1966 
m. surengtų turnyrų buvęs čempio
nas. Antrosios grupės 12 dalyvių ko
vojo dėl sporto klubo “Kovas” įsteig
to šachmatų skydo, šios grupės čem
pionu buvo pripažintas kovietis V. 
Augustinavičius, iš 11 partijų surin
kęs pusdešimto taško.

Vokietija
ZIGMANTAS LEVICKAS, gimęs 

1918 m. Panevėžyje, mirė vienoje 
Kcelno miesto ligoninėje. Į Koelno 
Bruder Klaus kapines velionį palydė
jo būrelis lietuvių ir iš Miunsterio 
atvykęs kun. Konstantinas Gulbinas. 
Visais velionį liečiančiais reikalais 
prašoma kreiptis į Vokietijos LB 
Bonn-Koeln apylinkės sekr. M. R. 
Kiužauską, 5 Koeln-Hohenhaus, Von- 
Ketteler-Štr. 18, W. Germany.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS dailės 
mokytojas A. Krivickas nuo šių 
mokslo metų pradžios kiekvieną sek
madienį rengia apžvalgines dailinin
kų darbų reprodukcijų parodėles. 
Gimnazijos mokiniai jau turėjo pro
gą susipažinti su Rembrandto, K. 
šklėriaus, S. Dali, M. K. Čiurlionio 
kūryba. Sekančių parodėlių temos — 
gamtovaizdis lietuvių tapyboje, im
presionizmas, lietuvių grafika ir ba
rokas.

AngSti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi salygo* 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas Indėlių saugumas



ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAPOS

PADĖKOS ŠVENTES savaitgalis 
Čikagoje pasižymėjo keliais didesnio 
masto parengimais. Lapkričio pasku
tinėmis dienomis buvo susirinkę S. 
Amerikos lietuviai studentai, kurie 
čia turėjo metinį suvažiavimą. Taip 
pat įvyko ir lietuvių teatralų pasi
rodymai pirmame teatrų festivalyje. 
Lietuvių Studentų Sąjungos suvažia
vimas šiemet nebuvo gausus. Už tai 
teatro festivalis sutraukė gana daug 
dalyvių. Iš viso čia pasirodė 6 teat
riniai vienetai — apie 100 aktorių ir 
beveik 4,000 žiūrovų. Jaunimo Cent
ro salė per 6 spektaklius buvo arti
pilnė. Publikai įdomiausia buvo pa
matyti Los Angeles dramos sambūrį, 
kuris atkeliavo tūkstančius mylių. 
Be jo dar buvo atvykusi Hamiltono 
dramos mėgėjų grupė, Detroito ir 
Klevelando vaidintojai. Du vienetai 
buvo iš Čikagos. Buvo paskirta įvai
rių premijų. Už geriausią pastatymą 
S500 premiją nutarta padalinti pu
siau Klevelando ir Los Angeles vai
dintojams. Iškiliausiais aktoriais pri
pažinti Albinas Stasevičius ir Danu
tė Jankienė. Geriausius kostiumus 
turėjo Hamiltono teatralai, o deko
racijas — Los Angeles vienetas. Ge
riausieji aktoriai ir vienetai buvo 
pristatyti festivalio baigminiame po
būvyje, kur juos išrinko speciali 
vertintojų komisija.
• • •

“CHICAGO TRIBUNE” dienraščio 
gruodžio 2 d. laidoje laiškų skyriu
je buvo įdėtas Norio Shioura laiškas, 
aiškinantis lietuvių kalbos vertę bei 
svarbą. Autorius primena lietuvių 
kalbos senumą ir rašo, jog ji yra 
“tikras lobis studijuojantiems indo
europiečių kalbas”. Taip pat jis pa
žymėjo, kad lietuvių kalba nėra mi
rusi — ja kalba apie 5 mil. žmonių 
Lietuvoje ir išeivijoje. Esą apie 150.- 
090 lietuvių kilmės žmonių gyvena 
vien tik Čikagos apylinkėse. Auto
rius, be to, pateikia sugestiją, esą 
būtų gera, jei lietuvių kalbos pamo
kos būtų dėstomos Čikagos viešose 
ir privačiose gimnazijose, kuriose 
kalbinius gabumus turintieji moki
niai galėtų prieiti prie indoeuropie
čių kalbų lobyno. — Tos pačios die
nos “Chicago Tribune” moterų sky
riuje įdėtame kalendoriuje, kur 
kiekvienai savaitės dienai pateiktas 

įdomiausias tos dienos parengimas 
ar užsiėmimas, gruodžio 8 d. yra siū
loma nueiti į Balzeko Lietuvių Kul
tūros muzėjų pasižiūrėti lietuviškų 
kalėdinių papuošalų parodos. Nuro
domas adresas ir lankymo valandos. 
• • •

KALĖDINIS METAS prasidėjo 
gruodžio 1 d. šventiniu paradu di
džiausia miesto gatve — State Street. 
Šiemet Kalėdų senelis buvo sutiktas 
sniego. Parade buvo ir 7 gyvieji pa
veikslai, vaizduoją kalėdines nuotai
kas įvairiose šalyse. Pasirodė italai, 
meksikiečiai, lenkai, vokiečiai, mo- 
raviečiai, danai ir lietuviai. Lietuvių 
vežime šoko “Ateities” taut, šokių 
grupės šokėjai, kurie tikrai turėjo 
vikriai suktis, kad nesušaltų 35 o tem
peratūroje ir sniege. Paradas buvo 
ištisai rodomas per televizijos 9 ka
nalą. šimtai tūkstančių žmonių tele
vizijoje matė ir lietuvius šokėjus. 
• • •

GRUODŽIO 1 D. BUVO paskelbtas 
specialios komisijos tyrinėjimų pra
nešimas apie riaušes demokratų par
tijos konvencijos metu Čikagoje, šios 
komisijos, kuriai vadovavo Čikagos 
teisininkas Daniel Walker, nariai ap
kaltino Čikagos policiją. Esą ji el
gėsi pergriežtai malšindama neramų 
elementą, kuris iš visos Amerikos 
buvo suplaukęs į Čikagą. Šis prane
šimas sukėlė didelį susidomėjimą vi
soje Amerikoje. Knygų leidykla 
“Bantam Books” Čikagoje 345 psl. 
pranešimą išleido atskira knyga per 
4 dienas — dirbo 24 valandas per 
parą. Leidinys knygų rinkoje pasi
rodė gruodžio 4 d. Normaliai knygos 
išleidimas užima 6 mėnesius. Kadan
gi šis pranešimas yra labai aktualus, 
buvo pasistengta atspausdinti rekor
diniu greičiu.

WINNIPEG, MAN.
PARAPIJOS BAZARAS-MUGE 

praėjo su dideliu pasisekimu, gauta 
$1.721,69 pelno. Visus tris vakarus 
buvo pilna salė gerai nusiteikusių, 
duosnių žmonių. Gerą nuotaiką su
darė turtinga, pačių parapijiečių su
aukota loterija, neišsenkantis bufe
tas, skanūs valgiai, kuriuos šeiminin
kės padovanojo. Ketvirtadienį šeimi
ninkavo: J. Kuncaitienė, M. Bagdo
nienė; į stalą padavinėjo J. Bar-

Poetė Gražina Tulauskaitė Bab- 
rauskienė, kuri neseniai išleis- 
dino lyrikos knygą, ir Jonas 
Švedas, buvęs JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fondo 
pirmininkas Nuotr. E. Šulaičio

kauskaitė. Penktadienį šeimininka
vo: T. Timmermanienė, A. Balčiūnie
nė ir M. J. Januškienė; šeštadienį: 
O. Jančiukienė, F. Steponavičienė, 
L. Samulaitienė; į stalą padavinėjo 
.— I. Kazlauski ir p. Budrienė. Bu
fete dirbo — St. Surdokas ir P. 
Matveičiukas. Loterijos bilietėlius 
pardavinėjo S. Dielininkaitienė. Lo
terijos traukimą tvarkė Ev. Kala- 
sauskas. Be čia suminėtų, dar daug 
kas prisidėjo darbu, aukomis ir lė
šomis.

PAKRIKŠTYTA: Bruce Warren 
Bartnik, Sally ir Jono Bartnikų duk
relė. Krikšto tėvais buvo: Hilda 
Barkauskaitė ir John Katynski.

PALAIDOTA: lapkričio 23 d. Visų 
Šventųjų kapinėse č. Surdokas.

PRIEŠ ADVENTINIO BANKETO 
proga latvių organizacija “Dauguvos 
Vanagai” dovanojo dvi pagalvėles, 
kurias loterijos būdu laimėjo jau
noji Bagdonienė ir G. Galminienė.

NAUJŲ METŲ sutikimas įvyks 
parapijos salėje. Bus gera muzika, 
gros “senosios” Astrados muzikan
tai. Kor. .

ŠVIETIMO IR
Tautinė šeima ir savo lietu

viška mokykla svetur atsidūru- 
siems lietuviams turi išskirtinę 
reikšmę: iš tokių šeimų kyla 
busimieji mūsų bendruomenės 
nariai bei vadai, o mokykla jų 
darbą pratęsia bei papildo tau
tinio švietimo ir auklėjimo vai
siais. Tėvams ir mokytojams 
daugiausia esam dėkingi uz tai, 
kad šiandien esam sąmoningi 
savo tautos vaikai ir vieningos 
bendruomenės nariai. Laikomės 
jų padėtais dvasiniais, morali
niais ir tautiniais pagrindais.

Tačiau tiek tautinė mūsų šei
ma, tiek tautinė mūsų mokykla 
svetur susiduria su ypatingais 
sunkumais ir pavojais. Todėl 
abi reikalingos visų dėmesio, 
supratimo ir paramos. Šitai su
prasdamas, PLB III seimas, įvy
kęs 1968 m. rugpjūčio 30 — 
rugsėjo 1 Niujorke, nutarė 1969 
paskelbti LIETUVIU ŠVIETI
MO IR ŠEIMOS METAIS.

Vykdydama šį seimo nutari
mą, PLB valdyba visų kraštų 
lietuvių bendruomenes, organf 
zacijas,* parapijas, spaudą, radi
ją ir paskirus lietuvius prašo:
1. kreipti šiais metais išskirtinį 
dėmesį į lietuviškos šeimos ir 
lietuviško švietimo reikalus; 2. 
kelti bei ryškinti jų tikslus ir 
uždavinius; 3. sudaryti sąlygas 
jų darbui susipratusį, valingą 
ir veiklų lietuvi jaunuolį ug
dant.

Lietuvių švietimo ir šeimos 
metų planavimo darbai PLB val
dybos 1968 m. lapkričio 23 die
nos posėdžio nutarimu pavesti 
PLB švietimo tarybai.

darbdaviams ir darbininkams

ŠEIMOS METAI
J. Bačiūnus — pirm., St. Barz

dotas — vykd. vicepirm., dr. H. 
Brazaitis, dr. A. Butkus, M. Len
kauskienė, dr. V. Majauskas — 
vicepirmininkai, dr. A. Klimas 
— PLB kultūros tarybos pirm., 
A. Rinktinas — PLB švietimo 
tarybos pirm., A. Gailiušis — 
sekr. ir ižd.

WINDSOR, ONT.
K. L. BENDRUOMENĖS vietinės 

apylinkės metinis susirinkimas įvy
ko š.m. gruodžio 1 d. parapijos sa
lėje, dalyvaujant gražiam būriui 
vvindsoriečių. Sekantiems metams 
valdybon išrinkti — pirm. dr. C. 
Kuras, sekr. p. Zatorskis, ižd. R. 
Dumčius; kandidatai — St. Naikaus- 
kas ir Alb. Tautkevičius. Į revizijos 
komisiją išrinkti — V. Čerškus, B. 
Baleišis ir V. Pundzius. Nutarta su
ruošti šeštadieninės mokyklos eglu
tę gruodžio 15 d., 4 v.p.p., parapijos 
salėje. Būtų gera, kad dalyvautų vi
si lietuviukai, gyvenantieji Windso
re ir apylinkėse, nors jie ir nelanko 
šeštadieninės mokyklos. Kalėdų se
nelis visus apdovanos. Programą iš
pildys šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, vadovaujant mokytojai Joanai 
Kuraitei. Taipgi nutarta ruošti N. 
Metų sutikimą parapijos salėje. No
rintieji dalyvauti prašomi nedelsiant 
kreiptis į valdybos narius.

PARAPIJOS METINE VAKARIE
NĖ praėjo su dideliu pasisekimu. 
Dailininkės A. Tamošaitienės dova
notą loterijai paveikslą laimėjo p. 
Laurinavičiai, savininkai viešbučio 
Tilbury miestelyje. Korespondentė

Pranešimas

1969 m. sausio 1 dieną 12.01 valandą ryto įsigalioja naujas 
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CALGARY, ALTA
KLB Kalgario apylinkės valdyba visų šios apylinkės 
lietuvių vardu išreiškia užuojautų ANTANINAI 
STRIMAITIENEI, jos sūnui ALGIRDUI, dukroms ir 
žentams ponams RUTKAUSKAMS, LIUDAI 
ir DANUTEI bei visiems kitiems šeimos nariams šioje 
skausmo ir liūdesio valandoje netekus savo mylimo 
vyro ir tėvo JUOZO STRIMAIČIO š. lapkričio 26 d. I

Kalgario ir apyKnkės 
Liežuvių Bendruomenės valdyba

A.A. JUOZAS STRIMAITIS mirė 
lapkričio 26 d. po sunkios, skausmin
gos vėžio ligos Brooks ligoninėje. 
Velionis buvo gimęs 1892 m. Prans- 
kabūdžio km., žvirgždaičių valsč., Ša
kių apskr. Lietuvoje buvo ūkininkas. 
Atvykęs į Kanadą 1927 m. taip pat 
ūkininkavo pirmiausia šiaurės Al
bertoje, vėliau persikėlė į Brooks 
apylinkę, iš kur po kelių metų persi
kėlė į Haspero, Altą. Ten pirko ūkį- 
mišką ir po kelių metų sunkaus dar
bo padarė jį pavyzdingu ir našiu 
ūkiu. Prieš keliolika metų minimą 
ūkį perdavė sūnui Algirdui ir per
sikėlė į Brooks miestelį ir gyveno 
kaip pensininkas. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Antaniną, sūnų Al
girdą, dukras — Agutę Rutkauskie
nę, Liudą ir Danutę. Pastarosios 
taipgi ištekėjusios. Vienas brolis gy
vena Lietuvoje, antras — Brazilijo
je. Sesuo Petronė Kaniušienė gyve
na Rocky Mountain House, Alta. Ki
tos trys seserys gyvena Lietuvoje. 
Taipgi paliko — 10 anūkų ir 10 
proanūkių. Laidotuvės įvyko lapkri
čio 30 d. po gedulingų apeigų kata
likų dievnamyje. Į Brooks miestelio 

kapines velionį lydėjo ilga vilkstinė 
automobilių ir prie kapo susispietė 
didžiulė grupė tautiečių atsisveikin
ti su savo nuoširdžiu bičiuliu. Juo
zas Strimaitis buvo ramaus — links
mo būdo, susipratęs lietuvis, su visais 
gražiai sugyveno, sielojosi savos Tė
vynės likimu. Iš Kalgario miesto lai
dotuvėse dalyvavo Lietuvių Bend
ruomenės pirm. A. P. Nevada su 
ponia, p. Bielčiai, T. Andersonai, V. 
Jaugienė, V. Grigienė, P. Balsaitis 
ir J. Jauga. Tebūnie Tau, Juozai leng
va šio krašto žemė. Ilsėkis ramybė
je! Kor.

KLB KALGARIO APYLINKĖS 
VALDYBA rengia Naujų Metų su
tikimą š.m. gruodžio 31 d. Macca
bees salėje, 1113 — 5 Avė. S. W.» 
Calgary, Alta. Pradžia 8 v.v., pa
baiga — 2 v. r. Pobūvis bus “su
neštinio pobūdžio”. Valdyba išnuo
mojo svetainę ir pasamdė gerą or
kestrą. Įėjimas — šiek tiek paden
gimui išlaidų, būtent, nuomos ir or
kestro.

Visi lietuviai bei jų draugai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

Apylinkės valdyba

Kai ateina jūs eilė 
pavaišinti svečius, 
pasirinkite šviesu, 
skaidrų alų, lager 
Molson Canadian...

jis patinka 
ištisoms minioms!

Naujasis darbo normų įstaty
mas nustato minimalines nor
mas viršvalandžių, nedarbo die
nų ir atostogų atlyginimams; 
apsaugo nuo ilgų darbo valan
dų; užtikrina vienodą atlygini
mą už vienodą darbą moterims 
darbininkėms; nustato aukštes
nes minimalinio atlyginimo 
normas.

Ontario darbo normų programa 
rūpinasi visos provincijos darbo 
žmonių ekonomine gerove. Nau
jasis įstatymas sumodernina ir 
praplečia minimalinio atlyginimo 
normas bei darbo sąlygas, kad 
apsaugoti] darbininkus nuo iš
naudojimo, o darbdavius — nuo 
žalingos konkurencijos, siekian
čios žemesnio lygio.

darbo valandos
Tarnautojo darbo valandos per 
vieną dieną negali viršyti aštuo- 
nių valandų, o per savaitę — 48. 
Visdėlto tam tikrom sąlygom lei
dimas viršvalandžiams gali būti 
išduotas ministerijos. Tarnauto
jai, kurių vienintelis darbas yra 
priežiūra ar vadovavimas, nėra 
saistomi įstatymo numatytų va
landinių normų. Iš mergaičių, 
dar neturinčių 18 metų amžiaus, 
negalima reikalauti per savaitę 
daugiau kaip 6 darbo viršvalan- 
džių. _____________________
Minimalinio atlyginimo pakėlimas

Dabar

Bendras minimumas 
Besimokantiems aplamai 

(apie 4 mėn.) 
Statybose dirbantiems 
Studentams
Pirmą mėnesį vasarą 
Viešbučiuose, vasarvietėse.

restoranuose, valgyklose 
Pramonėje besimokantiems 

(apie 1 mėnesį) 
(atskaitymas už kambarį ir 

maistą)
Taksiams — 35% nuo uždarbio 
Išnešiotojams, batų valytojams 
Ambulansų šoferiams ir 

pagalbininkams
♦ jei dirbome mažiau kaip 48 vai. per savaitę
♦ pagrindinis minimumas, jei prašokama 48 valandas ir nėra užregistruojama

viršvalandžių atlyginimas
Pagal įstatymą, tarnautojas, ati
dirbęs savaitėje 48 valandas, turi 
gauti minimalinį atlyginimą pus
antro karto didesnį už savo re
guliarų atlyginimą, jeigu dirba 
viršvalandžius. Šiuo nuostatu sie
kiama padidinti darbininko atly
ginimą ir apriboti perdidelį virš
valandžių skaičių.

Specialūs viršvalandžių nuosta
tai numatyti sekančioms pramo
nės šakoms ir jie gaunami para
šius šiuo adresu: Employment 
Standards Branch of the De
partment. Tie nuostatai taikomi: 
kanalizacijos bei vandens vamz
džių Įrengimui; tarpmiestiniam ir 

i savivaldybiniam eismui; vieti
niams prekių išvežiotojams; va
sarvietėms; valgykloms bei res
toranams; vaisių bei daržovių pa
ruošimui; taksiams; pirmosios pa
galbos tarnybai; vieškelių trans
portui ir kelių statybai.
statutinės šventės
Nuolatiniai pilnos tarnybos ir 
kaikurių kategorijų dalinės tar
nybos darbininkai, kurie dirba 
statutiniais šventadieniais, priva
lo gauti kaip minimalinį užmo
kestį pusantro karto savo regu
liaraus atlyginimo. Statutinės 
šventės yra šios: Kalėdos, Nau
ji Metai, Didysis Penktadienis, 
Viktorijos Diena, Dominijos Die
na, Darbo Diena ir Padėkos Die
na. Šios dienos gali būti pakeis
tos kitomis, susitarus su direk
toriumi.

Nuo 1969 m. Nuo 1969 m. 
sausio 1 spalio 1

1.00/val.
,90/val.

$ 1.30/val.
1.20/val.

1.25/val.
.80/val.
.70/val.

1.55/val.
1.00/val.
.90/val.

1.00/val. 1.15/val. $ 1.30/val.

.90/val. $ 1.00/val. 1.15/val.

15.00/sav.
.75/val.
,60/val.

17.00/sav.
1.15/val.
.90/val.

1.30/val.*
62.40/sav.*

1.30/val.

vienodas atlyginimas 
už vienodą darbą

Siekiant apsaugoti didėjantį mo
terų skaičių darbininkų eilėse, 
iki šiol galiojęs įstatymas, lie
čiąs vienodą atlyginimą už vie
nodą darbą, remiantis žmogaus 
teisių kodeksu, — buvo sustiprin
tas ir įjungtas į darbo normų 
įstatymą. Pagal šį nuostatą, mo
teris, kuri dirba tą patį darbą 
tame pačiame pastate, turi teisę 
į tokį pat atlyginimą. Sprendi
mas — kas yra vienodas darbas 
— daromas atsižvelgiant į mo
kėjimą. pastangas, atsakomybę ir 
darbo sąlygas.
TRECIOJI PAMAINA

Mergaitės, neturinčios 18 metų 
amžiaus, negali dirbti jokioj įmo
nėj tarp vidurnakčio ir 6 valan
dos ryto.

Jeigu moteris dirba pamainoje, 
kuri prasideda ar baigiasi tarp 
12 valandos nakties ir 6 valan
dos ryto, jos darbdavys turi pa
rūpinti kelionės priemonę nuo 
jos buto iki darbovietės arba nuo 
jos darbovietės iki jos namų.

apmokamos atostogos
Įstatymas reikalauja duoti kiek
vienam darbininkui metines ap
mokamas atostogas bent vieną 
savaitę po vienerių metų darbo. 
Atostogų atlyginimas negali būti 
mažesnis kaip 27 visų metų atly
ginimo, gauto tais metais, kuriais 
duodamos atostogos. Jeigu dar
bininkas yra dirbęs nepilnus vie
nerius metus, jis turi teisę gauti 
27 atostogų atlyginimo už dirbtą 
laikotarpį. Po trejų darbo metų 
duodama mažiausiai dvi savaitės 
apmokami] atostogų; atlyginimas 
— nemažiau 47 metinio atlygini
mo. Atostogų išmokėjimų siste
ma su ženklelių knygutėmis sta
tybos darbininkams bus panai
kinta tarp 1970 m. sausio 1 die
nos ir 1970 m. birželio 30 d. i 

apsauga namų 
darbininkams
Kiekvienas asmuo, dirbąs namų 
apyvokoje, pagal naują įstatymą, 
laikomas darbininku ir yra tei
siškai apsaugotas.

Darbdaviai privalo įteikti at
lyginimo pareiškimą ir atskaity
mus kiekvienam darbininkui iš
mokėdami atlyginimus. Turi būti 
pažymėta: mokėjimo laikotarpis, 
atlyginimo dydis, atlyginimo su
ma, visi atskaitymai (pažymint 
už ką), priedai ir gryna suma, 
išmokama darbininkui. Į atskai
tymus įeina: sutartieji su darbi
ninku atskaitymai ir įprastiniai: 
nedarbo draudos, darbo pajamų, 
Kanados pensijos, bendrovės pen
sijos plano ir ligoninės.

išrinkimas nesumokėto 
atlyginimo

Ministerija galės dabar išrinkti 
darbininkams nesumokėtą atlygi
nimą, įskaitant priklausančią al
gą, viršvalandžių ir atostogų at
lyginimą iki $1.000 (maksimum). 
Anksčiau ministerija galėjo iš
rinkti tiktai algas iki minimalinio 
atlyginimo lygio.

PASTABA
Provincijoje yra keletas pramonės 
šakų federacinės valdžios žinioje, 
būtent, bankai, lėktuvų bendrovės, 
geležinkeliai ir t.t. Jos yra saisto
mos įstatymo, vadinamo Canada 
Labour Standards Code, ir dėlto 
išjungtos iš šio įstatymo. Jeigu 
abejojate, kuris įstatymas tinka 
Jums, paskambinkite Employement 
Standards Branch telefonu 365-5251.

Čia pateikta informacija tėra 
tik bendro pobūdžio įstatymo 
santrauka. Smulkesnių infor
macijų apie šį įstatymą bei jo 
nuostatus, liečiančius viršva
landžių leidimus, išimtis spe
cialioms profesijoms ir t. t, 
teiraukitės:

Employment Standards 
Branch
74 Victoria Street , 
Toronto 1A, Ontario *

Ontario Department of Labour 
f 

t Hon. Dalton Bales, Q.C., Minister



Prieš 'pavergėjus ir jų talkininkus
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PAREIŠKIMAS

Dr. R. Gaška su A. Grigu iš okup. Lietuvos Meksikos olimpiadoje

LIETUVIUS PAVADINO RUSAIS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferencija, 1968 m. lapkričio 
23 d. susirinkusi Čikagoje, Bis
marko viešbutyje, pareiškia, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba, įsi
kūrusi 1940 metais, pasirinko 
savo uždaviniu — kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą, ginti lie
tuvių tautos reikalus, informuo
ti apie bolševikų daromas skriau
das lietuvių tautai JAV valdžią 
ir visuomenę, kad jos padėtų 
lietuviams nusikratyti komunis
tinės vergijos, šie pagrindiniai 
ALT tikslai lieka nepasikeitę ir 
šiandieną. Sovietu Sąjunga, pa
vergusi Lietuvą, laisvės jai ne
sugrąžins. Iliuzijos, kad bolševi
kinis despotizmas palaipsniui 
suliberalės ir sudemokratės, ne
pasitvirtino. Tai parodė š. m. 
rugpjūčio 21 d. sovietų karo jė
gų Įsiveržimas i Čekoslovakiją ir 
jos laisvės slopinimas. Todėl ko
va už Lietuvos išlaisvinimą bus 
tęsiama su nemažesniu pasiry
žimu ir energija. Amerikos Lie
tuvių Taryba stengsis ir toliau 
vienyti lietuvius kovai prieš Lie

tuvos pavergėjus — sovietinį 
imperializmą, informuos visuo
menę, ypač jaunimą, keldama 
aikštėn komunistų piktadarybes 
ir aiškins jo klastingumą: ALT 
atmeta betkokį koloboravimą 
tarp laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių ir Lietuvos pa
vergėjų. ALT kooperuos su J. 
A. V. valdžia, kuri nepripažįsta 
svetimos valstybės smurto akto 
— Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą ir kooperuos su drau
giškomis kitų tautybių organi
zacijomis. ALT palaikys drau
giškus santykius su lietuvių 
veiksniais, siekiančiais laisvės 
lietuvių tautai, bet griežtai ko
vos prieš subversyvinį elemen
tą, besiveržiantį Į lietuvių vi
suomenę.
AR JAU UŽSAKEI SAU IR KI
TIEMS KETURMĖNESINĮ 
ŽURNALĄ “LITUANUS” ANG
LŲ KALBA? METINE PRENU

MERATA $5. ADRESAS: 
LITUANUS, POB 9318, 

CHICAGO, ILL. 60690, USA

1968 m. lapkričio 28-29 d.d. To
ronte lankėsi dr. R. Gaška, gyvenąs 
JAV, Midland, Mich. šia proga jis 
turėjo pasikalbėjimą su ŠALFASS- 
gos sporto veikėjais lietuvių sporto 
klausimais. Dr. R. Gaška yra akty
vus sporto- darbuotojas, buvęs abie
jų krepšinio išvykų — Pietų Ameri
kon ir Australijon dalyvis. 1968 m. 
spalio mėn. buvo nuvykęs į XIX- 
tąsias olimpines žaidynes Meksiko
je, kur turėjo progos susitikti ir pa
bendrauti su lietuviais sportininkais 
iš okupuotos Lietuvos, atvykusiais 
ginti Sov. Sąjungos spalvų.

Jau antras dešimtmetis įpusėjo nuo 
pirmojo lietuvių gausaus ir stipraus 
pasirodymo pasaulinio masto varžy
bose. Kiekvienoje olimpijadoje ap
tinkame juos su iškiliais atsieki- 
mais. Šioje olimpiadoje sėkmingiau 
pasirodė Modestas Paulauskas, So
vietų Sąjungos krepšinio rinktinės 
pagrindinis žaidėjas ir geriausias 
taškų medžiotojas. Aštuonvietės irk
luotojai — Jukna, Bagdonavičius, Ja- 
gelavičius, Briedis, Motiejūnas, Gri
gas ir treneris Vaitkevičius atžymė
ti bronzos medaliu (vokiečiai — 
aukso, australai — sidabro medalių 
laimėtojai). Sunkaus svorio boksi
ninkas Jonas Čepulis laimėjo sidabro 
medalį. Krepšininkas S. Butautas, 
1952 m. Helsinkio olimpiadoje, kar
tu su Petkevičiumi ir Lagunavičiu- 
mi, iškovojęs Sovietų Sąjungai si

dabro medalį, šioje olimpiadoje da
lyvavo kaipo Kubos rinktinės trene
ris. Gaila, kad Amerikos didžiosios 
spaudos sporto komentatoriai prista
tė lietuvius sportininkus, paneigda
mi jų tikrąją tautybę. “New York Dai
ly News” (2 milijonų tiražas) bok
sininką Joną Čepulį pristatė kaip “a 
hulking Russian”. Į tai reagavo Šiau
rės Amerikos lietuvių sporto žurna
lo “Sportas” redaktorius K. J. Čer- 
keliūnas. To laikraščio sporto sky
riuje buvo įdėtas jo laiškas su re
dakcijos prierašu:

Dear Sir: In your column on Ge
orge Foreman, our Olympic heavy
weight, winning the gold medal, you 
called lones (Jonas) Čepulis “a 
hulking Russian”. The fact is, Če
pulis is a Lithuanian. Many out
standing athletes from the three Bal
tic countries (Lithuania, Estonia and 
Latvia), unable to represent their 
own nations, were absorbed into the 
Soviet Union’s Olympic team in Me
xico. Modestas Paulauskas, one of 
the high scorers on the Soviet basket
ball team, also is a Lithuanian and 
Janis Lusis, recordholder and Olym
pic javelin champion, is a Latvian. 
John Cerkeliunas, Queens Village.

I stand corrected, John. Thanks for 
setting the record straight. I should 
have used “Soviet” rather than “Rus
sian” to identify Čepulis.

Sig. Krašauskas

RENKITE IŠKILMES 
SENOSIOS TRADICIJOS 
DVASIOJE

WODKA

PAODuCF OF POLAND
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Šie nepaprastai puikūs gėri

mai, importuoti tiesia! iš jų 

gamybos krašto, sudarys iš

kilmingą nuotaiką jūsų pa-

f K X
rengimuose.

PRODUCED 
AND BOTTLED 
IN POLAND

KOVA nt PESIMIZMAS

“T2” lapkr. 7 d. laidoj, skyriuje 
“Skaitytojai pasisako”, įdėtas atsi- 
liepimas į mano mintis “Ar pesimiz
mas mus išgelbės”, atspausdintas 
“T2” spalio 17 d., kur buvo pateik
tos pastabos dėl kun. dr. F. Juce
vičiaus per 3 “TŽ” numerius ėjusio 
aprašymo “Dabartinė Lietuva iš ar
ti” išvadų.

Savo samprotavimams A. L. me
džiagą susidarė iš to, kad jis į ma
no straipsnį pažiūrėjo, jo paties žo
džiais tariant, “ne iš to galo”. Skai
tant mano pastabas nuosekliai, nuo 
pradžios iki galo, nesunku suprasti 
pati vedamoji arba pagrindinė min
tis. Ten nebuvo rašyta, kad F. J. 
savo aprašyme pasakė neteisybę. At
virkščiai, aprašyti sunkumai pripa
žinti. Mano pastabas lietė tik to ap
rašymo padarytas išvadas arba jų 
pateikimo formą.

Jei A. L. dėl mano pastabų sako, 
kad aš siūlau “visiškai atsisakyti 
aliarmuojančių žinių”, ar kad turė
tume “visame reikšti oficialų opti
mizmą”, ar “kietą” laikyseną pakeis
ti į “minkštą” ir pan., — tai visa 
tai yra žodžiai ar mintys A. L., bet 
ne mano. Aš taip nemanau ir nesa
kau. Tikiu, kad ir A. L. taip nemano.

Mano pareikštos mintys buvo pa
ryškintos pavyzdžiais. Paminėjau, 
kad mums reikia būti Kudirkos tipo 
kovotojais. O Kudirka rusus labai 
aštriai kaltino ir jų daromą lietu
viams žalą kėlė. Tačiau jis, nežiū
rint, kad ir tada Lietuvos padėtis 
nebuvo lengvesnė, negu dabar, sa
vųjų tarpe pesimizmo nekėlė ir ne- 
skleidė minties, kad Lietuva būtų 
mirčiai pasmerkta. Atvirkščiai, jis 
drąsino ir skatino: vietoj vieno iš
versto stulpo statyti kitą arba tapti 
mitologine hidra, kurios vieną gal
vą nukirtus ataugdavo kelios. Šito
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kios dvasios skelbimas kėlė lietu
viuose ryžtą ir nešė išsilaisvinimą.

A. L. kažin kodėl nenorėjo tiesio
giai suprasti ir savaip nukreipė ir 
kitą duotą pavyzdį apie Amerikoj 
gyvenančią lietuvio šeimą, kur šei
mininkė susidariusi sau “išvadą”, 
kad vistiek už 50 metų Amerikoj 
lietuviai bus išnykę, ir kad tokio 
“nusitarimo” rezultate jos namuose 
Lietuva jau dabar išnykus. Kaip ga
li būti kitaip? Su tuo blogumas dar 
tas, kad tokios nuotaikos yra užkre
čiamos, ypač nepajėgiantiems kritiš
kiau galvoti, ir tuo būdu žalingos 
visam reikalui. Dėlto pateikiau kitą, 
priešingą pavyzdį, rodantį, kokie re
zultatai būna, kai formuojama ir ska
tinama pasiryžimo dvasia: amerikie
čio žurnalisto Izraely sutikta mote
ris ir paklausta ar žydai atsilaikys 
nuo arabų spaudimo, nesvyruodama 
atsakė, kad tokio klausimo pas juos 
nėra, nes jie turi atsilaikyti, kitaip 
bus žuvę.

Tad visai be reikalo A. L. įtarinė
ja mano norus, jo žodžiais tariant, 
ką nors mokyti ar ką sukarikatū
rinti, ar aukos jieškoti. Tai tikrai 
pažiūrėjimas į dalyką “ne iš to ga
lo” ar jieškojimas priešų ten, kur 
jų nėra. Mano mintis paprasta ir ne
reikalinga įtarinėjimų. Kelti rusų da
romas Lietuvai skriaudas, tai vienas 
dalykas: jis ne tik nėra blogas, bet 
ir reikalingas. Kaip ir Kudirka ir 
kiti kovotojai elgės. Bet mums pa
tiems ta skaudi tiesa dar turi kitą 
pusę. Pavaizdavus sunkią padėtį, da
ryti į desperaciją vedančias išvadas, 
kad Lietuva jau pasmerkta mirti,

kad pačioj Lietuvoj lietuvis jau ne
bežino ar beišsilaikys, tai tokios min
tys mums žalingos, nes jos silpnina 
ryžtą kovoti. Rusą tas gali tik paska
tinti, o mūsų, ypač mažiau kritiški 
tautiečiai, tame tik gali rasti sau 
“pasiteisinimą”: kam čia lietuviškam 
reikalui bedirbti ar pinigus aukoti 
— vistiek viskas žūna.

Dėjto mano mintis ir buvo: tie
sa, jog Lietuvos padėtis yra sunki, 
bet netiesa, kad ir Lietuvoj lietu
vis, imant aplamai, į padėtį žiūrė
tų beviltiškai ir puoselėtų klausimą, 
ar beišsilaikys. Jų ryžto, herojiško 
pasišventimo pavyzdžiai rodo, kad 
jie tvirtai tiki Lietuvos ateitimi, tad 
desperacinės nuotaikas kelti būtų 
visokeriopai nenaudinga, be to, ne
teisinga. J. Kupronis

PERANKSTI NUMARINTAS
Prašau atšaukti žinią, tilpusią “T. 

Ž.” nr. 28 (963) š.m. liepos 11 d., 
kurioje “numarintas” mokytojas Si
mas Bakšys “deimantų jieškotojas”.

Visiškai atsitiktinai man teko susi
tikti su minėtu mokyt. Simu Bakšiu, 
š.m. spalio 20, sekmadienį, bendrų 
pažįstamų p. Jono Antanaičio šeimo
je, gyvenančioje S. Paulyje, V. Zeli- 
noje. S. Bakšys juokavo, kad jis ta
po “gerų draugų” jau “palaidotas” 
Mato Grosso. Man nevisai buvo aiš
kus toks “makabriškas” juokas, bet 
gavusi neseniai “T. Ž.” minėtą nu
merį, įsitikinau absurdiška žinia. To
dėl jaučiu pilietinę pareigą tą žinutę 
atitaisyti. Mokyt. Simas Bakšys yra 
sveikas, linksmas ir pilnas įdomiau-

(Atkelta iš 6-to psl.)

Paskutinė nuomininkams

TAI NE TA, 
APIE KURIA 
GALVOJI

Tai degtinė. Baltoji degtinė. 

“McGuinness White Canadian Whisky”.

Pilnai nusistovėjusi ąžuolinėse statinėse, 
keturis kartus valyta, tris kartus filtruota. 
Nepaprastai švelni ir žavinčiai skaidri.

Taip maloni, kad mes ję vadiname 

užkandžių degtine. Tai puikus gaminys. 
Pamėginkite. Patirsite jos lengvumą.

McGuinness Distillers Limited
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ir namų savininkams 
SUMAŽINTU MOKESČIŲ IŠMOKĖJIMU DATA- 

gruodžio 31
Visi Ontario namų savininkai bei nuomininkai šiais metais gali gauti mokesčių 
sumažinimus už rezidencines nuosavybes.

Visų pripažintų apartamentų ir gyvenamųjų namų nuomininkai turi gauti jiems 
priklausomą sumažintų mokesčių dalį ir tokių nuosavybių savininkai turi jiems 
ją išmokėti iki 1968 metų gruodžio 31 dienos.

Savininkai jau yra gavę iš miesto savivaldybių nuosavybių mokesčių sumaži
nimus. Jie ar jų įgaliotiniai, remiantis Įstatymu, turi perduoti pilną mokesčių 
sumažinimo sumą, priklausančią kiekvienam teisėtam nuomininkui.

Šiais metais išsikėlę kitur gyventi nuomininkai turi pranešti savo dabartinį 
adresą buvusiam savininkui.

Ši nauja sistema yra Įvesta 1968 metais Ontario valdžios, kad palengvintų 
mokesčių mokėjimą mokykloms ir miestų savivaldybėms. Dalį nuosavybių mokesčių 
už teisėtus namus bei apartamentus apmoka Provincija.
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TAX REDUCTION NOTICE

Pilnos informacijos yra išspausdintos nemokamai 
duodamoje brošiūroje "TAX REDUCTION NOTICE", 
kuri yra gaunama jūsų savivaldybių Įstaigose arba 
parašius Į: The Municipal Subsidies Branch of the 
Department of Municipal Affairs, 801 Bay Street, 
Toronto 5, Ontario.

THE RESIDENTIAL 
PROPERTY TAX 

REDUCTION ACT (1968)

THE DEPARTMENT OF 
MUNICIPAL AFFAIRS
Hon. W. Darcy McKeough, Ministar

'TįįįirH

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION
SHORTCUT'
NO PRINTED CIRCUIT

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

Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis.

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

NAUJAS SKYRIUS:
J. Dambrausko sporto reikmenų

ALFA RADIO & TV krautuvėje, 295 Roncesvalles Avė.
SALES - SERVICE >s

s«v. a. čižikas Cia parduodamos ir lietuviškos
672 Lansdowne LE 1-6165 muzikos plokšteles
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Noreikos atsisveikinimo koncertas
Vilniaus operos solistas Vir

gilijus Noreika š.m. spalio 5 d. 
Hamiltone pradėtą koncertų se
riją užbaigė gruodžio 1 d. To
ronto Brockton gimnazijos sa
lėje. Viešnagės metu, be Hamil
tono ir Toronto, jo koncertai 
buvo surengti Londone, Mont- 
realyje, Windsore, Čikagoje, 
Bostone ir Niujorke. Taigi, šį 
kartą su V. Noreikos dainavi
mu turėjo progos susipažinti ne 
tik Kanados, bet ir JAV lietu
viai.

Klausytojų netrūko
Atsisveikinimo koncertas bu

vo trečiasis V. Noreikos pasiro
dymas Toronto lietuviams toje 
pačioje Brockton gimnazijos sa
lėje. Čia jį pirmą kartą išgirdo
me pernai, atvykusį iš Montrea- 
lio pasaulinės parodos, kai Ka
nada šventė šimtąjį savo gim
tadienį. Koncertas tada buvo 
rengtas darbo dienos vakarą, 
bet gausus tautiečių būrys už
pildė 800 vietų auditoriją. Ant
rajam V. Noreikos koncertui š. 
m. spalio 20 d. salė pasirodė 
esanti permaža — daugelis ne
gavo bilietų ir turėjo grįžti na
mo.

Nors trečiojo koncerto daly
viams nemaža dalis dainų ir 
operų arijų jau buvo girdėta 
ankstesniuose V. Noreikos pasi
rodymuose pernai ir šiemet, ne
trūko entuziazmo ir netgi ova
cijų, kurios mūsų koncertų sa
lėse yra labai retas nuotaikos 
išsiliejimas. Galimas dalykas, 
įtakos turėjo atsisveikinimo sen
timentas, bet nemažesni nuopel
nai tenka ir pačiam V. Norei
kai. kaip neeilinio balso daini
ninkui, talentingam pasirinktų 
kūrinių atlikėjui.

Lietuviškos dainos
Pirmojoje koncerto dalyje, 

skirtoje lietuvių kompozitorių 
kūriniams, šį kartą skambėjo
A. Kačanaūsko “Vai gražu”, J. 
Karoso “Vai ir prijojo”, prof.
B. Dvariono “žvaigždutė”, J. 
Karnavičiaus operos “Gražina” 
senio vaidilos daina. Jurgelio 
arija iš prof. B. Dvariono ope
ros “Dalia”, J. Švedo “Šia nak
telę per naktelę”, J. Tallat- 
Keipšos “Daina apie Nemunė
lį”. J. Karnavičiaus “Tris die
nas. tris naktis”, J. Švedo “Mi
kita”. J. Naujalio “Lietuva 
brangi” ir virš programos pa
teikta liaudies daina “Lineliai”, 
kuria, berods, yra harmoniza
vęs Kl. Griauzdė.

Programa, kaip matome, buvo 
labai įvairi nuotaikos atžvilgiu. 
Šalia populiariosios J. Naujalio 
dainos “Lietuva brangi”, V. No
reikai teko atlikti subtiliąją 
“Daina apie Nemunėlį”, dzūkiš
kąją “Šia naktelę per naktele”, 
didelės draminės įtampos reika
laujančia Jurgelio ariją, berniš
kąjį “Mikita” ir linksmuosius 
“Linelius”. V. Noreikos didžiau
sias laimėjimas kaip tik ir vra 
io sugebėjimas nenasimesti skir
tingose dainų nuotaikose, bet 
ias išrvškinti. atskleisti liaudies 
kūrybos itaką mūsų kompozito
riams. Šiuo požiūriu V. Norei
ka yra nepakeičiamas interpre
tatorius. kuriam jokia lietuvių 
kompozitorių harmonizuota ar 
liaudies motyvais sukurta daina 
nėra perkietas riešutas.

Operų arijos
Antrąją koncerto dalį V. No

reika pradėjo F. Schuberto“Ave 
Maria”. E. Griego romansu “My
liu tave”. Maloni staigmena bu
vo pirmą kartą jo koncertuose 
išgirsta G. Puccini “Bohemos” 
Rudolfo arija “Kokia šalta ran
kelė”. to paties kompozitoriaus 
“Toscos” itališkai padainuota 
arija “Recondita armonia”. To
liau sekė Don Chose gėlės arija 
iš G. Bizet operos “Carmen”. R. 
Leoncavallo “Pajacu” garsioji 
arija “Juokis, pajace”, Eleazaro 
ariia iš J. F. Halevy operos “Žv- 
dė”. Už koncerto dalyvių įsisiū

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai sudarytus 

siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje ir 
ūš 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. lz4 sv. pipirų, V4 sv. lapelių, % sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nes- 
cafe. 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių saldai
nių. $30.—.

Taip pat į betkurj drabužių siuntinį galima įdėti žemiau išvardinti 
daiktai, kurie visada yra naudingi ir laukiami Lietuvoje.
Vilnonė skarelė $4.50, nailoniniai itališki lietpalčiai $12.00. wnški ar
ba moteriški megztiniai $14.00. vyriškos arba mote^škos nailoninės ar
ba vilnonės kojinės $2 50, la^ai geras plunksnakotis "P^ker” 
$000. šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški nailono marškiniai $800.

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

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti pajamų mokesčių sumaži 
n,m4 BALTIC STORES LTD., .

(Z. Jaras) 421 Hackney Rd., London, E. t Enfland. Tel. SHO 8734.
Atstovai: A. KushmkK 1«7 College SL, aot 2, ?od*ury OrtaHa.
L. Radzevičius. 530 Windermere Are. Toronto Tel. 7W-7US.

bavusią nuotaiką V. Noreika at
silygino trimis virš programos 
atliktais kūriniais — R. Leon
cavallo “Mattinata”, G. Verdi 
operos “Rigoletto” arija “Šir
dys mergelių” ir A. Bražinske 
kompozicija “Ugnelė”.

Ir šioje koncerto dalyje klau 
sytojus žavėjo ne tik V. Norei
kos gražaus tembro lyrinis teno 
ras, bet ir didelis atlikėjo talen
tas, savita kiekvieno kūrinio in
terpretacija. Vokiškai sugiedota 
“Avė Maria” galbūt stokojo ita
lams dainininkams įprasto smui
kinio skambumo, tačiau ji salė
je sukėlė maldos nuotaiką, ku
rios neįstengia atskleisti vien 
tik melodijai dėmesį skiriantys 
italai. Be abejonės, V. Noreika 
yra didelis aktorius, sugebąs 
gyventi scenoje, muzikon įlieti 
subtiliausius kūrėjo širdies su
virpėjimus. Šis, palyginti, retai 
sutinkamas aktoriaus-dainininko 
derinys laikytinas pagrindine V. 
Noreikos laimėjimų priežasti
mi. '

Operų arijos jam yra visa 
širdimi išgyventi miniatiūriniai 
operų spektakliai, o ne vien tik 
jų sausos ištraukos. Štai kodėl 
klausytojai “Bohemos” Rudolfo 
arijoj girdėjo patosu nuspalvin
tą bohemiško dailininko prisi
statymą šąlančiai Mimi, “Car
men” Don Chose sentimentalų 
meilės šauksmą čigonei, juto 
skausmą “Pajacų” juokdario Ca- 
nio ironiškam tragizme, “žydės” 
Eleazaro ašaras Rachelei, nerū
pestingą žaismą “Rigoletto” 
Mantuvos kunigaikščio meilės 
avantiūrose, šių arijų interpre
tacija buvo savita, be “kipriš- 
kų” priemaišų, nes V. Noreika, 
kaip ir jo buvęs mokytojas Kip
ras Petrauskas, yra kuriantis 
dainininkas. Gaila, kad V. No
reikos neturėjome ir turbūt ne
turėsime progos išvysti operos 
scenoje.

Solistui akompanavo jo nuo
latinė palydovė ir gyvenimo 
draugė Žaneta Noreikienė, Vil
niaus operos koncertmeisterė, 
kurios, sakoma, V. Noreikai pa
vydi išeivijos dainininkai, žmo
nų nesusiradę pianisčių gretose.

V. Kst.

BIRUTĖ AUGAITYTĖ, šiais me
tais baigusi Toronto universi
tetą bakalauro laipsniu; jos pa
grindinė studijų šaka — pran
cūzų kalba. Gimnazija baigė 
Tillsonburge, Ontario, Stropiai 
lankė šeštadieninę mokyklą ir 
vėliau joje mokytojavo. Dirbo su 
skaučių būreliu, stovyklavo Ro
muvoj ir Dainavoj (su ateitinin
kais). Studijuodama universitete 
aktyviai reiškėsi lietuvių stu
dentų veikloj, buvo valdybos na
rė. Ir dabar pasiryžusi neap 
leisti gimtosios lietuvių kalbos 
— yra ZZTŽ" skaitytoja. Planuo
ja kurį laiką pagyventi Prancū
zijoj, pamatyti Europą ir galbūt 
įsigyti magistrės laipsnį bei pa
siruošti gimnazijos mokytojos 
darbui.

Kompozitorius, muziKos mokytojas ir cnorveHvs .'it. Gailevičius (kairėje) klausosi kalbų Toronto 
Sv. Jono Kr. parapijos 40 metų sukakties iškilmė.e; sol. S. Žiemelytė ir sol. V. Verikaitis minė
tose iškilmėse dainuoja duetą "Oi berneli vientu y" Nuotr. S. Dabkaus

Leidinys apie slovakus
Yra juokaujama Amerikoj: 

jei kuri knygų leidykla užsispi- 
rianti žūt būt bankrotuoti, te
gu ima leisti knygas apie Ka
nadą. Ar kanadiečiai pasitinka 
su tokiu pat žiovuliu knygas 
apie savo kraštą, nežinia. Vie
na aišku: Kanados šimtmečio iš
kilmių ir karališkosios B&B ko
misijos postūmyje nepaprastai 
pagausėjo leidiniai apie Kanadą 
ir jos margą gyventojų mozai
ką. O kur dar galas?

Pasinaudojant karo mokslo 
terminologija, galima būtų su
skirstyti tuos leidinius į dvi gru
pes: “lengvąją ugnį”, kuria 
pliaukši vadinamieji.“... in Ca
nada” leidiniai, ir “sunkiosios 
artilerijos” ugnį, kuri pasigirs, 
kai pasirodys B&B rašytos stu
dijos. Žinoma... jei pasirodys. 
Kai-' žinom, Kvebeke skandalą 
sukėlė nukniauktos ir žurnalis
tų paskelbtos ištraukos iš per
ilgai federacinės valdžios mari
namos prof. A. Raynault-G. Ma
rion ir R. Belland studijos anie 
tautine diskriminaciją atlygini
mų srityje.

Kur kas mažiau erezijų lauk
tina studijose apie mažumų gru
pes Kanadoj. Vadinamuosiuose

. in Canada” leidinuose — 
“Icelanders in Canada”. “Lithu
anians in Canada”. “Slovaks in 
Canada" — išleistuose krašto 
šimtmečio proga. Jų paskirtis 
dvejopa: iškelti etninių grupių 
įnašą i bendra krašto ekonomi
nį. socialinį ir kultūrinį gyve
nimą ir padėti jaunajai kartai, 
neikertančiai gimtosios kalbos, 
orientuotis, kas sudaro ju tėvų 
ir senelių dvasinį pasaulį, ju 
rūpesčiu spektrą. Lvgiagrečiai 
iškyla kitas dalvkas. būtent, nu
statymas socialinio statuso tu 
asmenų, kurie sudaro mažumos 
mikrokosmo elitą.

Naudojam šį žodį pačia ge
riausiąją prasme. Kaip yra pa
stebėjęs sociologas John Kossa. 
emigrantinėj visuomenėj kiek
vienas asmuo neišvengiamai tu
ri dvigubą statusą. Krašto vi
suomenėj atvykėlis įkainoja
mas pagal profesinę vertę arba 
turtą. Tuo tarpu dirbąs papras
tą darbą asmuo gali mažumos 
tarpe pelnytis kur kas augštes- 
nį pripažinimą, jeigu jis pasi
reiškia kaip sumanus organiza
torius, linksmintojas, kalbūnas 
ir t.t. Norom nenorom kiekvie
nas “... in Canada” leidinių pa
sikaro tokiu, visuomenėj pripa
žįstamų. veikėiu registru, savo
tišku “Who’s Who”. Patekę jin 
džiaugiasi, nepatekę zirzia, daž
nai nei vieni, nei kiti nesuvok
dami pagrindinio leidinio tiks
lo.

O juo yra supažindinti Kana
dos gyventojus, vaizdžiai ir ne- 
m’obodžiai. su etninės grupės 
kilmės kraštu, jo istorija, su at
vykėlių Kanadon įsikūrimo sun
kumais ir laimėjimais Įvairios'' 
gyvenimo srityse. Štai kodėl 
šios rūšies leidiniai dažnai pa
našūs vienas į kita savo sąran
ga. naskirstvmu i skyrelius. Bib
liotekų vedėių džiaugsmui juos 
net imta grupuoti į “Canada 
Ethnica” seriią. Tai ne lengvo 
nasiskaitvmo knygiūkštės, o va
dinamieji “reference works”, 
nateikią nežinomus faktus apie 
etnines grupes, (šių leidinių pa
našumą lėmė “Canada Ethnica” 
seriios vyriausioji redakcija su 
prof. J. Rudnickiu priešakyje. 
“Slovaks in Canada” į tą seri
ją neįeina. Red.).

šis išorinis panašumas tačiau 
nuslepia vieną pagrindinį skir
tumą, dalinanti šios rūšies lei
dinius i dvi grupes. I kolektyvi
nius leidinius — straiosniu rin
kinius. kuriuos suredagavo vie
nas ar keli redaktoriai, ir į in
dividualias studijas, sukurtas 
vieno asmens. Anaintol nereiš
kia kad straiosniu rinkinvs pri
valėtu būti nranašesnis už indi-

mokslini darba. arba 
Svarbiau yra. kain 

sąžiningai surinkta medžiaga.

VYTAUTAS A. JONYNAS 

kaip kritiškai pažvelgta į nau
dojamus šaltinius, kaip rūpes
tingai atsijoti esminiai faktai 
nuo nieko nesakančių priemai
šų. Tais atvejais, kai straipsnis 
ar knyga rodo rašiusiojo ilga
meti domėjimąsi studijuojama 
problema, be abejonės, susidu
riam su išmąstytu, tvirtu raši
niu. Jis bus pranašesnis už pa
skubom (neužmirškim, kad lei
dinio pasirodymas buvo termi
nuotas) sudaigstytas apybraižas, 
kuriu neišvengiamai pasitaiko 
kolektyviniuose leidiniuose.

rt'

Tokiu “nusunktu”, pergalvo
tu, tvirta ranka sukaltu ir skai
tytojo pagarbą autoriui sukelian
čiu veikalu yra dr. J. Kirsch- 
baumo knyga “Slovaks in Ca
nada”. Tai beveik 500 psl. kny
ga, ir recenzentas pastyra iš 
baimės, kaip persiirti per toki 
plotį. Juo labiau, kad tuoj pat 
krinta į akis baisybė išnašų, nuo
rodų į cituojamus šaltinius. Pus
lapių paraštės mirgėte, mirga iš
našomis. Nemažiau imponuoja ir 
n’ati bibliografija leidinio gale, 
kurioj dar kartą pasitvirtina au
toriaus erudicija ir pastanga 
neržvelgti kritišku žvilgsniu su
sikaupusią medžiagą apie tėvy
nainius Kanadoj.

Tuoj pat pastebimi du dalv- 
kai. Visų pirma, pats dr. Kirsch- 
baumas yra labai daug rašęs tiek 
slovakų, tiek kitom kalbom apie 
savo tautiečių būklę Kanadoj. 
Pažymėkim ta proga, kad kny- 

esama vieno straipsnio — 
savot’škos knygos santraukom 
parašytos oficialia Kanados kal
ta prancūziškai.

Antra, autorius yra puikiai 
susipažinęs su knygomis apie 
Kanados istoriją, nepagaili nu
šviesti jos raidos, kalbėdamas 
apie visų vietovių, kur slova
kų įsikurta, praeitį. Dažnai jis 
paaiškina vietovardžių kilmę. 
Sakysim, kaip Noranda atsira
dusi iš Norcanda, kaip koks 
miestelis pramintas pralobusios 
šeimos vardu. Visi šie dalykai, 
be abejonės, praturtina skaitan
čiojo žinias apie Kanadą, bet yra 
kitas, mūsų manymu, daug svar
besnis dalykas dr. J. Kirschbau- 
mo knygoi. Autorius, sujungda
mas naujakuriu istoriją su bend
ra ia krašto istorija, išvengia 
vilkduobių, kuriosna įkrinta kiti 
tos rūšies mažumų leidiniai. Jis 
n^va’zduoja slovakų kaip laime 
trvkštančio “getelio”, “big hap
py family”. Kiekviena vietovė 
primena jam. kad šalia puošniu 
nramonėš magnatu kapu, toi nat 
žemei ilsisi kaulai klaiokliu. 
“kurie dirbo kaip arkliai ir kri
to kain musės”, kaip kad sako
ma anie airius Kanadoj. Dr. J. 
Kirschbaumas sugeba išvengti ir 
šovi"r.n'n. nasitaikančio kituo
se panašiuose leidiniuose, kur 
savieji pristatomi kaip rasiškai 
skaistesni, prisiekė kankiniai, at
sidūrė Kanadon dėl priešo ne- 
dnrvbiu. Jis pripažįsta, kad dau- 
'Mis slovakų atsirado krašte ve
dini vilties pasipinigauti ir par
važiuot namo arba išsisukt nuo 
karo prievolės. Jis suabejoja 
daugelio tautiniu sąmoningumu. 
Jis nemėgina užtušuot. kad slo
vaku <mmės viduje būta ideolo- 
"inės poliarizacijos, nors smer
kia už tai čekus socialistus. Au- 
♦nrus nrinažįsta taip pat. fakta. 
kad slovaku veikimą Kanadoj 
dirigavo ju arunė Amerikni. 
Tam nenaslantis. kad darbinin
ku uniiu susikūrimas naskubino 
asimiliacija. Užuot tanusi var
dynu. dr. J. Kirschbaiimo knv- 
ea nriartėia nrie sociologinės 
ctudiios. kurioj kiekvienam 
žingsnv jauti autoriaus plačią 
erudicija.

Dr. J. Kirschhaumas moka at
mintinai savo John Porterį, jo 
“Vertical Mosaic”, nati vertin
ai '»u$ia turbūt iki šiol veikalą 
anie Kanada. Nemažiau gerai 
susipažinęs jisai su J. Kossa, D. 
Kaves raštais ir narlamentiniais 
dokumentais, liečiančiais Kana
dos imigracinę politiką. Antra

Kanadoj
vertus, jisai yra gerai išstudija
vęs Slovakijos istoriją, parašęs 
stambų veikalą “Slovakia — Na
tion at the Crossroads of Cent
ral Europe”. Nors knygoj “Slo
vaks in Canada” esama atskiro 
skyrelio “Documents”, kur su
dėti nuorašai visu memorandu
mų ir peticijų, rašytų Kanados, 
Amerikos ir tarptautinių orga
nizacijų oficialiems asmenims, 
politinis elementas pasakojimo 
neužgožia.

❖ ❖ ❖
Įdomiausias mums yra IV-ta- 

sis knygos skyrelis — “Integra
tion into Canadian Life”. Bū
kim atviri, žinoma, nepakenks 
sužinot, kad koks hockey paži
ba, kaip Stan Mikita, yra ne slo
vėnas, ne lietuvis, ne sudanie- 
t;s ar bašibuzukas, bet gryna
kraujis slovakas. Bet, nebent 
klystumėm, lietuviui skaitytojui 
kur kas įdomiau sužinoti, kaip 
ir kuo pranešesnė ar atsilikusi 
yra slovakų grupė nuo jo pa
ties. lietuvių, grupės, koks jos 
snirduliavimo ar apkiautimo 
laipsnis. Vien tik nuotraukos 
gali mums sukelti pavydą. Slo
vakai, atrodo, landūs piliečiai, 
prisisukę prie Pearsono. Diefen- 
bakerio ir kitų pareigūnų.

Idealu, žinoma, būtų turėti 
tikslias statistikas apie grupės 
sudėti, pasiskirstymą pagal am
žių. išsilavinimo lygi, arba tiks
lius duomenis, kaip jaunimas ko- 
nia -į augštaji mokslą, kain nu
byra. kaip įsijungia i mažumos 
veikla. Deia. nė vienas “... in 
Canada" leidiniu nepajėgia pa- 
fpikti tokiu gyvybiniu duomenų. 
Dr. J. Kirschbaumas dažnai už
baigia savo pastabas anie kokią 
nors vietove (vien tik Montrea- 
l:o koloniiai iis nranašauia švie
sesne ateitii lakoniška epitafija: 
“antroji karta suanglėjo”. Kaip 
liūdnas refrenas (ir taip artimas 
mums) nuaidi jo žodžiai:

Vyresnioji karta (the old guard) 
prisimena Slovakiją ir kalba apie ją 
užsidegusiai ir jausmingai, bet tie 
>3;kai, kai buvo ruošiamos iškilmės, 
Slovakijos tautiniu dienų minėjimai, 
kai buvo statomi slovakų dramos vei
kalai, spektakliai, i kuriuos atsilan
kydavo ir kiti slavai ir kuriuos pa
minėdavo angliški laikraščiai, arba 
kai buvo organizuojami jaunimo fes
tivaliai. — dingo praeities ūkanoj.

Tiesa, autorius sumini faktą, 
kad kaikuriose vietovėse trečio
sios kartos ateiviai susimeta į 
klubus, šoka tautinius šokius, 
bet neatrodo gyvenąs iliuzijomis. 
Artimesnis jam rūpestis statyt 
sau (ir skaitytojui) klausimą: ko
dėl Kanados katile nutautimas 
neišvengiamas? Jis. sakysim, ga
na skeptiškai pažvelgia į parapi
jų reikšme tautinio sąmoningu
mo išlaikyme. Be didesnio en
tuziazmo atsiliepia jis anie senu 
kaimo tradicijų puoselėjimą iš
eivijoje. Labai Įdomių minčių 
pateikia jis tain pat svarstyda
mas. ar esama kokio priežastin
gumo ryšio tarn slovaku pri
klausymo katalikų religijai ir ju 
reliatwaus nesugebėjimo prasi
mušti alkūnėmis protestantiškni 
Kanadoi. Vis tai pastangos žiū
rėti blaiviai i tikrovę, kuri nuo
latos keičiasi. Tai padaro dr. 
J. virs''h*»ai’mo knvpa įdomią 
svetimtaučiui skaitytojui.

Ar ii gali būti idomi načiu 
slovakų jaunimui? Kaip kažkas 
vra pasakęs — čionykštis mažu
mu iaunimas esąs padarytas iš 
nededamos medžiagos, ir jiems 
esą nei šilta, nei šalta skaitvti 
anie kruvinas savo tėvu ir sene
liu pėdas Kanadoj. Jis esąs ne- 
pa<rvdomai suanglėjęs.

La’mei ar nelaimei yra galvo
jančiu. kad li»i šiol iaunimas 
amerikėio ir kad tik labai ne
seniai (po Expo, amerikiečių 
avantiūros Vietname, po Tru
deau) pradedąs anglėti ar tei
singiau — kanadėti. Jei taip bū
tu. taip mąstantiems žmonėms 
dr. J. Kirschbaumo dokumen
tuota. .sklandžiai ir vaizdžiai oa- 
ra^a knv»a bus svarbus d^V”. 
mentas apie ne vien slovaku.

7 psl. • Tėviškės Žiburiai

« KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
IZIDORIAUS VASYUCNO inicia

tyva gruodžio 15, sekmadienį, 3 v. 
p.p., Bostono Jordan salėje rengia
mas kompoz. Juliaus Gaidelio kūri
nių koncertas, kurio programon yra 
įtraukti 1936-54 m. sukurti keturi 
styginiai kvartetai. Smuikininkui Iz. 
Vasyliūnui talkins amerikiečiai inst
rumentalistai — RuthCurwen (smui
kas), Jean Comstock (altas) ir My
ron Schwager (violončelė).

LOYOLOS UNIVERSITETO politi
nių mokslų katedra gruodžio 7 d. 
Čikagoje surengė simpoziumą tema 
“Another Revolution in Russia: 50 
years of Self-Determination of Lith
uania, Byelorussia and the Ukraine”. 
Prof. S. V. Vardys padarė praneši
mą “The Birth and Growth of the 
Modern Lithuanian Nation”.

DAIL. VYTO REMEIKOS tapybos 
paroda lapkričio 23 — gruodžio 1 
d.d. buvo surengta Lachine istorijos 
muzėjaus meno centre Montrealyje, 
Kanadoje.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA XII kultūrinę $1.000 pre
miją paskyrė žurnalistui Broniui 
Railai už jo ilgus rašinius “Dirvos” 
puslapiuose.

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ 
Draugijos Montrealio skyriaus “Kri
vūlė” išleido vysk. M. Valančiaus 
apysakos “Palangos Juzė” plokštelę. 
Šį kūrinį Vilniaus radiofonui 1966 
m. inscenizavo Aldona Liobytė. Įra
šas autentiška žemaičių tarme pada
rytas profesinių aktorių, vadovauja
mų rež. Vlado Jurkūno. Juzės vaid
menį atlieka dramaturgas Kazys Sa
ja. Plokštelę pagamino RCA bend
rovė. Viršelis — dail. O. šablaus- 
kienės, įvadas — M. Jonynienės, ang
liškas tekstas — S. Makaitytės. Gau
nama pas platintojus arba prisiun- 
čiant $5.55 “Krivūlei”, 5260, 10th 
Ave., Montreal, Que., Canada. Anks
čiau išleista etnografinė senųjų “Ku
piškėnų vestuvių” plokštelė susilau
kė gražių atsiliepimų iš universite
tų bibliotekų. Ji buvo nusiųsta Upp- 
salos. Lundo, Stockholmo, Oslo, Hel
sinkio, Miuncheno, Glasgovo, Fila
delfijos ir Harvardo universitetams. 
“Kupiškėnų vestuves” planuojama 
padovanoti visiems universitetams, 
turintiems lituanistikos ar baltisti
kos skyrius.

HENRIKO N AGIO poezijos rinki
nį “Broliai balti aitvarai”, iliustruo
tą Paryžiuje gyvenančio dailininko 
Prano Gailiaus, išleis Algimanto 
Mackaus vardo knygų leidimo fon
das JAV. Tai bus penktoji H. Nagio 
poezijos knyga. Ankstesnei jo kūry
bai atstovauja rinkiniai: “Eilėraš
čiai” (1946), “Lapkričio naktys” 
(1947), “Saulės laikrodžiai” (1952). 
“Mėlynas sniegas” (1960).

PREL. DR. PAULIUS JATULIS 
Vatikano archyvuose renka medžiagą 
kardinolo Jurgio Radvilo biografi
jai ir baigia ruošti spaudai “Lietu
vos vyskupų informacinius proce
sus” pagal surastą istorinę medžia
gą. Jis taipgi talkina dokumentų rin
kinio “Monumentą Ucrainae Histo
ries ” redakcijai, šio rinkinio jau iš
leistuose septyniuose tomuose yra 
medžiagos apie Lietuvą ir lietuvius.

INFORMACIJŲ PLUOŠTĄ apie 
lietuvių kilmės filmų aktorę Joaną 
Šimkutę (Joanna Shimkus) Toron
to “Star Weekly” žurnale paskelbė 
kanadietis žurnalistas Paul King. At
rodo. jos tėvas buvo lietuvis, o mo
tina airė. J. Šimkutė prieš 25 metus 
yra gimusi Halifakse, Naujojoje Ško
tijoje, Kanadoje. Su tėvais persikė
lusi Montrealin, lankė Šv. Jėzaus 
Vardo seserų mokyklą ir Marijos 
gimnaziją. Laisvalaikiu pradėjo mo
deliuoti Simpsono prekybos bendro
vėje. Nors svajojo grįžti į Halifaksą. 
ištekėti ir ten praleisti savo gyveni
mo dienas. 1963 m. trims savaitėms 
išvyko i Paryžių modeliuoti “Eile” 
žurnalui. Netikėta sėkmė ją padarė 
viena žymiausių modeliuotojų Pary
žiuje. Filmų aktorės karjera pradė
jo atsitiktinumo dėka. Viename res
torane prie jos ir draugų stalo pri
sėdo apsenęs, nešvarus vyrukas, ku
ris ėmė šnekėti apie Brigitte Bar
dot. Pasirodo, jis buvo filmų rež. 
Jean Luc Godard, J. Šimkutei pa
siūlęs pirmą vaidmenį. Toliau sekė 
penki kiti filmai, kurių paskutiniaja
me — “Teta Zita” — J. Šimkutė at
kreipė filmų kritikų dėmesį. Ji tuo
jau savo pasiūlymą iš R. Burton ir 
E. Taylor dalyvauti jų filme “Boom!” 
Jos nuomone, filmas buvo skanda
lingai blogas (“it was a disaster”). 
Po šio filmo rež. Robert Alan Aur- 
thur ją pakvietė vaidinti pagrindini 
vaidmenį filme “The Lost Man” 
(“Prarastas žmogus”) su talentin
guoju negrų aktorium Sidney Poi- 
tier. Filadelfijoje sukamas filmas 
vaizduoja juodosios jėgos maištus. J. 
Šimkutei jame tenka merginos, gy
venančios ir žūstančios su negrų va
du (Sidney Poitier), komplikuotas 
vaidmuo, kuris tikriausiai sudarys 
galimybes plačiau atsiskleisti jos ta
lentui. Televizijos programoje ji pri
sipažino. kad jos vardas yra lietu
viškas, bet jo nežada pakeisti. Stu
dijos grimuotojai su J. Šimkute turi 
daug vargo, nes ligšioliniuose fil
muose ji atsisakydavo jų paslaugų 
ir grimo, pasitikėdama natūralia sa
vo veido jaunyste.

bet visos “trečiosios vienatvės” 
(troisieme solitude) buit|.

Joseph M. Kinchbanm, SLO
VAKS IN CANADA. Toronto, 
Canadian Ethnic Press Associa
tion of Ontario, 1967, 468 p.
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ESTIJOS VALSTYBINIO DAILĖS 

INSTITUTO prof. P. Adamsono-Eri- 
cho tapybos, keramikos ir taikomo
sios dailės daugiau kaip 1.000 kūri
nių paroda atidaryta Kaune, M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjuje.

LAIMA SALČICTE, Vilniaus ope
ros jaunoji dainininkė, išvyko į Le
ningradą, kur pusmetį tobulinsis Ki- 
rovo vardo akademiniame operos ir 
baleto teatre. - ,

VILNIAUS DAILĖS SALONE su- 
rengta fotožurnalisto Mariaus Ba
ranausko darbų paroda “Dešimt die
nų Londone”; lankytojams atsklei
džianti Britanijos didmiesčio vaiz
dus, kuriuos jis užfiksavo filmo juos
toje praėjusią vasarą.

KAUNO MUZIKINIAME TEAT- 
RE įvyko nuotaikingas koncertas, 
kurio programą sudarė naujausių 
operų ir operečių ištraukos, estradi
nės ir liaudies dainos, J. Strauss 
teatralizuota kūrinių pynė “Vienos 
valsas”. Programoje dalyvavo Rygos 
baleto teatro solistai Velta Vilcinia 
ir Haroldas Ritenbergas, Vilniaus 
operos atstovai Vaclovas Daunoras 
ir Antanas Kučingis, Kauno muziki
nio teatro solistai, choras ir orkest
ras.

SIMANO DAUKANTO 175-tąsi as 
gimimo metines kauniečiai atžymė
jo Kauno liaudies universiteto lite
ratūros fakultete surengta vilniečio 
istorijos mokslų dr. Vytauto Merkio 
paskaita apie didžiojo lietuvybės ža
dintojo gyvenimą ir kūrybą.

KAUNO POLITECHNIKOS INS
TITUTO statybos fakulteto estradi
nis orkestras “Aitvarai” dalyvauja 
tarptautiniame tradiciniame dainų, 
šokių ir muzikos festivalyje “Rude
niniai susitikimai”, kuris kasmet yra 
rengiamas Gdanske, Lenkijoje.

SKULPTORIUS ROBERTAS AN
TINIS atžymėjo amžiaus septynias
dešimtmetį. Studijas jis yra baigęs 
Kauno meno mokykloje, keletą me
tų tobulinęsis Paryžiaus augštojoje 
dekoratyvinės dailės mokykloje, dir
bęs pedagogini darbą Tauragės, Kau
no gimnazijose, Kauno taikomosios- 
dekoratyvinės dailės institute. Lie
tuvos nepriklausomybės metais R. 
Antinis sukūrė Širvintose, Biržuose 
ir Rokiškyje pastatytus paminklus. 
Kamerinei skulptūrai atstovauja jo 
darbai “Motina”, “Smūtkelis”, “Kęs
tutis ir Birutė”. Pokariniame laiko
tarpyje R. Antinis neišvengė duok
lės Marytei Melnikaitei Druskinin
kuose. sovietų kariams Rietave, Uk
mergėje pastatytais paminklais, ta
čiau jo didžiausias laimėjimas buvo 
Palangoje pastatyta dekoratyvinė 
skulptūra “Eglė žalčių karalienė”, 
fontanui skirta rutulio formos'skulp
tūrinė grupė “Jūratė ir Kastytis”, 
šiuo metu R. Antinis baigia didelių 
gabaritų ' dekoratyvinę skulptūrą 
“Kanklininkas”, kuri bus pastatyta 
Kauno Dainų slėnyje ir vaizduos su
simąsčiusį senovės kanklininką, ran
komis parėmusi galvą.

PAVEIKSLŲ GALERIJA PAVERS
TOJ Vilniaus katedroj koncertą su
rengė obojistas Juozas Rimas, Vil
niaus konservatorijos dėstytojas ir 
filharmonijos solistas, talkon pasi
kvietęs pianistę A. Ivanauskaitę. Mu
zikos. mėgėjams buvo atliktas G. 
HaendeI “Koncertas obojui ir for
tepijonui”, J. S. Bach “Arija obo
jui ir fortepijonui”, A. Vivaldi “So
nata c-moll obojui ir fortepijonui”, 
su kitais talkininkais — Mocarto 
“Kvartetas f-dur obojui, smuikui, al
tui ir violončelei”. Koncerte keturias 
J. S. Bacho dainas padainavo mezzo- 
sopranas E. Kalasevičiūtė, Vilniaus 
konservatorijos studentė.

PROF. DR. JONAS ŠOPAUS- 
KAS, Kauno medicinos instituto hi-, 
gienos katedros vedėjas, mirė Kau
ne lapkričio 26 d. Velionis buvo gi
męs 1900 m. Žemaičių Kalvarijoje. 
Medicinos studijas baigė Kauno uni
versitete. žinias gilino Paryžiuje, 
Stockholme, medicinos doktorato di
sertaciją apgynė 1936 m. Pedagogi
nį darbą pradėjo Kauno universite
to fiziologijos katedroje vyr. labo
rantu 1929 m. Docento vardą gavo 
ir buvo paskirtas higienos katedros 
vedėju 1938 m. Pokario metais prof, 
dr. J. Sopauskas yra buvęs gydo
mojo fakulteto dekanu, instituto pro
rektorium mokslo reikalams, Vil
niaus universitete skaitęs normalio
sios fiziologijos kursą. Velionis pa
rašė daugiau kaip 70 mokslinių dar
bų Lietuvos klimato tyrimo, higie
nos istorijos, kurortų gydomųjų fak
torių ir kitais klausimais.

DRAMOS AKTORIUS JUOZAS 
LAUCIUS atšventė 75 metų amžiaus 
sukaktį. Profesinio aktoriaus kelią 
lietuviškoje scenoje pradėjęs 1921 m. 
Kauno teatre, sukūrė daugiau kaip 
200 vaidmenų, kurių trys teko lietu
viškiems filmams “Marytė”, “Aušra 
prie Nemuno”, “Kalvio Ignoto teisy
bė”. Pabaltijo teatriniame pavasary
je 1957 m. jam buvo suteiktas lau
reato vardas už Kolčio vaidmenį Juo
zo Grušo tragedijoje “Herkus Man
tas”, kurią Kauno dramos teatre pa
statė rež. H. Vancevičius.

KONCERTINI REPERTUARĄ PA
PILDĖ kompoz. V. Budrevičiaus poe
tų V. Barausko ir D. Tertelio teks
tu sukurta kantata “Sakmė apie Dai
navą”, kompot J. Gaižausko sonata 
birbynei ir fortepijonui, kompoz. B. 
Kutavičiaus penkių dalių vokalinis 
ciklas ”Avinuko pėdos”, kuriam bu
vo panaudoti V. Rudoko ir S. Ge
dos eilėraJčiai. V.Kat



MANN t
R E Al 

2320 Bloor St. W. 
INDIAN RD—BLOOR, $15.000 įmo. 
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu {važiavimu 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.

M į
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR.
$8.000 Įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

B. SAI

• TOR
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.
SI 5.000 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.

A t A

VYTAUTUI RADŽIUI Lietuvoje mirus, 
mielq voldybos narę REGINĄ SIRUTIENĘ ir šeimą 

dėl brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame —
K. L. K. Moterų Dr-jos
Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

TORONTO
Lietuviu skautų veikla

Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

• šį sekmadienį, gruodžio 15 d., 
4 v. p.p., Sv. Jono Kr. par. salėje — 
bendra jūrų skautų ir.skaučių suei- 
ga-arbatėlė. Kviečiami tėveliai ir rė
mėjai.

• “Šatrijos” tunto draugininkės 
surenka nario mokestį iki sausio 1 
d. Jaun.. skautės moka $1, skautės — 
$2, vyr. skautės $2.50, skautininkės 
— $3.

• Gruodžio 3 d. įvykusiame “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntų vadovų 
posėdyje aptarti bendrųjų švenčių 
bei parengimų klausimai, priimti 
nauji pasūlymai. Posėdžiui pirminin
kavo ps. dr. A. Dailydė.

• “Šatrijos tunto ruošiamos skau
tiškos Kūčios — gruodžio 21 d., 5 
v.p.p., Prisikėlimo parodų salėje.

• Jaunesniųjų skaučių ir skautų 
sueiga prie Kalėdų eglutės — gruo
džio 29 d., 4 v.p.p., Sv. Jono Kr. par. 
salėje. Parengimą tvarko ps. M. Sta-

nionienė.
• “Rambyno” tunto skudutinin

kai, vad. v. s. S. Kairio, gruodžio 8 
d. iškylavo Delhi, kur katalikių mo
terų dr-jos ruoštoje popietėje atliko 
meninę programą. Ta proga toron- 
tiečiai skautai padovanojo Delhi ir 
apylinkės jaunimui skudučių komp
lektą. V. s. S. Kairys davė pirmą
sias pamokas Delhi jaunimui Sv. Ka
zimiero lietuvių par. klebonijoje, kur 
klebonas kun. dr. J. Gutauskas pats 
su jaunimu skudučiavo. Rambyno 
skudutininkai pavaišinti ir paten
kinti grįžo į Torontą. Didelė padėka 
s. L. Kalinauskui ir J. Mačiuliu! už 
pagalbą nuvežti skudutininkus į 
Delhi.

• “Rambyno” tunto jūrų budžių 
iškyla gruodžio 7 d. dėl gilaus snie
go buvo labai nuotykinga. Tikslo — 
prikirsti eglaičių ir parvežti į To
rontą reikėjo atsisakyti. C. S.

Ateitininku žinios
Vyr. moksleivių susirinkiiiias —* 

sekmadienį, gruodžio 15 <L, 5 v., atei
tininkų kambaryje. Nesumokėję dar 
nario mokesčio prašomi atsinešti $1.

(sijungimo reikalu. Šiais mokslo 
metais bus prašoma iš narių konk
retaus įsijungimo. Sį kartą visų vyr. 
moksleivių yra prašoma pagalvoti ir 
raštu parašyti atsakymus į šiuos 
klausimus: “Kaip mes ateitininkai 
organizuotai galime ką nors gero 
padaryti; ką ir kaip? Kaip ir ką aš 
asmeniškai galėčiau padaryti savo 
kuopoje ir už kuopos ribų? Kokie 
yra mano pasiūlymai kuopai?” Į 
šiuos klausimus privalo savais žo
džiais atsakyti kiekvienas vyr. moks- 
leivis-ė. Atsakymus ir nuomones visi 
yra prašomi atsinešti į susirinkimą 
šį sekmadienį ir įmesti į specialią 
dėžutę. Kiekvienas pasirašo savo var
dą ir pavardę. Atsisėskit, pagalvo
kit- ir parašykit! Tai privaloma vi
siems. .

Tėvų pageidavimu, ateitininkų 
kambaryje bus įtaisyta dėžutė, kur 
tėvai galės įmesti, savo įvairius pa
geidavimus ir klausimus. Kadangi 
tėvų susirinkimai nėra daromi daž
nai, tai tėvai gali įvairias savo nuo
mones globėjams pareikšti raštu. 
Laukiama įvairių pasiūlymų, pa
geidavimų ir pan. Pageidaujama, kad 
visi pasirašytų, nes su tais tėvais 
bus norima pasikalbėti.
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NAUJAS ANSAMBLIS “BIRBYNĖ”
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 Moka:
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1-30 ir 4.30-8
Sešt. 9-12
Sekm. 9.30-1 •

PILNA ČEKIŲ SISTEMA

už depozitus-5%
už šėrus -5r/i%

PADEDA NARIAMS ATLIKTI
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-92S6
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 — ISLUNGTON, 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.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namą: 537-2869

I I— ■■ >■' —

Neoficialiai jau anksčiau bu- 
girdėti, kad Toronte kuriasi nau
jas jaunimo ansamblis. Vienur 
kitur buvo net pasirodęs, tačiau 
galutinai susiformavo šį rudenį 
ir gruodžio 8 d. surengė savo 
krikštynas Prisikėlimo auditori
joj, kur oficialiai buvo pavadin
tas Toronto Lietuvių Jaunimo 
Meno Ansambliu “B i r b y n ė”. 
Krikšto tėvais buvo: muz. D. 
Rautinšienė, D. Gruodienė, J. 
Gustainis ir V. Tamulaitis. An
samblio vadovė — muz. D. Vis- 
kontienė. Ji pradėjo steigti ši 
ansamblį pernai su 20 jaunuo
lių. nes reikėjo paruošti lietu
viškų liaudies dainų Kanados 
valstybiniam muzėjui. Gana 
greitai ansamblis išaugo į didelį 
vienetą, kurį sudaro mokslei
viai. Jie dainuoja senoviškas su
tartines, kompozitorių harmoni
zuotas liaudies dainas ir skudu
čiuoja. Krikštynų proga šis an
samblis gruodžio 8 d. drauge su 
lituanistiniu seminaru Prisikėli
mo auditorijoj surengė dainos ir 
žodžio vakarą. Dainų ir skudu
čių programą atliko “Birbynė”, 
o dailiojo žodžio — lituanistinio 
seminaro mokiniai. G. Tulaus- 
kaitės ir K. Binkio eilėraščius 
skaitė Algis Čepas, Almis Kuo
las. Ramūnas Barakauskas ir 
Rūta Urbonaitė; parinko bei pa

ruošė mokyt. Aldona Bušins- 
kaitė. Ilgoką V. Krėvės kūrinį 
“Galvažudys” teatriniu būdu 
skaitė: Laima Gustainytė, Euge
nijus Rovas, Algis Stankus, Ri
mas Pranaitis, Vidas Valiulis, 
Vitalija Ramanauskaitė, Ramu
nė Sakalaitė, Audronė Danaity- 
tė; paruošė Angelika Sungai- 
lienė. Labai gausiai publikai vi
sa tai buvo nauja, miela, džiu
gu. Užtat ji nesigailėjo katučių 
jauniesiems artistams, ypač už 
dainas. Kaikurias “Birbynė” tu
rėjo kartoti. Baigus programą, 
scenon judėjo viena gėlių puokš
tė po kitos. Vadovė D. Viskon- 
tienė tarė žodį, kuriame prisi
minė ansamblio pastangas, įdėtą 
darbą ir kvietė tikėti į ryžtin
go jaunimo ateitį, kuri žymia 
dalimi priklausysianti ir ' nuo 
plačiosios visuomenės. Po pro
gramos p. Dalindienė visus pa
kvietė į kavinę pasivaišinti ir 
pasidalinti įspūdžiais. — Šis 
koncertas buvo pirmas jungtinis 
pasirodymas “Birbynės” ir nau
jai suorganizuoto lituanistinio 
seminaro. Pastarajam vadovau
ja J. Gustainis ir V. Tamulaity- 
tė, talkina mokytojos — A. Sun- 
gailienė ir A. Bušinskaitė. Tai 
sveikintina iniciatyva, kuri sura
do naują kelią į lietuviškos kul
tūros lobyną. Bv.

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 GATVE, $10.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau atskiras 
namas apie 15 metų senumo, privatus įvažiavimas.
INDIAN RD. GATVE, $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

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS 
MOKYTOJŲ posėdyje nutarta šiais 
mokslo metais elgesio pažymius nu
statyti tuo pačiu principu, kaip ka
nadiečių mokyklose. Klasės auklė
tojas elgesio pažymį nustatys pagal 
mokinio paklusnumą mokyklos tvar
kai. Anksčiau, kaip ir Lietuvoj, el
gesio pažymys buvo mažinamas Įvy
kus didesniam mokinio nusikaltimui, 
ir tai mokytojų posėdžio nutarimu. 
Pagal naują tvarką, tėvai lengviau 
galės sekti vaiko elgesį mokyklo
je. — Mokyklų programoje reika
laujama, kad žemesniųjų skyrių mo
kiniai užsisakytų vienintelį vaikų 
laikraštėlį “Eglutė”, kuris būtų nau
dojamas mokykloje kaip pagalbinė 
skaitymo priemonė. Toronto šešta
dieninėje mokykloje šis reikalavimas 
buvo vykdomas tik iš. dalies, nes ne
visi tėvai užsakydavo savo vaikams 
laikraštėlį, šių metų vasarą JAV 
ir Kanados šeštadieninių mokyklų 
mokytojų konferencijoje buvo pa
brėžta, kad vaikas negali pamėgti 
spausdinto lietuviško žodžio, jei ne
skaito jam pritaikyto ir gerai reda
guojamo vaikų laikraštėlio “Eglu
tė”. Praeitame Toronto šeštad. mo
kyklos mokytojų posėdyje ir nutarta, 
kad nuo II iki VI skyriaus imtinai 
“Eglutė” bus naudojama mokyklo
je kiekvieną šeštadienį kaip skai
tymo priemonė. Tėvai prašomi su
prasti ir laikraštėlį vaikams užsaky
ti. Artinasi Kalėdų šventės; tarp ki
tų, kartais nereikšmingų dovanų. 
Eglutė” galės būti puiki kalėdinė do
vana. šalia komikų, kuriuos vaikai 
godžiai skaito, turime duoti ir ki
tokios skaitymo medžiagos. “Eglutė” 
tinka visiems lietuviukams, nežiū
rint jų religijos ar jų tėvų pasaulė

žiūrinio nusistatymo. — Pasitaiko 
mokinių, kurių negalima priprašyti 
atlikti namų darbus. Ateityje jie 
bus palikti po pamokų. Kad nebū
tų nesusipratimų, tėvai maloniai pra
šomi vaikus prižiūrėti ir, reikalui 
esant, padėti paruošti namų darbus.

Mokyklos vedėjas

Apie filmiuinką Joną Meką 
pakartotinai rašė “The Globe 
and Mail” gruodžio 4 d. laidoje. 
Tarp kitko Wendy Michener sa
ko: “Jonas Mekas yra perdro- 
vus, kad galėtų būti pranašu ar 
misijonieriumi. Visdėlto jis yra 
tas, kuris daugiausia paskatino 
avangardinius filmininkus ištir
ti filmų techniką, kurią matote 
pastaruoju metu Hollywoode.” 
Dienraštis taipgi cituoja J. Me
ko pareiškimą Toronte apie ka
nadiečių filminį meną, kuris 
esąs savitas, skirtingas nuo ame
rikiečiu filmu.

Danforth Tech gimnazijos 
chorui vadovauja sol. V. Veri- 
kaitis ir Dalia Viskontienė, tu
rinti laipsnius — muzikos baka
lauro, pedagogikos bakalauro ir 
A. R. T. C. Jų vadovaujamas 
choras dalyvavo gimnazijos nau
jo nriestato atidarymo iškilmėse 
lapkričio 29 d.

“DAINOS” VAKARAS, įvykęs lap
kričio 30 d., buvo šaunus solistės 
Marijos Vilčiauskaitės puikiu daina
vimu — arijų ir dainų. Solistė se
niai buvo girdėta. Linkėtina jos daž
nesni© pasirodymo Toronto lietuvių 
kolonijoj. Akompanavo muz. studen
tas J. Govėdas. Abiem dainietės yra 
labai dėkingos. Dėkojame ir sve
čiams, kurie savo atsilankymu pa
rėmė šalpą. Gerb. kun. P. Ažubaliui, 
kaip ir visuomet gausia auka prisi
dėjusiam prie Vokietijoje esančių 
senelių ir ligonių Kalėdų stalo, nuo
širdus ačiū! Piniginėmis aukomis dar 
prisidėjo: Marija Pocienė — $10; po 
$5: M. Pečiulienė, dr. J. Yčas, O. 
Juodviršienė, U. Yauniškienė iš Win
nipeg©, L. Novogrodskienė, K. Bu- 
tienė; po $2: J. Dagilienė, V. Mok- 
lickaitė. Čia paminėtiems ir visiems, 
kurie visada “Dainą” remia, “TŽ” 
redakcijai bei visam štabui linkime 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingu N. 
Metų! — Gr. 8 d. įvykusiame “D.” 
susirinkime paskirstytos kalėdinės 
dovanos: gyvenantiems prieglaudose
— po $5, paskirai gyvenantiems — 
po $7, šeimoms — po $15; vienos ko
lonijos kalėdinei eglutei $20, p. Ma- 
žutienei, kuri serga ir turi sūnelį 10 
m., $5. — Džiaugiamės, kad mūsų 
darbščioji valdybos narė J. Rukšienė 
grįžo iš ligoninės ir jau sveiksta na
muose. Dėkojame p. Jankaitienei už 
malonų susirinkimo priėmimą. Se
kantis susirinkimas — pas narę St. 
Matulevičienę. M. F. Y.

Kalėdinių atvirukų prašo ne
sunaikinti Indijos misijonierius 
Eugenio Petrin, Catholic Mis
sion, Dem Dima, P. O. Birpara, 
Dist. Jalpaiguri, W. Bengal, 
India. Ant atvirukų siuntinėlio 
reikia užrašyti: “No commercial 
value — used Christmas cards
— printed matter.” Tuo atveju 
nereikia mokėti muito. Norin
tieji gauti atsakymą prašomi 
įrašyti savo adresą siuntinėlio 
viduje. Minėtasis misijonierius 
būtų dėkingas ir už finansinę 
paramą mokinių bei vaikų mais
tui, kuris šiuo metu Indijoj yra 
pabrangęs.

DU LENKIŠKI FILMAI, g 
"TRĘNDOV/ATA" I

(Raupsuotoji) |
Pagal H. Mniszkowna apysaką I

Priedo: S. WIECH komedija

"CAFE POD MINOGA"
PIRMA KARTA KANADOJE

Gruodžio 12 iki 17 d.
BRIGHTON 

kino teatras,
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710
Kasdien nuo 7.30 v.v. 

vienas seansas

Šešt. ir sekm. 5 ir 7.45 v. v.

Pajieškojimai
Bakšys Kazimieras, sūnus Izido

riaus, gimęs 1912 m. Raseinių ap
skrityje, Šimkaičių valsč., Paslynų 
kaime, prašomas atsiliepti vienos 
moters iš Lietuvos. Rašyti “Tž” ad
ministracijai.
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Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

DUNDAS — RONCESV ALLES, $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 — ANNEITE, $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

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

Bloor Aut orite Garage gį

extiles Ltd. Siuntiniai į Europą
i: 670 Queen St. W.. Toronto 3, Ont. TA EM 4-5036.
Homiltone skyrius:
293 Ottowo St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinio Ir kitg dalykg, 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoj tikrai džiaugsis.

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

LIETUVIŠKŲ ŠORIŲ 
MĖGĖJAMS

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 čekį arba piniginę 
perlaidą $4.45 sumai. Gyvenan
tieji kitose Kanados provincijo
se teprisiunčia $4.50. Gaus paš
tu trijų sūrių siuntinį.

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 

Viskontal

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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.
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 butas 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 DVIBUCIAI (dupleksai) po 3 miegamuosius, atskiri šildymai, 1 
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.
KETURBUTIS, 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. KER BERIS

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- » A n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME j
5% už depozitus Į
5Y2% už Šerus '

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGTČTUS 
nagai valdžios nustatyta norma — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARTŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
'ir'austos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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, 2 modernios 
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, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas taus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

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

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

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

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisvmo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Rindleto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams Ir ilgiau 

B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: SL Pnkapas 

tel RO 7-9088 kiekvienu metu. , -
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APDRA ŪDA SPORTAS
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINĖS INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
Tel. 251 -4o64; namų tel. 277-0814

LIETUVIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBES

Toronto sporto klubams sutarus, 
Kanados sporto apygardai vadovau
jant, numatomos Kanados lietuvių 
krepšinio pirmenybės. Bus žaidžiama 
dviem ratais kiekvienas su kiekvie
nu. Jos apims visus Kanados apy
gardai priklausančius klubus. Bus 
varžomasi jaunių A, B, C ir D kla
sėse. Jei atsirastų mergaičių daly-

A. ČIŽIKAS ALFAi RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1 - 6 1 6 5 . • 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.

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.

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

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 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 ;
-------------- . - - ~—1

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

r

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNI DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 
PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ MADŲ DRABUŽIŲ
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)

343 RONCESVALLES, AVE., 
TORONTO 3. TEL. 531-1432 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave)

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). Auto veži- 
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.

B

BALTIEČIŲ DIENOS
(Atkelta iš 1-ro psl.)

juoba, kad konferencijoje su 
pranešimais dalyvavo tiek Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje bai
gę mokslus akademikai, tiek ir 
jauni svetur baigę mokslus ar 
jau profesoriaujantys Amerikos 
universitetuose asmenys. Tarp 
tų Įvairaus amžiaus akademikų 
užsimezgė glaudūs bendradar
biavimo santykiai. Savo praneši
muose bei diskusijose dalyviai 
pasisakė už trijų Baltijos tautų 
kilmės žmonių siekimus arti
miau bendradarbiauti bei gilin
tis i šių tautų kultūrines, ūki
nes ir politines problemas. Drau
giška dalyvių nuotaika leidžia 
tikėtis, kad tokiu keliu einant 
bus iškeliamos tarptautinėn 
mokslinėn plotmėn šių bendro 
likimo ištiktų tautų problemos 
ir jos bus tiriamos tiek vyres
nės kartos, tiek priaugančiųjų 
akademikų.

Gražina Krivickienė
RELIGINĖ SEKCIJA
Konferencijos tikslas buvo ne 

tiek propagandinis, kiek moks
linis, ne masinis, bet rinktinis. 
Publika nebuvo atstumiama, bet 
nebuvo specialiai raginama at
vykti. Konferencija buvo pada
linta j dešimtį sekcijų, kurių rė
muose buvo perskaityti 52 re
feratai per keturias dienas. Sek
cijos veikė tuo pačiu laiku, taip 
kad nebuvo Įmanoma visose da- 
lyvaut. Sekcijos apėmė religiją, 
istoriją, politiką, kalbotyrą, eko
nomiką, tiksliuosius mokslus, li
teratūrą.

Penktadieni ir šeštadienį re
liginėj sekcijoj kun. Vyt. Bag- 
danavičius, MIC, Lietuvių Peda
goginio Instituto Čikagoje di
rektorius, skaitė apie Vatikano 
santarybos reikšmę. Jis trumpai 
apibūdino II Vatikano santary
bos Įtaką i bažnyčios, tikėjimo, 
laisvės, pasaulio, ekumenizmo 
sampratas. Teologijos profeso
rius Egil Grislis iš Duke univer
siteto, North Carolina, apibūdL 
no kančios ir vilties sąvokas lat
vių liuteronų tremtinių rašyto
jų darbuose. Kun. K. Pugevi- 
čius, JAV gimęs lietuvis, Balti- 
morės arkivyskupijos informaci
jos skyriaus direktorius, apibū
dino tautinių mažumų padėtį ka
talikų Bendrijoje JA Valstybėse.

šeštadieni religinėj sekcijoj 
kun. J. Prunskis, “Draugo” ir 
religinio žurnalo “The Marian” 
redaktorius, skaitė referatą apie 
religijos padėti Lietuvoj. Pabrė
žė, kad tikėjimo persekiojimas 
nė kiek nemažėja. Evangelikų 
kun. Aleksandrs Veinbergs, Lat
vijos evangelikų Amerikoje pir
mininkas, apibūdindamas latvių 
religinę padėti, pranešė, kad ne
seniai mirė Latvijoj evangelikų 
arkivyskupas Frejs.

Bendras Įspūdis: paskaitų tar
pe buvo tikrai vertingų; žada
ma atspausdinti. Konferencijoj 
dalyvavo, be Europoje baigusių 
mokslus, jauno amerikinio ta
lentingo prieauglio. Dažnai per 
tas dienas girdėjosi pastaba: 
“Kodėl mes. baltiečiai, taip ilgai 
laukėm pasidalinti mintimis? 
Pradėkime jungti savo jėgas”.

Jaunesnioji karta nori suda
ryti kontaktą su savo broliais 
tėvynėje, išvengiant komunis
tišku išnaudojimų.

Katalikai ir evangelikai bal
tiečiai jaučiasi vėluoją ekume
niniam sąjūdyje — nori dau
giau bendradarbiaut krikščiony
bės labui tėvynėse: siūlo jieš- 
koti kontaktų su žydais, kurie 
taip uoliai ir su pasisekimu dir
ba savo bendratikių labui už ge
ležinės uždangos.

Kaz. Pugevičius

vių, pirmenybės būtų pravestos ir 
jų klasėse. Daugelis klubų pirmeny
bėms pritaria, tačiau dar laukiama 
iš jų galutinio pasisakymo. Abu To
ronto klubai šį sekmadienį, 7 v., 
pradeda pirmenybes Aušros ir Vy
čio jaunių B klasės rungtynėmis. 
Sausio 29 d. Prisikėlimo par. salėje 
visą dieną vyks varžybos tarp Auš
ros, Vyčio, Londono Tauro ir Ha
miltono Kovo jaunių komandų. Ta 
pačia proga bus galutinai aptarti šių 
pirmenybių vykdymo reikalai. Dau
giau informacijų šiuo reikalu bus 
paskelbta vėliau. K. S. A. apie tai 
rastu painformavo visus jai priklau
sančius sporto klubus. Ą. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno sporto halėje įvyko mote

rų rankinio turnyras, kuriame da
lyvavo RTFSR, Ukrainos, Lietuvos 
profsąjungų rinktinės ir Sov. Sąjun
gos rinktinė. Turnyrą laimėjo lietu
vaitės, įveikusios visas priešininkes, 
įskaitant ir Sov. Sąjungos rinktinę. 
Pasekmės: Žalgiris — Ukraina 22: 
15; Žalgiris — RTFSR 13:11 ir Žal
giris — S. Sąjunga 11:10.

Iš Kubos sugrįžo buvęs Lietuvos 
krepšinio rinktinės dalyvis S. Butau
tas. Ten jis treniravo krepšininkus 
buvusiai Meksikos olimpiadai.

Vilniaus Žalgirio futbolininkai vie
šėjo Vengrijoje, kur žaidė trejas 
rungtynes ir jas laimėjo. Djoro Va- 
šašą nugalėjo 2:0 ir to paties mies
to futbolininkus 4:0 ir 3:0.

R. Berlyne viešėjo Vilniaus Staty
bos krepšininkai; žaidė 3 rungtynes 
su TSC komanda. R. Berlyno koman
da laimėjo 2 rungtynes 74:72 ir 71: 
69. Vilniečiai laimėjo vienerias 65: 
59.

VYČIO ŽINIOS
Mergaitės šį sekmadienį, 3.30 v. 

p.p., Loretto mokyklos salėje žai
džia CYO pirmenybių rungtynes su 
Joan of Arc krepšininkėmis.

Jauniai B šį sekmadienį, 7 v. v., 
Prisikėlimo par. salėje žaidžia pir
mąsias Kanados lietuvių krepšinio 
pirmenybių rungtynes. Šiose rungty
nėse bus žaidžiama su Aušros krep
šininkais.

Stovyklai rengti komitetas suda
rytas iš sporto darbuotojų: M. Du- 
liūno, J. Nacevičiaus ir J. Balsio. 
Numatoma ir 19 6 9 metais rengti 
krepšininkų stovyklą Springhursto 
stovyklavietėje.

Stalo teniso dešimtuko turnyran 
yra pakviesti šie Vyčio stalo tenisi
ninkai: J. Nešukaitis, E. Vaičekaus-

SKAITYTOJAI PASISAKO
(Atkelta iš 6-to psl.) 

šių įspūdžių, kuriuos jis mums labai 
gyvai atpasakojo iš savo kelionės po 
Mato Grosso, iš kur jis parsivežė ke
letą paties surastų deimantėlių. S. 
Bakšys turi surašęs visus savo kelio
nių įspūdžius, nes gi jis mėgėjas ke
liauti po Braziliją ir yra ją skersai 
ir išilgai išvažinėjęs; yra sukūręs 
poemų ir eilėraščių, tik neranda lei
dėjo, kuris ta vertinga medžiaga su
sidomėtų. Jis dabar gyvena S. Pau- 
lyje ir pasisiūlė net, jei reikėtų, 
grįžti į lietuvių kalbos mokytojo pa
reigas. Tik kol kas neturime lietuviš
kos mokyklos, kur jis galėtų pasi
reikšti. Jis su dideliu pasiilgimu pa
sakojo apie savo šeimą, likusią Lie
tuvoje, tačiau kol kas nesiryžta sa
vųjų atlankyti. Bejuokaujant, kai kas 
iš svečių prasitarė: “Dabar, p. Bak
šy, gyvensi šimtą metų, nes peranks- 
ti buvai numarintas...”

Halina Mošinskienė
Red. pastaba. Dėkojame laiško au

torei už informaciją. Žinia apie S. 
Bakšio dingimą buvo paimta iš P: 
Amerikos lietuvių spaudos. Džiaugia
mės S. Bakšio atsiradimu, o kores
pondentams linkime didesnio apdai
rumo.

“AŠ KALTINU”
“TŽ” kultūrinės veiklos skyriuje 

buvo paskelbta žinutė, kad S. Pauly- 
je, Brazilijoje, bus ruošiamas filmas 
pagal Meldučio Laupinaičio knygą 
“Aš kaltinu”. Kadangi aš tenai au
gau, norėčiau pastebėti, kad M. Lau-

kas, E. Zabiela ir A. Krasauskas.
Turnyras įvyks gruodžio
Klevelande. A. S.

v.
su 
B

14-15 d.

Prisikėli- 
Tridents 
(g. 1943-

AUŠROS ŽINIOS
Šį sekmadienį 12.30 

mo salėje jauniai žais 
ir vakare, 7 v., jauniai
44 m.) žais pirmąsias Kanados lietu
vių krepšinio lygos rungtynes su 
Vyčio B komanda. Taip pat sekma
dienį, 2 v.p.p., Loretto patalpose 
mergaičių B I komanda žais su mer
gaičių B II.

Praėjusio sekmadienio C.Y.O ly
gos rungtynėse mergaičių A koman
da be didelių pastangų laimėjo prieš 
Joan of Arc 68:10. Aušros koman
doje žaidė: I. Janeliūnaitė 12, R. 
Birštonaitė 16. J. Ignatavičiūtė 10, 
R. Kairytė 4, R. Radžiūnaitė 4, R. 
Petronytė 2 ir V. Jurevičiūtė 18.

Stalo teniso lygos rungtynėse jau
nių komanda laimėjo prieš E. F. 10:0, 
o veteranai sužaidė lygiom su E. 
Ramblers 5:5.

pinaičio knyga tenykščius lietuvius 
sudomino, bet kai ją perskaitė, vi
si susipratusieji, ypač naujieji atei
viai, pasipiktino. Knygoje suniekina
mi nepriklausomos Lietuvos vadai, 
veikėjai, valdininkai. Esą jie buvo sa
vanaudžiai, bailiai, Šiaudadūšiai, par
davę Lietuvą rusams. Kartą buvo 
skelbta, kad “Aš kaltinu” bus iš
versta į portugalų kalbą, bet tautie
čių reakcija buvo tokia, kad niekas 
nedrįso tokio darbo imtis. M. L. kny
ga literatūriniu požiūriu yra men
kutė ir netinka nei vertimui, nei 
filmui. Regina Kutka

PADĖKOS
Kažkaip" atsirado perdėtas dėkin

gumas. Pvz. randame padėkas gydy
tojui (kuris bartais būna net nelie
tuvis ir mūsų laikraščių neskaito) 
už vizitą, gydymą, operacijas, tary
tum jis iš malonumo ir nemokamai 
gydė. Dėkojama kunigui, kurio pa
reiga atlikti dvasinius patarnavimus. 
Dėkojama ne tik draugams, bet ir 
žmonai, vyrui dukterims, kurių pa
reiga būti krikščioniu bei bičiuliu. 
Dėkojama laidotuvių direktoriams... 
Dėkojama už dovanas, kurios, sako
ma, liks “neužmirštamos”, tačiau 
neretai lieka rūsyje gulėti kaip ne
reikalingas ar jau turimas daiktas, 
kuris galbūt neatitiko gavėjo sko
nio. Dėkojama už “staigmenas”, kur 
vis atsiranda geraširdis perspėti ar
ba paklausinėti, ko anas labiausiai 
pageidautų. O “co to ja” dar pasi
sako, kaip tai atsitiko jų “reziden
cijoj”. Susidaro litanija pavardžių: 
rengėjai, plovėjai, dalyviai, padavė
jai, kalbėtojai ir t.t. Ir neduok Die
ve, jei kas liktų nepaminėtas! Ar 
tai ne perdidelis smulkmeniškumas 
viešumoje? A. K.

REIKĖJO PRIEŠINTIS?
Kūrėjas-savanoris J. Viliušis St. 

Catharines, Ont., mieste Lietuvos ka
riuomenės 50 m. atsteigimo sukak
ties proga tarp kitko pabrėžė, kad 
1940 m. mūsų kariuomenei reikėjo 
ginklu pasipriešinti rusams. Tam ka
riuomenė buvo pasiruošusi, bet jos 
vadai — ne. šios rūšies paskaitos 
nėra populiarios mūsų padangėje, 
nes mūsų žmonės labai karšti patri- 
jotai. Jų manymu, šventė turėtų bū
ti šventė ir jai reikia tik šventiš
kos kalbos. Nežiūrint to, neretas yra 
linkęs klausyti ir kitokių nuomonių. 
Kaip ten bebūtų, ši paskaita gero
kai pajudino žmones. Jie dar ilgai 
svarstys jo mintis. K. š.

o s
Dezertyras

Naciams su bolševikais susi
ėmus, vienas “nenugalimosios 
armijos” raudonarmietis, pagau
tas didelės baimės, ėmė neš
dintis i užfrontę. Staiga patam
sy,. atsimušęs Į kažkokį žmogų:

— Atsiprašau, draugas leite
nante.

— Nesu leitenantas.
— Atsiprašau, draugas ka

pitone.
— Nesu kapitonas.
— Hm, atsiprašau, draugas 

pulkininke.
— Nesu pulkininkas. Esu ge

nerolas.
Kareivis sumurmėjo sau pa

nosėn: •
— Ot, tai tau! Nemaniau, kad 

jau taip toli esu atsidūręs...
Sunku atsakyti

Labai ilga byla buvo Islan
dijoje, kur. žiemos metu net ke
lis mėnesius saulė visiškai ne
užteka — būna labai ilga nak
tis. Tos bylos metu kaltintojas 
ištiesė grėsmingą pirštą į kal
tinamąją ir pakeltu balsu tarė:

— As tave dar kartą klausiu: 
kur tu buvai tą naktį nuo lap
kričio 8 d. iki kovo 16 dienos...?

Geriausias namas
Žmogui nusibodo turimasis 

namas — nutarė parduoti. Pa
vedė agentui. Netrukus, gavęs 
laikraštį, užtiko įtaigų skelbimą, 
kuriame iškeliamos visos gero
sios jo namo savybės. Be to, pri
dėta ir namo nuotrauka. Tada 
jis, pažiūrėjęs į skelbimą ir nuo
trauką, nuskubėjo pas agentą:

— Žinai, neparduok mano 
namo. Skelbimas įtikino mane, 
kad tai yra namas, kokio aš visą 
gyvenimą norėjau.

Nevisai taip
Į vedybinį biurą Conventry- 

je, Anglijoje, kreipėsi pilietis, 
prašydamas surasti jo žmoną. Su 
ja jis išsiskyrė prieš 25 metus, 
praėjus trims dienoms po ves
tuvių. Kai ji paklausė, ar jis 
j ieško buvusios žmonos dėlto, 
kad sutvarkytų skyrybų forma
lumus, pilietis atsakė:

— Apsaugok, Viešpatie! Aš 
tik maniau, kad būtų labai mie
la, jeigu kartu su ja atšvęstume 
mūsų vedybų 25-tąsias meti
nes ... Parinko Pr. AL

SALES AND SERVICE A n .
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijc aparatai. Pardoodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas so Ugi. praktika 

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

ACADIAN
DR. E. ZUBRIENĖ

CZARINA
VODKA

Skaidri kaip kristalas. 
Labai tinka gerti viena 
arba su mėgiamu mišiniu.

B*:®

ACADIAN — pirmoji sąrašuose

MĖGSTANČIŲ GERĄ DEGTINI
ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN. NOVA SCOTIA

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.: 9.39-5 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. 
'Janių, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgičiai, sutartys, tęs 
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto 
Margio vaistinės namų II augštas 

(įėjima* « . Howord Park Avenue)
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-t v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

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

OKULISTES
OR. V. J. MEILUVIENE
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(Į rytus nuo Dufferin St.)

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ALL SEASONS
323 Lakeshore Rd

TRAVEL AGENCY

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

749 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 543 -33ų0
Priima pacientus iš anksto susitarus

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

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

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

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

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

412 
ard 
LE

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.) Kabineto telefoną* 
14251. Darbo valandos nuo 10 

vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p<> 

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

L.LUNSKY, R.O.
M.LUNSKY, O.D., M.S.C.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš. 

kus automobilių pataisymus. 
Patepimus ir alyvos keitimui.

Prieš pirkdami vartotus 
automobilius atvežkite patikrinimui 

nurodysime visus trūkumus 
ir duosime patarimus.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas. 

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

East, Port Credit, Ont.
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

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

Skambinkite LE. 3-4912.

470 College St. Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE

. 3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT.

231-2661
Turime plačią klijentūrą

231-6226
Jieškome nuosavybių

NAMU AUTOMOBILI 
KOMERCINIU f R K»T

draudimo Įstaiga

A TSTO V A U J AMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Dijakonui Matui Jarašiūnui 

kunigystės šventimai bus teikiami 
gruodžio 21 d. Romoje. Adresas: Via 
Casalmonferrato 20, Roma 4, Italy. 
Linkime busimajam kunigui vasarą 
grįžti į Torontą, kur vaišinga jo pa
rapija mielai suruoš primicijų iš
kilmes.*

— Lietuviams gimnazistams gruo
džio 23, pirmadienio vakarą Sv. Jono 
Kr. bažnyčioje įvyks prieškalėdinis 
susikaupimas.

— šią savaitę lankoma: Beresford, 
Evelyn Ave., Evelyn Cres., Runny- 
mede. Kennedy Ave., Clendenan 
ir Idelwood.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
sekmadieniais po pamaldų par. salė-

—..Mirus Lietuvoje a.a. Vytautui 
Radžiui, jo motinai, sesutėms, broliui 
bei visiems artimiesiems tėvynėje 
nuoširdi užuojauta. Praėjusį šešta
dienį už velionį atlaikytos gedulin
gos pamaldos.

— Praėjusį sekmadienį apylinkės 
valdybos iniciatyva bažnyčioje pada
ryta solidarumo įnašų rinkliava, šį 
sekmadienį prie bažnyčios durų pri
imamos aukos Vasario 16 gimnazijai.

— Šį sekmadienį 10 v. Mišios už 
A. Klemkos šeimos mirusius, 12 v.
— už a.a. Barborą Stonkuvienę.

— Pakrikštyta: Linda Monika Ra
dzevičiūtė. Naujagimės tėveliams 
Leonui ir Onai Radzevičiams bei jų 
gausiai šeimai, išvykstančiai į Ota
vą, linkime sėkmės.

Šv. Jono Kr. Pašalpinė Drau
gija, talkinama parapijos, ren
gia N. Metų sutikimą. Bilietai
— $5 asmeniui; gaunami para
pijos knygyne pas V. Aušrotą, 
klebonijoje ir pas draugijos na
rius.

Katalikės moterys gruodžio 8 
d. iškilmingai atšventė savo me
tinę šventę. Abiejų parapijų baž
nyčiose jos dalyvavo pamaldose 
organizuotai, su vėliavomis, pa
sipuošusios tautiniais drabužiais. 
Po pamaldų įvyko susirinkimai 
su vaišėmis^ šv. Jono Kr. para
pijoj vaišių metu pagrindinę kal
bą apie lietuvių būdą pasakė K. 
L. K. Moterų Dr-jos centro val
dybos pirm. dr. O. Gustainienė. 
Be to, kalbas pasakė kun. P. 
Ažubalis. O. Jonaitienė ir kt. 
Viešnia iš Hamiltono — aktorė 
Elena Baltaplaukytė-Vilimaitie- 
nė padeklamavo B. Brazdžionio 
ir savo kūrybos. Prisikėlimo par. 
moterims pagrindinę kalbą pa
sakė sesuo Rita. Rūpestingų val
dybų pastangomis metinė šven
tė praėjo pakilioj nuotaikoj.

R. Viliambrechtas, viešbučio 
Aberdeen Chattam, Ont., mies
telyje savininkas, anksčiau gy
venęs Toronte, lankėsi “Tž” ad
ministracijoj, sutvarkė savo pre
numeratą, užsakė porą naujų 
prenumeratų kaip kalėdinę do
vaną savo bičiuliams ir įsigijo 
du egzempliorius leidinio “Li
thuanians in Canada”.

Toronto lietuvių “Caritas” 
šalpai vietoje kalėdinių ir N. 
Metų sveikinimų aukojo $50: dr. 
A. Valadkos šeima; po $10: A. 
J. Rinkūnai, P. A. Ščepavičiai, 
V. S. Liuimos. $5: G. P. Stauskai. 
Aukos bus perduotos M. Dauk
šienės šeimai, kurios tėvas Ant. 
Daukša yra ištiktas sunkios ligos.

Lietuvių kapinių koplyčios 
statybai aukojo po $100: J. J. 
Valiuliai ir A. R. Klempai; $50: 
A. R. Siručiai.

Prisikėlimo par. žinios
— Gruodžio 5 d. palaidotas anks

tyvesnės kartos ateivis a.a. Pranas 
čėsas. Velionies žmoną ir artimuo
sius giliai užjaučiame.

— Nuoširdi padėka gerb. Tėv. Ged. 
Kijauskui, SJ, už aktualiai ir paki
liai pravestas uždaras savaitgalio re
kolekcijas vyrams ir vyresnio am
žiaus berniukams. Dalyvavo 43.

— Šį sekmadienį pamokslus sa
kys mons. Vyt. Balčiūnas. Talkinant 
parapijos tarybos religinei sekcijai, 
platinama “Krikščionis pasaulyje” 
leidinių serija.

— Mišios: ketvirtad., 8.20 v. — už 
a.a. V. Kartavičienę, užpr. A. U. Kar- 
tavičių; šeštad., 8 v. — už a.a. A. K. 
Grinkevičius, užpr. p.p. Mašalaitie- 
nės ir Sodonienės; 9 v. — už a.a. 
J. B. Žaldokus, užpr. J. Žaldoko; šį 
sekmad., 8 v. — už a.a. E. Laba
nauskienę, užpr. A. M. Norkų; 11.15 
v. — už a.a. K. Balčiūną, užpr. G. G. 
Balčiūnų.

— šį sekmadienį prie bažnyčios 
dąroma rinkliava Vasario 16 gimna
zijai Vokietijoje. Rinkliava rūpinasi 
KLB šalpos Fondas.

— Praėjusį sekmadienį daryta spe
ciali rinkliava K. L. Bendruomenės 
solidarumo įnašų. Surinkta $367.50.

— Lituanistinis seminaras — penk
tad., 7 v.v. par. namuose.

— Pirmosios Komunijos, kateche
tinės ir religijos pamokos gimnazis
tams — įprastu laiku.

— Chorų repeticijos: bendra stu
dentų — trečiad., 7 v.v.; suaugusių
— ketvirtad., 7.30 v.v., vaikučių — 
penktad., 6.30 v.v.

— Kt. sav. lankomos šeimos Bel
gravia Ave., Caledonia Rd., Claxton 
Blvd., Croos St., Danesbury Ave., 
Gloucester Grove, Heddington Ave., 
Hillmount Ave., Kennwood Ave., 
Marcia Ave., Mountview Ave., Ridel
ie Ave., Roxton Rd., 
more Ave.

— Pr. sekmadienį 
lietuvių parapijoje 
faelis.

— šeštadieninės mokyklos eglutė
— ši sekmad., 4 v.p.p. par. salėje. 
Kviečiami visi mokyklinio amžiaus 
vaikai, net ir tie, kurie šios mokyklos 
nelanko.

— Ši ir kt. sekmadieni parapijos • 
parodų salėje bus jaunųjų dailininkų 
Aidos Vekterytės ir Romualdo Juk
nevičiaus meno paroda. Kviečiame ją 
aplankyti.

“Baltic Story” loterija. Apyl. 
valdyba šį sekmadienį prie lie
tuviškųjų bažnyčių platins lote
rijos bilietus. Tuo būdu telkia
mos lėšos “Baltic Story” sce
nos veikalo pastatymui, šios gra
žios iniciatyvos ėmėsi vakarų 
Kanadoje gyvenantys lietuviai. 
Būtų gera, kad Toronto lietu
viai, įvertindami ši svarbu rei
kalą, įsigytų loterijos bilietus. 
Vieno bilieto kaina — $1. Lote
rija įvyks gruodžio 31 d. Laimė
jimai: $500, $250 ir $100.

Naujų Metų tradicini sutiki
mą ruošia “Tėvynės Prisimini
mų” radijo programa Town & 
Country Palace Ballroom, 124 
Mutual St., Toronto. Dėl stalų 
rezervavimo prašoma skambin
ti programos vedėjui tel. LE 4- 
1274.

Baltijos kraštų nepriklauso
mybės paskelbimo penkiasde
šimtmečio proga “The Cana
dian Loyalist Movement” at
spausdino 4 psl. brošiūra anglu 
kalba “1918—1968 Fifty Years. 
From Freedom to Red Onores- 
sion on The Baltic States”. Iš
leista jau trečioji laida.

Shaw St., Whit-

Londone, Ont., 
talkino T. Ra-

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

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

SIUNTINIAI I 
LIETUVĄ IR KITUR

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

Liefuvižkos muxifcos plokfrdės, 
rąžomosios moiinėlės su lietuviž- 
ku raidynu, odiniai albumai do* 
vanoms ir kt. odos iždirbiniai.

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

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

BARONESSA
BEAUTY SALON

TEL 7624252 ;
Sav. Alytė Kerberienė 1

2265 BLOOR ST. W. 
(kampas Bloor-Durie gatvių). 

■. * i* * *

Trys Toronto klebonai, dalyvavę Sv. Jono Kr. parapijos 40 metų 
sukakties iškilmėse. Iš kairės; kun. Placidas Barius, OFM, kun. 
Petras Ažubalis, evangelikų kun. Alg. Žilinskas

Nuotr. S. Dabkaus

Stepas Kairys, KLB valdybos 
vicepirm. ir kultūros komisijos 
pirm., su skautų skudutininkų 
grupe gruodžio 8 d. lankėsi Del
hi, Ont., kur katalikių moterų 
metinės šventės proga atliko 
meninę programą ir įsteigė vie
tinį skudutininkų būrelį. Jis pa
siryžęs aplankyti ir kitas lietu
vių kolonijas bei panašiu būdu 
steigti skudutininkų būrelius. 
Delhi būreliui vadovaus V. Gar- 
nelienė. Rėmėjų tarpe yra ir 
kuri. dr. J. Gutauskas.

Irena Kairienė gruodžio 8 d. 
Delhi, Ont., katalikėms mote
rims skaitė paskaitą metinės 
šventės proga.

“Pamela Mason Show” pro
gramos vedėja, garsaus anglų 
artisto James Mason žmona, kas
dien 4 v.p.p. per 6 televizijos ka
nalą dažnai kalba apie Toronto 
Įžymybes ir perduoda pasikalbė
jimus su įvairiais asmenimis. 
Vieną tokį pasikalbėjimą ji tu
rėjo su mūsų tautiečiu Juozu 
Valevičium, jaun., kuris Toron
te žinomas kaip nekiln. nuosa
vybių pardavėjas. Tas pasikal
bėjimas numatytas perduoti per 
televizijos 6 kanalą gruodžio 16 
d. (diena gali būti pakeista). Ta 
pati programa perduodama J. 
A. V-se per ABC tinklą skir
tingu laiku.

Inž. H. Lapas, naujasis Toronto 
Sv. Jono Kr. parapijos tarybos 
pirm., pasakęs pagrindinę kalbą 
parapijos 40 metų įsisteigimo 
sukakties proga

Nuotr. S. Dabkaus

Kūrėjai - savanoriai Lietuvos 
kariuomenės šventės proga lap
kričio 24 d. surinko aukų inva
lidams ir sunkioje būklėje esan
tiems savanoriams Vokietijoje 
bei kitur: Prisikėlimo bažnyčio
je $229.36, Sv. Jono Kr. — 
$134.08, lietuvių evangelikų — 
$41.05. Savanoriai nuoširdžiai 
dėkoja gerb. parapijų klebo
nams už leidimą rinkti aukas ir 
aukotojoms bei aukotojams.

Valdyba
Imigracijos ir darbo ministe- 

ris MacEachen lankėsi Toronte 
ir senatoriaus A. Thompson© rū
pesčiu gruodžio 4 d. turėjo pasi
kalbėjimą su tautinių grupių-re- 
daktoriais bei veikėjais Park 
Plaza viešbutyje. Senatorius pa
darė pranešimą apie savo kelio
nę Vienon, kur veikia praplėsta 
Kanados imigracijos įstaiga. Esą 
jau apie 7.000 čekoslovakų trem-. 
tinių atvyko Kanadon, kiti dar 
laukia. Ministeris MacEachen 
kalbėjo apie vyriausybės planą 
priimti Čekoslovakijos tremti
niams. Imigracijos formalumai 
suprastinti. Kelionei duodamos 
paskolos arba negrąžinamos sti
pendijos. Kanadoje pradžiai duo
dama lėšų ir sudaromos sąlygos 
mokytis anglų kalbos. Čekų Ir 
slovakų organizacijų atstovai iš- 
išreiškė padėką ministeriui už 
tokią pagalbą ir prašė to plano 
dar nenutraukti. Ministeris taip
gi atsakė į visą eilę klausimų. 
“Tž” atstovas paklausė, ar yra 
lengvatų atsikviesti artimuosius- 
iš Baltijos kraštų. Ministeris at
sakė nesąs su tuo klausimu susi
pažinęs ir, jei yra specialių at
veju. norėtų gauti atitinkamą 
medžiagą.

Keturi kanadiečiai studentai 
lankėsi “TŽ” redakcijoj ir do
mėjosi laikraščiu. Taipgi jie ap
lankė ir kitų tautinių grupių 
laikraščius. Tai įeina i jų studi
jinį darbą apie etninių grupių 
spaudą. Du jų yra anglų kilmės, 
vienas — italų, ketvirtoji — 
mišrios kilmės. Kai redakcijoje 
jie buvo paklausti apie Lietu
vą, kur ji esanti, nė vienas ne
žinojo.

Vilius Tamošauskas iš. Austra
lijos su draugu australiečių ke
liauja po pasaulį; lankėsi ir “T. 
Ž.” redakcijoj. Vilius yra baigęs 
gimnaziją Australijoj, tarnauja 
draudos bendrovėje; lietuviškai 
kalba silpnai. Planuoja kurį lai
ką padirbėti Toronte ar kitur ir 
tuo būdu susitaupyti lėšų toli
mesnei kelionei.

Elena - Valentina Pūdymaitie- 
nė, dr. Jono-Oskaro Pūdymaičio 
žmona, gydosi Toronto Western 
ligoninėje.

TORONTO MAIRONIO MO
KYKLOS KALĖDŲ EGLUTĖ — 
šį sekmadienį, gruodžio 15, 4 
v.p.p., Prisikėlimo salėje. Pro
gramą atliks mokiniai. Bus dai
nos, tautiniai šokiai, pavienės ir 
grupinės deklamacijos, trumpi 
muzikiniai kuriniai. Tėvų komi
tetas po programos mokinius 
pavaišins. Įėjimas — laisva au
ka. Kviečiami visi mokyklinio 
amžiaus mokiniai, ir tie, kurie 
šeštadieninės mokyklos nelanko.

Pirmojo semestro pabaiga šeš- 
tad. mokykloje — kitą šeštadie
nį, gruodžio 21 d. Bent vienas 
iš tėvų prašomi atvykti į mo
kyklą 11 v. Bus įteikiami tė
vams mokinių pažymėjimai, be 
to, tėvai galės pasikalbėti su 
klasių auklėtojais. Po pasikalbė
jimo mokiniai kartu su tėvais 
galės grįžti namo.

Filatelistų susirinkimas — 
gruodžio 15 d. 4 v. p.p., Prisikė
limo muz. studijoje. Kviečiame 
visus rinkėjus įsijungti į filate
listų gretas ir dalyvauti šiame 
susirinkime. — Prasminga Ka
lėdų dovana šiais jubilėjinias 
Lietuvos metais yra Toronto lie
tuvių filatelistų nukaldinti ju- 
bilėjiniai Lietuvos medaliai. 
Bronzinių kaina — $3, sidabri
nių — $12. Jų galima gauti pas 
kun. B. Jurkšą (P. O. Box 127, 
Toronto 19, Ont.) arba pas P. 
Morkūną, P. Pošką, K. Kamins
ką, P. Barbatavičių.

“Varpo” choro valdyba gruo
džio 7 d. Šv. Jono Kr. par. salė
je suruošė metinę vakarienę, 
kurioje dalyvavo: choro dirigen
tė muz. D. Viskontienė, krikšto 
tėvai — O. Indrelienė, sol. Pr. 
Radzevičiūtė, J. Strazdas, kle
bonai — kun. P. Ažubalis, kun. 
P. Barius, OFM, dr. Saikus su 
ponia ir kiti, be to, čhoristai-ės 
su žmonomis — vyrais. Jaukiam 
pobūviui vadovavo valdybos pir
mi?.. J. Karasiejus. Krikšto tė
vu vardu turininga kalbą pasa
kė J. Strazdas, iškeldamas “Var
po” nuopelnus ir duodamas su
gestijų ateičiai. Chorą sveikino 
KLB Toronto apylinkės ir Šv. 
Jono par. vardu — kun. P. Ažu
balis. Prisikėlimo — kun. P. Ba-. 
rius, OFM. Daug katučių susi- 
laulaukė A. Sutkaitis už savo 
eiliuotą kūrybą, kurioje ir rim
tai. ir humoristiškai pavaizdavo 
“Varpo” praeitį ir dabarties rū
pesčius. Specialiom dovanom 
buvo atžymėti neseniai sukūrę 
šeimas varpiečiai: D. Skrinskai- 
tė — A. Viskontas, St. Ažuba
lis ir p-lė Underytė. Atgaivinęs 
savo nuotaiką, “Varpas” rengia 
meninę programą Vasario 16- 
jai-

Vietoj kalėdinių sveikinimų- 
atvirukų aukojo “T. Žiburiams” 
$4 Marija Valiulienė; O. ir A. Ja- 
kimavičiai savo artimuosius svei
kina švenčių proga per “TŽ” (ka
lėdiniame nr.).

Kanados valstybinė bibliote
ka Otavoje norėtų gauti Lietu
vių Enciklopediją. Jeigu kas 
norėtų turimą savo Enciklope
diją padovanoti arba už atlygi
nimą perleisti, prašoma praneš
ti KLB krašto valdybai — 1011 
College Street, Toronto 4, Ont.

Tautinių grupių konferencija, 
organizuojama senatoriaus P. 
Yuzik, įvyks Toronte gruodžio 
13—15 d. Iš lietuvių dalyvaus— 
KLB krašto valdybos atstovai — 
pirm. dr. S. Čepas ir B. Sakalas. 
Taip pat dalyvaus “Tž” atstovai.
PARDUODAMI JAUČIAI rinkos kai
nomis. TeL 537-6615 Toronto.

Maloniai pranešame, kad jau priimame šventėms užsakymus
žąsy, kalakutų, ančiy ir paršiukų

Be to, pas mus galima gauti:

* Įvairių rūšių silkių, kaimiškų sūrių, daug 
skirtingų rūkytų dešrų, kumpių bei kitų 
mėsos gaminių

* Augštos kokybės šviežios mėsos, daržo-

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
2899 Bloor W (KAMPAS PRINCE EDWARD DR.) Tel. 233-9783

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

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

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

• Didelį pasirinkimą vietos ir importuotų 
maisto gaminių

• Savo gamybos rūkytų kumpių ir dešrų

• Nuosavą modernią rūkyklą ir pagal panuosavą moaerniq ruKyKią ir pagai pa- & 
geidavimq išrūkome klientams lašinius, j 
dešras, kumpius. 3

Taip pat paruošiame užsakytą mėsą šal- 
dytuvams (freezer)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS |

PARKSIDE
Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

335 Roncesvalles Avenue. Toronto. Tel.
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Vartų parapijos salėje. Visi, ku- 
esate apsisprendę dalyvauti šia- 
pobūvyje, nebelaukite, nes daly- 
skaičius ribotas. Draugija paža-

ir moder- 
Petronelė 
paaukojo

Aušros Vartų par. žinios
— Lietuvių Katalikių Moterų Drau

gijos Moutrealio skyrius gruodžio 8 
d. atšventė metinę šventę; 11 vai. Mi
šiose dalyvavo su vėliava. Po pamal
dų parapijos salėje buvo iškilmingas 
posėdis. Kun. L. Zaremba, S.J. skai
tė paskaitą. Po posėdžio — vaišės.

— Ateinantį sekmadienį, gruodžio 
15, tuoj po 11 vai. Mišių įvyks treti
ninkių susirinkimas.

— Šv. Onos Draugija labai kruopš
čiai ruošiasi sutikti 1969 metus Auš
ros 
rie 
me 
vių
dėjo pobūvio pelną skirti mūsų baž
nyčios presbiterijos pertvarkymo iš
laidoms.

— Katalikių moterų draugija su
ruoš Užgavėnių balių 1969 m. vasa
rio 8 d. Draugijos valdyba prašo ki
tas organizacijas ir pavienius asme
nis neruošti kitų parengimų tą pačią 
dieną.

— Žingsnis po žingsnio eina pir
myn mūsų bažnyčios presbiterijos 
pertvarkymas. Visur stengiamasi pri
sitaikyti prie aprobuotų liturginių 
nurodymų, išlaikant ligšiolinį mūsų 
bažnyčios vidaus stilių.

— Dėl įvairių priežasčių iki šio
lei vis dar nebuvo baigti mūsų litua
nistinių mokyklų reikalai. Nuo šių 
mokslo metų pradžios mokiniai rink
davosi parapijos patalpose ir pas N. 
Pr. M. seseris. Vis dar buvo aiškina
masi ir tariamasi. Pagaliau paaiškė
jo, kad prancūzų kanadiečių sąlygos 
yra visai nepriimtinos. Tėvų komite
to atstovai, pasitarę su mokytojais. L. 
Bendruomenės atstovais ir kitais as
menimis, buvo priversti nuomoti 
patalpas. Mūsų parapijos ribose esan
tiems vaikams mokykla yra ten, kur 
pernai buvo lituanistikos kursai. Ti
kimasi, kad lietuviai tėvai bus tiek 
sąmoningi, kad naujosios sąlygos ne
padarys neigiamos įtakos.

— Mūsų parapijai aukojo S10 E. 
ir R. Dikaičiai.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $204.

“Litas” bus uždarytas abiejuose 
skyriuose Kūčių, pirmąją Kalėdų 
dieną ir Naujų Metų dieną. Pr. R.

Lietuviška Kalėdų eglutė 
Montrealio meno muzėjuje (The 
Montreal Museum Of. Fice Arts, 
1379, Sherbrooke St. West). Jau 
visas mėnuo “Neringos” tunto 
skautės ir būrys buvusiu vyr. 
skaučių kruopščiai dirba šiaudi
nius eglutės papuošalus. Nuo 
gruodžio 13 iki 23 Montrealio 
meno muzėjuje vyks kalėdinių 
papuošalų ir eglučių paroda, 
vadinama “Noel 68”, kurioje 
stovės ir lietuviška Kalėdų eg
lutė. Gruodžio 22 d., sekmadienį,
2.15 v.p.p. ir 3.15 v.p.p. bus lie
tuvių programa, kurią atliks lie
tuviškų instrumentų orkestras, 
vadovaujamas Zigmo Lapino. 
Gražu, kad eglutės papuošimo iš
laidas finansuoja Lietuvių Bend
ruomenės Montrealio apylinkė. 
Muzėjus atdaras kasdien nuo
10.15 v. r. iki 5 v.p.p. ir trečia
dieniais iki 9 v.v.

Skaučių kalėdinė sueiga ir 
Kūčios įvyks Aušros Vartų para
pijos salėje šeštadienį, gruodžio 
21 d., 6 v.v. Vienetai kviečiami 
susiplanuoti iš anksto savo ska
nėstus, papuošimus ir Kalėdų 
simbolines dovanėles.

Visų Kvebeko partijų vadai 
pasmerkė 3.000 mokinių, gimna
zistu ir studentų demonstracijas 
Kvebeko mieste, pasisakiusias 
prieš planuojamą priimti Įsta
tymą, kuris apsaugotų anglų 
kalbos teises provincijos mokyk
lose. Mokytojų sukurstyti de-

Sv. Kazimiero oar. žinios
— Vaclovo Noreikos mirties prie

žastis nežinoma. Jis buvo palaido
tas iš vietinės airių bažnyčios gruo
džio 2 d.

— Po ilgos ligos St. George ligo
ninėje mirė seniausia Sv. Kazimiero 
parapijietė Patricija Bandžiuvienė. 
Ji buvo pirmoji Sv. Onos ir Sv. Elz
bietos draugijų narė. Sulaukusi 90 
metų ir išlikusi labai stipri tikėjime, 
mirė lapkričio 30 d. Palaidota iš Sv. 
Kazimiero bažnyčios gruodžio 4 d, 
I laidotuves buvo atvažiavę iš JAV 
duktė Onutė, buvusi Montrealio lie
tuvių mokyklos mokytoja prieškari
niais laikais, taipgi 5 sūnūs ir dvi 
dukterys.

— Sv. Elzbietos Dr-jos vakarienė 
buvo labai gerai suorganizuota; be 
valgių ir gėrimų, kiekviena mote
ris gavo dovanų šilkinę skarelę, o 
vyrai — po dėžutę cigarečių. Pelno 
gauta $1,005.81. Bažnyčios dažymui 
paaukojo $941.46. Didelis ačiū Šv. 
Elzbietos Draugijai!

— Veronika Bumbulienė paauko
jo $125.50 vertės naujus 
nius altoriaus užtiesalus. 
Norkeliūnienė su dukra 
$20 altoriaus užtiesalams.

— Vyrų Draugija gruodžio 13 d., 
8.30 v.v., organizuoja parapijos sa
lėje austrių pobūvį (Oyster Party). 
Visi kviečiami dalyvauti.

— Ateinantį savaitgalį — gruodžio 
14-15 Sv. Kazimiero parapijoje bus 
Maldos Diena už Lietuvą, šeštadienio 
rytą Sv. Sakramentas bus išstatytas 
nuo 9 v. ryto iki 8 v.v. Vakare nuo 
7 v. bus klausoma išpažinčių, o 8 v. 
— Mišios. Prašoma dalyvauti gausiai 
ir ateiti dienos metu adoracijai. Sek
madienį 11 v. bus iškilmingos Mi
šios. Po pamaldų — minėjimas ir 
kavutė salėje.

— Naujų Metų sutikimo vakarie
nei bilietus jau galima įsigyti dabar 
pas komiteto narius ir klebonijoje.

— Dėl altoriaus pertvarkymo dar
bų atsiranda daug dulkių bažnyčioje. 
Kaip jų išvengti, yra daug patarėjų, 
bet nei vieno valytojo. Kas šešta
dienį ateina valyti bažnyčios p. p. 
Paznokaičiai ir Girdauskai. Tai žmo
nės, kurie nežiūrint savo amžiaus ir 
ligos, eina ir dirba Dievo garbei. 
Tokių šiandien labai mažai.

— Jieškomi Jono Kodžio giminės: 
sesers sūnus Kazimieras Konkulke- 
vičius — New Toronto; pusbroliai 
Ignacas Kodis — Miami Beach, Flo
rida; Antanas Kodis, Miami Beach, 
Florida; Paul Kodis — Brockton, 
Mass., pusseserės: Stella Burba, Ag
nes Wilson, Adelė Šankus. Kas žino
tų jų adresus, prašomas pranešti 
kun. J. Gaudzei, 3426 Parthenais St., 
Montreal 135 P. Q., Canada. Labai 
svarbu! -

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava $144.50.

— “Tėviškės Žiburius” sekantiems 
metams galima užsiprenumeruoti 
naujai arba pratęsti prenumeratą 
per kun. J. Gaudzę.

Alvin Karpis - Karpavicz, gi
męs Montrealyje, prieš kiek me
tų buvo sudaręs su Barkeriu 
kriminalini būrelį. Į kalėjimą 
pateko JAV-se, kur buvo nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos. Da
bar po 32 metų gyvenimo ka
lėjime padarytas^ sprendimas pa
leisti iš kalėjimo sąlyginai. 1969 
m. sausio mėnesį jis bus per
duotas Kanados pareigūnams 
kaip visuomenei nebepavojingas 
asmuo, turįs 60 m. amžiaus ir 
galįs dirbti. Šiuo metu jis yra 
McNeil Island, Wash., kalėjime. 
Apie jį gana plačiai rašė didžio
ji spauda. Iš pavardės, atrodo, 
galėtų būti lietuvis. Tikslių ži
nių kol kas apie tai neturima.

Sovietai ir jų satelitai jungti- monstrantai sniego gniūžtėmis 
nėmis jėgomis gruodžio pabai- išdaužė^ 60 provincinio 
goj ruošiasi pradėti turistų va- x 1 T
jų. Kanadiečius lankytis anapus 
geležinės uždangos skatins tūks
tančiai brošiūrų, pusės puslapio 
skelbimai Toronto ir Montrealio 
dienraščiuose.

mento langų. Premjeras J. Bert- 
randas grasino imtis atitinka
mų jėgos priemonių demonst
rantams sutramdyti.' jeigu to
kie išsišokimai pasikartos atei
tyje.

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

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines iš ___ ________ 9 %
Nekiln. turto iš  ....... 83%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000. 
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:

Depozitus 5.0%
Šerus (numatyta) .  5,5%
Term. ind. 1 met. 6.0%
Term. ind. 2 met. 6.5%
Nemokamas g y v y bės draudimas 
iki $2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v.. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

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

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 ,d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.
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A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ava., Rosemount (kampas St. Zotiąue)
Montreal, 36 Que. TaL RAymond 7-3120




