
Pro skaitmenis
Palydint senuosius metus bei pasitinkant naujuosius, įprasta 

žvelgti atgal, subalansuoti darbus ir užsimoti naujiems. Neabe
jotinai toks žvelgimas atgal yra naudingas ta prasme, kad gali 
būti atrama ateičiai. Grynai techniškas balansavimas tėra rutina, 
kuri netampa ateities gaire. Įpratę prie buhalterinio balansavimo, 
nekeičiame savo laikysenos ir su ja einame į tautos gyvenimo 
balansą. Techniškai Sūrint, mūsų tauta per pastaruosius metus 
pagausėjo savo nariais, sukrovė daugiau turtų, parašė bei išleis- 
dino naujų knygų, sukūrė dar neturėtų meno kūrinių ir t.t. Sovie
tinis “aparatčikas”, paleistas ant šio ploto, galėtų operuoti pui
kiomis, imponuojančiomis statistikomis ir sudaryti vaizdą apie 
tautos klestėjimą. Taip daro ir koloninės tautos. Naujų Metų 
proga jos paskelbia statistiką, rodančią kas ir kiek padaryta kolo
nijos gerovei kelti. Besidomintiems skaitmenimis atrodo, kad pa
daryta didelė pažanga. Kasmet tie skaitmenys didėja ir valdan
tiems susidaro įspūdis, kad kraštas klestėte klesti. Kitaip atrodo 
tie dalykai pilkiesiems gyventojams. Tie patys skaitmenys, kurie 
valdantiems rodo klestėjimą, valdomiesiems reiškia nykią tikrovę. 
Biurokratinėje sistemoje skaičiai auga šuoliais, o žmonių gerovė 
— tik mažais žingsneliais. Dėlto biurokratinės statistikos yra ap
gaulingos ta prasme, kad jos neišreiškia tikrovės. Jos greičiau 
pridengia pilkojo žmogaus vargą. Skruzdėlynas visumoje gali im
ponuoti skaičiais, bet paskiros skruzdės likti vargšėmis.

★ ★ ★
Daugiau nei vakariečių koloninės tautos statistiką mėgsta so

vietinis kolonizmas. Naujų Metų ir įvairių sukakčių progomis jo 
agentai skelbia laimėjimų statistikas. Pagal jas išeitų, kad Sovie
tų Sąjungoje viskas klesti, kraštas visko pilnas, kad tai turtin
giausia šalis, Lygiai toks pats šūkavimas vyksta ir okupuotoje 
Lietuvoje. Ir čia skelbiamos tokios pat statistikos apie laimėjimus, 
pergales, šlovės, geroves... Žiūrėkite, kokius “stebuklus” daro 
“tarybų valdžia”. Tai tas pats Maskvos balsas, sklindąs per Vil
niaus bei Kauno garsiakalbius. Deja, tai žymia dalimi apgaulės 
balsas. Visos tos statistikos yra labai išpūstos ir nuo jų pilkojo 
žmogaus gyvenimas klestėti negali. Pažanga, žinoma, per tiek metų 
padaryta, nes juk ir vergija vietoje nestovi, bet toli gražų ne tiek* 
kiek rodo išpūstos statistikos. Jei vienoje kitoje srityje pasiekta 
neblogų rezultatų, tai, žiūrėk, kitoje didžiausios spragos. Pvz. dar 
ir dabar miestuose siaučia butų stoka, eilės prie kažkurių krau< 
tuvių nenyksta, kolchozuose vargas tebelapoja, girtavimas plinta... 
Statistikoje viso to nematysi. Skaičiuose viskas atrodo pavyzdingai, 
planai Įvykdyti daugiau nei šimtu nuošimčių, bet praktikoje to 
beveik nematyti. Tai puikus būdas užmaskuoti nykiai tikrovei. 
Išeivijoj gyveną kaikurie tautiečiai, pasiskaitę tokių statistikų ir 
nepagalvoję apie jų reikšmę, ima ir patiki jomis, bet kai susiduria 
su tikrove iš arčiau, pamato, kad tarų skaičių ir gyvenimo yra 
didžiausia praraja. Tada ir abejingieji įsitikina, kad sovietinės 
statistikos yra žymia dalimi propagandos priemonė.

Minėtos statistikos ne tik neišreiškia visos tikrovės, ne tik 
nerodo klestėjimo eilinio žmogaus gerovės, bet ir pridengia lietuvių 
tautos tragediją, kurią visi gyvename. Gerai, kad mūsų žmonės 
okupuotame krašte dabar gauna sotesnį kąsnį, dailiau apsirengia, 
išleidžia knygų, sukuria paveikslų, sutelkia ansamblius, išaugina 
muzikų, dainininkų ir t.t.. Bet visa tai vyksta rusiškosios grėsmės 
šešėlyje. Virš tautos kybo Damoklo kardas, kuris gali nukristi ant 
jos galvos kiekvienu momentu. Tikėkime, kad tai neįvyks. Jei tai 
neįvyko per pirmuosius 30 metų, galbūt neįvyks ir toliau. Viena 
betgi aišku, kad tas Damoklo kardas sminga palengva savo rusiš
kuoju spaudimu. Pastarojo daugelis net nejunta — šaukte šaukia, 
kad tai laimė, atnešta “didžiojo brolio”, be kurio pagalbos lietuvių 
tauta negalėtų apsisaugoti nuo priešų, nuo “revanšistų”. šis aspek
tas tiktai didina lietuvių tautos tragišką būklę. Kai kalinys, pate
kęs kalėjiman. šaukia, kad tai didžiausia laimė ir dėkoja budeliui 
už tokią “malonę”, darosi klaiku. Gerai, kad tokių prisitaikėliu 
visais laikais buvo tik maža dalis. O ir dabar yra nekitaip. Didžioji 
tautos dalis, nežiūrint visų pavojų bei grėsmės, gyvena sveika nuo
voka. Ji supranta tragišką tautos būklę, tačiau nenusimena, nenu
leidžia rankų, dirba ir laukia. Kain praeityje buvo tautos suklestė
jimo momentų ar laikotarpiu, taip jų bus ir ateityje. Dėlto lau
kimas viltyje yra kelias, kuriuo tauta eina ateitin, atsiskleidžian- 
čion pilna laisve.

KANADOS ĮVYKIAI

POPIEŽIUS SVEIKINA LIETUVIUS
BRANGŪS SESES IR BROLIAI LIETUVIAI,
Labai apgailestauju, kad su Kristaus Gimimo Šventėmis ne

spėjau visus pasveikinti žodžiu. Kartu su visais buvau Kalėdų ryto 
šv. Mišių aukoje. Kelionėje į Romą teko užtrukti ilgiau, negu buvau 
pasiruošęs. Visiems linkiu sėkmingų Dievo palaimos lydimų 1969 
metų.

Man labai malonu šia proga perduoti Šventojo Tėvo Pauliaus 
VI palaiminimą ir geriausius linkėjimus visiems lietuviams — 
Lietuvoje ir už Lietuvos. Tai buvo man pavesta gruodžio 19 d. 
privačioje audiencijoje.

Kartu dėkoju visiems mane prisiminusiems Kalėdų ir Naujų 
Metų švenčių proga.

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS

PASIŪLYMAI
Karališkoji komisija dviejų 

kalbų ir kultūrų reikalams pa
skelbė savo pranešimo II tomą, 
skirtą švietimo problemai. Jame 
siūloma feedracinei vyriausybei 
finansuoti dvikalbiuose provin
cijų distriktuose mažumos mo
kyklas. kuriose pamokos vai
kams būtų dėstomas jų tėvų 
kalba. Tai, žinoma, liečia tik 
abi oficialias Kanados kalbas — 
anglų ir prancūzų. Angliškai kal
bančiose provincijose, kur yra 
didesnis prancūzų kilmės kana
diečių skaičius, komisija pata
ria steigti prancūziškas pradi
nes mokyklas, gimnazijas ir uni
versitetus. Pagrindine išlaidų 
dalį padengtų provincijos, o fe
deracinė vyriausybė parūpintų 
anie 10% papildą kiekvieno mo
kinio švietimui tokiose prancū
ziškos mažumos mokyklose. 
Joms taipgi būtų ruošiami mo
kytojai specialiuose institutuo
se. kuriu vienas būtų rytinėje, 
kitas vakarinėje Kanadoje. Fe
deracinė vyriausybė įsipareigo
tu duoti pašalpas studentams, 
augštojo mokslo siekiantiems sa
vo gimtąja kalba kitos provin
cijos universitetuose, kai jų nė
ra gyvenamosios vietovės pro
vincijoje. Komisija taipgi siūlo 
visose mokvklose su anglu dės
tomąja kalba ivesti nrancūzu 
kalbos pamokas I skyriuje, pran
cūziškose mokyklose — pradėti 
anglų kalbos pamokas III skv- 
riuje. Visiems mokiniams Kana
dos mokvklose turi būti priva
loma antroji oficiali kalba. Ko
misijos nariai atkreipę dėmėsi 
i dabartinius Kanados istorijos 
vadovėlius, konstatuoja, kad jų

VYRIAUSYBEI
angliškos ir prancūziškos versi
jos yra perdaug skirtingos, nes 
istoriniai įvykiai apžvelgiami iš 
angliško ar prancūziško taško. 
Šią problemą išspręstų naujas 
istorijos vadovėlis, objektyviai 
pateikiąs prancūzų ir anglų įna
šą Kanadai sintezės forma, iš- 
keliąs ne skirtumus, bet bend
rąją jungtį — Kanados valsty
bę. šiandien niekas negali pa
sakyti, kiek papildomų išlaidų 
pareikalautu tokia švietimo re
forma. Kaikurie kbmentatoriai 
pabrėžia, jog teisę į atskiras mo
kyklas gimtąja kalba reikėtų 
duoti ir kitom tautybėms.

Premjeras P. E. Trudeau sa
vo pirmajame kalėdiniame žody
je linkėjo kanadiečiams išspręs
ti vidinius nesutarimus, rasti 
priemones padėti neturtingie
siems. kuriuos yra užmiršusi ge
riau gyvenanti kanadiečių dau
guma. 1968 metus P. E. Tru
deau pavadino kančios ir trage
dijos metais. Laikraščių pusla
piai ir televizijų ekranai buvo 
nilni žmogaus kančios vaizdų, 
.kuriuos pasaulyje sukūrė neapy
kanta ir žmonijos nesutarimas.

Finansų ministerių prieškalė
dinėje konferencijoje buvo nu
tarta sudaryti provincijų ir Ota
vos finansų specialistu nuolati
ni sekretoriatą finansinėm pro
blemom svarstyti. Visų provin
cijų finansų ministerial norėio 
gauti daugiau doleriu iš federa
cinės vyriausybės. Kvebeko fi
nansų min. P. Dozois reikalavo 
provincijoms nusės bilijono do
leriu. kuriu 125 milijonai tek
tų Kvebekui. Federacinės vy-
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Naujų Metų šviesos, varpai ir spygliai Nuotrauka ir klišė Vytauto Maco

Tautinių grupių konferencija
Dalyvavo 200 atstovų ir stebėtojų • Aktualios ir išsamios paskaitos • Gausiausia Kana
dos grupė prancūzai • Anglų ir prancūzų pažiūra į tautines grupes • Reikšmingi nutarimai

Tautinių grupių klausimas Ka
nadoje nėra naujas. Apie jas 
neoficialiai buvo užsimenama 
įvairiomis progomis, tačiau vie
ningas pačių tautinių grupių 
balsas pasigirdo tiktai* 1968 m*, 
gruodžio 13-15 dienomis Toron
te sušauktoje mintytojų konfe
rencijoje. Tokio suvažiavimo 
mintis kilo ryšium su besifor
muojančia nauja Kanada, su nu
matoma nauja konstitucija. Iki 
šiol viešumoje buvo daug kal
bama apie dvikalbę ir dvikultū- 
rę Kanadą, užmirštant trečiąjį 
elementą — visas kitas tautines 
bei kultūrines grupes. Kanados 
tautinių grupių konferencija To
ronte buvo pirmas svarus balsas, 
kurį išgirdo ir vyriausybė, ir 
parlamentas, ir spauda, ir radi
jas su televizija. Konferenciją 
sušaukė iniciatorių komisija, ku
rią sudarė: pirm, senatorius P. 
Yuzyk, ukrainietis, vicepirm. B. 
K. J. Bragoli, italas, vicepirm. 
J. W. V. Stephens, sekr. T. A. 
Glista, lenkas, ižd. M. Scharzer, 
žydas, koordinatorius L. Kossar, 
ukrainietis. Konferencija globo
jo valstybės sekretoriato imi
gracijos departamentas, Ontario 
pilietybės departamentas, Kana
dos pilietybės taryba, etninio 
meno taryba, krikščionių ir žydų 
taryba, etninės spaudos federaci
ja. Globėjų tarpe buvo įrašyti 
ir senatoriai: M. Lamontagne, D. 
Croll, N. A. M. MacKenzie, J. 
Gladstone, P. Yuzyk. Konferen
cijos išlaidoms padengti gauta 
parama iš valstybės sekretoria
to, įvairių bendrovių. Iš konfe
rencijos dalyvių buvo imamas 
$15 registracijos mokestis.

Pirmasis posėdis
1968 m. gruodžio 13 vakare 

King Edward viešbučio salėje 
susirinko 150 Įvairių organizaci
jų atstovų ir apie 50 stebėtojų 
bei spaudos žmonių. Po du at
stovus i konferenciją galėto 
siusti kiekviena organizacija, 
veikianti visos Kanados mastu. 
Tautiniu požiūriu buvo apie 20 

grupių. Vyravo ukrainiečiai. Po
sėdžiui pirmininkavo L. Kossar, 
ukrainietis.

Per pirmąjį posėdį kalbėjo 
net keturi paskaitininkai: sen. 
P. Yuzyk, R. Choulguine, O. Pe
ters, W. S. Tarnopolsky. Jie bu
vo papuošę išsamias paskaitas, 
bet dėl laiko stokos jų neskaitė 
— davė tik jų santraukas. Pa
skaitų tekstai buvo išdalinti vi
siem klausytojam.

Sen. P. Yuzyk kalbėjo tema 
“Kylanti nauja jėga naujoj Ka
nadoj”. Kaip istorijos profeso
rius Otavos universitete, jis pa
žvelgė į klausimą istoriškai ir 
konstatavo dabartinę būklę, ku
ri labai skiriasi nuo senosios. 
Pasak jo, trečioji Kanados gru
pė, kurią sudaro neanglai ir ne- 
prancūzai, per pastaruosius 60 
metų pakilo nuo 12% iki 26%, 
o britai smuko nuo 57% iki 
44%. Prancūzų nuošimtis — 
apie 30 — laikosi pastoviai. Gau
siausia Kanados tautinė grupė, 
pagal 1961 m. statistiką, yra 
prancūzai — 5.540.346; po jų 
eina anglai, škotai, airiai, vokie
čiai. ukrainiečiai, italai ir kt. 
Baltiečiai jo statistikoje nemi
nimi. Tai esąs įrodymas, kad 
Kanada yra daugiatautė ir dau- 
giakultūrė. Etninių grupių tei
sėms užtikrinti P. Yuzyk siūlė 
įsteigti kultūros tarybą ir atei
tyje sukviesti tautinių grupių 
seimą.

Kitos paskaitos
Kanados indėnų ir eskimų są

jungos pirm. Omer Peters iš
dėstė savo grupių būklę, ypač 
nusiskųsdamas federacine val
džia, kuri nesilaikanti sutarčių 
ir nesirūpinanti minėtų grupių 
gerove.

Ukrainietis R. Choulguine, 
CBC žurnalo atstovas, paaiški
no Kanados prancūzų pažiūrą į 
trečiosios grupės ateivius. Esą 
pastarieji laikomi anglų įran
kiais orieš prancūzus, nes įsi
lieję į anglų visuomenę ir nie
kiną prancūzus. Tai tezei atsto

vaują Brunet ir Marion. Prasi
dėjus dialogui tarp anglų ir 
prancūzų, abeji siekia savo* ge
rovės, trečiąja grupe nesidomi. 
Jų laikysena esanti pragmatinė: 
gyvenkite ir veikite kaip norite, 
bet mus palikite ramybėje. Net 
ir Massey komisija, studijavusi 
Kanados problemas, tautinių 
grupių visai nepaminėjo. Dabar 
atėjo laikas tautinėms grupėms 
prabilti.

Prof. W. S. Tarnopolsky, 
Windsoro universiteto teisių 
fakulteto dekanas, irgi berods 
ukrainietis, pažvelgė į problemą 
iš teisinės pusės, bet labai teo
riškai. Jis pabrėžė, kad tautinių 
grupių teisių garantavimas kons
titucijoje nedaug reikš, jeigu 
nebus vykdomųjų priemonių ir 
sąlygų. Jo tema buvo: “Grupių 
teisės'ir naujoji Kanados kons
titucija”.

Seminarai
Paskaitų mintys visumos po

sėdžiuose nebuvo diskutuoja
mos. Koordinatorius L. Kossar 
visus dalyvius paskirstė į 5 gru
pes — “workshops”, kurios rin
kosi tame pačiame viešbutyje į 
numatytas nedideles sales ir čia 
svarstė klausimus, susijusius su 
paskaitų mintimis. Kiekvienai 
grupei buvo iš anksto numatyti 
pirmininkai ir sekretoriai. Pas
tarieji turėjo surašyti pareikš
tas nuomones ir perduoti kaip 
medžiagą rezoliucijų komisijai, 
kuri buvo paskirta iš anksto pa
čių organizatorių. Aplamai, kon
ferencijos komisijos buvo pa
skirtos iš anksto ir paskelbtos 
pirmajame visumos posėdyje. 
Nė viena nebuvo renkama. Gal 
būt dėlto, kad tai buvo minty
tojo konferencija — “thinkers 
conference”, kuriai rūpėjo dau
giau idėjos nei nutarimai. Visur 
vyravo didžiosios slavu gruoės. 
silpnokai reiškėsi vokiečiai ir 
italai. Baltiečiu nebuvo matvti 
nė vienoj rengėjų komisijoj. Jie 
betgi aktyviai reiškėsi semina-
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Pasaulio įvykiai |
AMERIKIEČIŲ ERDVĖLAIVIS “APOLLO VIII” PIRMĄ 

KARTĄ ŽMONIJOS ISTORIJOJE pasiekė mėnulio orbitą. Šį isto
rinį žygį Kalėdų švenčių metu atliko trys amerikiečiai astronautai 
— Frank Borman, James Lovell ir William Anders. 570.000 mylių 
kelionė, įskaitant 10 orbitų aplink mėnulį 70 mylių atstume, truko 
šešias paras ir tris valandas. Kelis kartus* iš tolimųjų erdvių astro
nautai perdavė televizijos laidas, rodančias žemę ir*mėnulį. Įspū
dingiausia transliacija buvo Kūčių vakarą iš orbitos aplink mė
nulį, kuris astronautams atrodė panašus į žemės paplūdimį su 
daugybe pėdsakų, žemės gyventojams astronautai perskaitė 10 
pirmųjų Genezės eilučių apie pasaulio sukūrimą, o erdvėlaivio 
kapitonas F. Borman — Kalėdoms skirtą maldą: “Suteik mums, o 
Dieve, Tavo meilės viziją pa- • 
šaulyje, nepaisydamas mūsų 
žmogiškųjų nesėkmių. Leisk 
mum, silpniem neišmanėliam, 
pasitikėti Tavuoju gerumu. Ap
šviesk mūsų protą, kad galėtu
me melstis viską suprantančia 
širdimi, ir parodyk kiekvienam 
iš mūsų, ką mes turime daryti, 
kad pasaulyje išauštų taikos 
diena. Amen.” Transliacijas iš 
erdvių turėjo progos stebėti visų 
žemės kampų gyventojai televi
zijų ekranuose. Sovietai iš karto 
laikėsi skeptiškai. Tai liudija jų 
instituto erdvėms tirti direktcn 
riaus dr. G. Petrovo viešas pa
reiškimas, kad amerikiečiai be 
reikalo rizikuoja astronautų gy
vybėmis, nes jiems grėsmę ga
li sudaryti pakankamai neištir
ti kosminiai spinduliai. Vėliau 
sovietinis televizijos tinklas per
davė dalį transliacijų iš tolimų
jų erdvių. Kai “Apollo VIII” 
erdvėlaivis sėkmingai nusileido 
Ramiajame vandenyne tik 5.000 
jardų atstume nuo jo laukiančio 
lėktuvnešio “Yorktown”, Sovie
tų Sąjungos ambasada Vašingto
ne paskelbė erdvėlaivio įgulai 
skirtą sveikinimo laišką, kurį 
buvo pasirašę 10 sovietų kosmo
nautų. Jie giria amerikiečių 
techninius laimėjimus ir trijų 
žemės keleivių į tolimąsias erd
ves parodytą drąsą. Laiške pa
brėžiama, jog pirmą kartą 
žmonijos istorijoje žmogaus val
domas erdvėlaivis išsiveržė iš 
žemės traukos, apskrido kitą 
dangaus planetą ir vėl grižo že
mėn. Iki nusileidimo mėnulyje 
amerikiečiai yra numatę atlikti 
“Apollo IX” skrydį aplink že
mę ir “Apollo X” — aplink mė
nulį. Šių dviejų skrydžių pagrin
dinis tikslas yra išbandyti mažy
tį erdvėlaivį, kuriuo astronau
tai nusileis mėnulin ir vėl griš 
į mėnulio orbitoje ju laukiantį 
“Anollo XI” erdvėlaivį. “Apol
lo XI” kelionei į mėnulį numa
toma data — š.m. birželio 16 d. 
Nors erdvėlaivio įgula dar ne
paskelbta, spėjama, jog koją mė
nulin iškelti greičiausiai bus 
leista pirmajai mėnulį išvydusiai 
trijulei — F. Bormanui, J. Lo
veliui ir W. Andersui.

Nevisi amerikiečiai domėjosi

Ll ETŲ VIS PAKELTAS 
VYSKUPU

Žiniomis iš Romos, š. m. sau
sio 6 d. popiežius Paulius VI 
šventins į vyskupus visą eilę 
kunigų, jų tarpe ir lietuvį prel. 
Paulių Marcinkų, kilusį iš Čika
gos. Cicero šv. Antano lietuvių 
parapijoj jis yra užaugęs ir pra
dinį mokslą baigęs. Gimė 1922 
m. Filosofinius ir teologinius 
mokslus baigė Quiqley ir Mun
delein seminarijose. Kunigu 
įšventintas 1947 m. Vatikano 
tarnybą jis pradėjo 1959 m. 
kaip nunciatūrų sekretorius Bo
livijoje ir Kanadoje. Romoje dir
ba jis jau ilgesnį laiką. Buvo po- 
piežių vertėju, Pauliaus VI pa
lydovu kelionėse į užsienius. 
1968 m. gruodžio 20 d. prel. P. 
Marcinkus buvo paskirtas sekre
toriumi Vatikano įstaigos, tvar
kančios finansinius reikalus. Tai 
jau antras lietuvių kilmės ame
rikietis, pasiekęs vyskupo po- 
augštį. Prieš keletą metų vys 
kupu liko paskirtas K. Salatka. 

astronautų žygiu. Kaikuriems už 
“Apollo Vili” skrydį buvo svar
besnės amerikietiško futbolo- 
rungtynės tarp Minesotos ir Bal- 
timorės komandų. CBS televizi
jos tinklas, nutraukęs porai mi
nučių rungtynių transliaciją ir 
perdavęs specialią laidą iš erd
vių, susilaukė beveik 2,000 pro
testų telefonu. Ateiste Madalyn 
Murray O’Hair, kurios pastangų 
dėka augščiausiasis teismas už* 
draudė maldą valdinėse JAV 
mokyklose, pasmerkė žemėn 
transliuotą astronautų maldą. 
Pigaus pasigarsinimo * siekiantį, 
moteris žada reikalauti, kad ast
ronautams būtų uždrausta trans
liuoti maldas iš erdvių.

Šiaurės Korėja po ilgų dery
bų perdavė amerikiečių parei
gūnams žvalgybinio laivo “Pue
blo” 82 narius ir vieno žuvusio 
jūrininko palaikus. Laisvė buvo 
iškovota brangia kaina — gen. 
mjr. G. H. Woodward valstybės 
departamento vardu turėjo pa 
sirašyti š. Korėjos paruoštą raš
tą, kuriuo JAV vyriausybė prisi
pažįsta, jog “Pueblo” laivas pa
žeidė š. Korėjos teritorinius van
denis. Gen. mjr. G. H. Wood
ward šį raštą pavadino propa
gandiniu niekalu, nes iš tikrųjų 
laivas niekada nebuvo įplaukęs 
į teritorinius vandenis, šią min
tį vėliau patvirtino ir laivo ka
pitonas L. M. Bucher. “Pueblo” 
laivas korėjiečių buvo sulaikytas 
13 mylių atstume nuo Š. Korė
jos krantų, kai tuo tarpu terito
riniais vandenimis pripažįstama 
12 mylių juosta. Įgulos nariai 
nusiskundė, kad 11 mėnesių ne
laisvės laikotarpyje juos pakar
totinai kankino ir mušė tardyto
jai. Kaikurie jų dar turėjo aiš
kias mušimo žymes veiduose. 
Prez. L. B. Johnsonas įsakė iš
tirti korėjiečių smurto veiksmus 
ir juos paskelbti pasauliui. Lai
vo kapitonui ir devyniems įgu
los nariams įteikti “Purple 
Heart” medaliai už nelaisvėje 
gautas žaizdas, šie medaliai pa
prastai duodami kare sužeis
tiems amerikiečių kariams.

Popiežius Paulius VI Berne
lių Mišias atlaikė didžiausioje 
Italijos plieno liejykloje Taran
to mieste, pietinėje Italijoje. Al
toriui buvo panaudotas didelis 
plieno luitas. Prieš Mišias po
piežius aplankė ir pasveikino 
darbininkus, Kūčių naktį dirbu
sius prie milžiniškų liejyklos 
krosnių, kur darbas nenutrau
kiamas net ir didžiųjų švenčių 
metu. Kalėdų dieną Paulius VI 
atlaikė Mišias šv. Petro ir Pau
liaus bazilikoje. Kalėdiniame pa
moksle jis linkėjo žmonijai iš
spręsti nesutarimus, kad pasau
lyje vėl galėtų viešpatauti tai
ka ir ramybė. *

Egipto sostinėje Kaire 3 die
nas viešėjo Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų min. A. Gromy
ko. Ilgus pokalbius jis turėjo 
su Egipto prez. G. A. Nasseriu. 
ir užsienio reikalų min. M. Ria- 
du. Oficialiame pranešime pa
brėžiama, jog Izraelis turi grą
žinti užimtas Egipto, Jordanijos 
ir Siriios sritis, priti aEgip- 

sprendi- 
mo siekti per Jun Tautų 
pasiuntinį G. Jaringą. Atrodo, 
Maskva nenori naujo arabų-žy-

(Nukelta j Mąpd.)
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Raudonai dažytas imperializmas
Prancūzų ir rusų revoliucijos 

parodė, kad revoliucinis radika
lizmas ir entuziazmas tampa im
perializmu. Prancūzų revoliuci
ja transformavosi į militarinj im
perializmą, kuriam vadovavo 
Napoleonas Bonaparte. Komu
nistinė rusų revoliucija taip pat 
prasidėjo apatriotizmu, tautinės 
tėvynės niekinimu. Leninas pa
reiškė spjaunąs ant rusų impe
rijos: esą jam rūpi pasaulinė re
voliucija, o ne rusų imperijos 
gelbėjimas. Jo įpėdinis gruzi
nas J. V. Džugašvilis - Stalinas 
oficialiai nespjovė ant didžiosios 
rusų valstybės ir darė viską jai 
išsaugoti. II D. karo rezultatai 
ją išplėtė, padarė tokią didelę, 
kokia ji niekad savo istorijoje 
nėra buvusi. Bet kaip Napoleo
nas, taip ir Stalinas dengė savo 
imperijas revoliuciniu šydu.

Imperijos sargyboje
Stalinas seniai mirė, bet jo 

Įpėdiniai kietai laiko jo sukurtą 
imperiją. Jų invazija į “broliš
ką” Čekoslovakiją remiama ideo
loginiais motyvais: esą, reikėjo 
ją gelbėti nuo kontrrevoliucijos 
ir nuo vokiško revanšizmo bei 
amerikinio imperializmo, bet 
faktiškai tas skandalingas kari
nis žygis į Čekoslovakiją kilo iš 
baimės, kad Stalino imperija ne
griūtų, nesuskiltų.

Saugumo jausmas Maskvoje 
suprantamas kaip marksistinės 
karinės imperijos išlaikymas 
bei apsaugojimas nuo suirimo, 
ypač politinio skilimo, šitokios 
imperijos saugumui reikia pa
lenkti vasališkus kraštus, vadi
namuosius satelitus. Tuo būdu 
Maskva stengiasi sudaryti įspū
dį, kad sovietų imperijai gre
sia pavojus iš užsienio, šiuo at
žvilgiu didžiausia “p a b a i s a” 
esanti “Bonnos revanšistai”, ku
rių bijanti Rytų Europa. Ta bai
mė įgalina Maskvą laikyti savo 
satelitus paklusnume.

Vokiečių baimė
Kyla klausimas, iki kokio 

laipsnio Kremliaus vyrai tiki 
savąja propaganda? Stebėtojai 
mano, kad dabar jie visai ja 
netiki, tačiau tolimoje ateityje 
bus savo propagandos įtikinti. 
Per 10 sovietinės okupacijos 

VLIKO SEIMO SESIJOS, kurioje buvo vadovautasi ryž
tingomis viltimis laisvės kovai tęsti, pavestas, sveikinu viso 
pasaulio lietuvius, kur tik jie bebūtų ir kur begyventų. Sveikinu 
savo tautos brolius ir sesutes, okupanto iš Lietuvos į tolimus 
Rusijos imperijos kampus ištremtus, ten vargstančius ir ken
čiančius. Sveikinu visus tautiečius, gyvenančius Lietuvoje, at
kakliai kovojančius prieš visokeriopą okupanto priespaudą ir 
rusifikaciją. Sveikinu visus laisvuosius lietuvius po platųjį 
pasaulį išsiskirsčiusius ir, savo tautinėm savybėm išlaikyti, 
sudarančius įvairiausias lietuvių organizacijas.

Visiems linkiu laimingų naujų metų.
Dr. JUOZAS KĘSTUTIS VALIŪNAS 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos pirmininkas

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raitu į “T%* redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. Skyrių redo- 
'uoja teisininkas V. Mastis.

Turiu teisme bylą, kurioje apgavikai man prikiša fantastinius 
apkaltinimus (aš neturiu liudininkų). Aš savo advokatą prašiau gauti iš 
miesto policijos žinias apie jų nusikaltimus praeity (tai žymiai paleng
vintų mano poziciją), bet advokatas sako, kad policija duodanti tokias 
žinias tik prokurorui, o jam neduosianti ir jis neprašysiąs. Ar galiu 
aš pats parašyti prašymą teismo prokurorui, prašant ji pati gauti šito
kias žinias iš policijos, ir ar nebūčiau, kaip kaltinamasis byloje, nu
baustas už “drąsą” ir už trukdymą bei peržengimą leistinų ribų 
(santyky su pačia prokuratūra)? S. F., Toronto.

Apgailestaujame, bet mes negalime duoti jokių patarimų asme
nims. kurie turi savo advokatus ir kurių bylos yra teisme.

Papildomai apie imigraciją
Prieš kiek laiko šitose skiltyse rašėme, kad asmenys. įvažiavę 

į Jungtines Amerikos Valstybes, gali be jokių' sunkumų atvažiuoti į 
Kanadą ir vėl grįžti į JAV. Tai liečia tik tuos asmenis, kurie turi 
vadinamas nesuvaržytas vizas. Kaikuriems asmenims išduodamos su
varžytos vizos, kuriose yra nurodoma, kokias vietoves Jungtinėse 
Valstybėse jie gali lankyti, žinoma, tokie asmenys negali laisvai 
įvažiuoti į 'Kanadą. Tokiais atvejais leidimų išdavimas sprendžia
mas individualiai ir ■ informacijų reikia kreiptis j konsulatus arba j 
Kanados imigracijos įstaigas.
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metų austrai patyrė daug kar
tybių ir priėjo išvadą, jog vo
kiečių baimė Sovietų Sąjungoje 
yra giliai įleidusi šaknis. Dau
gumas sovietų piliečių tikrai bi
jo Vokietijos susivienijimo ir 
jos “Drang nach Osten”—“ver
žimosi į rytus”. Esant tokiai 
nuotaikai, karinė propaganda 
randa gerą dirvą ir lengvai 
įstengia politiką paremti. Jei pi
liečių nuotaika būtų kitokia, tai 
ir politika turėtų derintis prie 
jos.

Lenkų laikysena
Sovietų imperialistinis žygis į 

Čekoslovakiją Lenkijoj yra la
biausiai suprantamas, nes len
kai daugiau Vokietijos smūgių 
savo kailiu yra patyrę, negu bet- 
kuri kita Vakarų tauta. Hitleris 
lenkus laikė atsakingais už II 
D. karą, ir jo okupacija Lenki
joje buvo piktesnė, negu Bel
gijoj, Olandijoj, Danijoj, Nor
vegijoj ir Lietuvoj. Hitleriniai 
žiaurumai dar tebėra gyvi len
kų tautos atmintyje. Rytų Vo
kietijos “išvadavimas” iš hitleri
ninkų valdžios buvo žiaurus. 
Partiniai nacionalsocialistai bu
vo naikinami — išrikiuojami ir 
kiekvienas dešimtas nušauna
mas. Vokiečių mergaitės ir mo
terys buvo be išimties sovietų 
karių prievartaujamos. Tai atsi
mena rytiniai vokiečiai, bet kie
tam jų valdovui Ulbrichtui rū
pi palaikyti Bonnos baimę žmo
nių sąmonėje, nes ta “baidyklė” 
palengvina išsilaikyti valdžioje.

Maskvos akyse vengrai iš tra
dicijos yra linkę pasiduoti vo
kiškoms įtakoms, o Bulgarija 
per I ir II D. karą kariavo vo
kiečių pusėje. Maskva turi bud
riomis akimis žiūrėti ir į veng
rus, ir į bulgarus, nes ir vieni, ir 
kiti gali tapti “karinio marksiz
mo” ardomaisiais elementais. 
Rusų imperijos galybę silpni
na Jugoslavija ir Rumunija, o 
liberalizacijos reiškiniai Čeko
slovakijoje tapo Maskvai aliar- 
miniu signalu. Turint visa tai 
galvoje, darosi aišku, jog ne 
marksistinė ortodoksija nulėmė 
Maskvos žygį į Čekoslovakiją, 
bet rusiškos imnerijos saugu
mo reikalas. J. Gbs.

dinamas kiek pavėlnotaL Visdėlto jis 
savo aktualumo nėra nustojęs. Red.

1943 m. lapkričio 25 d. vokie
čių okupuotoje Lietuvoje, Kau
ne, susirinko pirmojo posėdžio 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Sudarytas iš visų 
anuo metu, Lietuvoje veikusių 
politinių sąjūdžių ir kovos or
ganizacijų atstovų, jis sėkmingai 
veikė okupuotos Lietuvos po
grindyje, karui baigiantis per
sitvarkė ir savo veiklą išplėtė 
Vokietijoj, o 1955 m. buvo per
keltas į JAV. VLIKas iki šiol 
liko pagrindiniu mūsų laisvės 
kovos politiniu centru. Apie jo 
be didelės reklamos ir garsini
mosi atliekamus darbus mūsų vi
suomenė gal ir permažai infor
muojama.

Komisijų pranešimai
Metinis VLIKo seimas, įvykęs 

Niujorke 1968 m. gruodžio 7 ir 
8 d. praėjo sukaktuvinėje nuo
taikoje. Apyskaitinius praneši
mus padarė J. Pakalka, šiuo me
tu einąs VLIKo tarybos pirmi
ninko pareigas ir valdybos vice- 
pirm. J. Audėnas. Iš pirmojo 
pranešėjo patyrėme, kad VLIKo 
taryba yra planavimo instituci
ja ir jos žinioje veikia dvi ko
misijos: teisių ir politinė (pirm. 
St. Lūšys) ir santykiavimo su 
kraštu (pirm. B. Bieliukas). Pir
moji komisija svarstė VLIKo 
statuto pakeitimo projektus ir 
pasisakė įvairiais VLIKo veiklos 
klausimais; antroji — siekė kon
kretizuoti ir išryškinti bendra
vimo su okupuota Lietuva gali
mybes bei pavojus. Tarybą su
daro 15 narių (po vieną nuo 
kiekvienos grupės). Posėdžiau
jama kas antras mėnuo. Prane
šėjas iškėlė VLIKo pirmininko 
keliones Europoje ir Azijoje ir 
jų metu turėtus pasikalbėjimus 
su įvairių kraštų vyriausybių na
riais siekiant paramos Lietuvos 
laisvės kovoje. Už jo dinamiš
ką veiklą ir atliktas savo lėšo
mis keliones seimo dalyviai dr. 
J. K. Valiūnui išreiškė padėką.

Kas nuveikta?
Valdybos vardu pranešimą 

daręs J. Audėnas pabrėžė, kad 
1968 metais buvo veikiama 
sukaktuvinių metų nuotaikų Įta
koje. VLIKo valdyba vykdė jai 
pavestus seimo ir tarybos užda
vinius, akylai sekė okupuotos 
Lietuvos padėtį bei tarptautinius 
Įvykius. Daugiausia pastangų 
valdyba deda plėsdama infor
maciją pavergtai tautai, laisvie
siems lietuviams ir svetimie-

j Šventoj žemėj ĮSPŪDŽIAI, VAIZDAI, PASTABOS

PASIKALBĖJIMAI

(Tęsinys iš pr. numerio)
Panevėžio ješiva
Ko negalėjau sužinoti pas Je

ruzalės žydus, suradau knygoje. 
Vartydamas nusipirktą informa
cine knygą apie Izraelį, užtikau 
puslapį su antrašte “Ponevez 
Veshiva. The Gręat Centre of 
Torah and Chessed. Rabbi Jo
seph Kahaneman — Dean and 
President. Kiryat Hayeshiva — 
Yeshiva City — Benei Berak. 
POB 26, Israel.” Taigi, tai ta 
pati jau girdėta Panevėžio var
do rabinų seminarija, ar kole
gija, teologinis-moksllnis žydų 
centras, kurį, pagal tą informa
cinę knygą, sudaro šios mokyk
los bei įstaigos: didžioji ješiva 
su 420 studentų, Kollel — augš- 
tesnioji mokykla šu 135 rabi
nais, jiešiva gabiesiems su 155 
studentais, Lietuvos žydų archy
vas, Yarcheit Kalia su 700 mo
kinių. Be to, yra Panevėžio je- 
šivos vadovaujamas vaikų mies
telis Batei Avot. Tai vietovė iš
gelbėtiems berniukams ir mer
gaitėms. Joje yra 400 berniukų 
ir 150 mergaičių. Metinis biu
džetas — $250.000.

Minėtoje informacinėje kny
goje sakoma, kad “Ponevez Ye
shiva in Benei Berak” yra gar
siosios Panevėžio ješivos tęsi
nys, o “Ponevez” yra Lietuvos 
miestas, kuris II D. karo metu 
naciu žiauriai sunaikintas. Be
nei Berak miestelis Izraelyje 
esąs įsteigtas 1924 m. Lenkijos 
žydų. Informacijoje pridėta pa
staba: “Turistai laukiami”. De
ja, tos įdomios vietovės neteko 
aplankyti. Mūsų grupės progra- 
mon ji nebuvo įjungta, o atsi
skirti nuo grupės bei atsisakyti 
didelės dalies numatytos pro
gramos dėl pertrumpo laiko ne
buvo įmanoma.

Sudiev, Jeruzale!
Trumpos buvo dienos Jeruza

lėje, bet įspūdingos. Kiekvienas 
kampas čia įdomus, ir norėtųsi 
pasilikti ilgiau, deja, reikia pa
likti. Agentūros pasamdyti au
tomobiliai nugabeno mus į Tel 
Avivo aerodromą. Greitai riedė
jome geru, bet kalvotu keliu, 
klausinėdami vairuotoją arabą 
įvairių dalyku. Be kitko, jis pra
sitarė, kad daug arabų norėtų 
emigruoti Kanadon.“Imkite ma
ne Kanadon kad ir dabar. Aš 
pasiruošęs.” Prisiminiau, kad 
Jeruzalėje Ritz viešbutyje vie
nas tarnautojas sakėsi jau tu
rįs vizą Kanadon. Panašiai buvo

SUKAKTUVINIS VUKO SEIMAS

Lietuvos laisvės rūpesčiai
Mūsų bendradarbio specialus pranešimas iš Niujorko

siems. Tuo tikslu leidžiama El
ta aštuaniomis kalbomis; be to, 
išleistos sąlankos: “Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas”, V. Vaitiekūno — “Lithua- 

“Re-nia”, vysk. V. Brizgio 
ligious Conditions in Lithuania 
under Soviet Russian Occupa
tion”, N. E. Sūduvio — “Allein, 
ganz allein”, Argentinos lietu
vių jaunimo leidinys — “Litua- 
nia, Historia, Arte y Cultura”. 
Buvo paruošta peticija, kurią 
įvairių kraštų lietuviai turėjo pa
skleisti, kad ją pasirašytų žymūs 
veikėjai ir vadovai. Peticijoj bu
vo prašoma vyriausybių para
mos Lietuvos bylai iškelti tarp
tautinėse organizacijose.

Taikli telegrama
VLIKas Vasario 16 ir Čeko

slovakijos įvykių proga kreipėsi 
į vyriausybes su atitinkamais 
memorandumais. Gauta palan
kių atsiliepimų. Be to, VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, būda
mas Europoje, Azijoj ir Austra
lijoj, išnaudojo visas galimybes 
Lietuvos klausimui iškelti. Jis 
buvo priimtas Filipinų preziden
to, o užsienių reikalų ministe
rijose — Korėjoj, ' Taivane, 
Australijoj, Prancūzijoj, Vokie
tijoj ir Vatikane. Čekoslovaki
jos invazijos dieną buvo išsiun
tinėta žinių agentūroms tele
grama, sugretinanti Maskvos ag
resiją prieš Lietuvą ir Čekoslo
vakiją. Telegrama buvo plačiai 
panaudota. Paminėtinas pasikal
bėjimas su dr. J. K. Valiūnu ir 
dr. A. Budreckiu per Niujor
ko televizijos 13-j į kanalą.

Kanadiečiai sėkmingesni
Prel. J. Balkūnas pranešė apie 

Tautos Fondo ir Jungtinio Fi
nansų Komiteto veiklą. Visas dė
mesys šiais metais buvo nukreip
tas į J. F. Komitetui skirto už
davinio įvykdymą — $100.000 
sutelkimą. Nežiūrint visų pastan
gų, šis užmojis nepasisekė: iki 
šiol surinkta tik ketvirtadalis 
minėtos sumos. Tautos Fondas 
praeitais metais turėjo beveik 
$33.000 pajamų: $10.000 iš AL 
Tos, $5.500 iš Kanados TF at
stovybės, $7.000 iš J. F. Komi- 
teto'pagal susitarimą, $6.600 — 
iš TF talkininkų; mažesnės su
mas iš kitų šaltinių. Pažymėtina, 
kad pastovių TF rėmėjų skaičius 

nešventi žmonės

re- 
ne-

ir Libane. Vadinasi, arabai mie
lai emigruotų Kanadon, jei ga
lėtų.

Graikų “Olympic” bendrovės 
lėktuvu pakylame Romos link. 
Dar kartą žvelgiame į žemę, pa
šventintą Kristaus ir krikščionių 
krauju, taip brangią kiekvieno 
tikinčiojo širdžiai. Tai švento
jo Rašto žemė, dvasinė krikščio
nių tėvynė, kurią taip gausiai 
lanko žmonės iš viso pasaulio. 
Taip, šia prasme žemė šventa, 
bet klausimas, ar šventi žmo
nės. Nuo seno čia vyksta nesan
taika, nors toje žemėje buvo 
paskelbta “ramybė geros valios 
žmonėms”. To gerumo čia labai 
trūksta. Dėlto nuolat vyksta gen
tinės, tautinės, teritorinės, 
Ilginės kovos, kurioms dar 
matyti galo.

Žemėlapis be Lietuvos
“Olympic” lėktuvas, trumpam 

nutūpęs Kipro salos sostinėje 
Nikosijoje, pilnutėlis keleivių į 
Niujorką, pakilo Romos link. 
Vartau padėtą žemėlapį. Mano 
akys užkliūva už Baltijos jūros 
ir jos krantų. Jieškau Lietuvos, 
bet nerandu — ji visai nepažy
mėta. Reiškia visas Pabaltijys 
atiduotas Sovietų Sąjungai, čia 
pat padėtas blankas laiškui ra
šyti. Jame yra pastaba, kviečian
ti keleivius Įrašyti savo pasta
bas bei pageidavimus. Ėmiau ir 
parašiau angliškai keletą eilu
čių, pagirdamas lėktuvo tarny
bos personalą ir pastebėdamas 
netikslumą žemėlapyje. Grįžęs i 
Torontą gavau šį atsakymą iš 
“Olympic” bendrovės vadovybės 
Atėnuose: “Dėkojame už laiš
ką, liečiantį Jūsų kelionę “Olym
pic” lėktuvais. Jūsų pastabos 
apie tarnybos lygį aerodromuo
se ir lėktuvuose labai vertingos. 
Taipgi ačiū Jums už pastabą 
apie mūsų orinių kelių žemėla
pius. Užtikriname Jus, kad mi
nėtieji netikslumai bus patai
syti sekančioje laidoje.” Taigi, 
verta tokiais atvejais klabinti.

Šv. Dvasios bankas
Vos spėję atsisveikinti Jeru

zalę, jau sveikiname Romą, taip
gi šventąjį miestą, krikščionybės 
centra, pašventintą pirmųjų 
krikščioniu krauju.. Noras vis
ką pašventinti Romoje seniau, 
matyt, buvo toks didelis, kad 
vietovės, gatvės. įstaigos, baž
nyčios, kolegijos liko pavadin
tos šventųjų arba šiaipjau reli
giniais vardais. Praėję visus ae
rodromo formalumus, pastebime 

pasiekė 700. Ateityje norima tą 
skaičių pakelti iki 3000 ir jų 
aukomis remti didžiąją VLIKo 
darbų dalį. Kanados įnašas į TF 
pastovus ir reikšmingas. Ir į šį 
seimą Kanados TF atstovybės 
pirm. S. Banelis atvežė $6000 
čekį ir įteikė prel. J. Balkūnui. 
Iš S. Banelio pranešimo patirta, 
kad ir J. F. Komiteto skirtą su
mą kanadiečiai beveik pasiekė. 
Diskusijose pasisakyta, kad rei
kia stiprinti ryšius tarp VLIKo 
ir visuomenės, išryškinti okupa
cijos nepripažinimo teisinį (ne 
politinį) aspektą, užsiminta di
plomatinės tarnybos sunkumai 
ir kt.

Prieš rusinimą
Dr. B. Nemickas savo prane

šimą pažvelgė į artimiausius 
VLIKo uždavinius, plačiau pa
lietė santykių su okupuota Lie
tuva klausimą ir iškėlė visą ei
lę tos srities problemų, kurios 
nėra lengvai išsprendžiamos, nes 
okupantas šį santykiavimą siekia 
panaudoti saviems — agresijos 
Įteisinimo — tikslams. Be to, 
pranešėjas išryškino Maskvos 
vykdomą Lietuvos rusinimą ir 
nurodė, kad VLIKas yra numa
tęs paruošti tuo reikalu doku
mentuotą knygą svetimomis kal
bomis. Taip pat jis pabrėžė bū
tiną reikalą suburti kuo dau
giau mūsų intelekualinių pajė
gų i Lietuvos laisvinimo darbą. 
Baigdamas jis kvietė apsvarsty
ti, kaip išlaikyti sukaktuvinių 
metų darbo įtampą.

Nauji siūlymai
Diskusijose buvo pasigesta 

konkrečių artimos ateities pla
nų aptarimo (J. Daugėla), siūly
ta sudaryti prie VLIKo eksper
tų komisiją veiklos programai 
išstudijuoti (P. Padalis), veikti 
šio krašto visuomenę prieš dvi
gubų standartų taikymą laisvės 
klausime, nusiskųsta VLIKo val
dybos jėgų nepilnu panaudoji
mu, kelta' mintis, kad VLIKas 
rodytų daugiau vadovaujančios 
iniciatyvos (P. Razgaitis) ir kt.

Visą eilę naujų minčių iškėlė 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas savo kalboje, pasakytoje iš
kilmingos vakarienės metu. Jis 
ypač išryškino reikalą visai išei
vijai laisvu pasirinkimu nukreip-
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banką — “Banco di Santo Spiri
to”. šį vardą pastebėjome ir 
pačioje Romoje, kur tas Šv. 
Dvasios bankas turi daug sky
rių. Mielai naudojomės jo pa
tarnavimais, keitėme savo ke- 
liončekius ir dolerius, tačiau 
niekaip negalėjome apsiprasti su 
tokiu banko pavadinimu. Juk 
tai nėra religinė Įstaiga, kam 
tad prisegti tokį šventą vardą?

Vos spėjom išsikeisti dolerius 
i lyras, moterys puolė į suveny
rų krautuves, nes tai buvo lais
vas vakaras. Greitai pasklido ži
nia, kad pardavėjai apstatinėja 
nepažįstančius lyrų ir sunkiai 
susikalbančius. Vieni, keisdami 
dolerius, paskaito žymiai mažes
nį kursą, kiti užkelia kainas, 
treti “susimaišo” grąžą duoda
mi. Viena mūsų grupės dalyvė 
skundėsi, kad ją, perkant suve
nyrus, apstatė net keturiais do
leriais. Tai paskatino mus būti 
atsargiais.

Prireikė policijos
Prie pat Šv. Petro bazilikos 

aikštės Romoje stovi visa eilė 
seno tipo vežikų. Gražų vakarą 
sutarėme trise jais pasinaudoti
— apžiūrėti centrines miesto 
Įžymybes. Buvome perspėti iš 
anksto su jais susitarti dėl kai
nas. Taip ir padarėm — sutarėm 
mokėti 4000 lyrų už vieną va
landą (vienas doleris — 620 ly
rų). Kai po valandos sustojo tas 
vežikas prie mūsų viešbučio, jau 
pareikalavo 5000 lyrų. Nors 
skirtumas nedidelis, nutarėm 
tiek nemokėti, tik dar pridėti 
kišenpinigių 500 lyrų. Vežikas 
neima. įsiuto ir ėmė barti. Nu
einam čia pat pas viešbučio rei
kalu vedėją. Tas pakeltu balsu 
įrodinėjo vežikui, kad vienos 
valandos pasivažinėjimas kai
nuoja tik 3000 lyrų. Vežikas ne
sutinka. Abudu susiginčijo. Vieš
bučio reikalų vedėjas pakvietė 
noliciją. Mes jau buvome linkę 
ta ginčą baigti nusileidžiant ve
žikui bet parūpo palaukti galo
— ka sakys Italijos policinin
kas? Pastarasis, išklausęs paaiš
kinimų, padarė išvadą, kad čia 
nieko rimto, kad ivyko nesusi
pratimas ir pasiūlė vežikui nu
sileisti. O jei nenusileis, reikės 
surašyti protokolą, pranešti vir
šininkui ir t.t. Pagaliau vežikas 
nusileido, nriėmė musu sutarta 
suma ir išbildėjo. Mes gi skaniai 
juokėmės iš tos netikėtos “by
los” pirmąjį vakarą Romoje.

Meno šventovės
Angliškai kalbanti vadovė pir- 

ti savo pastangas į paskiras lais
vės kovos sritis, kad tuo būdu 
būtų atsiekta geriausių rezulta
tų. Jo kalba taip pat buvo skir
ta VLIKo 25 metų veiklos su
kakčiai paminėti. Du daugiau
sia pasidarbavę, kad 1943 m. 
VLIKas būtų suorganizuotas, da
lyvavo seimo darbuose ir vaka
rienėje; tai J. Audėnas ir St. 
Lūšys. Vakarienės metu progra
mą atliko solistas S. Citvaras su 
pianistu A. Mrozinsku.

VLIKo finansinė apyvarta per 
metus siekia $30.000, kurių di
džioji dalis tenka informacijai 
— Eltos leidiniams ir radijo 
programoms. Seimas patvirtino 
praeitų metų apyskaitą ir pri
ėmė ateinančių metų biudžetą.

TF valdyba atsistatydino
Seimui baigiantis buvo pri

imta eilė nutarimų, išreikšta 
ypatinga padėka visuomenei už 
VLIKo darbų moralinį ir me
džiaginį rėmimą, o T. Fondo va
dovybei, ypač jo pirm. prel. J. 
Balkūnui ir iždininkui P. Min- 
kūnui, už kruopščiai ir su pasi- 

BALTIEČIAI POLITINĖJE VEIKLOJE
Provincinės "Social Credit" partijos suvažiavimas Edmontone

1968 m. gruodžio 4, 5 ir 6 
dienomis Albertos provincijos 
valdanti partija “Social Credit” 
turėjo Edmontono Northern Ju
bilee auditorijoje savo suvažia
vimą. Aktyviai dalyvavo ir bal
tiečiai. Buvo išrinktas naujos 
Albertos provincinės valdžios 
premjeru Harry E. Strom.

“Social Credit” partija
“TŽ” skaitytojams trumpai 

pažymėsiu, kad kreditistų parti
jos programa yra gana artima 
konservatorių partijai, bet yra 
dešinesnė už ją. Ji pabrėžia 
krikščioniškus principus tarpu
savio santykiuose. Albertoje sek
madieni yra viskas uždaryta — 
kino teatrai, alinės, šokiai. Su 
sportu yra kiek geriau, bet irgi 
yra tam tikri apribojimai. Kre
ditistų partija Albertą valdo jau 
33 metai. Per tą laiką nebuvo 
nei vienas ministeris atleistas iš 
pareigų dėl išeikvojimo arba 
blogo elgesio. Tik per paskuti
nius dvejus metus provincijos 
biudžetas turėjo deficitą. Žino
ma, valdžios pajamos iš minera
lų ir alyvos šaltinių daug padė
jo biudžeto subalansavimui.

Premjero rinkimas
Į Edmontono suvažiavimą at

vyko 1650 delegatų iš 68 rinki
minių apylinkių. Albertos Bal- 
tiečių Federacijai atstovavo pir
mininkas A. Osis, latvis, ir vi
cepirm. A. Dudaravičius. Abu 
daug dirbo etninių grupių tar
pe ir savo rinkiminėse apylin
kėse: A. Osis — Edmontono 
Strathcona East, A. Dudaravi-
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miausia aprodė Vatikano muzė- 
jų ir Sikstinos koplyčią. Tai pa
saulinio meno ir istorijos milži
niškas aruodas, kuriam apžiūrė
ti reikia daug laiko. Mes tik 
bėgte perbėgom ir kiek ilgėliau 
stabtelėjom nuostabiojoj Siksti
nos koplyčioj. Ramiai gėrėtis 
neįmanoma dėl lankytojų triukš
mo, kurį sukelia gausybė vado
vų, garsiai aiškinančių Leonar
do da Vinci meną savo grupėms.

Romos širdis — Šv. Petro di
dingoji bazilika, nors pirmoji 
Romos bažnyčia yra Laterano. 
Atvykstančius gausius lankyto
jus bazilika tarytum išskleisto
mis rankomis pasitinka ir ap
globia. Įėjęs vidun, jauti dvel
kiančius krikščionybės amžius 
pro sunkų, reljefingą meną. Di
deli buvo tos bazilikos architek
tai bei menininkai, didi jų kū
ryba, kurios sakralinėje paunks- 
mėie lankytojas pasijunta toks 
mažas ir apstulbintas.

Pas popiežių
Trečiadienis — popiežiaus au

diencijų diena. Gavome bilietus 
gana arti popiežiaus sosto. Lau
kia 15.000 minia. Pasirodo po
piežius ant kilnojamojo sosto, 
nešalo būrio uniformuotu vv- 
rų. Vyriausias Ganytojas svei- 

šventimu per 11 metų eitas pa
reigas. Beje, preL J. Balkūnas 
ir visa TF valdyba iš eitų pa
reigų atsistatydino.

Seimo prezidiumą sudarė 
pirm. A. Kasulaitis, vicepirm. 
dr. D. Krivickas, sekr. K. Cižiū- 
nas ir J. Maurukas. Seimą svei
kino žodžiu — Lietuvos kons. A. 
Simutis, ALTos vicepirm. dr. P. 
Grigaitis, BATUNo vardu kun. 
N. Trepša, LLK pirm. V. Si
dzikauskas, PLB atstovas V. Vo- 
lertas, JAV LB atstovas kun. V. 
Dabušis, LMKF pirm. V. Les- 
kaitienė, teisininkų dr-jos var
du J. Šlepetys; raštu — prel. M. 
Krupavičius, gen. kons. J. žmui- 
dzinas ir A. Slepetytė-Janace. 
Seime dalyvavo 39 atstovai ir 
būrelis svečių.

Išlyginti skirtumai
Seimas praėjo darbingoje nuo

taikoje. Diskusijose dalyvavo tik 
dalis atstovų. Gyvesnių pasisa
kymų būta tik dėl santykių 
su okup. Lietuva ir diplomati
nės tarnybos vidinių negalavi
mų klausimais. Balsavimais ta
čiau buvo išspręsti nuomonių 
skirtumai. Po šio sukaktuvinio 
seimo VLIKo vadovybė, pasinau
dodama jo metu iškeltais pasiū
lymais ir pasitikėdama visų lie
tuvių nuoširdžia talka, yra pa
siryžusi tęsti Lietuvos laisvini
mo darbą. S. Dz.

čius — Edmontono North rajo
ne. Iš 6 kandidatų į premjero 
pareigas rinkiminėje veikloje 
baltiečiai rėmė švedų kilmės 
kandidatą Harry E. Strom, ku
ris antrajame balsavime buvo 
išrinktas didele balsų dauguma.

Naujasis premjeras yra 54 m. 
amžiaus; gimęs Burdett kaime
lyje į rytus nuo Lethbridge; 
šeštas iš 11 vaikų; evangelikas, 
labai religingas, nerūko ir ne
geria; penkerius metus išbuvo 
žemės ūkio ministeriu, vienerius 
metus — savivaldybių ministe
riu; mėgsta jodinėti ir dažnai 
važiuoja į Banff slidėmis spor
tuoti. Per paskutinius 3 metus 
jis būdavo dažnas svečias bal- 
tiečių parengimuose, labai ge
rai supranta ir įvertina mūsų 
pastangas kelti Baltijos kraštų 
klausimą viešumon, šio rašinio 
autoriui teko keletą kartų kal
bėti apie “Baltic Story” veika
lą, kuriuo jis labai domėjosi ir 
pažadėjo paramą. Koresp.

Britų Kolumbijos premjeras 
W. A. Č. Bennett prie savo pro
vincijos nori prijungti visą 207.- 
076 kv. mylių Jukono teritoriją 
ir didelę dalį Šiaurės-Vakarų te
ritorijos su Mackenzie upe. Šis 
plotas padvigubintų Britų Ko
lumbiją ir jos ribas nukeltų iki 
Arktikos vandenyno. Jukonas ir 
šiaurės - Vakarų teritorija vis 
dar neturi provincinių teisių dėl 
permažo gyventojų skaičiaus. 
Galimas dalykas, jų prijungi
mas prie kaimyninių provinci
jų būtų geriausias sprendimas.

kina ir laimina minias, kurios 
garsiai ploja rankomis. Atsisė
dęs į pastovųjį popiežiaus sos
tą Paulius VI, pagal sąrašą, su
minėjo žymiuosius svečius, ita
lų grupes ir ant galo svetimtau
čius. Pasakė italų kalba ilgą, 
gerai išmąstytą kalbą apie krikš
čionies misiją dabarties pasau
lyje. Labai trumpą santrauką 
davė prancūzų, anglų ir ispanų 
kalbomis. Kas nesuprato italų 
kalbos, iš santraukos mažai te
sužinojo apie gilųjį turinį. Iš
klausęs grupių pristatymo ir pa
laiminęs maldintus reikmenis, 
popiežius tuo pačiu keliu ir su 
tuo pačiu iškilmingumu grįžo 
savo rezidencijon į Vatikano rū
mus. Įspūdis? Gana maišytas. 
Tokios senos tradicinės formos 
iškilmė naujam lankytojui pa
daro atmintiną įspūdį, bet kar
tu ir nrofanišką. Tokia proga no
rėtųsi religinio pobūdžio pri
ėmimo, kuriame išryškėtų ne iš
orinis iškilmingumas, teatrinis 
pobūdis, o vyriausiojo dvasinio 
Ganytojo pavidalas. Be to, pri
ėmimas buvo labai itališkas, pa- 
<Trindini dėmėsi teikęs italams. 
Kitataučiai, toliausiai keliavę, 
turėjo tenkintis antraeile vieta.

(Bus daugiau) Pr.G.
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SUŠALUSIOS ELGETOS AŠAROS

Svajones, abejonės ir vilionės
Religinės problemos jauno žmogaus gyvenime

Praėjusių Kalėdų neužmirštamas vaizdelis

Visur šalta, ramu, tik vėjas, 
kur-ne-kur pūstelėdamas me
džių nuogas, pilkas šakas ir 
švilpdamas pro namų langus, 
nutraukia tylumą. Danguje 
žvaigždutės mirksi tartum žais- 
damos su seniu mėnuliu. Visa 
žemė apsiklojusi balta antklode, 
lyg norėdama pasišildyti. Ap
leistoj gatvėj mirksi šviesos pro 
apšalusius namų langus. Snie
gas čia keistai namus apsupęs 
iš visų pusiif, tartum norėdamas 
tiems apskurusiems namams 
duoti daugiau šilumos. Mat, kai
mynai užmiršo juos, todėl šią 
nepaprastą naktį — Kalėdų nak
tį — gamta juos bando paguos
ti. Pro sniegą matyti tų žmonių 
skurdas: namai pasvirę, langai 
išmušti, skudurais pridengtos 
skylės, sienos sutrūkinėjusios, 
tik kelios kėdės sudaro bal
dus ...

Staiga iš kampo išlenda el
geta. Vienui vienas, išdžiūvęs, 
sušalęs, išalkęs jis eina sniego 
apipustyta gatve. Jo tikslas — 
pasiekti turtingesniųjų kvartalą. 
Gal... gal ten kas nors pasigai
lės jo šią naktį, šią džiaugsmin
gą naktį, kurią Jėzus pasirinko 
savo gimimui. Gal... gal ten 
kas nors atsimins, kad Jėzus ir
gi buvo vargšas ir gimė prakar- 
tėlėje. Gal jie atsimins, kad trys 
išminčiai vargšui Kūdikiui atne
šė dovanų. Gal tie turtingesni 
žmonės ir jam duos kąsnį nuo 
Kūčių stalo...

Taip galvodamas, elgeta pa
lengva slinko turtingųjų kvar
talo link. Namai ten buvo iš
puošti visokiais sniego ir Kalė
dų seniais. Spalvotos lemputės 
kabojo ant eglučių namų prie
kyje. Keli automobiliai, pilni 
gražiai pasipuošusių žmonių, su
stojo prie gražių namų. Vieno 
automobilio durys atsidarė ir 
vaikai išsprūdo lauk, klegėda
mi ir reikalaudami tėvus grei
čiau atidaryti dovanas, kurias 
jie nešėsi namo. Elgeta pama

ŽMOGUS SU DAUGYBE RANKŲ
NAUJAI KYLANTI ĮDOMI MENO SAKA — FOTOGRAFIJA

Jau nuo pat senovės žmogus ban
dė savo jausmus išreikšt menu: šo
kiu, muzika, tapyba ir panašiai. Pra
ėjus tūkstančiams metų, jis labai ap
valdė, ištobulino techniką, bet idėja 
liko ta pati — išreikšti save bent 
viena kuria meno forma.

šalia kitų meno sričių, didelė tech
nikos pažanga reikalauja, kad šian
dien fotografija taip pat būtų laiko
ma viena iš meno šakų. Ir vargiai 
šiandien be fotografinio meno būtų 
galima apsieiti, nes ši sritis yra taip 
paplitus, kad beveik nebėra šeimos, 
kuri neturėtų foto aparato ir neban
dytų, nors primityviai, fotografuoti. 
Kaip ir kiekvienas menas, fotogra
fija reikalauja Įgimto pajautimo, di
delio pasiruošimo ir nuolatinio dar
bo, jeigu norima išeiti iš mėgėjų.

Fotografinis menas skirstomas Į 
keletą šakų: portretai, negyvieji ob
jektai, gamtovaizdžiai, mokslinės nuo
traukos ir abstraktas, šią paskutinę 
šaką norėčiau truputi plačiau aptarti

Fotografinis abstraktas skiriasi nuo 
pieštinio abstrakto tuo, kad čia ban
dai ne idėją pabrėžti, bet išgauti 
Įvairių spalvų ar dalykų derini. Ta
čiau rezultatas ir piešto, ir fotogra
fuoto abstrakto yra panašus — abu 
savo mintį išreiškia nepilnai aiškia 
spalvų ar dalykų pyne.

Abstraktinio fotografavimo metodų 
yra Įvairiausių. Kiekvienas intensy
viai dirbdamas gali išrasti naujų ar 
paįvairintų sričių. Tačiau geriausia 
pradėti jau nuo gerai žinomų daly

JAUNIMAS KREIPIASI Į VISUOMENE
Lygiai prieš trejus metus ant

roji Vatikano santaryba kreipė
si į viso pasaulio jaunimą, kvies
dama jj statyti geresni pasaulį 
ir krikščioniškojo tikėjimo švie
soje kurti ateities bendruomenę, 
kuri gerbtų ir saugotų kiekvie
no žmogaus kilnumą, laisvę ir 
teises.

Žūtbūtinės kovos metus išgy
venanti pavergtoji Lietuva šian
dieną ilgisi tokio pasaulio. Lais- 
voii lietuvių tautos dalis išei
vijoje supranta, kad ji gali savo 
darbu, tikėjimu ir auka ši ilgesį 
tikrove paversti, šia išeivijos pa
skirtimi dalijasi ir lietuviškasis 
jaunimas. Todėl, baigiant Lietu
vos Laisvės Kovos Metus, lietu
viškos jaunimo organizacijos nu
tarė:

1. stengtis supažindinti laisvo
jo pasaulio jaunimą su jaunimo 
padėtimi pavergtame pasaulyje 
ir

2. nusiusti delegacija nas 
Šventaii Tėvą, prašant: a. kad 
jis atskiru laišku primintu pa
sauliui anie komunistiniuose 
kraštuose be paliovos vvkdoma 
religini žmonių, o ypač jauni
mo. oersekiojima ir b. suteiktu 
ypatinga Kataliku BažnvČios 
globą pavergtiesiems ir laisvie
siems mūsų broliams krikščio
niškosios lietuvybės ugdyme. 

žu artėjo prie šių žmonių. Vai
kai pastebėjo jį ir pašnabždomis 
pasitarę pradėjo mėtyti jo link 
sniego gniūžtes. Elgeta nebeži
nojo ką daryti. Bėgti? Bet kur? 
Tėvai pašaukė vaikus vidun, 
liepdami palikti tą apdriskusį 
žmogų ramybėje...

Tada suprato elgeta, kad jo 
čia niekas nepasigailės. Suprato, 
kad čia žmonėms Kalėdos nėra 
Kristaus gimimo šventė, bet tik 
Kalėdų senio šventė. Apsisuko 
jis ir pradėjo eiti namų link. 
Nors ir menki namai, bet vistiek 
namai.

Sunkiai dūsaudamas elgeta su
stojo savo gatvėj. Prieina prie 
vieno lango ir žiūri vidun. Ten 
šeima gražiai sėdi aplink nedi
delę, menkai papuoštą eglutę, 
gieda kalėdines giesmes. Jų bal
sai švelnūs ir gražūs. Sužavėtas 
elgeta stovėjo ir klausėsi, nebe
galėdamas atsitraukti. Jis prisi
minė savo vaikystės dienas, kai 
gyveno su tėvais. Kūčių dieną 
visi vaikai su tėveliu išeidavo 
nukirsti ir parsinešti eglutės. 
Mama ruošdavo visokius ska
nius valgius vakarienei, o vai
kai puošdavo eglutę. Vakare vi
sa šeima susėsdavo prie baltai 
apkloto Kūčių stalo ir valgyda
vo įvairius valgius. Tada kiek
vienas atidarydavo jam paskir
tą dovaną iš Kūdikėlio. Po Kū
čių ir giesmių susėsdavo į roges 
važiuoti į Bernelių Mišias. Visų 
širdyse rusendavo tylus džiaugs
mas ir nuoširdumas.

Ašaros, kurios nejučiomis by
rėjo iš elgetos akių, sustingo ... 
sušalo — atrodė lyg kokie dei
mantai ...

Staiga berniukas pribėgo prie 
lango ir garsiai pabarškino. Nu
stebintas elgeta prisiminė kur 
esąs ir pradėjo slinkti tolyn. At
sidarė girgždėdamos durys ir 
berniukas išbėgo laukan prie el
getos — paėmė jį už rankos ir 
įvedė vidun ...

Dainora Juozapavičiūtė

kų ir jiems pavykus plėsti savo su
gebėjimus. Aš čia vieną kitą metodą 
ir paminėsiu.

Pirmiausia galima fotografuoti ju
dančią šviesą. Tamsiam kambaryje 
ant virvelės pakabink spalvotą lem
putę ir pajudink. Fotografuok tie
siai iš apačios ir laikyk atdarą apa
ratą bent porą minučių. Taip pat 
galima naktį lauke fotografuoti va
žiuojančių automobilių šviesas. Ant
ras būdas — fotografuoti eilę ob
jektų su blykčiojančia šviesa, taip 
kad vienas paveikslas nusifotogra
fuotų viršum kito ir išeitų komplek
sas vaizdų ant tos pačios nuotrau
kos. Taip pat galima fotografuoti 
spalvotus dalykus (pvz. Kalėdų eglu
te) su aparatu, tiek nukreiptu nuo 
fokuso, kad ant nuotraukos ar skaid
rės išeis tik masė įvairiausių spal
vų. Ir paskutinė idėja — fotografa
vimas per nelygų stiklą, kad pa
prastas objektas ant nuotraukos iš
eitų milžiniškai neproporcingas ar 
net suskaldytas Į keletą dalių. Pa
vyzdžiui, šiuo metodu galima taip 
nufotografuot žmogų, kad jis atrody
tų su dviem ar trim galvom ir su 
daugybe rankų ir kojų.

čia paminėjau tik keletą būdų. Jų 
yra daugybė. Norint fotografijos ab
straktiniame mene gauti geresnius 
rezultatus, reikia turėti Įgimtą pajau
timą, prie jo pridėti pinigo ir de
šimtmeti nuolatinio darbo.

ALMIS KUOLAS

Bendram ir vieningam darbui 
susijungęs jaunimas kreipiasi į 
lietuviškąją visuomenę, jieško- 
damas jos pritarimo ir paramos. 
Laisvės Kovos Metai baigiasi, 
tik nesibaigia ryžtas kovoti ir 
tikėti, kad mūsų visų bendro
mis pastangomis prikelta kils 
laisvam gyvenimui Amžinoji 
Lietuva.

Akademinis Skautu Sąjūdis, 
Korp! Neo-Lithuania, Lietuvių 
Jūrų Skautija, Lietuvių Skaučių 
Seserija, Lietuviu Skautų Broli
ja. Lietuvos Vyčiai, Moksleivių 
Ateitininkų Sąjunga. PLB Jau
nimo Sekcija, Studentų Ateiti- 
nmkų_Sąjuiiga._

• Amerikiečių Chemikų Drau
gijos 156-tame suvažiavime Los 
Angeles mieste Kalifornijos uni
versiteto prof. dr. James Sund- 
maier kalbėjo apie romėnų im
perijos žlugimą. Kadangi romė
nu kūnų liekanose randamas la
bai didelis kiekis švino, jis da
ro išvadą, jog aristokratu am
žių sutrumpino i vyną dedamas 
švino oksidas, ši priemaiša su
stabdydavo vyno nerdidelį rūgi
ma, bet per eile metų užnuody
davo vyrio vartotojus, šiandien 
vyno gamintojai dėl pavojaus 
vartotoju sveikatai švino oksMo 
nenaudoja, bet orą juo nuodija 
automobilių variklių dujos.

Studijavom, diskutavom, užkandžiavom, meldėmės ir šokom atei
tininkų moksleivių savaitgalyje Toronte. Tai buvo mūsų įsijungimo 
dienos? Viršuje iš kairės: A. Saulaitis, SJ., V. Kalyčius ir seselė Vik
torija; apačioje — užkandžiai, kuriuose dalyvavo ir tėvai

Nuotr. V. Pranaičio ir A. Kuolo

ĮSIJUNGTI AR PABĖGTI? TIKROVĖ AR 
ILIUZIJA? REIKALINGA IDEOLOGIJA? 

PRAEITIS AR DABARTIS?
Moksleivių ateitininkų

Šis ilgai lauktas Įvykis prasidėjo 
šeštadienį, 1968 m. lapkričio 30 die
ną. Visa diena buvo praleista sese
lių patalpose. Atstovai iš kitų vieto
vių jau buvo atvažiavę, šiame su
važiavime dalyvavo šios kuopos: Ha
miltono, Montrealio, Klevelando, 
Grand Rapids, Niujorko, Putnamo ir 
Toronto, šis jaunimas prisidėjo ne 
tik skaičiais, bet ir idėjomis.

ĮSIJUNGIMAS!
Kai visi rinkosi pas seseles, ga

lėjai matyti daug pažįstamų veidų. 
Prieš atidarymą buvo laiko padūkti 
bei pasišnekėti. Bet tuoj reikėjo nu
siraminti, nes paskaitos prasidėjo. 
Mūsų bendra tema buvo “Įsijungi
mas”. V. Kolyčius padarė įvadą. Jis 
iškėlė šiuos klausimus: Kas yra Įsi
jungimas? Ar mes Įsijungiame šia
me susirinkime? Palyginimas buvo 
padarytas su išsijungimu. Įsijungi
mas nėra labai lengvas žmogui išpil
dyti. Mes žinome, kad tam reikia pra
rasti dali miego, laisvo laiko ir lėšų. 
Jis pabrėžė, kad gale gaunami geri 
vaisiai.

TRYS ĮSIJUNGIMAI
Pirma paskaita buvo J. Matulio

nio. Klausėmės su dėmesiu. Jis davė 
trumpą apžvalgą, kaip ateitininkai 
Įsijungė praeityje. Ateitininkija buvo 
įkurta kaip pasipriešinimas prieš 
marksizmą ir materialistines idėjas. 
Tai buvo įsijungimas prieš rusus. 
Dauguma ateitininkų buvo studentai 
ir jie norėjo nugriauti caro valdžią. 
Šita organizacija turėjo būti slapta. 
Daug kartų ateitininkams teko eiti į 
susirinkimus su bolševikais ir su jais 
ginčytis. Tai buvo pirmas Įsijungi
mas. Antras — Lietuvos valstybės 
kūrimas. Tai buvo kariuomenės su
darymas. Reikėjo įrodyti kitiems, 
kad mes galime valdytis patys. Tai 
mūsų ateitininkija padarė.

Ateitininkai Įsijungė ir kultūrine 
prasme. Jie kūrė vyrų ir moterų or
ganizacijas. Tai sudarė pagrindą Lie
tuvos pastovumui. Baigiant jis pa
brėžė, kad tie darbai buvo savano
riški.

Po trumpos pertraukos mokytojas 
Petras Balčiūnas mums pakalbėjo 
apie realybę ir iliuziją. Jo paskaita 
buvo daugiausia reali, pritaikyta 
šiam laikui. Jis minėjo narkotikų 
naudojimą, vaikų santykius su tėvais 
ir jaunimo drausmingnmą.

Į KĄ ĮSIJUNGIAM?
Po pietų prasidėjo antra dalis pa

skaitų. Pasiskirstėm į dvi grupes. 
Vieni ėjom pas seselę Viktorija, ki
ti — pas Antaną Saulaitį. Seselės 
Viktorijos tema buvo labai svarbi 
ateitininkams. Tai ateitininku ideolo
gija. Ar ji tinka šiems laikams? Se
selė gerai perspėjo, kad ateitininkija 
nėra tik “social affair”. Mes vėliau 
šitą temą diskutavom. Prieš Įsijung
dami, mes turim žinoti į ką įsijun- 
giam. Kiekvieno pareiga yra susipa
žinti su organizacija, į kurią jie jun
giasi. Visos ideologijos turi vieną 
tikslą: nurodyti gyvenimo kryptį. To
dėl ideologija reikalinga.

Pavergtųjų tautų sportininkai, dalyvavę tarptautinėje sporto 
olimpiadoje Meksikoje kaip sovietinės rinktinės nariai. Kairėje — 
ukrainietis Polivoda, viduryje M. Paulauskas, dešinėje — estas 
Tom son Nuotr. R. Gaškos

studijų dienos Toronte
Daug sykių mes girdim sakant: 

“Ar ateitininkų organizacija tinka 
man?” Seselė gi pateikė klausimą: 
“Ar aš tinku ateitininkų organizaci
jai?” Taip pat buvo iškeltas klausi
mas: “Ar ideologija gali suklupti, ar 
tik mes?” Pagalvokite apie tai. Sese
lė norėjo, kad visi gerai suprastų 
ideologiją ir tik paskui įsijungtų, ži
noma, mes visi norėtume ideologiją 
perrašyti i lengvesnę formą. Jūs, ku
rie esat skaitę prof. St. Šalkauskio 
ideologiją, žinot apie ką aš šneku.

Ačiū, sesele, už tokį gerą Įkvėpi
mą. Daug gerų idėjų buvo atskleista.

"Įsijungti ar pabėgti?" Ateiti
ninkai klauso paskaitos studijų 
savaigaiyje Toronte

Nuotr. V. Pranaičio

ĮSIJUNGIMAS AR PABĖGIMAS?
Antanas Saulaitis nagrinėjo kitą 

svarbų klausimą: “Įsijungti ar pa
bėgti?” Visi gavo po lapą, ant kurio 
turėjo nupiešti, kas jiems labai svar
bu jų gyvenime. Pavyzdžiai būtų: ma
šinos. drabužiai, sportas, pinigai, 
noks’as ... Vėliau mes turėjom pa
sakyti visiems, kodėl mes tuos da
lykus nupiešėm. Dauguma nedrįso. 
Iš viso to išvedėm mintį: ko siekia 
ateitininkų organizacija ir ko pasau
lis.

Vakare buvo jaunimo šokiai šv. 
Juozapo mokykloje.

Daug darbo buvo įdėta į šių dvie
jų dienų programos paruošimą. Pa
dėka mūsų valdybai, ypač E. Gir- 
dauskui ir V. Kolyčiui. Ačiū paskai
tininkams. kurie mums skyrė dalį 
savo brangaus laiko. Tai tikras įsi
jungimas iš jų pusės. Tėvų komitetui 
ir seselėms irgi priklauso nuoširdi 
mūsų padėka.

Aš manau, kad Toronto ateitinin
kų kuopa gali eiti drąsiai pirmyn. 
Bandykim įrodyti, kad mokame gra
žias idėjas pritaikyti kasdieniniame 
gyvenime. Įsijunkime ir toliau!

P. S. Blogai, kad “Grey Cup” pa 
sitaikė tą pačią dieną...

VYTAUTAS ABROMAITIS

Šių dienų gyvenime, ypač jau
nimui, religinių problemų yra 
nemažai. Tiesa, jos anksčiau ar 
vėliau yra išsprendžiamos.

Viena iš aiškiau pastebimų 
problemų yra jaunimo savimei- 
lė-egoizmas. Egoistas pripažįsta 
tik tai, kas yra miela ir gera 
jam. Besirūpindamas savimi, pa
miršta ne tik kitus, bet ir Die
vą. Savimeilė yra tikra dvasinė 
mirtis. “Savaime aišku, kad bū
tina save gerbti ir mylėti, tik 
ne Dievo, kultūringumo ir pa
prasčiausio žmoniškumo sąskai
tom” Nusikratymas savimeile 
atveda į krikščionišką autentiš
kumą. '

* * *
Kunigas Stasys Yla labai tei

singai kalba, sakydamas, kad 
jaunimas, ypač moksleiviai ir 
studentai, paskendę abejonių 
audroje. Bręstant pradedama sa
varankiškai protauti ir kyla klau
simai apie visa, kas tik yra ab
straktu. Berniukų abejonės dau
giausia sukeltos mokslo proble
mų, o mergaičių — gyvenimo 
įvykių.

Nuo pat mažų dienų mes au
gam su religija. Vos" pradėjus 
rėplioti, motina jau moko pote
rėlių. Motinos įdiegtas tikėji
mas*— paprastas, nuoširdus, ty
ras, bet bręstant staiga tikėjimą 
paliečia kritiškumas, su kuriuo 
tik maža dalis jaunimo, kaip ir 
aš, žino, kaip kovoti. Labai daž
nai, ypač privačiose mokyklose, 
girdi sausus religinius dėsnius 
per metų metus. Viską priimi 
be gilesnio pagalvojimo, be tik
ro supratimo. Išėjęs į pasaulį, 
nesugebi pats galvoti ir tik kaip 
papūga kartoji, kas tau buvo 
įkalta.

Jaunuolis labai noromis pasi
neria į visokius naujai sutiktus 
klausimus. Einamosios aktuali
jos pavergia dvasią ir sumaži
na dėmesį religijai. Kasdieni
nės smulkmenos, eiliniai reika
lai ir užsiėmimai atrodo ver
tingesni už religiją, kuri jaunam 
žmogui atrodo nelabai reali ir 
nustumiama kaip antraeilė. Gal 
taip ir turi būti? Gal tik šiuo 
būdu prieinama prie tikro su
pratimo? Jaunimas nori tikėti, 
bet jam tikėjimas skirtingas nuo 
žinojimo, kuris yra pagrįstas lo
gišku protavimu. Kyla vidaus 
prieštaravimai ir klausimai: ko
dėl mes nematome Dievo kokioj 
nors apčiuopiamo j formoj? Kas 
Jis yra iš tikrųjų?

Reikia pripažinti, kad religi
nės abejonės yra normalus bren
dimo amžiaus reiškinys, bet ir 
atsiminti, kad daug kas su ta 
abejone kovoja visą savo gyve
nimą.

Nemaža dalis jaunimo nepasi
tiki dvasiškiais: į juos žiūri skep
tiškai, nes daugelis jų atrodo 
nesimpatiški, nesuprantą mo
derniojo progreso, atsilikę nuo 
siu dienų gyvenimo ir naujai iš
kilusių problemų. Pvz. vyskupo 
rankos bučiavimas greičiau pri
mena vergavimą, bet ne pagar
bą ar nuolankumą. Išpažintis 
vienų atliekama iš pripratimo, 
kitų iš baimės. Treti galvoja, 
kad nuodėmių reikalai yra tik 
tarp jo ir Dievo, tarpininkai ne
reikalingi.

Daugumas, ypač vyresnių jau
nuolių. galvoja, kad religija nuo
bodi. Jie nori būti nepriklauso
mi. neprioažĮsta jokiu suvaržy
mų, todėl vengia religijos. Ar 
jie tikrai netiki i Dievą, tikrai 
paneigia religiją? Dažnai tai ne 
tikėjimo ar bedievybės klausi
mas, bet stoka noro, pasiryžimo 
paaukoti bent kiek laiko šiai 
problemai išsiaiškinti.

Atrodo, jaunimui reikia 
specialių sąlygų, kad jo religin
gumas 'pasirodytų. Kai turime 
laisvę tikėjimui reikšti, ja nesi- 
naudojame. bet kai ši laisvė ati
mama. iškyla noras siekti “drau
džiamojo vaisiaus”. Mūsų gyve
nime religija yra artimai suriš
ta su laisve. “Pasaulis be Die
vo mums išplėšė laisvę, pasaulis 
su Dievu padės mums ją at-

“Pirmyn, jaunime”
Tokio vardo neperiodinį laikraš

tį leidžia Toronto moksleivių ateiti
ninkų kuopa. Prieškalėdinis numeris 
buvo sukaktuvinis. Laikraštėlį prieš 
10 metų pradėjo redaguoti Audronė 
Kuolaitė-Skrupskelienė. Ji rašo:

Atsimenu, kai mudvi su Violeta 
Simanavičiūte - Laurinavičiene grįžo
me iš Putnamo stovyklos, pilnos en
tuziazmo leisti savo laikraštėli. Minti 
skolinomės iš Niujorko moksleivių 
ateitininkų kuopos, kuri tuo laiku 
leido savąjį. Mudvi nutarėme jiems 
nepasiduoti ir nepasidavėme. Tačiau 
tuo laiku tikrai nepagalvojome, kad 
už dešimties metų vis dar būsime 
jiems nepasidavę, kad “Pirmyn Jau
nime” tiek ilgai nenustos ėjęs.
Šia proga noriu pasveikinti visus To
ronto moksleivius ateitininkus, kurie 
per tą dešimtį metų laikraštėlį leido 
ir tobulino. Tau, Algi, ir kitiems 
laikraštėlio redaktoriams, linkiu kuo 
daugiau ištvermės ir ryžto, prade
dant antrąjį “Pirmyn Jaunime” de
šimtmetį.

Per 10 metų laikraštėlį redagavo: 
A. Kuolaitė, A. Bušinskaitė, R. Šaka
linis, L. Svėgždaitė, R. Sakalaitė, E. 
Girdauskas. Dabar red. A- Čepas.\ .. ” # 

gauti!” (St. Yla).
Pagaliau priartėjam prie ki

tos šių dienų problemos. Tikėji
mas uždeda moralines pareigas, 
iš kur ir kyla didelis konflik
tas. Dabarties pasauly, o ypač 
persilaužimo amžiuje, jaunimo 
tarpe vyrauja ta naujoji srovė, 
kuri visur pabrėžia lyties iškė
limą. ši lyties apsėstoji dalis 
jaunimo, aišku, kratosi religijos, 
nes jos moraliniai dėsniai yra 
nesuderinami su šios krypties 
laisvėmis. Kaip yra žinoma, jau
nimas visuomet yra pirmas pri
imti naujas idėjas, ypač kai jos 
yra ne tiek gal naujos, kiek nau
jai atgaivintos ir iškeltos į vie
šumą. Kadangi pasaulis visose 
gyvenimo srityse labai sparčiai 
keičiasi, todėl nenuostabu, kad 
įsitikinimas, jog ir lytiniame gy
venime yra atėjęs laikas viską 
pakeisti, plačiai sklinda. Jauni
mas trokšta būti nepriklauso
mas, gyventi be jokių įsiparei
gojimų! Tikrai tai paradoksas, 
bet tokia yra jaunystė! Laikui 
bėgant, kartais ir pavėluotai, ir 
su dideliais nuostoliais, šie vidi
niai konfliktai išsisprendžia — 
atsiranda kelias i religiją, ke
lias į vienybę su Dievu, bet, de
ja, nevisuomet...

Paskutiniu laiku visi tikintie
ji, jų tarpe ir jaunimas, susidū
rė sii nauja kliūtimi religiniame 
gyvenime. Jau nuo seniau Baž
nyčioje buvo reikalingi kaikurie 
pakeitimai — suartėjimas su pa
sikeitusiu gyvenimu. Atrodo, 
kad su jaunimo nerimu tie pa
keitimų reikalavimai iškilo vie
šumon. Popiežius Jonas XXIII

Naujoviškai pasiruošėm Kalėdoms
“Kristus kalba mums”. Tokia buvo 

Toronto studentų ateitininkų prieš
kalėdinio susikaupimo popietės te 
ma. Susikaupimas įvyko gruodžio 21 
d. Lietuvių Vaikų Namuose; vado
vavo A. Saulaitis, SJ, kun. Ambro- 
zijus, OFM, ir seselė Igne. Susikau
pimas baigtas Mišiomis, kurios buvo 
kiek kitokios nei mum visiem įpras
tos. Pusvalandis prieš Mišias buvo 
skirtas specialiam susikaupimui, ku
rio metu buvo lyg ir viešas prisipa
žinimas. Viešas ne ta prasme, kad 
kiekvienas būtų sakęs savo nuodė
mes, bet kiekvienas laisvai ir viešai 
iškėlė sritis, kur asmeniškai ar bend
rai kaip grupė, mes neatliekam savo 
pareigų, kur galėtume daugiau ką 
padaryti. Buvo klausomos ir priva
čios išpažintys ir po to visiem kartu 
duotas bendras atleidimas.

Mišios prasidėjo kambaryje vi
siem susėdus prie stalo, lygiai taip, 
kaip Paskutinės Vakarienės metu. 
Padėtos ir lėkštės, tik vietoje mais 
to — religinis paveikslėlis su vy
nuogių keke, varpa ar ostija. Po žo
džio liturgijos — Šv. Rašto skaitymų 
sekė trumpas kun. Ambrozijaus žo
dis, po kurio kiekvienas dar pasakė 
po keletą minčių, išplaukusių iš mi
nėtų skaitymų.

Tikinčiųjų maldą sukūrė visi Mi
šių dalyviai, įjungdami viešai savo 
intencijas. Prasideda aukojimas. Pro
tarpiais visi trumpai pagieda. Komu
nijos metu paleidžiama aplink pa
tena su konsekruotomis ostijomis ir 
kiekvienas priima Komuniją savo 
rankomis ir siunčia pateną toliau. 
Tas pats su konsekruotu vynu, nes 
Komunija buvo priimama abiem pa
vidalais.

Visos Mišios išklausomos sėdint, 
jaučiama tikrai mistinės puotos nuo
taika, kuri kartu sukelia ir Aukos 
rimtį. Tas bendras pergyvenimas ir 
tikras Kristaus artumas visus kažkaip 
sujungia, suartina.

Mišiom pasibaigus, visi lieka sėdė 
ti savo vietose. Atnešami sumušti
niai su kava ir prasideda vakarienė. 
Sklindant tyliems religinės muzikos 
garsams, visi valgo ir dalinasi savo 
pergyvenimais, patirtais šios popie
tės ir Mišių metu.

Viršuje: Konodos konsulas Rene Gomeau tarp "Gyvataro" šokėjų 
Prancūzijoj; apačioje: gyvotariečiai su Montrealio šokėjais; vidu
ryje — "Gyvataro" vadovė G. Breichmonienė

ėmėsi šio sunkaus darbo antro
joj Vatikano santaryboj, o Pau
lius VI šį darbą tęsia.

Tiesa, šie pakeitimai priartino 
Bažnyčią prie šių dienų pasaulio 
gyvenimo, bet tų pakeitimų tiek 
daug ir visi iš karto, kad dau
gelis, o jų tarpe ir nemaža dalis 
jaunimo, pasimetė. Keista, bet 
faktas, kad tos naujovės, tinkan
čios 20-to šimtmečio žmogui, jį 
taip paveikė. Viskas įvyko per- 
greitai, perstaigiai. Kaip auga
las, išjudintas iš šaknų ir per
sodintas į geresnę dirvą, dažnai 
vysta ir nyksta, taip ir žmogus, 
ypatingai jaunas, negali iš karto 
priimti naujų religijos formų 
Daugiau ir daugiau jaunimo ga
lima pastebėti pvz. lietuvių baž
nyčioje. Kodėl? Lietuviškosios 
bažnyčios labai pamažu priima 
naująsias reforma į savo litur
gines apeigas. Vienu kitu atve
ju Mišios dar laikomos prisilai
kant senųjų apeigų. Tai ir trau
kia jaunimą. Keista, kad sekan
tis visokius modernizmus jau
nimas čia negali to greitai pri
imti.

Taigi, matome, kad proble
mos, surištos su religija, jaunuo
lio gyvenime yra gausios ir ne- 
taip lengvai išsprendžiamos. Re
liginės problemos negali būti iš
spręstos jokiom bendrom tai
syklėm. Kiekvienas žmogus as
meniškai su jomis kovoja ir iš
sprendžia pagal savo reikalavi
mus. A. Volungytė

BIBLIOGRAFIJA. St. Yla, DIE
VAS SUTEMOSE, 1964. Torontas. St. 
Yla, “MODERNI MERGAITĖ”, 1964,
Putnam, Conn. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
— 3 numeriai (1967-1968 m.).

Tai buvo naujas bandymas, galbūt 
pirmos tokio pobūdžio Mišios lietu
vių kalba ir lietuvių jaunuolių tar
pe. Įspūdis tikrai didelis. Dalyvavę 
studentai ateitininkai dėkoja susi
kaupimo vadovams ir seselėms už 
galimybę visą popietę praleisti jų 
jaukiose patalpose.

MOKSLEIVIŲ SUSIKAUPIMAS
Nuo studentų neatsiliko ir Toron

to moksleiviai-ateitininkai, skautai ir 
kiti. Gruodžio 23 d. Sv. Jono Kr. pa
rapijos salėje ir bažnyčioje įvyko pa
rapijos tarybos jaunimo sekcijos va
dovų surengtas gimnazistinio am
žiaus jaunimui susikaupimas. Daly
vavo apie 40 moksleivių. Pirmiausia 
stud. Algis Stankus nurodė, kad su
sikaupimo centre bus šv. Mišios, ku
rių pirmoji dalis — žodžio liturgija 
bus atlikta salėje, o antroji — eu
charistinė bažnyčioje. Pradėta Šv. 
Rašto skaitymais, kuriems pagrindi
nę temą davė šv. Jono evangelijos 
pradžia, suskirstyta į 3 dalis: Die
vas pasaulyje, mūsų liudijimas pa
sauliui apie Dievą, atėjusio pasau
lin Dievo priėmimas ir atmetimas. 
Šie skaitymai buvo paįvairinti atitin
kamais eilėraščiais. Šią dali atliko: 
Vidas ir Algis Valiuliai, Rimas Kak
nevičius, Aldona ir Bernadeta Auš- 
rotaitės, Vaida Kuprevičiūtė, Gina 
Stankutė. Ramunė Underytė ir Da
na Ramanauskaitė. Po to, vietoj pa
mokslo, kun. Jonas Staškevičius pra
vedė pašnekesį su diskusijomis.

Po diskusijų visi susirinko į baž
nyčią antrajai — eucharistinei Mi
šių daliai. Prieš aukojimo procesiją 
kiekvienas galėjo atlikti išpažintį. 
Tuo metu susitelkimo mintis patei
kė sės. Igne ir Algis Stankus. Kun. 
Ambrozijus Prakapas. OFM. ir kun. 
J. Staškevičius davė visiems bendrą 
nuodėmių atleidimą. Aukojimo pro
cesijos metu Toronto “Šatrijos” tun
to skautės kanklininkės, vadovauja
mos Stepo Kairio, pagrojo Grubėrio 
“Tyli naktis”. Joms pritarė S. Kairys 
smuiku. Jonas Govėdas — vargonais.

šia ypatinga proga dalyviai Ko 
muniją priėmė abiem pavidalais. Po 
Mišių visi susirinko salėn adventiš
kai agapei, kurią sumaniai ir sko
ningai paruošė Sofija Pacevičienė.

K. S.
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PENKIASDEŠIMTMEČIŲ 
JOMARKAS
Sovietinėje santvarkoje, kaip ir 

kiekvienoj kitoj diktatūroj, ypatin
gas dėmesys skiriamas diktatūrinės 
partijos sukaktims. Vilniškė kompar
tija net tris savaites džiaugėsi ir ne
galėjo atsidžiaugti trinus penkiasde
šimtmečiais — komjaunimo, proleta
rinės revoliucijos ir sovietinės val
džios paskelbimo 1918 m. gruodžio 16 
d. Penkiasdešimtmečių propagandinis 
jomarkas buvo pradėtas gruodžio 8 
d. Maskvos centriniuose žurnalistų 
namuose surengta spaudos konferen
cija. Pagrindinį žodį čia tarė “mi
nistrų” tarybos pirmininko I pava
duotojas K. Kairys. Konferencija bu. 
vo skirta ne tik sovietų, bet ir užsie
nio Laikraščių korespondentams, ta
čiau sovietų okupuotos Lietuvos ko
munistinėje spaudoje cituojamus la
bai parankius propagandai klausimus 
kėlė sovietinių laikraščių “Pravda 
Ukrainy”, “Trud”, “Radianska Uk
raina”, spaudos agentūros “Novosti” 
atstovai. Vienintelė išimtis — “New 
York Times” kodespondento klausi
mas apie Pabaltijo ekonominį bend
radarbiavimą. Kiti užsienio laikrašti
ninkai net neminimi. Belieka spėti, 
ar jie konferencijoje nedalyvavo, ar 
galbūt rengėjams nepatiko jų klau
simai. Sovietų okup. Lietuvoje kom- 
jaunimo ir kompartijos narius links
mino dvi savaites trukęs teatrų, kan
tatų ir oratorijų festivalis, kuriam 
duoklę privalėjo atiduoti aktoriai, 
dainininkai, muzikai ir kompozitoriai. 
Kompartija taip įsismagino, kad net 
nutarė įsteigti centrinį Lietuvos kom. 
jaunimo muzėjų ir jo vadovu pasky
rė “tovariščių” M. Makarovą, matyt, 
pabrėždama “broliškus” ryšius su 
Maskva. Kad būtų dar linksmiau, Vil
niuje įvyko ir čekoslovakijos-Sovietų 
Sąjungos draugystės, savitarpio pa
galbos, pokarinio bendradarbiavimo 
sutarties 25 metų minėjimas. Jame 
dalyvavo iš Maskvos atvykusi SSSR- 
čekoslovakijos draugystės (katino su 
pele) sąjungos Slovakijos centrinio 
komiteto pirmininko pavaduotojo J. 
Krizo vadovaujama čekoslovakų dele
gacija. Nepriklausomybę praradu- 
siems lietuviams slovakas J. Krizas 
pasakojo: “Prieš ketvirtį amžiaus pa
sirašyta Sutartis mums yra ne tik is
torinis dokumentas, bet ir visa tai, 
ką mes šiandien turime, įskaitant 
mūsų suverenumą ir draugystę su 
240-milijonine tauta (“Tiesa”, 1968. 
XII. 16). Apie sovietinius “draugys
tės ir suverenumo” tankus Čekoslo
vakijos teritorijoje J. Krizas nė ne
bandė užsiminti, nes lieutviams su 
jais jau yra tekę susipažinti 1940 
m.

ELEKTROS IŠTEKLIAI
Vilniuje Įvykusi energetikų moks

linė - techninė konferencija svarstė 
elektros išteklių problemas Konfe
rencijos duomenimis, pramonė ir 
žemės ūkio mechanizacija sekančių 
6-7 metų laikotarpyje elektros sunau
dojimą Lietuvoje padidins beveik 
pustrečio karto. Elektrėnų šiluminė
je jėgainėje numatoma pastatyti dar 
du blokus po 300.000 kilovatų. Nau
ją elektrinę, padvigubinančią miesto 
elektros išteklius, gaus Kaunas. Vil
niuje taipgi numatoma statyti šilu
minę elektros jėgainę. Kadangi nak
timis yra mažiausias elektros parei
kalavimas ir tenka mažinti turbinų 
apkrovimą, nutarta prie Strėvos upės,

NAUJI POTVARKIAI BANKELYJE
HAMILTON, ONT. Bankelis “Tal

ka” jau peržengė pusantro milijono 
dolerių balansą. 1968 m. lapkričio pa
baigoj turėjo šėrų indėliuose virš 
milijono dol. ir depozitų sąskaitose 
— virš $400.000. Per 1968 m. vienuo
lika mėnesių turėta pelno netoli 
$69.000. Narių buvo 1164, depozito- 
rių — 351. skolininkų — 329. 1968 
m. .gruodžio 6 d. posėdyje bankelio 
va’dyba padarė svarbių nutarimų, 
kurie būtinai žinotini nariams. 1. Vi
suotinis metinis šėrininkų-narių su
sirinkimas nutartas šaukti 1969 m. 
vasario 22 d., 4 v.p.p., parapijos sa
lėje, Dundurn St. N. 58 nr. 2. No
rintiems daugiau taupyti ir gauti di
desnius nuošimčius, negu kitur, nuo 
1969 m. sausio 1 d. nutarta norin
tiems atidaryti specialias depozitų 
sąskaitas, kuriose nariai galės laiky
ti savo pinigus virš. $2000 dabar tu
rimų šėrų ar depozitų sąskaitose už 
6% metinių. Norint gauti 6% meti
nių, tose sąskaitose laikomus pini 
g is reikia nepajudinus išlaikyti pil
nus metus, priešingai nuošimčiai ne 
bus mokami. Taigi, visi tie, kurie 
bankelyje turi daugiau kaip $2000 in
dėlių. sumą, kuri viršija tuos $2000 
ir nemažiau $1000 paduodant pareiš
kimą. gali prašyti pervesti ją į spe
cialią depozitų sąskaitą ir. metams 
suėjus, gaus 6% metinių palūkanų. 
Kaip matote, šitoji sąskaita yra nau
dinga tiems, kurie yra nusistatę ne
judinti pinigų, išlaikyti juos pilnus 
metus ir gauti 6% metinių palūkanų. 
3. Už laikomus paprastose depozitų 
sąskaitose pinigus (iš tų sąskaitų ga
lima pinigus išimti pagal išrašytus 
bankelio čekius) buvo nutarta 
mokėti 5% metinių palūkanų prade
dant 1969 m. sausio 1 d. Taigi, palū
kanos kitiems metams yra pakeltos 
% %, kur kiti bankai už tokius in
dėlius visai jokių palūkanų nemoka. 
Tai yra didelis paskatinimas naudo
tis paprastomis depozitų sąskaito
mis tvarkant savo piniginius reika
lus čekiai* 4. Atsižvelgiant į turimą 
pelną, šėrininkams už šėrų sąskaito
se laikomus indėlius už 1968 m. nu

Kaišiadorių rajone, įrengti vandens 
saugyklą. Nakčia į ją vamzdžiais bos 
siurbiamas vanduo iš Kauno marių, 
o didžiausio apkrovimo valandomis 
jis vėl bus išleidžiamas gaminti pa- 
pidomai elektros energijai. Palangos, 
Druskininkų, Ignalinos ir prie Dubin
gių ežero statomuose poilsio namuo
se žadama įrengti didžiulius vandens 
bakus. Nakčia juose sušildytas van- 
duo dieną bus naudojamas vonioms 
ir netgi pastatų šildymui.

SURININKŲ LAIMĖJIMAI
Maskvoj surengtam sūrių kokybės 

konkurse Rokiškio sūrių gamykla ga
vo I laipsnio diplomą, bronzos me
dalį ir III piniginę premiją už Ja- 
roslavlio sūrį, Gudžiūnų ir Priekulės 
sūrių gamyklos — III laipsnio diplo
mus už rusišką ir Kostromos sūrius. 
Rusiški pavadinimai įtaigoja, kad sū
riai gaminami Sovietų Sąjungai.

NAUJIEMS PASTATAMS
Petrašiūnų namų statybos kombi

nato produkciją padvigubins prade
damas statyti antrasis skyrius. Per
nai iš Petrašiūnuose pagamintų 
plokščių ir detalių buvo pastatyta 
70.000 kv. metrų gyvenamojo ploto 
kauniečiams. 1971 m. kombinatas pra
dės gaminti plokštes penkiaaugš- 
čiams gyvenamiesiems namams, ku
rių projektą paruošė architektūros 
kandidato F. Vito vadovaujami mies
tų statybos projektavimo instituto 
Kauno skyriaus darbuotojai. Statybi
ninkams namų ir kvartalų išvaizdą 
leis keisti projekte numatyta 15 bu
tų universali sekcija. Daug dalių 
tiks ir devynių augštų surenkamųjų 
namų statybai.

SALDAINIAI IR ŠOKOLADAS
B. Navickas “Tiesos” 281 nr. at

skleidžia Rokiškio rajono koopera
tyvų sąjungos prekybinės bazės išra
dingumą. Į parduotuves jie bandė 
siųsti bazėje sugedusį margariną, ku
rį teko sunaikinti, o dabar pardavė
jams ir pirkėjams siūlo sugedusius 
saldainius ir šokoladą. B. Navicko tei
gimu, rajono liaudies kontrolės ko
mitetas iš vienos kaimo parduotuvės 
vedėjos gavo laišką: “Prašau padėti 
nurašyti sugedusį šokoladą “Grieti
ninis”, kuris pagamintas 1964 me
tais, o į parduotuves iš Rokiškio pre
kybinės bazės sandėlioĮ pristatytas 
1968 m. vasario 22 d. 19 vai. Priim
dama nepatikrinau, nes nesitikėjau, 
kad prekės galėtų būti taip seniai 
pagamintos”, šokoladą, žinoma, teko 
ne tik nurašyti, bet ir sunaikinti, ta
čiau prekybinės bazės vadovams par
duotuvės vedėja visdėlto turėjo su
mokėti beveik 200 rublių. Po to par
duotuves užplūdo sugedę saldainiai. 
B. Navickas pasakoja: “Buvo duotas 
nurodymas Rokiškio rajkoopsąjungos 
kontrolieriams patikrinti saldainius 
ir šokolado likučius bazėje. Pasirodo, 
prekybinės bazės sandėliuose Šiuo 
metu yra kelios tonos saldainių ir šo
kolado, pagamintų dar 1966 metais, 
tuo tarpu kai jų realizavimui nusta
tytas terminas vos 3 — 6 mėnesiai, 
šiam laikui praėjus, prekybininkai 
turėtų gaminius grąžinti pramoni
niam perdirbimui...” Saldainiai ir šo
koladas nebuvo išimti iš apyvartos, 
nes, pasak B. Navicko, “už nuosto
lius dėl prekių nurašymo arba grąži
nimo pramonės Įmonėms mažinamos 
premijos, baramasi Lietkoopsąjungos 
valdyboje”. Kad prekybininkai gau
tų premijas, pirkėjai turi valgyti su
gedusi šokoladą. V. Kst.

tarta siūlyti visuotiniam narių susi
rinkimui išmokėti dividendo 5.5% 
metinių, t.y. pakelti % %. 5. Banke
lis, plėsdamas savo patarnavimus na
riams ir mažindamas bei panaikinda
mas mokestį už tuos patarnavimus, 
nuo 1969 m. sausio 1 d. nutarė pa
naikinti ir neimti 15 et. atlyginimo 
už išrašomus čekius. Taigi, nuo šiol 
čekių patarnavimas nariams bus visai 
nemokamas. Kiti bankai tą mokestį 
pakėlė net 20 et. už čekį. Lietuviu 
bankeliai stengiasi lengvinti, kiek 
įmanoma, patarnavimą savo nariams. 
Nariai raginami naudotis čekių pa
tarnavimu. 6. Savo nariams bankelis 
įveda Imperial Bank of Commerce 
“Money Order” patarnavimą, kuriuo 
suinteresuoti gali pasinaudoti. Va
žiuojantieji užsienin gali įsigyti Ame
rican Travelers čekius.

Hamiltono lietuvių sporto klubui 
“Kovas” paskirta $100 pašalpos. Maž. 
Lietuvos veikėjo Erdmono Simonai
čio fondan įmokėta $25.

Namų šildymo alyvos b-vė “Petro- 
fina” pasiūlė aprūpinti bankelio na
rius šildymo alyva per bankelį labai 
prieinamomis sąlygomis ir žymiai pi
giau. negu rinkoj parduodama, jeigu 
atsirastų bent 50 norinčių iš jos imti 
alyvą. Atsirado norinčių tik 16 na
rių. Dėl tokio mažo norinčių skai
čiaus “Petrofina” negali parduoti 
alyvos pasiūlyta žema kaina. Tuo bū
du šildymo alyvos įsigijimas papi
ginta kaina šiais metais negalės bū
ti įvykdytas. Sis reikalas atidedamas 
kitam rudeniui.

Bankelis turi pranešti nariams ir 
nemalonią žinią: gautas iš Lygos nu
rodymas, jog federacinės valdžios 
mokesčių inspekcija pareikalavo vi
sus bankus ir kredito kooperatvvus. 
1968 m. išmokant palūkanas už in
dėlius, išrašyti kvitus visiem, gavu
siems palūkanų $10 ar daugiau. Iki 
šiol bankai ir kredito kooperatyvai 
tokius kvitus siųsdavo tik nuo $100. 
Taigi, 1968 m. palūkanas reikės nu
rodyti pajamų mokesčių pareiškime, 
jei turėta bent $10 palūkanų.

E. Sudikas

Edmontono baltiečiai aktyviai dalyvauja Albertas provincijos politinėje veikloje. Nuotraukoje — 
naujasis premjeras Harry E. Strom (viduryje su žmona), kairėje latvis A. Osisz vietinės Baltiečių 
Federacijos pirmininkas, dešinėje — A. Dudaravičius, vicepirmininkas ir "Baltic Story" veikalui 
pastatyti koordinacinio komiteto pirmininkas. Naujasis provincijos premjeras yra švedų kilmės, 
priklauso Social Credit partijai

Kviečiame visus pamatyti pirmą kartą Hamiltone statomą
Vinco Krėvės 4 veiksmų istorinę dramą

“Mindaugo mirtis”
Spektaklis įvyks 1969 m. sausio 4, šeštadienį, 7 v. vakaro, 

Hamiltono Westdale Secondary auditorijoje, 700 Main St. W.

įėjimas — $2.50, moksleiviams — $1.00.

S HAMILTON

K. Mikšys, vaidinas vaidilos rolę 
V. Krėvės veikale "Mindaugo 
mirtis", kurį stato Hamiltono 
"Aukuras"

Nuotr. Almio Kuolo

ATEITININKIŠKASIS JAUNIMAS, 
vad. pirm. N. Beniušytės, šiemet sa
vo veiklą puikiai išvystė. Kuopa gau
siai dalyvavo įsijungimo dienose lap
kričio 30 ir gruodžio 1 Toronte. Gruo
džio 8 d. susirinkime dalyvavo arti 
40 gimnazistų; visus įdomiai nutei
kė savo gražiomis mintimis seselė 
Igne iš Toronto. Į susirinkimą atsi
lankė ir rekolekcijų vedėjas kun. A 
Grauslys. Jaunimas gana gausiai 
dalyvavo žiemos kursuose Dainavo
je gruodžio 26 — sausio 1 dienomis. 
Vyresniųjų moksleivių kuopai pri
klauso 48 nariai. Kurie dar neįsijun
gė į organizuoto jaunimo eiles, kvie
čiami tai padaryti. Būdami organi
zuoti galėsime daugiau pasiruošti 
ateičiai. Taip pat gražiai, E. Gudins- 
kienės globojami, veikia jaunučiai 
ir jaunesnieji moksleiviai. Jų susi
rinkimai vyksta atradieniais parapi
jos salėje. Šiuo metu jie veikia pa
siskirstė į tris būrelius. Jaunučiai — 
darželį lanką ir nuo 1-3 skyriaus, 
jaunesnieji nuo 4-6 skyriaus ir nuo 
7-8 skyriaus. Tėveliai, kurių vaikai 
dar nėra įsijungę į betkurią jauni
mo organizaciją, pagalvokime ir juos 
įjunkime. Vėliau bus sunkiau įjung
ti į organizuoto jaunimo eiles.

DRAMOS MĖGĖJŲ GRUPE “AU
KURAS” š.m. sausio 4. šeštadienį, 
hamiltoniečiams suvaidins V. Krėvės 
dramą “Mindaugo mirtis”. Aukurie- 
čiai ją suvaidino jau Toronte ir Či
kagoj teatrų festivalyje. Žiūr. skel
bimą.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

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

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI S34M ANCASTER, ONT.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS iš
vyko atostogų; žada grįžti sausio 
pradžioje. Kleboną pavaduoja kun. 
dr. S. Valiušaitis.

SOL. J. LIUSTIKAITfi išleido liau
dies dainų ir arijų plokštelę. Apie 
jos šią plokštelę lietuvių muzikų at
siliepimai spaudoje geri. Ją galima 
gauti pas J. Pleinį'tel. 527-4876. Ge
ra švenčių dovana draugams. Kaina 
tik $6.50. J- P.

K. L. KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS skyrius iškilmingai pa
minėjo N. Pr. §v. Marijos šventę. 
11 vai. skyriaus narės, pasipuošu
sios tautiniais draužiais, su vėliava 
dalyvavo iškilmingose pamaldose. 
Mišias atnašavo dvasios vadas kun. 
dr. St. Valiušaitis, o pamokslą pasa
kė svečias iš Čikagos kun. A. Graus 
lys. Po pamaldų Jaunimo Centro sa
lėje įvyko bendri pusryčiai ir šven
tės paminėjimas. Atidaromąjį žodį 
tarė skyriaus pirm. S. Rakštienė. Už
kandžių metu trumpą sveikinimo žo
dį pasakė rekolekcijų vedėjas kun. 
A. Grauslys. Jis pasidžiaugė katali
kių moterų veikla ir kvietė uoliau 
nešti krikščioniškąją meilę į tautie
čių tarpą. Šia proga viešnia iš To
ronto seselė Igne kalbėjo apie gruo
džio 8 d. reikšmę. Ji pateikė gra
žių bei turtingų minčių. Vaišių metu 
iš dalyvavusiųjų buvo surinkta $39. 
kurie buvo įteikti seselėms jų veik
lai paremti. Si ruoštoji katalikių mo
terų šventė praėjo pakilioje nuotai
koje. Tik gaila, kad katalikės mote
rys mažai dėmesio skyrė ir valdybos 
kvietimo dalyvauti šventėje tinka
mai neįvertino. Turėtų daugiau na
rių dalyvauti šventėse ir save dva
siškai sustiprinti.

PADĖKA
Esame visiems labai dėkingi už su

ruoštą pobūvi mudviejų 30 metų ve
dybinės sukakties proga 1968 m. lap
kričio 23 d.; p. šiuliams — už erd
vias patalpas ir to pobūvio suruoši
mą; rengėjoms, ypač M. Šiulienei, A. 
Adomaitienei, ir visoms prie jo pri
sidėjusioms; visiems už atsilankymą, 
gražius linkėjimus ir tokią vertingą 
dovaną: A. P. Giedraičiams, P. Saka
lauskui, A. J. Adomaičiams, S. J. 
Pyragiams, S. P. Kalvaičiams, M. A. 
Pusdešriams, A. J. Mačiulaičiams, J. 
L. Paškauskams, p. Mončiams, M. P. 
šiuliams, J. Lekučiui, V. Sasnauskui, 
L. A. Krakauskams Windsore, J. Sa-

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

H.D.M.T. "Aukuras

i
i

rannickui, D. P. Dauginams, O. K. 
Vilbikaičiams St. Catharines, O. J. 
Trečiokams, J. B. Vaišnoroms, Z. A. 
Dilkams Toronte. Ačiū seseriai Kudž- 
mienei su dukrele, vaikams — Da
nutei ir Edmundui už atskiras dova
nas. ypač sūnui, išlaikiusiems paslap
tį. Dėkui J. šarapnickui už tartą žodį, 
sveikinimus bei linkėjimus. Taipgi 
dėkojame visiems už atsilankymą lap
kričio 30 d. suruoštame pobūvyje vy
ro gimtadienio proga, už dovanas, 
gražius linkėjimus, dainas ir “Ilgiau
sius metus”. Ačiū vyro sesutei ir 
visai jos šeimai, atsiuntusiai gražius 
linkėjimus abiem progom. Liekame 
giliai dėkingi —

K. J. Dervaičiai
PADĖKA

Hamiltono L. veteranai ir šaulių 
kuopa nuoširdžiai dėkoja visoms ir 
visiems, prisidėjusiems prie surengi
mo kariuomenės šventės. Nuoširdžiai 
dėkojame: mons. dr. J. Tadarauskui 
už papigintą J. C. salę, už atlaiky
tas pamaldas ir pasakytą gražų pa
mokslą, už pašventinimą D. L. K. A. 
šaulių k. vėliavos ir už invokaciją 
salėje. Nuoširdžiai dėkojame gen. 
konsului J. žmuidzinui ir poniai už 
dalyvavimą bei prisidėjimą prie šven
tės nuotaikos, už tartą jautrų žodį, 
poniai — už sutikimą būti vėliavos 
kūma. Nuoširdus ačiū: šaulių rinkt, 
įgaliotiniui J. Preikšaičiui už tartą 
žodį ir pabuvimą vėliavos kūmu. Ka
nados šaulių rinktinės pirmininkui 
St. Jokūbaičiui ir H. L. B. v-bos pir
mininkui A. Juozapavičiui. Nuoširdus 
lietuviškas ačiū St. Catharines L. ve
teranams, Delhi šauliams už daly
vavimą ir tartą žodį, taipgi Hamilto
no anylinkės valdybai ir visoms lie
tuviškoms organizacijoms už gausų 
dalyvavimą su vėliavomis ir visam 
Hamiltono kolektyvui su jų vadovais 
priešakyje. Lietuviškas ačiū K. Mile
riui už korespondencijas, Hamiltono 
ir apylinkių lietuviškai visuomenei 
už gausų dalyvavimą šeštadienio ba
liuje ir sekmadienį kariuomenės 
šventės minėjime. Tik visuomenės 
parama padeda organizacijoms dirb
ti tautinį darbą. Iš gauto pelno šaulių 
kuopos valdyba paskyrė Lietuvių 
Fondui $100. Valdyba

Ft Catharines. Ont
PREZ. ANTANO SMETONOS pa- 

minėjimas įvyks sausio 11d. slovakų 
(Welland ir Page kampas) salėje 7 
v. v. Bus parodytas iš Klevelando 
atgabentas filmas apie A. Smetonos 
atvykimą Amerikon, jo veiklą šia
me krašte, mirtį ir laidotuves. Voka
linę orogramos dalį atliks sol. V. Ve- 
rikaitis. I vakarienę įėjimas porai 
— $10. gi į minėjimą — auka, ne
mažesnė kaip $2. Jaunimui įėjimas 
nemokamas. Į minėjimą yra kviečia
mi ne tik vietos, bet ir visų apy
linkių lietuviai. Visų svarbiausias 
tikslas pagerbti pirmąji ir paskutini 
laisvos Lietuvos prezidentą. Visais 
įėjimo reikalais prašoma rašyti ar 
kreintis į Juozą Alonderj, 39 Thomas 
St. Tel. 682-7683. Rengėjai

BENDRUOMENES VALDYBOS 
pastangomis renkamos aukos ser 
gančiam redaktoriui J. Kardeliui pa
dėti. Aukas renka veiklus B-nės iž
dininkas Pr. Dauginas. Jis yra pasi- 
rvžes aplankyti visus St Catharines 
lietuvius. B-nės valdyba šiais metais 
vra užsibrėžusi patarnauti nuošir
džiai visiems lietuviams. Apylinkės 
valdybos pirm. A. Setikas yra pareiš
kęs: ne lietuviai turi tarnauti val
dybai, bet valdyba turi patarnauti lie
tuviams, jei nori išvystyti sėkmin
gesne B-nės veiklą. Koresp.

LA. Valstybės
DAIL. PAULIUS AUGIUS aštun

tųjų mirties metinių proga buvo pri
simintas Mišiomis, kurias Čikagos 
Tėvų jėzuitų koplyčioje atlaikė B. 
Markaitis, SJ, pamaldų dalyviams 
pasakytame pamoksle primindamas 
velionies dailininko kūrybinį paliki
mą gyviesiems.

JAUNIMO CENTRO tradicinė va
karienė Čikagoje sutraukė pilną sa
lę rėmėjų, nors įėjimo auka buvo 
$25. Programą turėjusi pravesti fil
mų aktorė Rūta Kilmonytė negalėjo 
atvykti dėl rūko Los Angeles aero
drome, nutraukusio orinį susisieki
mą. Vakarienės dalyvius sveikino JC 
direktorius J. Borevičius, SJ. Žodį 
tarė ir buvęs šios institucijos vado
vas J. Kubilius, SJ. Pavasarį bus 
pradėti praplėtimo darbai, kuriems 
reikės beveik pusės milijono dole
rių. šiuo metu jau yra surinkta apie 
$200.000. Meninę programą atliko 
akt. L. Barauskas su kompoz. D. 
Lapinsko muzikine palyda pateikęs 
J. Kaupo pasaką “Arlekino meilė”, 
ištrauką iš A. Vaičiulaičio verstos 
H. W. Longfellow “Hiavatos gies
mės”. J. Puodžiūno baleto studijos 
mokinės su mokytoju ir balerina V. 
Karosaite pateikė L. Minkaus klasi
kinio baleto “Paquita” numerį. Pro
fesinio lygio pasiekusi baleto šokė
jų pora — J. Puodžiūnas ir V. Ka- 
rosaitė — pagal L. Hofmeklerio lie
tuviškų dainų pynę atliko baletu pa
verstą sceną “Atsisveikinimas”.

PLB ŠVIETIMO TARYBA specia- 
liais diplomais šiemet atžymės litua
nistinių mokyklų mokytojus. Diplo
mai bus dviejų rūšių: išdirbusiems 
10-20 metų ir daugiau kaip 20 metų. 
Atžymėtinų mokytojų sąrašu sudarys 
kraštų švietimo tarybos ir PLB švie
timo tarybai atsiųs iki kovo 1 d. 
Atžymėjimo nusipelniusiais laikomi 
visi mokytojai, kurie lituanistinėse 
mokyklose be pertraukos ar su per
traukomis yra išdirbę nemažiau kaip 
10 metų, šiuo metu jie gali būti jau 
užbaigę darbą mokyklose. Tokiu at
veju jie gaus diplomus už praeities 
nuopelnus. Į sąrašą neįtraukiami ir 
diplomų negaus tie mokytojai, ku
riems buvo mokamas ne simbolinis, 
bet pilnas atlyginimas.

KLEVELANDO SKYRIAUS A. L. 
Tos delegacija — pirm. R. Kudukis, 
kun. K. Žemaitis, M. Gailiušytė ir R. 
Laniauskas — lankėsi pas Klevelan
do vysk. C. G. Issenmann. Jam buvo 
įteikta Sibiro lietuvaičių maldakny
gė, padėkota už Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo penkiasdešimtme
čio priminimą bažnyčiose. Delega
cijos nariai prašė vyskupą gruodžio 
28 d. Mišiose prisiminti persekioji
muose žuvusius lietuvių vaikus, pa
skirti paskutinį gruodžio sekmadie
nį Lietuvos ir visos kenčiančios 
Bendrijos jaunimui.

Vokietija
K. MOTGABIS, Vasario 16 gimna

zijos muzikos, geografijos mokyto
jas, choro ir bibliotekos vedėjas, 
gruodžio 22 d. atžymėjo 70 metų am
žiaus sukaktį. Jis yra savanoris-kūrė- 
jas, dalyvavęs nepriklausomybės ko
vose. Muzikos mokytojo kelią pradė
jo baigęs Klaipėdos konservatoriją. 
Vasario 16 gimnazijoje dirba nuo 
1951 m. Su gimnazijos choru yra ap
lankęs Mannheimą,Weinheimą,Viem- 
heimą, Kaiserlauterną, Schwetzinge- 
ną ir kitus artimesnius miestus, kon
certavęs Stuttgarto televizijoje. Su
kaktuvininkas taipgi yra parašęs ke
liolika kompozicijų — dainų chorams, 
solistams, smuikui su fortepijonu.

SALEZIETIS KUN. S. ŠILEIKA iš 
Romos atvyko mokytojauti Vasario 
16 gimnazijon, kol lietuviai salezie
čiai, persikėlę iš šiaurinės Italijos į 
Romą, dar nėra spėję kaip reikiant 
įsikurti.

BALTIJOS VALSTYBIŲ NEPRI
KLAUSOMYBES atkūrimo penkias
dešimtmečiui lapkričio numerį pa
skyrė vokiečių jaunimo žurnalas 
“Der Pfeil”. Vedamąjį straipsnį pa
rašė baltiečių draugijos “Baltische 
Gesellschaft in Deutschland” gene
ralinis sekretorius Adam Gruen- 
baum.

EDMONTON, ALTA
JURGIS KAROSAS I96S m. lap- 

kričio 19 d. atšventė 50 gimtadienį. 
Jis su žmona p. Emilija vaišino di
delį būrį savo artimų draugų ir pa
žįstamų savo namuose. Buvo įteikta 
simbolinė dovana ir sugiedota “Il
giausių metų”. — Jurgis su savo šei
ma atsikėlė į Edmontoną iš Regi
nos 1950 m. Jo gvvenimo pradžia 
Kanadoje, kaip ir kitų naujakurių, 
buvo nelengva. Jurgis yra vienas iš 
pirmųjų lietuvių, kuris prasimušė į 
savarankišką verslą. Jis yra žinomas 
kaipo geras statybininkas-rangovas ir 
jo firmai “K-L Construction” yra vi
sados užtektinai darbo. — Karosų 
šeima ne tik dirbo, kad prasigyven
tų, bet ir neužmiršo savo pareigų 
kaip lietuviai — visuomet prisidėjo 
prie Edmontono lietuviškos veiklos. 
Per paskutinius dvidešimt metų jie 
savo šėmoje kalbėjo tik lietuviškai. 
Dėlto dukrelės Gailutė su Nijo’e ir 
sūnus Algirdas gražiai kalba lietu
viukai. Emilija buvo lietuviškų tau
tinių šokių ir šeštadieninės mokyklos 
mokytoja. Jurgis ilgus metus dirbo 
Edmontono Liet Namų ir Liet Bend
ruomenės valdybose. Kai Edmontono 
lietuviai nusprendė statyti Lietuvių 
Namus, jo šeimos namai pasidarė 
laikinąja lietuvių būstine. Emilija 
visus vaišino, o Jurgis vedė Lietu

“DIRVOS” KORESP. G. VYŠ
NIAUSKO PRANEŠIMU, Memminge- 
no baltiečius sukrėtė klaipėdietės Bi
rutės Michailovienės suėmimas. Bir
želio mėn. ji buvo išvykusi Klaipė- 
don aplankyti giminių ir pažįstamų. 
Grįžtant į Memmingeną ją suėmė 
sovietų milicininkai prie Gudijos sie
nos. Sovietinis teismas B. Michailo- 
vienę nubaudė už spekuliaciją va
liuta kalėti pusantrų metų darbo sto
vykloje. V. Vokietijos pasiuntinybė 
Maskvoje pranešė, kad B. Michailo- 
vienė suknelėn buvo įsisiuvusi ir no
rėjo išvežti 4.500 rublių. Memmin- 
gene gyvenančio jos vyro teigimu, 
Birutės brolis Klaipėdoje jai buvo 
davęs visas savo santaupas, už ku
rias jis prašė nupirkti ir jam atsiųsti 
automobilį.

LIUTERONŲ EV. KUN. JULIUS 
STANAITIS, gyvenąs Backnange, at
šventė 65 metų amžiaus ir 40 metų 
kunigystės sukaktis. Jis rūpinasi Ba
varijoje ir Baden-Wuerttemberge g>’- 
venančių lietuvių evangelikų religi
niais, kultūriniais ir tautiniais rei
kalais.

Italija
HERMANAS JONAS SULCAS, sa- 

lezietis, gruodžio 21 d. įšventintas 
kunigu. Pirmąsias Mišias jis skyrė 
lietuvių saleziečių bendruomenei, o 
pirmąsias koncelebracines Mišias su 
naujaisiais kunigais Matu Jarašiūnu, 
Jonu Longu ir Kajetonu Sakalausku 
atlaikė Kalėdų dieną Šv. Kazimiero 
popiežiškosios kolegijos koplyčioje.

LIETUVIAI SALEZIEČIAI dėkoja 
už atsiųstą $56 auka našlaičiams mo
kiniams Perthe, Australijoje, gyve
nančiai Onai Liutikienei, kuri ten 
surengė našlaičų šalpai skirtą lote
riją. Jie taipgi taria ačiū fantų au
kotojams. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga kun. Pr. Gavėnas sveikina lietu
vių saleziečių bičiulius Kanadoje bei 
kituose laisvojo pasaulio kraštuose. 
Naujasis saleziečių adresas — Litua- 
ni Don Bosco, Piazza S. M. Ausiliat- 
rice, 54, 00181 Roma, Italy.

ST. LOZORAITIS, diplomatinės 
tarnybos šefas, grįžęs iš kelionės po 
JAV, paskelbė šį pareiškimą: “Būda
mi praėjusį rudenį JAV mudu su 
žmona patyrėme iš lietuvių visuome
nės labai daug nuoširdaus palanku
mo. Jis buvo juo įspūdngesnis, kad 
tiek organizacijos ir spauda, tiek at
skiri asmenys teikėsi paminėti geru 
žodžiu mano 70 metų ir 50 tarny
bos Lietuvai sukaktį. Mūsų gausūs 
kontaktai su įvairių pažiūrų, senos ir 
jaunos kartos žmonėmis buvo mums 
didžiai naudingi ir malonūs. O svar
biausia — jie sudarė mums progą 
arčiau susipažinti su Amerikos lietu
vių visuomenės gyvenimu, kuriame 
visada yra ryškus pasiryžimas rūpin
tis lietuvių tautos likimu ir laisvės 
atstatymu. — Negalėdami padėkoti 
atskirai kiekvienam, kas savo palan
kumu ar svetingumu yra padaręs šią 
mūsų kelionę neužmirštamu mums 
įvykiu, mudu su žmona prašome vi
sus šiuo keliu priimti mūsų giliau
sią padėką kartu su geriausiais Ka
lėdų švenčių ir naujųjų metų linkė
jimais.”

Formoza
MARIJA TUBELYTE - KUHLMA- 

NIENĖ, buvusi Portlando LB pir
mininkė, iš JAV su vyru yra persi
kėlusi porai metų Formozon, kur jos 
vyras turi atsakingą darbą pramoni
nių dujų gamyboje. Jiedu yra įsi
kūrę gražioje vietovėje, netoli nuo 
Čiangkaišeko rezidencijos. Priėmi
muose M. Kuhlmanienė turi progos 
iškelti Lietuvos problemas, čia ji su
sitiko ir susibičiuliavo su ponia Mc 
Closky, kuri kadaise dėstė anglų kal
bą Kauno universitete, dar neblogai 
kalba lietuviškai ir rūpinasi Lietu
vos reikalais.

Urugvajus
MONTEVIDEO DIENRAŠTIS “EI 

Pais” lapkričio 21 d. laidos priede 
moksleiviams kelis pirmuosius šio 
žurnaliuko puslapius paskyrė Lietu
vai. Poeto Sabat Pebet apžvalginį ra
šinį papildė Vytis, penki nepriklau
somos Lietuvos pašto ženklai, kele
tas spalvotų meno kūrinių nuotrau
kų. Medžiagą porūpino Lietuvos pa
siuntinybė.

vių Namų statybos darbus. Ir dabar 
jo pėdomis seka Gailutė, prisidėda
ma aktyviai prie Vasario 16 minėji
mų. Ji išrinkta į “Baltic Story” 
vaidinimo komitetą. Jurgis buvo vie
nas iš pirmųjų, kurie suprato Kana
dos Liet. Fondo reikalą ir tapo jo 
nariu. Lietuviškas vaišingumas ir rei
kalo supratimas yra pagrindinė kelio 
rodyklė Jurgio ir Emilijos gyveni-" 
me. Atvykus svečiui iš toli ar iš arti, 
p. Karosų namai visada vaišingai 
priima. Tai patyrė krepšininkės iš 
Toronto su Tėvu Paulium. K. L. 
Bendruomenės pirmininkas ir kiti. 
Visų edmontiškių vardu linkiu p. Ka
rosui geriausios sėkmės ir sveikatos.

LIETUVAITĖ DIPL. GAILESTIN
GOJI SESUO. 1968 m. lapkričio 19 d. 
Edmontono Jubilee auditorijoj, susi
rinkus dideliam skaičiui žmonių, pro
vincijos ir miesto pareigūnams, buvo 
pagerbtas būrelis baltai apsirengu
sių jaunų mergaičių, kurios per pas
kutinius trejus metus su dideliu pa
sišventimu mokėsi ir dirbo, kad įsi
gytų viena iš reikalingiausių profe
sijų — gailestingosios sesers. Jų tar
pe buvo pagerbta ir Virginija Augy- 
tė. kurios tėvai yra visiems gerai 
pažįstami. Sveikinam Tave, Virginija, 
ir linkime daug laimės naujoj pro
fesijoj. A. D.



ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAI
Pasaulio lietuvių seimas ir 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba paskelbė 1969 me
tus ŠVIETIMO IR ŠEIMOS ME
TAIS. Tai reiškia, kad tais me
tais mūsų visuomenės rūpesčiai 
bei veikla turės koncentruotis 
apie mūsų jaunimo lietuvišką 
auklėjimą bei jo institucijas ir 
mūsų šeimas, šeimos tepasiryž- 
ta auklėti savo vaikus lietuviš
kus. sugebančius vartoti savo 
tėvų kalbą, aktyvius lietuvių 
jaunimo veikloje ir tuo pačiu 
atsparius beidėjinei, anarchisti
nei aplinkai.

PLB valdyba ir švietimo ta
ryba tuo reikalu paskelbė atsi
šaukimus ir programą, čia skel
biame KLB švietimo komisijos 
priimtą ir krašto valdybos pa
tvirtinta šių metų programą.

1. KLB APYLINKĖS į Vasario 16 
meninės dalies programą Įjungia 
lituanistinių mokyklų ar to amžiaus 
jaunimą, paskaitose kalba lietuviš
kos šeimos ir jaunimo auklėjimo te
momis; stengiasi, kad daugiau jauni 
m o lankytų lituanistines mokyklas, 
stotų i jaunimo organizacijas, vyk
tų Į jaunimo stovyklas, ir aplamai 
daugiau dėmesio skiria jaunimo rei
kalams bei jo lietuviškam auklėji
mui.

2. MOTINOS DIENOS minėjimų 
rengėjai j meninės dalies programą 
įjungia lituanistinių mokyklų ar to

amžiaus jaunimą, paskaitose ragina 
tėvus savo vaikus auklėti lietuviškai 
ir siųsti į lituanistines mokyklas, jau
nimo organizacijas bei stovyklas. Pa
skaitininkais pageidaujama kviesti 
jaunosios kartos atstovus.

3. TĖVAI PRAŠOMI savo tarpe ir 
su vaikais kalbėti tik lietuviškai, ap
rūpinti vaikus lietuviška spauda ir 
knygomis, siųsti juos į lituanistines 
mokyklas, jaunimo organizacijas ir 
stovyklas.

4. DVASIŠKIAI prašomi Įvairio
mis progomis skatinti tėvus savo vai 
kus auklėti lietuviškai.

5. LIETUVIŠKOJI SPAUDA ir jos 
bendradarbiai prašomi šiais metais 
dažniau kelti tėvų ir lietuviškosios 
visuomenės didesni susirūpinimą mū 
su jaunimo lietuvišku auklėjimu.

6. LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
šiais metais surengia bent vieną spe
cialų parengimą (neskaitant Kalėdų 
eglutės, mokyklos užbaigimo ir pa
našiai); organizuoja rašinių, užrašų 
(dienoraščio), dalyvavimo lietuviško
je veikloje, dailiojo žodžio ir pa
veikslų apie Lietuvą rinkimo kon
kursus.

Visiems minėtiems konkursams tai
syklės bus paskelbtos vėliau.

7. DAUG METŲ lituanistinėse mo
kyklose dirbę mokytojai bus atžymi
mi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
švietimo tarybos nustatytu būdu.

KLB ŠVIETIMO KOMISIJA

VLIKo pirmininkas dr. J. K. Valiūnas kalba VLIKo seime; dešinėje — seimo sesijos pirmininkas
A. Kasulaitis Nuotr. Vyt. Maželio
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Prieš penkerius metus, t. y. 1963 m., Kanados lietuviai pradėjo dėti 

Įnašus į Įsteigtą K. L. Fondą, kurio tikslas yra sutelkti nejudomą kapitalą 
iki $190.000 ir iš jo gautą pelną, t. y. nuošimčius, skirti lietuvybės reika
lams. Kad toji auka lygiau būtų paskirstyta visom Kanados lietuvių kolo
nijom, buvo sudarytas Fondo vajaus planas. Pagal ji, kiekvienai lietuvių 
kolonijai paskirta Įnašo norma, atsižvelgiant į lietuvių skaičių, jų telki
nius, vietos padėtį, nuotolį ir kitas sąlygas. Buvo numatyta visą sumą 
surinkti per 10 metų. Dabar, praėjus penkeriem metam, galima matyti 
iš čia pridėtos lentelė, kaip tas Fondo vajus eina ir kokią dalį kiekviena 
apylinkė surinko.

Kaip matyti iš lentelės, silpnai Fondą rėmė Lethbridge, Welland ir 
Montreal apylinkės. Tolimųjų vakarų apylinkės, išskyrus Edmontoną, irgi 
permažai prisidėjo. Įgaliotinių P. Liaukevičiaus ir dr. J. Sakalausko pastan
gos atsimušė kaip į sieną. Hamiltono Įnašas 1968 m. pakeltas nuo $1,000 
iki $3,300, bet iš hamiltoniečių to neužtenka. Patenkinami vajaus rezultatai 
yra tose apylinkėse, kur išpildyta bent 50%. O tokių apylinkių yra tik devy
nios. Apylinkės, kurios išpildė visą nustatytą duoklę Fondui, nebebus ska
tinamos, tačiau savanorių tautiečių įnašai bus su dėkingumu priimti.

P. LEUS, reik, vedėjas

Apylinkė nustatyta gauta išpildyta
duoklė iki 1968. XII plano

Toronto _____ ________ $35,000 $17,800 51%
Montreal ...... ................. 20,000 4,200 21%
Hamilton ____________ 10,000 3,300 33%
Delhi - Tillsonburg ___ 5,000 3,200 64%
London ________ __ ___ 3,000 2,800 93%
Rodney ______________ 2,000 700 35%
Windsor __ ___________ 2,000 1,200 60%
Welland - Colbome ____ 2,000 100 5%
St. Catharines ________ 2,000 900 45%
Ottawa________________ 2,000 1,700 85%
Sudbury ________ _____ 2,500 2,800 112%
Sault Ste. Marie ______ 2,500 2,700 108%
Fort William ______ ___ 1,000 300 30%
Winnipeg .... ..................... 3,000 800 27%
Edmonton ____________ 2,000 1,300 65%
Calgary ............ ................ 1,000 300 30%
Lethbridge.... ................... 1,000 20 2%
Saskatchewan.......... ......... 1,000 300 30%
Vancouver ___________ 2,000 600 30%
Oakville ......... ................. . 500 300 60%
Pembroke ____________ 500 — —

Iš viso $100,000 $46,500 46.5%
(pridėtos aukos $1,180)

SIUNČIU “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 
PRENUMERATĄ

UŽ 1969 METUS
Vardas ir pavardė

Gatvė ir namo nr. ...........

Miestas ar miestelis, pašto zonos nr............................. .......

Provincija, valstija (zip code number) ..................................
Valstybė .....................................................................................

Metinė prenumerata — $6.00, auka $.........., skola $..............
Rėmėjo metinė prenumerata — $10.00

Pastaba. Pirmamečiams skaitytojams metinė “TŽ” prenumerata 
— $4.00. Keičiantieji adresus prašomi pridėti 25 et ir pažymėti 
senąjį adresą. Maloniai prašome sumokėti prenumeratą iš anksto 
bent,už vienerius metus. Sumokantiems už trejus metus į priekį 
prenumerata $17.00. čekius ar perlaidas rašyti: “Tėviškės žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

JūSy ONTARIO LIGONINIU
DRAUDA NORĖTU 

GAUTI ŠIAS ŽINIAS
(kol dar ne pervėlu)

Kai susituokiate, privalote Kai sulaukiate 21 metų
mokėti šeiminius ligoninių 
draudos Įnašus, kurie 
apimtų vyrą ir žmoną. 
Jei priklausote grupei, 
nedelsdami praneškite jai; 
jei abudu mokate įnašus 
tiesiogiai, praneškite 
H.I.R.B.
Kai persikeliate naujon 
darbovietėn, galite pa
laikyti draudą pagal 
nurodymus, išdėstytus 
ligoninių draudos pažy
mėjime "Certificate of 
Payment Form 104”, 
kurį turi išduoti Jūsų 
darbdavys, paliekant 
turėtąjį darbą.

amžiaus. Jūsų nebeden- 
gia tėvų turima ligoni
nių drauda. Privalote 
tapti atskiru nariu per 
30 dienų. Prašymų 
blankus galite gauti 
bankuose, ligoninėse 
arba H.I.R.B. įstaigoje.

Kai pakeičiate 
adresą, praneškite savo 
grupei. Jei nepriklauso
te grupei, rašykite 
H.I.R.B.

HI-RB
Health Insurance Registration Retard, 

2195 Yonge Street, Toronto 7. 
Sentnf Ohtortfo’s <’ icakh Insurance Plans

TautiniuA
(Atkelta iš 1-ro psl.) 

ruošė. Iš lietuvių dalyvavo kaip 
KLB atstovai — dr. S. Čepas, B. 
Sakalas, G. Breichmanas, p. Ka
lendra, jaun.; iš “Tėviškės žibu
rių” — A. Rinkūnas ir kun. Pr. 
Gaida. Be to, dalyvavo kaip On
tario pilietybės departamento 
pareigūnė p. šaliauskienė - Ka- 
veckaitė.

Simpoziumas
Klausimai, svarstyti semina

ruose, buvo paliesti ir simpoziu
me, kuriam tema parinkta “Kul
tūrinė kanadiečių visuma ir pu
siausvyra”. Temos referentas dr. 
C. H. Cardinal (vokiečių kilmės) 
iš Calgary universiteto pareiškė, 
kad dviejų grupių (anglų ir 
prancūzų) koegzistencijos dėka 
gali išsilaikyti ir trečioji. Jei 
to nebūtų, Kanada taptų tautų 
katilu, kaip ir JAV-ės. Trečio
sios grupės išlikimui būtina 
bendra jungtis — federacija. 
Dvikalbės-dvikultūrės komisijos 
narys R. Frith pareiškė priimąs 
trečiąjį Kanados elementą kaip 
faktą, kuris betgi negali būti po
litine jėga (force). Yorko uni
versiteto sociologijos prof. F. 
Elkin pasisakė prieš tautinių 
grupių veržimąsi i viešąjį gyve- 
nimą. Esą jos persilpnos, per
daug skirtingos, kad galėtų tu
rėti įtakos. Jų kultūra mažai kas 
domisi. Tai tuščios pastangos. 
Dr. C. H. Cardinal, atsakydamas 
oponentams į priekaištus, pa
reiškė, kad jo minėta trečioji 
jėga nesanti politinė, ir todėl 
neužtarnaujanti priekaišto. Dėl 
domėjimosi tautinių grupių kul
tūra jis pažymėjo, kad Vakarų. 
Kanadoj yra visai kitaip.

Besiformuojanti tauta
Kas yra kanadiečių tauta? 

Kiek ji yra vieninga ir kaip toli 
gali eiti jos pasiskirstymas į at
skiras etninės kilmės grupes? 
Anglu ir prancūzų atstovams to 
klausimo sprendimas tilpo j tra
dicinius rėmus. Anglų kilmės 
kanadiečių nuotaiką perdavė sa
vo paskaitoje Ontario švietimo 
ministeris W. G. D a v i s. Jis 
teigė;

Nereikia daug aiškinti, kad kultū
rinės Ontario tradicijos ilgoje isto
rijos eigoje buvo britiškos. Iki pasta
rųjų metų didžioji šios provincijos 
gyventojų dauguma buvo kilusi iš 
Britų salų. Mes turėjome bendrą su 
britais anglų kalbą, britų teisę, bend
rus idealus, bendrą pilietybę, bendrą 
vėliavą ir turėjome tą patį karalių 
ar karalienę. Mokyklos buvo orien
tuotos į britų literatūrą, istorijos va
dovėliai — i britų istoriją. — Isto
rijos eigoje šalia britų Kanadoje bu
vo ir prancūzai, kuriems kultūriškai 
išlikti pagrindą sudarė labai jiems 
palankus įstatymas (an act of gene
rosity), išleistas aštuoniolikto šimt
mečio pabaigoje. Jis ano meto isto
rijoje buvo beveik nežinomas prece
dentas ir Įgalino prancūzus Kanado
je išlaikyti savo kalbą, tikybą, civi
linę teisę ir tradicijas.

Praeities tradicijos esančios 
kanadiečių tautos šaknys, suda
rančios rėmus dabartiniams mū
sų planavimams.

Seminarų diskusijose šios mi- 
nisterio mintys susilaukė kriti
kos. Daugelis diskusijų dalyvių, 
įskaitant ir kelis anglų kilmės 
kanadiečius, pasisakė, kad kana
diečių tautos definiciją reiktų 
pradėti arba nuo dabar, pamirš
tant ypatingas privilegijas ang-, 
lams ir prancūzams, kaip Kana
dos kūrėjams, arba — nuo in
dėnų ir eskimu, laikant visus ki
tus ateiviais. Viena jauna mer
gina, bene baltiečių kilmės, 
karštai teigė, kad prancūzai da
bar tebekovoja prieš anglus ka
rą, kurį pralaimėjo XVHI šimt
metyje, ir kad dabartiniame 
šimtmetyje į Kanadą atvykę ka
nadiečiai vargu ką bendro su 
anuo karu begali turėti.

Prancūzo paskaita
Prancūzu (nuosaikiųjų) min

tis i Kanados tautinę problemą

grupiu konferencija
ir vienybę plačioje paskaitoje iš
dėstė Montrealio prancūzų dien
raščio “Le Devoir” redaktorius
Claude Ryan.

Pirmiausia jis kvietė visus 
būti realistais ir matyti faktą, 
kad prancūzai Kanadoje buvo, 
yra ir bus; kad jie ne tik kom
paktiškai gyvena ir turi savo 
atskirą nuo anglosaksų kultūrą 
bei tradicijas, bet ir turi poli
tinę galią, sukoncentruotą pro
vincijos parlamente. Tos galios 
pakaktų dabartinės formos Ka
nadai išardyti. Be to, prancū
zai šiame krašte turi ir gilias is
torines šaknis. Todėl nieko ki
to nelieka, kaip tik esantį fak
tą pripažinti ir tik pasižiūrėti, 
kaip ta vadinamoji trečioji gru
pė gali į šiuos rėmus įtilpti ir 
nepasilikti antraeiliais piliečiais.

Gyvename greitų pasikeitimų lai
kotarpį, — teigė C. Ryan. — šimtą 
metų Kanada buvo sustingusi stati
nėje būklėje, šiuo metu kuriasi nau
ja Kanada. Kokia ji bus — tikrai ne
žinome. Yra visokių nuomonių ir pro
jektų. Aišku tik viena — tokios Ka
nados, kokia buvo per ką tik užsibai
gusi šimtmeti, už šimto metų nebe
bus.

Kokiu pagrindu yra galima 
Kanados kultūrinė vienybė, ne
prarandant skirtumų? Pagrin
dinis vienybės laidas, teigė re
daktorius, esąs kanadiečių dvi- 
kalbiškumas. Anglų ir prancū
zų kalbas turi mokėti kiekvie
nas. Kalbą sunku atskirti nuo 
kultūros, tad trečiosios grupės 
kanadiečiai gali prisidėti savo 
trečią kalbą ir įsijungti su savo 
kultūra, tuo būdu padarant Ka
nadą dvikalbę ir daugiakultūrę.

Izoliacija pavojinga
Nors konferencijos eigoje bu

vo nuomonių, kad reiktų kana
diečių tautos definicijai* priim
ti visai naujus pagrindus, tačiau 
anglams ir prancūzams tebesi
laikant tradicinio kelio, trečia
jai grupei tenka tik diskutuoti 
būdus, kaip su savo kalbomis ir 
kultūromis i didžiųjų nustatytus 
rėmus įtilpti. Buvo ir kraštuti
nių nuomonių, esą kažin ar ver
ta jungtis, gal geriau visai pa
sitraukti į kultūrinę izoliaciją? 
Gilias mintis prieš izoliavimasi 
savo paskaitoje išdėstė lenkas, 
medicinos ir psichiatrijos specia
listas. Otavos universiteto pro
fesorius V. V. Szyrynski.

Izoliacija, ypač mažose tautinėse 
grupėse, veda nrie asmenybės su
menkėjimo, — teigė jis. — Tai ypač 
pavojinga jaunimui, kuris neišvengia
mai yra veikiamas gyvenamosios ap
linkos. Izoliacija gali jaunimą iš tau
tinės grupės išstumti. Tada įvyktų 
dar blogesnis reiškinys: savo tauti
nę grupę palikęs, o prie kitos gru
pės nepritapęs jaunuolis gali patekti 
i asmenybės krizę (losing of identi
ty) ir gauti nervų pakrikimą.

Vietoje izoliacijos profesorius 
siūlė aktyvų įsijungimą, aiškiai 
žinant savo* teises ir pareigas 
tiek savo etninei grupei, tiek 
visai Kanadai. Ta prasme kon
ferencija ir pakrypo.

Įsijungimo būdai
Daugumai priimtini ir prak

tiškai galimi įsijungimo būdai 
buvo suminėti buvusių paskaiti
ninkų W. G. Davis ir" C. Ryan. 
ypač pastarojo, kuris konkrečiai 
nurodė eilę galimybių. 1. “Rei
kia ugdyti, stiprinti ne tik mo
rališkai, bet ir materiališkai et
niniu grupių organizacijas bei 
iu išlaikomas kultūrines aoraiš- 
kas, kaip laikraščius, knygų lei
dimą (jų kalbomis) ir pan.”, — 
sakė C. Ryan. Panašiai kalbėto 
ir W. G. Davis: “Reikia ugdyti 
etninių grupiu kultūras. Geriau
sias tam darbui kelias — nėr 
jau veikiančias tų grupių orga
nizacijas.” Diskusijose tuo rei
kalu daugiausia karčiu žodžių 
teko CBC radijui ir ypač televi
zijai, permažai dėmesio krei
piantiems i etninų grupių kul
tūrini gyvenimą.

2. Kartu su ugdymu turi eiti

ir kultūrinių vertybių apsauga. 
Iškilus klausimui apie mažėjus, 
įdomų pareiškimą padarė Onta
rio Muzėjaus Toronte direkto
rius P. Swann, sakydamas, kad 
jau kuris laikas jis jieško kon
taktų su etninėmis grupėmis ir 
vis neranda. Tik pastaruoju me
tu etninės grupės tuo muzėju- 
mi susidomėjo. “Durys visiems 
atviros” — baigė jis.

3. Mokyklų programų ir vado
vėlių reikalu C. Ryan pareiškė, 
kad "ten, kur mokykloje yra dė
mesio vertas nuošimtis vienos 
tautinės kilmės mokinių, reikia 
dėstyti tos tautybės kalbą (kaip 
trečiąją), o taip pat turėti vado
vėlių su tos tautybės literatū
ros ir istorijos skyriais. Min. W. 
Davis šį reikalą pripažino prin
cipe, tačiau pareiškė kaikurių 
abejonių; esą nevisos tautinės 
grupės yra vienodo kultūrinio 
lygio, be to, reikia atsižvelgti ir 
į moksleivių- norus bei intere
sus. Nevisi domisi tautybių kul
tūromis. Jis betgi pažadėjo tam 
reikalui skirti atitinkamą dėme
sį.

4. Kalbėdamas apie būtinybę 
turėti dvi oficialias kalbas, C. 
Ryan pripažino, kad ten, kur 
gyvena didelis skaičius vienos 
kurios etninės grupės piliečių, 
galima būtų įvesti jų kalbą kaip 
regijoninę oficialią trečiąją kal
bą. Konferencija tačiau šio 
žingsnio žengti nesiryžo ir tos 
įdomios minties į rezoliucijas 
neįtraukė.

5. Didžiųjų etninių grupių (vo
kiečių, ukrainiečių, italų, lenkų) 
kalbos turėtų būti toliau dėsto
mos universitetuose — sakė C. 
Ryan. Ir šios minties, po ilges
nių diskusijų, konferencija į re
zoliucijas neįtraukė.

6. Daug kalbėta apie įsteigi
mą nuolatinės tautybių tarybos, 
kuri reikštų savo nuomonę įvai
riais tautybes liečiančiais klau
simais. C. Ryan nebuvo to rei
kalo entuziastas, tačiau pareiš
kė, kad jei tokia taryba būtų 
įsteigta, jis ją remtų. Konferen
cija savo rezoliucija tokią tary
bą įsteigė, padarydama pareiš
kimą. kad ji nebus joks politi
nis organas ir ribosis vien tik 
kultūriniais reikalais. Organiza
ciniai tos tarybos darbai paves
ti komisijai, kuri suorganizavo 
šią konferenciją.

Pagrindinę konferencijos nuo
taiką turbūt gražiausiai išreiš
kė tas pats red. C. Ryan saky
damas: “Naujoji Kanada tik da
bar kuriasi. Į jos nurią dirvą 
sėjamos sėklos. Kiekviena pozi
tyvi sėkla, nežiūrint kokios kil
mės ii bebūtų, yra svarbi, ir mes 
negalime leisti nė vienai sėklai 
be reikalo pražūti.” šiuos gilius 
žodžius konferencija priėmė at
sistojusi. ilgu plojimu dėkoda
ma jų autoriui.

Baigiamasis banketas
Priėmus rezoliucijas, konfe

rencijos dalyviai susirinko į di
džiąją viešbučio salę, kur bai
giamąjį banketą surengė Onta
rio vyriausybė. Banketui vado- 
”avo socialinės gerovės min. J. 
Yaremko, kuris pasakė ir pa
grindinę kalbą, pabrėždamas, 
kad Ontario provincijos vado
vybė yra pasisakiusi už daugia- 
kultūri krašta. Tai esą užfiksuo
ta parlamentinėje sosto kalboje. 
Sen. P. Yuzyk, kaip rengėjų ko
miteto pirm., atsisveikinimo kal
boje pasidžiaugė sėkminga kon
ferencija ir pareiškė, kad atei
tyje ju bus daugiau, jei reikės. 
Nuo šiol trečiosios grupės bal
sas bus girdimas daug plačiau. 
Jis padėkojo visiems už pastan
gas ir kvietė vieningai dirbti. 
Paskutinį žodį tarė L. Kossar, iš
reikšdamas pasitenkinimą kon
ferencijos darbais ir bendrą pa
dėką pasidarbavusiems.

Apie konferenciją gana pla
čiai rašė ne tik Toronto, bet ir 
kitu miestu didžioji snauda. 
Anie ją davė reportažus CBC ra
dijas ir televizija. G. R.

TORONTO MIESTO ŠVIETIMO VADYBA
ANGLŲ KALBOS PAGRINDAI

Vakariniai kursai naujiems kanadiečiams 
sausio 6 — kovo 13

7.30 v. v. — 9.30 v. v.

NEMOKAMAI
SPECIALIOS GRUPĖS PRADEDANTIEMS KENT SENIOR ir 

kitose mokyklose

MOKYKLOS
Keturis vakarus — pirmadienį, antradienį, trečiadienį, 

ketvirtadienį
Bickford Park High School, 777 Bloor Street West
Bloor Collegiate Institute, 1141 Bloor Street West
Eastern High School of Commerce, 16 Phin Avenue
Givins Public School, 49 Givins Street
Kent Public School, 980 Dufferin Street
King Edward Senior Public School, 112 Lippincott Street 
Oakwood Collegiate Institute, 991 St. Clair Avenue West 
Du vakarus — pirmadienį ir trečiadienį
Central High School of Commerce, 570 Shaw Street
Deer Park Public School, 23 Ferndale Avenue
Earlscourt Public School, 21 Ascot Avenue
Essex Public School, 98 Essex Street
Hughes Public School, 177 Caledonia Road
Ogden Public School, 33 Phoebe Street
Orde Street Public School, 18 Orde Street
Osler Public School, 315 Osler Street
Parkdale Collegiate Institute, 209 Jameson Avenue 
Queen Alexandra Public School, 181-217 Broadview Ave. 
Ryerson Public School; 190 Grange Avenue
West Park Vocational School, 1515 Bloor Street West 
Western Technical-Commercial School, 125 Evelyn Cres. 
Winona Drive Public School, 101 Winona Drive

Mokiniai gali užsiregistruoti, pradedant sausio 6 d.

Visos mokyklos turi grupes, kurios rengiasi VIII skyriaus 
pažymėjimui

Vyresniųjų ir pažengusiųjų klasių mokiniai galės rašyti 
X ir/arba XII skyriaus egzaminus iš anglų kalbos (English 
Composition) po pavasario semestro.

Suaugusių dieniniai kursai: 9.00 v. r. — 3.30 v. p.p. 
nuo pirmadienio iki penktadienio..

Y.M.H.A. (kampas Bloor ir Spadina)
Y.M.H.A. 40 College Street (College ir Yonge)
Y.W.C.A. 21 McGill Street

NEMOKAMAI
GRAHAM M. GORE, YING L. K. HOPE,
švietimo direktorius pirmininkas

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

Bloor Autorite Garage £

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamo* 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika 

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

; Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
► Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

PARCELS TO EUROPE

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

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

ašaromis prasideda šeimos susitikimai, kurie sudaro 

reikšmingų švenčių meto dalj.

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 — kiekvienų progų 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)

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

MOKĖK RINKTIS — PASIRINK PAARL

Paari vynai
IMPORTUOTUS PIETŲ AFRIKOS
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AtA
JUOZUI SVARINSKUI mirus, I

;:moną ONUTĘ, dukrą NIJOLĘ, sūnų ALGJ giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

Vanda ir Bronius švedai
Margarita ir Edvardas Heinz, Windsor, Ont.

, Vladas Jasas
Vytautas Junevičius, Cleveland, USA

Kurie rašiniai gaus daugiau balsu?

ŠOKANTI IŠEIVIJA
AL. GIMANTAS

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA
Žurnalas vaikams „Eglutė” pasiro

do dešimt kartų per metus. Kiekvie
nam numery, be kryžiažodžių, mįslių, 
eilėraščių, vaikų rašinėlių, vertimų, 
yra ir originalios prozinės kūrybos 
vaikams. 1968-69 m. lietuviai vaikai ir 
gimnazistai kviečiami balsuoti už ge
riausiai patikusį prozos kūrinį “Eg
lutėje”. Kūrinys, surinkęs daugiau
sia balsų, bus apdovanotas JAUNŲ
JŲ PREMIJA.

TAISYKLES
Balsavimas prasideda su 1968 m. 

rugsėjo mėnesio numeriu. Balsuoja, 
ma kas mėnesį. Jei originalus kūri
nys tik vienas (pvz. 1968 m. spalio 
numery), tą mėnesį nebalsuojama. 
Balsavimas baigiasi su birželio mė
nesio numeriu. 1969 m. rudenį bus 
paskelbta kurie trys kūriniai surin
ko daugiausia balsų ir įvyks galuti
nis balsavimas. Bus balsuojama už 
vieną iš tų trijų. Kūrinys, surinkęs 
daugiausia balsų, bus apdovanojamas 
JAUNŲJŲ PREMIJA, tai reiškia, tu
rės garbę būt išspausdinamas mūsų 
laikraščiuose.

Balsavime dalyvauja visų kraštų 
lietuviukai. Amžius — nuo pat ma
žens iki gimnazijos imtinai. Balsuo
ja šeštadieninių mokyklų mokiniai, 
skautai, moksleiviai ateitininkai, pa
vieniai ‘"Eglutės” skaitytojai.

Reikalingi duomenys: 1. mokyk
los vardas, organizacijos vienetas, jei 
pavienis — pavardė; 2. vietovė; 3. 
kiek balsų už kurį kūrinėlį; žymė- 
ti pagal amžių: I. nuo mažens iki 
12 m.; II — nuo 13 m. iki 19 m. Duo
menis siųsti: Mrs. E. Vaišnys, 511 
South Chicago Avenue, Champaign, 
Illinois, 61820, USA.

Balsavimo rezultatai bus skelbia
mi laikraščiuose, minint mokyklas, or
ganizacinį vienetą, pavienių balsuo
tojų skaičių ir vietoves.

ŽINOKITE
SAVO 

TEISES
KANADOS lygių darbo teisių įstatymas (The Canada 
Fair Employment Practices Act 1953) draudžia diskri
minuoti žmones darbe ir profesinėse sąjungose dėl jų 
rasės, spalvos, religijos ir tautybės visose pramonės 
šakose, esančiose federacinės valdžios žinioje.

PANAŠUS jstatymas, apimąs didžiąją dalj darbo sri
čių, veikia šiose provincijose: Ontario, Kvebeko, N. 
Brunsviko, N. Škotijos, Prince Edward Island, Mani- 
tobos, Saskačevano, Albertos ir Britų Kolumbijos.

NORINT gauti knygelę, aprašančią jurisdikcijos sritis, 
nurodančią kaip rašyti skundą ir kuriais adresais juos 
siųsti, reikia kreiptis j:

FAIR EMPLOYMENT PRACTICES BRANCH,

CANADA DEPARTMENT OF LABOUR, 

OTTAWA, ONTARIO

CANADA DEPARTMENT OF LABOUR
Hon. Bryce Mackasey 

Minister

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

SKELBIA JAUNŲJŲ PREMIJĄ
Skaitymą ir balsavimą reikia pri

statyti kaip pramogą. Užtat ne tik 
mažiausioms, bet ir silpnai skaitan
tiems pasakėles galima perskaityti. 
Gimnazistai “Eglutės” skaityti neno
rės (nebe jų amžiui skirta), tačiau 
reikia paaiškinti, kad jų nuomonė 
labai svarbi. Jie daug geriau su
pranta, negu suaugę, kas šių dienų 
vaikams įdomu. Jų nuomonė teiks 
daug vertės JAUNŲJŲ PREMIJAI. 

x Ypatingai kreipiamės į skautų ir 
moksleivių ateitininkų skilčių ir kuo
pų vadovus — pasirūpinkit, kad jau
nuoliai į balsavimą įsitrauktų. (Jei 
visi kūrinėliai jiems atrodys neįdo
mūs, tegu balsuoja už įdomiausią iš 
neįdomių, o savo nepasitenkinimą, 
kritiką ar sumanymus tegu rašo “Eg
lutei” arba dar geriau — tegu patys 
mėgina rašyti!)

Nevisi vaikai gauna “Eglutę”. Jau
nesnieji turėtų visi užsisakyti. Gim
nazistai “Eglutės” nebegauna. Moky
tojai ir vadovai turėtų reikiamą skai
čių egzempliorių pasiskolinti iš jau
nesniųjų, kad gimnazistai galėtų pa
siskaityti ir pabalsuoti. Jei yra šei
mų, ypač Europoj ir Pietų Amerikoj, 
kurios “Eglutės” negauna dėl finan
sinių sumetimų, prašau pranešti JAV 
LB švietimo tarybai (galima kreip
tis per mane). Mecenatų bus pajieš- 
kota JAV-ėse.

Balsavimas pradedamas pavėluotai 
(viskas neseniai sugalvota), tad pra
šom jį pravesti tik spėjus susipažinti 
su taisyklėmis. Balsuoti reikia už 
tris kūrinėlius rugsėjo mėnesio nu
mery: “Netikėti svečiai”, “Pasaka 
apie septynias kates”, “Puputis — 
aitvaras”. Spalio mėnesio numery tik 
vienas originalus kūrinys, todėl bal
savimas atkrenta. Štai ir būsim pasi
viję

DR. ELONA VAIŠNIENĖ, 
JAV LB švietimo tarybos narė

Montrejeau mieste, Prancūzijoj, gyventojai tautinių šokių
V

festivalio metu žygiuoja gatvėmis

Šokių festivalio išvakarėse
"Gyvataro" šokėjus apgyvendino kunigų seminarijoj, o šokėjas — vienuolyne

Pagaliau jau Montrejeau, 
Prancūzijoj. Miestelis kaip ir 
daugumas kitų, kuriuos pakeliui 
pravažiavome. Tai seniau buvusi 
tvirtovė apsiginti nuo Ispanijos. 
Daug senų pastatų, tačiau mato
si ir vienas kitas jau modernes
nis. Visas miestelis išpuoštas 
Įvairių spalvų vėliavomis ir fes
tivalio didžiuliais margaspalviais 
plakatais. Mūsų mergaites nuve
ža ir palieka vienuolyne, o vy
rus apgyvendina kunigų semi
narijoj. Čia ir festivalio susi
rinkimo centras, ir bendra val
gykla. Tuojau mums pristato 
jauną mergaitę — Denise. Ji 
Tulūzos universitete studijuoja 
anglų kalbą ir dabar turi mums 
būti vertėja bei mus globoti. 
Panašų palydovą gauna ir vyrai.

Barzdoti “architektai”
Susitvarkę, einame į vyrų bu

veinę vakarienės. Didžiulė salė 
pristatyta stalų ir ant jų užra
šai — kas turi kur sėdėti. Ant 
vieno stalo padėtas užrašas — 
“Canadiens anglais” — mes, 
ant antrojo “Canadiens fran- 
cais”. Mes stalus sustumiam ir 
paliekam tik vieną užrašą — 
“Canadiens”. Netoliese sėdi suo
miai, toliau — rumunai, ispa
nai... ir Įvairios provincijos. 
Gerai, kad dvi dienas praleido
me kartu su prancūzais ir jau 
suspėjom susipažinti; ką vieni 
pasiūlo, kiti greitai pritaria ir 
prie stalo visi susimaišom. Su 
didžiausiu triukšmu i salę Įvirs
ta dūdų orkestras. Didžiules ap
lamdytas dūdas pučia apžėlę ir 
susivėlę vyrai, apsirengę gelto
nais marškiniais ir juodomis 
kelnėmis. Jie jau gerokai links
mi, o kai dar išgėrė keletą bon- 
kų vyno, net ir ant stalo užli
po. Stebimės, kas jie toki? Tai 
architektai iš Paryžiaus! Aš sa
kau — čia turbūt tie. patys, ku
rie pavasarį revoliuciją sukėlė. 
Vėliau paaiškėjo, kad jie spe
cialiai buvo pasamdyti kelti fes
tivalio nuotaikai, palinksminti. 
Iš tikrųjų jiems sekasi. Iš pra
džių visi juokiasi iš jų kvailio
jimo, o vėliau patys pradeda ro
dyti, ką moka. Viena po kitos 
skamba dainos Įvairiomis kalbo
mis. Pagaliau suranda vieną, ku
rią beveik visi moka — “Gau- 
deamus igitur”. Ir “architektai” 
ją traukia, norėdami įrodyti, 
kad jie tikrai studentai iš Pary
žiaus. nors kaikas pradeda abe
joti ju tarpe suradęs vieną ame
rikietį.

Pokalbis su suomiais
Po vakarienės — pirmasis su

sipažinimo vakaras prie tvenki
nio kieme. “Architektai” vis dar 
pučia savo dūdas, o ispanai ban
do užmegzti kalbą ar apsukti 
ratu jaunesnes suomių ar mūsų 
mergaites. Jiems, matyt, patin
ka blondinės. Mūsų mergaitėms 
geriau sekasi: jos drąsesnės, ge
riau susikalba, o Silvija ir savo 
ispanų kalbos žinojimą išbando. 
Mūsų vyrai nelabai patenkinti. 
Bando kalbinti ispanes, bet jos 
senesnės už mūsiškius ir už is
panus.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
jrodžinsi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, jvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visu svarbiausia — rezulta
tai badavo toM nuostabūs kad Sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesiu

To buvo nasieHa naudojant gvdo- 
maja medžiaga fBio-Dvne). kuri grei
tai padeda užgvti pažeistoms celėms 
*r sužadina nauju audinių auginta.

Dabar Rfo-Dvne galima gauti tena 
lo bei lazdelės formose “PrenarMinn 
H“ vardu. Prašvkite vi«o»r vaistinė- 
» TMni-ai hus gražinti, jei nebūsi
te patenkinti.

G. BREICHMANIENĖ

Kamputyje prie tvenkinio ru
munai pradeda biznį. Jie atsi
vežę visokių niekučių ir stengia
si įsiūlyti kam nors", norėdami 
Įsigyti kiek frankų. Daugiau pa
tyrusioj i perspėja, nes prekės 
abejotinos vertės, be to, suveny
rais galima keistis, bet neparda
vinėti.

Susirandu suomių vadovą. Jis 
šiek tiek kalba angliškai, o visi 
kiti tik suomiškai, tad jiems per 
visą festivalio laiką buvo labai 
sunku pritapti ir bendrauti su 
kitais dalyviais. Klapsiu kaip 
jie atvažiavo — ar ne per Lie
tuvą. Vadovas tik nusišypsojo ir 
sako, kad jie atvažiavę autobusu 
per Švediją — mažiau kompli
kacijų. Jie visi taip pat daug 
vyresnio amžiaus. Daugumas vy
rų gerokai praplikę. Išskyrus 
tris gražias ir jaunas mergaites, 
kitos moterys irgi senesnės ir 
visai nenaudoja kosmetikos, tad 
prieš labai išsidažiusias isapnes 
atrodo keistai. Norėtųsi su suo
miais daugiau pasikalbėti, pa
bendrauti — atrodo tokie arti
mi, bet užkalbinti jie tik malo
niai šypsosi. Jų grupė čia at
vyksta jau antrą kartą — jiems 
šie festivaliai labai patinka.

Ligi vėlaus vakaro jaunimas 
šoka ir bando užmegzti naujas 
pažintis. Tikras Babilonas. Net 
ir Prancūzijos prancūzas ginči
jasi su kanadiečiu — kurių pran
cūzų kalba tikresnė.

Filmuoja televizijai
Antradieni, 1968 m. rugpjūčio 

13 d., prasideda festivalis. Iš 
pat ryto visi susirenka apsivil
kę tautiniais drabužiais ir juos 
dėvi iki festivalio pabaigos. Pa
valgę pusryčius, visi išeiname i 
miesto centre esanti nedideli 
parką. Ten jau laukia televizi
jos ir laikraščių atstovai. Jie 
mus sutinka kaip senus draugus, 
nes tai tie patys, kurie filmavo 
Tulūzoje. Nereikia daug raginti 
ar nurodinėti, kažkaip savaime 
prasideda programa. Pirmieji 
šoka suomiai, po jų mūsų gni- 
oė. toliau rumunai, montrealie- 
čiai, ispanai ir kiti. Aplink su
sirenka žmonių minia. Po filma
vimo visi jau mažesniais būriais, 
dainuodami, palydint saviem 
muzikantam, išsiskirstome i 
Įvairias miesto puses, kur kiek
vienai grupei nurodyta, čia jau 
kiekvienas daro, ką išmano — 
daugiausia dainuoja liaudies 
dainas. Džiaugiuos, kad mūsų 
jaunimui jų niekada nepritrūks
ta. Tik vieną baigę, tuojau pra
deda kitą. Neveltui Gedas ir Al
dona rašė dainų žodžius ir mul
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Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171

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

M atgis Dru g St or e 
JOHN V MARGIS Phm.R

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIU. KAIP TRE

JOS DEVYNffRIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAĖOLĖ. TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
! VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

tiplikavo prieš išvykstant i Eu
ropą.

žygis gatvėmis
Oficialus festivalio atidary

mas — vakare, kai visi žygiuoja 
gatvėmis su deglais ir tame pa
čiame parke specialiai įruoštoje 
vietoje uždega festivalio - drau
giškumo ugnį, ši eisena nepa
prastai įspūdinga. Visas miestas 
pasipuošęs žibintais ir “Toro de 
Fuego” — mažomis degančio
mis ir spindinčiomis šviesomis, 
pritvirtintomis prie šaligatvių. 
Malonu žiūrėti į žygiuojančio ir 
dainuojančio jaunimo spindin
čius veidus, “čia tai tikroji fes
tivalio nuotaika” — sako mont- 
realiečių vadovas. Po oficialio
sios dalies ligi vėlyvos nakties 
festivalio dalyviai šoka jau mo
dernius šokius, grojant dviem 
orkestram.

Prašo mus giedoti
Sekanti rytą visi vadovai pa

kviečiami pas burmistrą, nors 
oficialus priėmimas bus tik ket
virtadienį. Kiekvienos grupės 
atvyksta po vieną asmenį, tik 
rumunų — 3. Burmistras išda
lina festivalio programas. Grei
tai ją peržvelgiu. Mūsų oficia
lus vardas: “Le Lithuanian Folk 
Dance Gyvataras d’Ottawa”. Vė
liaus paaiškino, kad esame iš 
Otavos, nes atstovaujame ang- 
liškajai Kanados daliai, kurios 
sostinė yra Otava. Matyt, taip 
nusprendė rengėjai. Mūsų gru
pei paskirtas visas puslapis, Įdė
ta nuotrauka ir aprašymas.

Burmistras pasveikina visus, 
padėkoja už atvykimą, ypač ka
nadiečiams lietuviams ir pran
cūzams, kurie čia dalyvauja pir
mą kartą. Pasidžiaugia, kad suo
miai ir rumunai dalyvauja jau 
antrą kartą. Supažindina su fes
tivalio programa: šiandien pir
masis koncertas, o rytoj oficia
lus vėliavų pakėlimas ir pa
maldos. Jis kreipiasi Į mane, 
prašydamas ar mes nesutiktu
me pagiedoti per pamaldas. Sa
ko girdėjęs, jog labai gražiai 
giedojome Amelie les Bains; be 
to, jis žavėjęsis mūsų jaunimo 
dainomis valgant ir žygiuojant 
gatvėmis. Sutinku, šį sykį esu 
tikra, kad ir vyrai mums padės. 
Tada jis kreipiasi i rumunus, ar 
jie negalėtų pagroti per pamal
das, nes jie turi orkestrą. Jie 
pasižiūri vienas i kitą sumišę. 
Burmistras pasijunta nepato
giai: “Jeigu jūs nekatalikai, mes 
nenorime nieko versti.” Rumu
nai pasikalbėję atsako, kad jie 
nemoka religinių giesmių, bet 
gali smuiku pagroti klasikinės 
muzikos. Burmistras sutinka.

Lietuviškųjų parengimų ka
lendorius šio sezono metu, gali
ma sakyti, yra pačiame Įkarš
tyje. Tai rodo, kad lietuviškoji 
išeivija yra itin gyva, veikli ir... 
labai jau linksma. Suskaičiuo
kime tik kiekvieno savaitgalio 
gausius Įvykius: minėjimai ir pa- 
gerbtuvės, baliai ir banketai, 
vaidinimai ir šiaip programos, 
pasirodymai. Beveik visi tie 
įvykiai paprastai baigiasi šokiais 
ir žaidimais. Prie tų visų žais
mių derėtų pridėti ir įvairias 
šeimos šventes, ruošiamas namų 
poilsio kambariuose — rūsiuose", 
kaikada ir privačiose salėse. Ir 
čia bene pačia svarbiausia pa
silinksminimo dalimi laikomi Šo
kiai.

Ką gi — nieko blogo, nesė
dėsi dienų dienas nosį nuleidęs, 
pesimizmo sklidinas. Visdėlto 
ateities istorikai šios dienos iš
eivių gyvenimą turės aptarti 
kaip šokančios išeivijos epizodą. 
Linksmybės beveik visur ir vi
sada. Blogiausia, kad jos jau 
Įvedamos net ir ten, kur jos ma
žiausiai tiktų. Pvz. prieš kiek lai
ko šių eilučių autoriaus gyvena
moje vietoje buvo laukiami nau
ji, visuomenei dar ne tiek pla
čiai girdėti ir matyti solistai — 
vyras ir moteris. Daug kas būtų 
atėjęs pasiklausyti naujų balsų", 
pamatyti naujų lietuviškos sce
nos veidų. Deja, koncerto ren
gėjai nutarė iš koncerto pada
ryti balių. Atėję svečiai turėjo 
susėsti prie gražiai ir turtingai 
apkrautų stalų, vaišintis, valgy
ti, gerti, na, ir lyg tarp kita ko, 
koncerto pasiklausyti. Daug kas 
norėjo ateiti tik Į koncertą, kiti 
planavo ir savąjį jaunimą atsi
vesti pasiklausyti lietuviškos 
dainos, bet neatvyko. Viena, ne 
kiekvienam tie visi banketai jau 
taip arti širdies, kiti nemato rei
kalo išleisti netoli dešimkės už 
pasiklausymą koncerto, už kuri 
šiaipjau būtų užtekę poros ar 
trijų dolerių. Taigi, mūsų kul
tūrinis gyvenimas iš vienos pu- 

' sės palaikomas, iš kitos — kar
tu ir skriaudžiamas, nes atima
ma proga tokiame koncerte da
lyvauti gausesnei visuomenei. 
Ir šiais metais toje pačioje vie
toje vėl buvo rengiamas kon
certas su panašia butaforija: ba
lius, staliukai, šokiai. Atrodo, 
kad pakviesta solistė buvo tik 
“tarp kita ko”.

O kiek gi mūsų scenininių 
veikalų pastatymų apsieina be 
šokių ir žaidimų, kopūstu, deš
rų, cepelinų bei koldūnų? Susi
kaupęs bandai sekti sceninį 
veiksmą, suprasti ir aktorius, ir 
autorių. Pasibaigus, kai tiek 
daug Įspūdžių, norėtųsi pasida
linti jais kur ramesnėje aplin
koje, bet visas kermošinis triukš
mas. kopūstų tvaikas tuoj po 
vaidinimo išblaško žiūrovus. Šo
kių kapela jau derina stygas ir 
būgnus, žodžiu, jau nebelieka 
nei noro, nei laiko pagyventi dar 
valandėlę kitą ka tik matvtu 
scenos veikalu, giliau pagalvo
ti. persvarstyti matytas idėjas.

Jei kas manytų, kad šių ei
lučių autorius griežtai pasisako 
nrieš šokius ir žaidimus, labai 
klystų. Priešingai — jie reika
lingi. Ypač mūsų jaunesnioii 
karta negali ir negalės be jų 
apsieiti. Juk ir eilinis šokių va
karas tvarkingoje aplinkoje ga
li reikšti jaunimui visai pravar
tu ir kultūringą laiko praleidi

Tinka betkuriam sezonui
ACADIAN 

FOUR SEASONS

Canadian Whisky

ACADIAN ~ pirmoji sąrašuose

MĖGSTANTIEMS GERĄ DEGTINĘ 
ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

mą, mielą subatvakarj. Jiems 
tai puiki proga tarpusavy pa
bendrauti, susipažinti. Kaip tik 
derėtų jaunimui dar daugiau pa
našių programų rengti, bet tie 
visi šokiai ir žaidimai jokiu bū
du neturėtų užgožti visų kitų lie
tuviškųjų parengimų. Šokių pri- 
kergimas kaikuriais atvejais tė
ra eilinis balastas, vis prideda
mas senu papročiu (“na, kaip 
čia dabar be šokių apsieisi, koks 
gi čia parengimas gautųsi...”).

Telieka tad koncertai "tik kon
certais, teatro vaidinimai tik 
sceniniais spektakliais. Tebūna 
šokių vakarai, rautai, banketai 
ir baliai tokiais, kokiais jie ir 
yra numatyti: susitikti, pabend
rauti, pasilinksminti, čia šokis 
yra būtinas, o kam tas nepatin
ka, aišku, gali neatvykti. Bet 
kam versti koncertų ir teatrinių 
pastatymu mėgėjus sėsti prie 
stalų, vaišintis, mokėti kelerio
pai didesnę kainą už vaišes ir 
šokių muzikos kapelą?

Baigiant, galima pastebėti, 
kad prieš keletą metų iš sovie- 
tinamos Lietuvos ateinančiame 
žurnale “švyturys” teko skaity
ti kažkurios tautietės pasisaky
mą, taipgi labai kritiškai verti
nantį tų visų šokių ir žaidimų 
suplakimą su kultūriniais pa
rengimais. Tame pat žurnale ki
tą kartą buvo vieno mokytojo 
pasisakymas prieš pernelyg daž
nas vaišes, susitikimus, šokius, 
išgertuves betkuria proga ir vi
sai be jokios progos. Lyg ir bu
vo klausiama: ar tikrai lietu
viams šios dienos jau taip 
linksmos ir nerūpestingos?

Pr. Motiejūnas, .vyresnės kartos 
ateivis, ilgus metus -vadovavęs 
"Aušros“ chorui, veikusiam -To
ronte prie Sv. Jono Kr. parapijos 

Nuotr. S. Dabkaus

VISI PADĖKIME ĮAMŽINTI 

LIETUVOS KANKINIŲ
VARDĄ 

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

statytojus.

Aukoms adresas: 
LITHUANIAN MARTYR'S 

CHAPEL FUND

2701 W. 68 St. Chicago, III. 60629



KLEMENSAS JŪRA

Lietuviui iš Nuostabiojo Miesto 
Al A. P RA N U I Z I E Z I U I 
nekrologo vietoje

SIT TIBI TERRA LEVIS —
TAU, PRANCIŠKAU, KAPYNO TYLOJ... 
MES SU AŠARA LENKIAME GALVAS
DIDŽIO LIŪDESIO, SKAUSMO DIENOJ...

NĖRA TAVĘS
Pakils saulė auksinė virš Pao de Acucar — 
Nušvies bundančio miesto namus,
Neberas, nesutiks Tavęs skubančio — niekur — 
Pasiklys spindulys neramus...
Pakils mėnuo, ir Kristus Korkovado didybėj 
Žvelgs atlaidžiai į miesto gatves;
Nakties apsiaustu uždengto miesto ramybėj — 
Nebėra, nebėra jau Tavęs...

TU BUVAI
O, taurusis lietuvi, Augštaitijos laukų!
Brangus broli, kilnioji širdis!
Bridai drąsiai, ryžtingai okeanais vargų — 
Siela daug iškentėjus — didi!
Būties kovą laimėjęs, vargus nugalėjęs, 
Vistiek broliškai paprastas Tu!
Nelaimingų globėjas. Altruizmo sėjėjas.
Atminimas, be žodžių brangus!

žemės vieškelių vingiuos painiausiuos — 
PRANAS ZIEZIS keliauja drąsus!
Tiesia ranką tautiečiui pirmiausia, 
Optimizmas jo žavi visus!

Mielas brolis kiekvieno lietuvio,
Brangus draugas — kiekvieno žmogaus...
Rodos, niekad nebūtum tikėjęs — 
Jis paliks mus visus — iškeliaus...

TU BŪSI
Tu buvai! Tu esi! Tu mums būsi — 
Šviesiu kelrodžiu žemės varguose!
Aš žinau: iš Anapus Tu nekartą ateisi — 
Ir nevieną iš mūsų paguosi!

Gal tai bus atminimas tavųjų darbų, 
Gal šešėlis — dvasia nerami...
Taip kasdieną pajusim, koks buvai mums svarbus 
Ir atgimsim — dienų viltimi!
O, žinau, Tu ilgėjais Tėvynės senosios — 
Prieš dešimtmečius paliktos ten...
Ten, prie melsvojo ežero, šlamančio uosio...
Kur pavasarių laimė sruveno...
Nesulaukęs, deja, sugrįžimo Tenai, 
Nebenunešei derliaus gimtinėn...
Pasilikęs tarp mūsų pailsėt amžinai 
Mums svetingoj naujojoj tėvynėj.
Gal dešimtmečių dulkės užklos Tavo kapą, 
Gal dienos sugrauš mus visus...
Gal nuvysim ir mes, tartum rudenio lapai...
Metų metai nulenks mūs pečius...

Te karta busimoji, savo žygiuos gaji ir gyva, 
Kaip tautietį, kaip brolį pagerbs.
Optimizmo ir ryžto kupina ir laisva — 
Prieš dulkes Tavas nusilenks!

PRANAS ZIEZIS, augštaitis, žemiškąją kelionę pradėjo 1908 
m. rugsėjo 18 d. Padubilčių kaime, Siesikų valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje. Mokėsi Ukmergės gimnazijoj. Brazilijoj išgyveno arti 
40 metų, iš jų per 35 Rio de Janeiro mieste. Kaip miškų prekybi
ninkas apkeliavo daugelį Brazilijos valstijų. Paliko liūdinčią žmoną 
Anastaziją Skučaitę-Ziezienę ir šimtus gerų bičiulių brazilų tarpe. 
Lietuviuose paliko giliai pagarbų atminimą tauria širdimi, giliu 
patrijotizmu ir meile savo tautiečiui-broliui, kokios padėties ar 
pažiūrų jis bebūtų. Mirtis jį išrovė iš mūsų tarpo S. Paulo mieste 
Sta. Helena ligoninėje 1968 m. spalio 17 d. po trumpos, bet sunkios 
ligos. Tebūnie jam lengva Brazilijos žemelė!

Lietuvos žydo įsteigta kolegija
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<1 Kill JMEJE VEIKLOJE

Izraelio valstybėje yra įsikū
rusių žydų iš Lietuvos. Jų tar
pe yra ir žymių vardų. Bene žy
miausias jų yra J. Kahaneman, 
kuris įsteigė rabinų kolegiją. 
“TŽ”redakcijos užklaustas, apie 
ją rabinas Reuben Elizur Izrae
lyje atsiuntė raštu šiuos paaiš
kinimus.

— Girdėti, kad Izraelyje vei
kia rabinų kolegija, vadinama 
“Po levez Yeshiva”. Kas tai per 
mokykla ir kas ją įsteigė?

— “Ponevez Yeshiva” yra ra
binų augštoji mokykla, įsteigta 
rabino Juozapo Šch. Kahane
man. kuris buvo dekanu garsios 
ir cidelės “ješivos” Panevėžy
je. Lietuvoje. Ji buvo žinoma 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
niuose. Jos steigėjas buvo vienas 
iš Lietuvos didžiųjų rabinų ir 
žinovu. Jis įsteigė “Ponevez Ye
shiva” Bnei Brak vietovėje, Iz
raelyje. po įvykusios nelaimės 
Lietuvoje, norėdamas atgaivin
ti senąjį varda ir pratęsti tradi
ciją, buvusią Lietuvoje.

— Kodėl šiuo atveju vartoja
ma iškreinta miesto vardo forma 
“Ponevez”, o ne autentiškoji — 
“Panevėžys”?

— Lietuvos žydų tarmėje Pa
nevėžio miestas buvo vadinamas 
Ponevez.

— Kurios mokslo šakos dės
tomos Panevėžio ješivoie ir ką 
bendro turi su Panevėžio mies
tu?

— “Ponevez Yeshiva” yra ra
binu kolegija, kurioje dėstomi 
tiktai žydu talmudo dalykai. 
Studentai ten ruošiami i rabi
nus ir į žydų rabiniškojo teismo 
teisėjus. Panevėžio vardas pa
rinktas dėlto, kad Bnei Brak 
vietovėje įsteigto! ješivoj laiko
masi gvvenimo būdo ir tradici
jų. kurios susidarė per šimtus 
metu žydams gyvenant savo kul
tūrinį gyvenimą Lietuvoje.

— Ar buvusieji Lietuvos žy
dai Izraelio valstybėje yra gau
sūs ir ar turi įtakos visuomeni

niame gyvenime?
— Tūkstančiai žydų iš Lietu

vos yra įsikūrę Izraelyje. Jie 
yra įsijungę į visas politinio, 
kultūrinio ir ekonominio gyve
nimo šakas, nesigarsindami sa
vo kilmės kraštu.

— Ar yra rabinų, kilusių iš 
Lietuvos ir Izraelio valstybėje 
pasiekusių įtakingų vietų?

— Rabinai, kilę iš Lietuvos, 
užima iškilią vietą Izraelio rabi
nų ir žydų religinių vadų tarpe.

— Ar yma Lietuvos žydų or
ganizacijų?

— Taip, yra įvairių religinių 
žydų organizacijų, vadinamų 
“Landsmannschaften”. Jie or
ganizuoja savo kultūrinę veiklą, 
steigia fondus, pavadindami juos 
Lietuvos miestų ar miestelių 
vardais. Taip pat jie turi šalpos 
fondus savitarpei pagalbai.

— Būtų įdomu sužinoti, ar 
Lietuvos žydai Izraelyje yra pa
rašę bei išleidę knygų?

— Yra visa eilė knygų, pa
rašytu ir išleistų buvusių Lietu
vos’ žydų. Jos nagrinėja žydų 
švietimą^ mintijimą ir t.t. Taip 
pat yra knygų, parašytų apie 
sunaikintas Lietuvos žydų bend
ruomenes.

Kaip iš laiško matyti, rabinas 
Reuben Elizur yra vienas iš Pa
nevėžio ješivos dėstytojų; gi
męs Jeruzalėje, bet gerai susi
pažinęs su Lietuvos žydų klau
simu.

STEPO ZOBARSKO novelę “A 
Woman’s Laugh” paskelbė JAV lei
džiamas žurnalas “Literary Review" 
pr. metų rudens numeryje, žurnalas 
leidžiamas keturis kartus į metus.

“LITUANUS” ŽURNALĄ anglų 
kalba 1969 metais redaguos dr. K. 
Skrupskelis ir dr. A. Klimas. Juos 
pakvietė “Lituanus” fondas, kuriam 
pirmininkauja A. Zaparackas. Iš
reikšta padėka 1968 m. kolektyvui, 
redagavusiam “Lituanus" — dr. A. 
Matuliui, dr. T. Remeikiui, dr. A. 
Sužiedėliui ir dr. Br. Vaškeliui.

Lietuviškas tekstas Jeruzalėje. Tai lietuviškas vertimas himno "Magnificat", įrašytos sienoje Ap
reiškimo šventovėje šalia daugelio kitų kalbų

Mykolo Vaitkaus šeštasis tomas
Štai po ranka turime kūrybiš

kojo Mykolo Vaitkaus, neseniai 
atšventusio 85 metų amžiaus su
kaktį, šeštąjį atsiminimų tomą 
— “N E P RI K LAUSOMYBES 
SAULĖJ, 1918-1940 metai” (ne
priklausomybės laikų antroji 
knyga). Tai ne chronologinis 
įvykių registravimas, bet spal
vingi paveikslai, drąsiais tep
tuko brūkšniais tapyti ryškiųjų 
veikėjų portretai, draminio gy
vumo įvykių apybraižos. Dide
lė knygos dalis skirta “aukso 
narvui” — Valstybės Teatro 
Kaune žmonėms. Tikrai šiltų 
spalvų nepagailėta Alei Sidalv 
raitei - žalinkevičaitei - Petraus
kienei. Ir prie paties Kipro vėl 
grįžtama (pirmoje “N. S.” kny
goje jau buvo apie jį plačiai 
kalbėta), nesigailint į šį didįjį 
dainininką pažvelgti ne tik pil
noje scenos šviesoje, bet ir gy
venimo šešėliuose. Toliau įžval
gi M. Vaitkaus plunksna lyški- 
na A. Kutkų, J. Vencevičaitę, 
P. Oleką, A? Sodeiką, J. Bie
liūną, J. Mažeiką, V. Jonuškai- 
tę. M. Lipčienę, J. Augaitytę, A. 
Dičiūtę, Unę Babickaitę (ši pa
staroji maža ką bendro teturi 
su “aukso narvu”)...

Liūto dalis tenka politikams, 
lėmusiems Lietuvos valstybinio 
gyvenimo kryptį: Aleksandrui 
Stulginskiui, Antanui Smetonai 
ir Mykolui Krupavičiui. Auto
rius A. Stulginskį liečia šioje 
vietoje daugiau iš asmeniškų 
santykių pusės, mažiau ryškin
damas kaip didelį valstybinin
ką. A. Smetoną vaizduoja dik
tatūriniais laikais, ryškindamas 
prezidento idėjinę plotmę, bu
vusių su autoriumi pasikalbėji
mų šviesoje. M. Krupavičius pa
rodomas draminėse situacijose 
pravedant drąsią žemės refor
mą. Tai įtemptos kovos laikotar
pis, kupinas prieštaravimų, abe
jonių, šviečiąs didžiomis vilti
mis. Neužmirštamo ryškumo 
scenos pvz., kai mitinge kalba 
minioms M. Krupavičius ir K. 
Grinius, kai vysk. P. Karevičius 
teologiniais ginklais nugali vys
kupų konferencijai pirminin
kaujantį apaštališkąjį delegatą 
arkivyskupą Zecchini. žemės re
formos priešininką. Neužmiršta
ma prel. Grigaičio toje pat kon
ferencijoje replika dėl bažnyti
nių rubrikų ... Tai vis politi
ka ... Betkokiom literatūrinėm 
priemonėm atvaizduota!

Iš rašytoįų svarbioji dalis ten
ka šioje knygoje V. Mykolai-

NAUJAS PROF. DR. ANTANO RAMONO VEIKALAS
Development of the 
Whole Man Through 
Physical Education

Išleido Otavos universitetas, 435 psl. 
(vadę parašė Avery Brundage, tarptau
tinio olimpinio komiteto pirm. Prof. J. 
Ma rita j n pareiškė apie šį darbą: "Tai 
galutinis klausimo išryškinimas".
Tas pats autorius neseniai yra parašęs 
veikalą

Iš sutemų | aušra
Jcme iškeltos naujos mintys apie žmo
gų, tautą ir žmoniją kosminiam am
žiui prasidedant. Abu veikalai gaunami 
per "TŽ" administraciją.

PIRMAS KANADOS LIETUVIŲ MEDALIS, nukaldintos Lietuvos 
50 metų jubilėjui paminėti. Diametras — 40 mm., storis —• 
5 mm. Bronzinių kaina $3, sidabrinių (numeruoti) $12, auksi
nių (24 kt.) $185. "De lux" dėžutė 2 medaliams —$1.75, vie
nam — $1.50. Užsakyti šiuo adresu: Rev. B. Jurkšos, P. O. Box 
127, Toronto 19, Ont. VERTINGA IR PRASMINGA DOVANA 
KIEKVIENAM’, -

PR. NAUJOKAITIS

čiui-Putinui. Tai “Altorių šešė
ly” laikotarpis, tai subrandintas 
pasiryžimas pasitraukti iš kuni
gystės, kurti šeimą. M. Vaitkui, 
kaip artimam Putino draugui, 
buvo tekusi ir tam tikra misija 
— atkalbėti, įtikinti. Ryškiomis 
spalvomis visa tai autorius vaiz
duoja. čia apibūdintas ir vysk. 
J. Staugaičio parašytas romanas 
“Tiesiu keliu”, turėjęs atsver
ti “Altorių šešėlių” įtaką, ir jo 
parašymo užkulisiai.

M. Vaitkus atskleidžia kaiku- 
riuos epizodus ir iš santykių su 
Liudu Gira; vadina jį tragiš
kuoju poetu ir jo žmogiškąsias 
silpnybes lengvai atleidžia. At
laidžia ranka pažiūri ir į L. Gi
ros prasiskolinimo ir išeikvoji
mo priešastis (palyginkim pvz. 
kad ir M. Biržiškos kietus smer
kiančius L. Girą žodžius). Su to
kia pat atlaidžia širdimi rašo 
autorius ir apie grafomanę bei 
šantažiste P. Rūtelionienę ... 
Tai M. Vaitkaus humanistinė, 
šviesių tonų plunksna ...

M. Vaitkaus atsiminimai para
šyti literatūriniu, beletristiniu 
stiliumi. Jiems malonios šilu
mos teikia ir autoriaus subjekty- 
vinis, asmeninis atvejis. Tai ne 
tik išorinių įvykių registravi
mas, istoriniu personažu objek
tyvi tapyba, bet ir paties auto
riaus išgyvenimų gama. Pats au
torius yra vienas svarbiausių 
knygos veikėjų, savo jausmu, 
atmintimi ir intelektu duodąs 
gyvybės visai ivykių ir asmenų 
grandinei. Galime su kaikuriais 
teigimais nesutikti, kaikurias 
apybraižas savaip koreguoti, bet 
negalime nesisrožėti tais spal
vingais paveikslais, kuriuose 
juntame gyvą autoriaus asme
nybe.

įrodymui, kad M. Vaitkaus 
atsiminimu stilius yra beletris- 
♦i’-'is. išrašome čia vieną ištrau
kėle ištisai:

Pirmą kartą ji operoj pragydo 
1920. XII. 31 pirmojoj “Traviatoj”. 
Taip mums visa tuokart atrodė nau
ja, įvairu, įdomu, jog tos štai Ja- 
gutės Vencevičaitės jos mažoj rolėj 
nei neįsispitrėjom, nei neįsimylė- 
jom. Vien pamažu ėmėm ja grožėtis, 
vertinti ir katučiais lydėti. Ne per

ISPANĖS VERŽIASI I UNIVERSITETUS
Ispanija — ne Amerika: čia 

universitetuose vos 25-30% mo
terų. Pastaraisiais metais smar
kiai iškilo moterys ispanės vie- 

didelis jos balsas, malonaus skam
besio, tiksliai išmokslintas bei pui
kiai valdomas, tekėjo kaip tas tyras 
lankos upelis. Jadvyga sugebėjo kur 
reikiant jį patvindyti, kad jis šniokš
tų verpetais, arba nutildyti, kad šne- 
rėtų glamone. Tačiau nepagaudavo 
klausytojo į padanges nei nublokš
davo į pragarmes. Tai nebuvo jos 
prigimtis. Ji dainavo ir vaidino ne- 
perdėdama, saikingai, taip sakant, in
teligentiškai, tiksliai interpretuoda
ma duotąjį tekstą bei muziką, nekly
kaudama, netrepsėdama, nesiskery- 
čiodama, nesiraitydama, o estetiškai 
santūriai. Tiesa, kiek man teko ją 
operoj sekti, ji manęs į ekstazę nie
kuomet neiškėlė. Bet kas tai pasie
kė? Fedoras šaliapinas, šios Kutku- 
vienės Kutkus mane beveik sužavėjo 
D’Alberto “Pakalnėj”. O dabar abu 
tie mūsų balandėliai burkuoja Jung. 
Amerikos Valstybėse ir moko bur
kuoti jankių ir kitų gaidžius bei viš
teles, bandydami juos paverst lakš
tingalom (žinoma, stambiom, bent fi
ziškai...).” 35-36 psl.

Ištrauka kalba už save. Pa
aiškinimai nereikalingi. Skaitai 
ir grožiesi. Ir taip per ištisus 
puslapius, per visa knygą.

Mykolas Vaitkus, NEPRIKLAU
SOMYBĖS SAULĖJ, 1918-1940. 
Atsiminimai, VI tomas, antroji 
dalis. Išleido “Nida”, 1968 m., 
280 psl. Kaina $2.00, kietais vir
šeliais — $3.00. Nenariams 25% 
brangiau.

Boltiečių studijinėje konferenci
joje, kuri įvyko Maryland uni
versitete, buvo ir religinė sek
cija. Iš kairės paskaitininkai 
simpoziume: kun. Vyt. Bagdo
navičius, MIC, E. Grislis (latvis) 
ir kun. Pūgevičius

šajame gyvenime. Jų atsirado 
daugiau augštosiose mokyklose, 
nes ispanės moterys ir mergi
nos pajuto, kad laikai pasikeitė, 
kad be mokslo nepateksi į pla
tesnį gyvenimą. Pasisukinėjęs po 
Ispanijos universitetus, neapsi
riksiu pasakęs, kad ispanės stu
dentės didele dalimi imasi ma
tematikos, ekonomijos ir kitų 
panašių mokslų. Kodėl? Po pri
pažinimo lygių teisių vyrams ir 
moterims pastarosios pajuto rei
kalą stoti petys į petį su vyrais 
fabrikuose, tarnybose, mokyklo
se, ligoninėse ir t.t. Ispanijos 
gimnazijose mergaitės jau nuo 
seniau gausesnės už berniukus. 
Daug daugiau moterų pastebi
ma tuose moksluose, kur jos gali 
tiek pat nuveikti, kiek ir vyrai, 
pvz. mokyklose, ligoninėse, sa
natorijose ir pan. Gerokai ma
žiau mergaičių technikos mokyk
lose. Prieš 25 metus Ispanijos 
universitetuose moterų profeso
rių beveik nebuvo, o šiandien jų 
rasite per 25%. šiais metais Is- 
nani’os universitetuose yra per 
112.180 studentų, kurių tarpe 
per 22.000 mergaičių. Propor
cingai mergaitės Ispanijos uni
versitetuose gausėja daug spar
čiau. negu vaikinai. 1967-1968 
mokslo metais moterų juose bu
vo 22.000. o prieš 10 metų 
— tik 3.667. Paskutiniu metu 
dau<! isnanių pasuko i architek
tūros, inžinerijos telekomuni
kacijos ir kasyklų bei kalnu inži- 
nerhos sritis. Daug moterų stu
dijuoja tanybos ir teatro fakul
tetuose. K. K. P.

Atsiusta paminėti
Lituanus Vol. 13. No. 4. Winter, 

1967. Sis numeris, skirtas dabartinei

BENEDIKTAS BABRAUSKAS, pe
dagogas, literatūros kritikas ir rašy
tojas, mirė Cicero mieste, prie Čika
gos, ištiktas širdies smūgio 1968 m. 
gruodžio 13 d. Palaidotas gruodžio 
17 d. Sv. Kazimiero kapinėse Čika
goje. Velionis buvo gimęs 1910 m. 
Akseliškėje, Padubysio vlsč., Šiaulių 
apskr. Baigęs 1932 m. Vytauto D. 
universiteto humanitarinių mokslų 
fakultetą, dėstė lietuvių kalbą ir li
teratūrą Telšių, Mažeikių, Naujosios 
Vilnios gimnazijose, Kauno mokyto
jų seminarijoje. Pedagoginį darbą 
tęsė išeivijoje — Vokietijoje ir JAV, 
kur jam teko vadovauti Čikagos augš- 
tesniajai lituanistinei mokyklai, ša
lia pedagoginio darbo plačiai reiškė
si žurnalistikoje literatūrinėmis, kal
binėmis ir kultūrinėmis temomis. Jo 
kūrybai atstovauja leidiniai: “Eilė
raščių krautuvė” (1931), “Lietuvių 
literatūros istorija” (1932), “Rašoma 
taip, o rašysim kaip?” (1933), “Kir
čiavimo taisyklės” (1939). 1951-58 m. 
yra buvęs Lietuvių Rašytojų Draugi
jos pirmininku.

PERSEKIOJAMAI KATALIKŲ 
BENDRIJAI buvo skirtas 10 lietuvių 
parapijų chorų ir ansamblių kon
certas, kurį gruodžio 8 d. Franklin
K. Lane gimnazijoj Niujorke surengė 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, 
LK Moterų Draugija, lietuviai var
gonininkai ir muzikai. Alytei Kidžiū- 
tei padeklamavus žuvusiems dėl ti
kėjimo laisvės eilėraštį, skambėjo 
jungtinio mišraus ir vyrų choro at
liekami lietuvių kompozitorių kūri
niai: A. Kačanausko “Malda už tė
vynę”, S. Šimkaus “Tėve mūsų”, A. 
Kačanausko “Sesuo žydrioji Vilija”,
L. Stuko “Mūsų žemė Lietuva”, B. 
Budriūno “Neapleisk mūsų”, T. Bra
zio “Tu berželi”, A. Aleksio “Pir
myn į kovą”, L. Budrecko “Tykiai, 
tykiai”, J. Bendoriaus “Uždek, mo
čiute, ugnele”, L. Budrecko “Giesmė 
į Šiluvos Dievo Motiną”, J. Tallat- 
Kelpšos “Kur lygūs laukai", J. Stan
kūno “Dainavos maršas". Choram tal
kino Amsterdamo lietuvių par. kle
bonas kun. Kęstutis Balčys, solo pa
dainavęs B. Markaičio. SJ, “Lopšinę", 
L. Stuko “Gyva esi". G. Šukio “O ry
to saule" ir VI. Jakubėno “Laisvų
jų dainą”. Koncertas buvo baigtas S. 
Šimkaus “Lietuviais esame mes gi
mę". Pasikeisdami chorams diriga
vo: Aleksandras Aleksis, Mykolas Ci
bas, Vincas Mamaitis, Mykolas Lhi- 
berskis ir Algirdas Kačanauskas.

APIE LOYOLOS UNIVERSITETE 
Čikagoje įvykusį simpoziumą “An
other Revolution in Russia", kurį su
rengė šio un-to politinių mokslų sky
rius, bendradarbiaudamas su ALTa 
ir ukrainiečių profesionalų organi
zacija Čikagoje, papildomų duome
nų pateikia ALTos informacija: 
“Simpoziumas suorganizuotas Loyo- 
los un-to prof. dr. Vasyl Markus ini
ciatyva. Simpoziume paskaitas skaitė 
prof. dr. Vytautas S. Vardys tema 
“The Birth and Growth of Modern 
Lithuanian Nation”, prof. dr. Ivan L. 
Rudnycky — “Soviet Ukraine from a 
Fifty Year Perspectyve", Jan Za- 
prudnik — “Belorussia’s Road in 
Shaping Her Political Nationhood". 
Komentatoriais buvo dr. Erdwin H. 
Drane. dr. Robert S. Sullivant ir dr. 
Vasyl Markus. Atskiroms simpoziumo 
sesijoms vadovavo: dr. Francis 
Schvarzenberg. dr. Vasyl Markus ir 
dr. Vytautas S. Vardys. Visose sim
poziumo sesijose dalyvavo dr. Petras 
Daužvardis. Jonas Jasaitis ir dr. Jo
nas Valaitis." ALTos valdybos narys 
J. Jasaitis Loyolos un-to bibliotekai 
ALTos vardu padovanojo 11 anglų 
kalba išleistų knygų apie Lietuvą ir 
jos dabartines problemas.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS švietimo taryba paskelbė kon
kursą parašyti jaunimui (teenagers) 
tinkamus dviejų žanru kūrinius: apy
saką ir dramą. Apysaka turi būti ne- 
trumpesnė kaip 150 mašinėle rašytų 
puslapių, o drama — nuo 1.30 iki 2 
valandų vaidybos. Premijoms skiria
ma S1500. Pirmoji premija — $1000, 
antroji — $500. Jei neatsirastų tin
kamu premijuoti veikalų, tai vertini
mo komisija galėtų ir kitaip nuspręs
ti. Rankraščiams įteikti terminas — 
1969 m. kovo 15 d. Rankraščius, 
pasirašytus slapyvardžiu, ir į atski
rą voką įdėjus savo tikrąją pavarde, 
adresą bei telefoną, siųsti šiuo adre
su: J. Vaišnys, 2345 W. 56th Street, 
Chicago, Ill. 60636, USA. Konkurso 
vertinimo komisija: Vincas Ramonas, 
pirm., Julija Gylienė, Saulė Jauto- 
kaitė. Algimantas Dikinis ir Myko
las Drunga.

DAIL. REGINOS JAUTOKAITĖS 
iki sausio 18 d. truksianti abstrak
tinės tapybos 24 darbų paroda ati
daryta Čikagoje, “Draugo" patalpo
se. Parodą galima aplankyti “Drau
go" darbo valandomis. įėjimas ne
mokamas.

lietuvių dramaturgijai, pateikia du 
vienveiksmius vaidinimus: Algirdo 
Landsbergio — “Everyboy” (“Barz
da") ir Kosto Ostrausko — “The 
Gravediggers” (“Duobkasiai”), žur
nalą “Lituanus” už $5 galima užsi
prenumeruoti ar kitiem užprenume
ruoti šiuo adresu: Lituanus, P. O. 
Box 9318, Chicago, Ill. 60690, USA. 
Jis būtų tikrai graži dovana lie
tuvių bičiuliams kanadiečiams ar 
amerikiečiams.

Aidai nr. 8(214-227), spalis. Mė
nesinis kultūros žurnalas, redaguo
jamas dr. Juozo Girniaus, leidžiamas 
ir administruojamas Tėvu pranciš
konų, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N.Y. 11221, USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO “KANKLIŲ” KINO 

TEATRE įvykusiame mėgėjų sukur
tų filmų festivalyje geriausiu me- 
niniu-vaidybiniu filmu buvo pripa
žinta kauniečio inž. R. Šaulio juos
ta “Kiškių medžioklė”, dokumenti
niu — Kauno radijo gamyklos kino 
studijos sportinė apybraiža “Krišto
linis kamuolys", geriausia kelionių 
apybraiža — Kauno politechnikos 
instituto kino studijos vadovo D. Mi
kulskio nufilmuoti įspūdžiai “Po 
Bulgariją”.

DAIL. V. KISARAUSKAS XII 
tarptautinio knygženklių kūrėjų kon
greso parodoje Como mieste, Italijos 
Alpės, laimėjo antrąją Rotary pre
miją už šiam suvažiavimui skirtą 
knygženklį. Be V. Kisarausko, kon
kursinėje parodoje taipgi dalyvavo 
lietuviai dailininkai V. Antanavičius 
ir A. Kmieliauskas.

VILNIAUS ANTIKVARIATAS su
rengė dvi dienas trukusią senų kny
gų parodą “Senoji spauda”, kurioje 
buvo išstatyta apie 400 XVI-XX a. 
leidinių, jų tarpe M. Daukšas “Pos
tilė”, K. Sirvydo žodynas, vysk. M. 
Valančiaus “Žemaičių vyskupystė”, 
S. Daukanto “Darbai senųjų lietuvių 
ir žemaičių”, 1650 m. išleista V. Ko- 
jalavičiaus “Lietuvos istorija”, “Var
po” komplektai, žemaitės, V. Myko
laičio-Putino, V. Krėvės, A. Vienuo
lio, Vydūno, L. Giros bei kitų lietu
vių rašytojų įvairiu metu išleisti kū
riniai. Didžiąją eksponatų dalį įsigi
jo pagrindinės bibliotekos, moksli
ninkai ir studentai.

MASKVINES DAILININKŲ SĄ
JUNGOS IV suvažiavime buvo iš
rinkta 159 asmenų valdyba, kurion 
pateko tik 5 lietuviai — Konstanti
nas Bogdanas, Vincas Gečas, Pranas 
Gudynas, Jonas Kuzminskis ir Algi
mantas Stoškus. I 35 asmenų valdy
bos sekretoriatą buvo pakviestas vil
niškės Dailininkų Sąjungos valdybos 
pirm. J. Kuzminskis.

SAVIVEIKLININKŲ SIMFONI
NIS ORKESTRAS “Vilnius”, vado
vaujamas Vilniaus konservatorijos 
docento Povilo Bekerio, pradėjo de
vintąjį koncertų sezoną. Orkestrą 
sudaro apie 60 instrumentalistų — 
mokytojų, Vilniaus konservatorijos, 
universiteto, pedagogikos instituto 
studentų, gamyklų darbininkų ir 
įstaigų tarnautojų. Repertuare — 
daug įvairių epochų bei žanrų kom
pozicijų, pradedant klasika ir bai
giant naujausiais lietuvių kompozi
torių kūriniais. Vadovas P. Bekeris 
nusiskundžia, kad didžiausia kliūtis 
yra neturėjimas nuolatinių patalpų 
repeticijoms.

“JUVENTUS - 68” AKADEMINIŲ 
CHORŲ konkursiniame festivalyje 
Kaune I vietą laimėjo Talino studen
tų choras. II — Roberto Vanago va
dovaujamas Kauno politechnikos ins
tituto choras “Jaunystė”, III — Le
ningrado A. ždanovo universiteto 
choras. “Jaunystė" taipgi laimėjo tris 
papildomus prizus: geriausia soliste 
buvo pripažinta inž. Reda Šakalytė, 
geriausia koncertmeistere — Sonata 
Bielionytė, geriausiai atlikta jaunimo 
daina — J. Švedo kompozicija “Drau
gystės daina". Vertintojų komisijai 
vadovavo kompoz. prof. Konradas 
Kaveckas.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
senųjų sutartinių koncertą surengė 
P. Mataičio paruošta Vilniaus jau
nimo teatro aktorių grupė, pagrin
dinį dėmesį skirianti etnografinėms 
lietuvių liaudies dainoms. Sutarti
nes aktorės paįvairino liaudies iš
mintimi. Skudučių ir kanklių muzi
ka joms talkino dekano V. Leimonto 
vadovaujami Vilniaus konservatorijos 
liaudies instrumentų katedros stu
dentai.

“VAGOS” LEIDYKLA VILNIUJE 
išleido rusų kalba Balio Sruogos 
dramų rinkinį “Milžino paunksmė- 
je”, kurin įtraukti keturi kūriniai 
— “Milžino paunksmė”, “Apyaušrio 
dalia", “Pavasario giesmė” ir “Ka
zimieras Sapiega". Dramas vertė V. 
Levikas. G. Kanovičius ir L. Tomas. 
Įvadiniame straipsnyje “Balio Sruo
gos dramaturgija" literatūros kriti
kas J. Lankutis rašo: “Galima tikė
tis. kad Balio Sruogos dramų leidi
mas rusų kalba padės daugeliui ar
čiau susipažinti su dramaturgo talen
tu, su lietuvių istorija ir dvasine kul
tūra ir tuo pačiu — mūsų dienomis 
pajusti poetinio teatro žavesį bei jo 
galimybes.”

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKU 
kalbos sekcija šimtųjų mirties meti
nių proga pagerbė vokietį kalbinin
ką Augustą šleicherį už jo lituanis
tinius darbus ir nuopelnus indoeu- 
ropeistikai. Iš A. Šleicherio parašy
tos gramatikos lietuvių kalbos mo
kėsi mūsų žymieji kalbininkai K. 
Jaunius, K. Būga, J. Jablonskis. Vil
niaus universiteto salėje paskaitą 
“A. Šleicheris ir lietuvių literatūri
nė kalba” skaitė filologijos mokslų 
dr. J. Palionis, su A. Šleicherio gy
venimu ir moksline veikla supažin
dino filologijos mokslų kandidatas A. 
Sabaliauskas.

V. ZABORSKAITĖS 518 psl. mo
nografija “Maironis” išleista Vilniu
je. Recenzento K. Umbraso teigimu 
“Tiesos" puslapiuose, autorė me- 
džiagą rinko Leningrado, Vilniaus ir 
Kauno archyvuose, rėmėsi gyvų žmo
nių liudijimais, pagrindinį dėmesį 
skirdama Maironio lyrikos, poemų, 
dramų analizei, kuri atliekama pa
gal marksistinę metodologiją.

V. Kst.



MANN MART
REALTOR R. CHOLKAN

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD—BLOOR, $15,000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 

- namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
JANE—BLOOR, $12.000 įmokėti, 9 
kambariai per 2 augštus (5 kamba
riai) pirmame ir 4 antrame augšte), 
garažas ir įvažiavimas, vandens-aly- 
vos šildymas, viena atvira skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.
JANE — ANNETTE, 
17.500 Įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
irti krautuvių ir susisiekimo.
w iNDERMERE — BLOOR,
18.000 įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4 užimti.

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

Moka

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
GUEEN ST. W. — LANSDOWNE, skubus pardavimas. Mūrinis, 6 kam
bariai, moderni virtuvė, garažas ir geras privažiavimas. Įmokėti tik 
apie $3-5.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų. Galima tuoj užimti.
BLOOR — HIGH PARK. Gražus naujos statybos namas, 7 dideli kam
bariai, dvi atskiros prausyklos, moderni virtuvė, gražus ir augštas rū
sys, platus Įvažiavimas, garažas. Graži, rami vieta, arti parko ir pože
minio. Įmokėti apie $8-10.000.

I RUSHOLME RD. — DEWSON. Originalus naujos statybos dvibutis- 
duplex, du atskiri butai po 5 kambarius. Du garažai, geras privažiavi
mas. Įmokėti apie $10.000.

i BLOOR — RUNNYMEDE. Arti krautuvių ir požeminio, 8 kambariai 
per du augštus, dvi virtuvės ir prausyklos. Didelis ir gražus kiemas, 
garažas, šoninis įvažiavimas. Namas be skolų, Įmokėti $10-15.000 ir 
10-čiai metų išmokėjimas.
JANE — ANNETTE. Gražus pastatas, keturi atskiri butai —19 kam
barių, didelės nuomos pajamos. Keturi garažai, privatus įvažiavimas. 
Geras investavimas. Įmokėti $15.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

AL G A R B E N S
REALESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

DUNDAS — RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 9 kam
bariai, 4 virtuvės, garažas, geras įvažiavimas, geras namas, rami graži 
vieta, geros pajamos. Liks viena atvira skola.
WASAGA, 40 akrų sklypas, apaugęs gražiais dideliais lapuočiais me
džiais, prie gražių krantų, gražios, didelės upės, pasakiškas vaizdas; 
kaina $200 už akrą. Galima pirkti dviem po 20 akrų. Tinkama vieta 
stovyklavimui.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 įmokėti, mūro. 11 kambarių, 4 vir
tuvės, geros pajamos, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Liks viena 
skola; kaina $30.000.
JANE — ANNETTE. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, gražių plytų, 6 
kambariai per 2 augštus, garažas. Labai švarus namas.
BLOOR — ST. GEORGE ST., $25.000 imokėti, 5 butų pastatas. Kiek
vienas butas turi po 3 miegamuosius, skubus pardavimas.

J. KUDABA
f

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-2105

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

BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui. $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmosėti, 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

už depozitus-5% 
už šėrus — 5^%

Sukaktuvinių metų pabaigos sueigoje garbės ženklais apdovanoti Toronto skautų vadovai ir rėmė
jai. Iš kairės: J. Šileika, T. Galinis, E. Pakštas, M. Valadka, M. Yčas, J. Pacevičienė, G. Tarvy
dienė, E. Simanavičienė, L. Imbrasienė, E. Stepaitienė Nuotr. B. Tarvydo
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PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Vokietijos markė - pasaulio karalienė
V. Vokietija ekonomiškai yra 

augštai pakilusi, o jos pinigai 
turi pastovu kursą- kai tuo tar
pu kitų kraštų valiutos faktino- 
ji vertė yra kritusi arba nuolat 
svyruoja. Išimties nedaro net ir 
JAV doleris, nešiojęs ilgą laiką 
viso pasaulio karūną.

Kaip V. Vokietija praturtėjo?
V. Vokietija pasiekė savo ūki

nę gerovę nuolat kylančios pra
monės dėka. Jos vystymuisi pra
džią davė Maršalo planas, pa
gal kuri V. Vokietija yra gavusi 
apie pusantro milijardo dolerių. 
Be to, po karo čia gyveno daug 
šimtų tūkstančių pabėgėlių, ga
vusių pašalpą iš užjūrio kraštų 
ne vien gaminiais, bet ir pini
gais. Jie buvo šelpiami savo gi
minių ar pažįstamų iš JAV, Ka
nados, savo tautinių bei tarp
tautinių šalpos organizacijų. Ir 
patys vokiečiai buvo panašiai 
šelpiami. Be to, buvo ir kitu 
kelių, kuriais plaukė svetimoji 
valiuta į V. Vokietiją. Visa tai 
padėjo vokiečiams kurti savo 
pramonę, plėsti ją ir eksportuo
ti jos gaminius.

Pirmaujantis eksportas
V. Vokietija eksportuoja daug 

dalykų. Kaikuriais gaminiais ji 
konkuruoja net su klasikiniais 
pramonės bei prekybos kraš
tais, kaip Britanija, JAV. Taip 
yra gal ir todėl, kad V. Vokie
tijos gaminiai pigesni už kitų 
kraštų gaminius. Mat, jos pra
monė yra daugiausia po karo 
kurta, panaudotos moderniau
sios mašinos ir kitos priemonės, 
kai kitur daug kas yra sena ar 
lopyta.

Tiesa, ir V. Vokietija įveža iš 
kitur prekių, gaminamų ir savo 
krašte. Ypač įveža daug žemės 
ūkio gaminių, vaisių ir t.t.. bet 
jos eksportas viršija importą vi
sa laiką. Neteko nugirsti nusi
skundimų. kad V. Vokietijos 
prekybos balansas rodytų kada 
nors deficitą. Todėl jos markė 
išlaikė augštą ir pastovų kursą.

Netaip jau seniai buvo paskli
dęs sandas apie markės vertės 
pakėlimą. Pasirodo, pakelti ją 
pageidavo ypač Britanija, kurios 
prekvbos balansas rodo dažnai 
deficitą. Dėlto prasidėjo masinis 
grobstymas markės ne tik sve-

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Leningrade įvyko 7 geriausių Sov. 

Sąjungos profsąjungų krepšinio tur
nyras. Turnyrą laimėjo Vilniaus Ki
birkšties krepšininkės, nepralaimėju
sios nei vienų rungtynių. Svarbiau
sia pergalė buvo prieš Sov. Sąjun
gos meisterį Rygos TTT komandą. 
Kibirkštietės laimėjo 59:53 (34:23).

Prasidėjo Sov. Sąjungos vyrų krep
šinio pirmenybės, kuriose šiais me
tais sėkmingai žaidžia Kauno Žalgi
rio krepšininkai. Iš 6 turėtų rungty
nių jie laimėjo 5 ir tik vienerias pra
laimėjo Kievo Strojiteliūi 75:81. Ko
mandai daug padeda M. Paulauskas, 
kuris anksčiau žaisdavo tik Sov. Są
jungos rinktinėje. Žalgiris dabar yra 
II vietoje.

Lietuvos jaunių stalo teniso pirme
nybės įvyko Klaipėdoje. Jaunių kla
sėje I vietą laimėjo panevėžietis P. 
Bagužis. Mergaičių I vietą laimėjo 
šaulietė B. Šidlauskaitė.

Pabaltijo ir Gudijos moksleivių 
varžybose sėkmingai pasirodė Lietu
vos boksininkai, laimėję I vietą.

Sov. Sąjungos komandinėse šach
matų varžybose malonią staigmeną 
padarė K. Kaunas, žaisdamas III len
toje, jis įveikė buvusį pasaulio meis
terį V. Smyslovą.

Vilniaus jaunieji boksininkai vie
šėjo Lenkijoje ir turėjo keletą rung- 
tinių. Pruškove jie įveikė Varšuvos 
rinktinę, Liubline — vietinę rink
tinę 7:4.

SPORTAS VISUR
Stockholme įvyko draugiškos sta

lo teniso rungtynės tarp Švedijos 
ir Čekoslovakijos. Laimėjo čekai 5:3. 
J. Stanek nugalėjo Europos meiste
rį švedą č. Johanson 2:0.

Tarptautinio šachmatų turnyro Ma 

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

tur, bet ir V. Vokietijoje.
Vakariečių solidarumas
Bonnos iniciatyva buvo susi

rinkęs “dešimties klubas”: Bel
gija, Britanija, Italija, Japoni
ja, Kanada, Olandija, Švedija, 
Šveicarija, JAV ir V. Vokietija. 
Jie ryžosi bendrom pastangom 
taisyti pašlijusius ekonominius 
reikalus. Kadangi šiuo metu į 
ūkinius sunkumus daugiausia 
yra patekusi Prancūzija, susi
rinkusieji pirmiausia ir svarstė 
jos ekonominę būklę. Buvo su
tarta: Prancūzija nuvertins sa
vo franką, o savo ūkiui sustip
rinti gaus dviejų milijardų do
lerių paskolą; V. Vokietija pa
liks senąjį markės kursą, bet 
savo eksportuojamiems gami
niams pakels muitą 4%, o im
portuojamiems — tiek pat su
mažins. Visdėlto Prancūzija sa
vo franko nenuvertino ir ėmėsi 
kitokių priemonių savo ūkiui su
stiprinti. V. Vokietija, nepaisy
dama kitokio Prancūzijos pasi
rinkto kelio, sutiko duoti savo 
paskolos dalį, pakėlė muitus 
eksportuojamiems gaminiams ir 
sumažino — importuojamiems. 
Tai sumažins V. Vokietijos eks
portą keliais milijardais, bet 
markės vertės pakėlimas būtų 
dar nuostolingesnis ne tik eko
nomiškai, bet ir politiškai.

Iš eksportinio suvaržymo yra 
išimti žemės ūkio gaminiai, ku
rie yra tvarkomi Europos Ūki
nės Bendruomenės nuostatais, ir 
taip pat amatininkų prekės.

Pasikeitus ūkio aolinkvbėms 
geresne kryptimi, galės būti pa
keista ir ši eksporto-importo 
tvarką. Bet kada ir kokia pras
me bus tai padaryta, nežinia. 
Girdėti balsų, kad užsimotiems 
klausimams išsoresti nustatytu 
priemonių neužteks. Esą neiš
vengiamai V. Vokietijos markė 
turės būti pakelta.

Pramonininkai nori konku
rencijos mažinimo. Ypač auto
mobilių pramonė bijo eksnorto 
pablogėjimo. Iki šiol pareikala
vimas jos gaminių buvo didesnis 
nei pati gamyba, nors ir pasta
roji yra vis keliama. Pabrangi
nus eksportą ir nupiginus im
portą, gali padidėti konkuren-

liorkoje nugalėtoju tapo rusas V. 
Korčnoj, surinkęs 14 taškų. Antrą 
vietą pasidalino rusas B. Spaski ir 
danas B. Larsen po 13 taškų. Pasau
lio meisteris T. Petrosian liko IV 
su 11.5 taško.

Pasaulio futbolo vicemeisteris V. 
Vokietija draugiškose rungtynėse su 
Brazilija sužaidė lygiomis 2:2.

Kiekvienos olimpijados metu į Va 
karus atbėgdavo daug gerų sporti
ninkų iš komunistinio bloko. Šį kar
tą perbėgo V. Vokietijon vengrų 
futbolininkas S. Varga. Tai vienas 
geriausių futbolininkų pasaulyje šiuo 
metu. Jis lyginamas su kitu vengru 
F. Puskas ir portugalu Euzelio. Jį 
globoja vokiečių verslininkas. Pra
ėjus vienerių metų diskvalifikacijai, 
žada įsijungti į kurį nors klubą.
VYČIO ŽINIOS

Mus sveikinusiems Kalėdų ir N. 
Metų proga nuoširdžiai dėkojame. 
Visiems Kanados lietuvių sportinin
kams, jų rėmėjams ir bičiuliams lin
kime geriausios sėkmės.

L. S. K. Vytis
G. Kerniūtė York universitete įvy

kusiose rungtynėse 100 m. plauki
me nugara laimėjo I vietą, pasiek
dama savo geriausią pasekmę 1:11,8 
sek.

Berniukai A atsarginių žaidikų 
rungtynėse pralaimėjo Aušrai 31:69. 
žaidė: Nacevičius 4, Bumelis 2, Stri
maitis 11, Laurinavičius 4, Žolpys 2, 
Akelaitis 5, Vaičiūnas 3.

Berniukai B draugiškose krepši
nio rungtynėse nugalėjo Londono 
Tauro krepšininkus 61:39. Vytyje 
žaidė: Kaknevičius 9, Deimantavi
čius 11. Ramanauskas 9, Stankus 2, 
Nacevičius 13. Užupis 12, Lorencas 
5; Taure: Chainauskas 6, Jonynas 1,

Nukelta i 9-tą p»i.

J. KAIRYS

cija. Vartotojai yra patenkinti 
šia tvarka. Jie tikisi atpiginimo 
importuotų dalykų ir kainų pa
stovumo savo krašto gami
niams.

V. Vokietijos ūkinė ekspan
sija pakėlė krašto prestižą pa
saulio akyse, neišskiriant ir ko
munistinių kraštų. Ir Maskva 
turėjo jau įsitikinti, kad V. Vo
kietija yra pajėgi konkuruoti su 
kitomis valstybėmis ir kad jos 
ūkinė ir politinė įtaka visur di
dėja. Pasirodo, Kremliaus pa
stangos izoliuoti šį kraštą nuo 
laisvojo ir komunistinio pasau
lio. parblokšti jį ekonomiškai ir 
politiškai iki šiol nuėjo niekais.

Ateitininkų žinios
Studentai ateitininkai nuoširdžiai 

dėkoja visiems lietuviams, duosniai 
parėmusiems kalėdinių giesmių gru
pę. Gaila, kad dėl blogo oro nebu
vo galima aplankyti daugiau lietuvių 
šeimų. Ypatinga padėka p.p. Pute- 
riams ir Aušrotams, leidusiem stu
dentams šiek tiek sušilti ir net pa- 
skolinusiem sausesnius drabužius.

Ideologiniai kursai “Dainavoje” 
praėjo su dideliu pasisekimu. Iš To
ronto buvo nuvykę 20 moksleivių, 4 
studentai ir kun. J. Staškevičius.

Nuoširdi padėka visiems, kurie 
paskolino automobilius torontiškių 
kelionei Dainavon. Ačiū p. Juzuko- 
niui, p. Čepui, N. Pr. Marijos sese
lėms ir Tėvams pranciškonams.

Paremkime tėvų komiteto ruošia
mą loteriją jaunimo veiklai finan
suoti. Laimėtojai paaiškės vasario 
23 d., kai įvyks ateitininkų talentų 
popietė.

Sumanymų pageidavimų ir klau
symų dėžutė yra padėta ateitininkų 
kambaryje. Tėvai prašomi savo įvai
rius pasiūlymus užrašyti ir įmesti 
dėžutėn. Tėvų susirinkimo metu bu
vo pageidavimas šią dėžutę padaryti.

Visų jaunesniųjų būrelių susirinki
mai įvyks sekmadieni, sausio 12 d. 
Globėjai prašomi pasiruošti.

Nepamirškime, kad šie metai yra 
įsijungimo metai. Iki šiol tas įsi
jungimas pas moksleivius ir studen
tus buvo sėkmingas. Tikimės, kad ne- 
pavargsime.

Skautų veikla
• Gruodžio 21 d. į skautiškas Kū

čias Prisikėlimo parodų salėje susi
rinko didelis būrys “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų skautų-čių. vadovų- 
vių ir svečių. Sueigą pradėjo vyr. 
sk. J. Čeponkutė, pakviesdama “Šat
rijos” tunto dvasios vadą kun. P. 
Ažubalį tarti žodį. Savo kalboje jis 
iškėlė kaikuriuos Kūčių aspektus ir 
rengėjoms palinkėjo tęsti pradėtą 
tradiciją. Maldą sukalbėo evangelikų 
skautų dvasios vadas kun. A. Žilins
kas. Laužomos plotkelės visų su vi
sais sudarė šeimyninę nuotaiką. 
Kanklėms palydint, sugiedota “Tyli 
naktis”. Trys skautės uždegė pen
kias žvakutes, simbolizuojančias viso 
pasaulio skautus-tes. Sugiedota “Svei
kas, Jėzau”. Ps. R. Augustinavičiūtė 
padeklamavo vakarui pritaikytą ei
lėraštį, “Šatrijos” kanklininkės pro
gramą baigė giesme “Gul šiandieną”. 
Sveikino E. Girdauskas ateitininkų 
vardu ir s. K. Batūra. Sueiga-Kūčios 
baigtos vakarine skautiška malda 
“Ateina naktis”,

• “Šatrijos” tunto vadovybė nuo
širdžiai dėkoja p. Vekterytei ir R. 
Juknevičiui už leidimą pasinaudoti 
parodų sale jų parodos metu.

• Sk. vytis Vytautas Rušas, šiais 
metais baigęs Vankuveryje anglisti
ką ir filosofiją, Kalėdų atostogas 
praleido Toronte pas savo tėvus. V. 
Rušas studijuoja toliau, siekdamas 
magistro laipsnio. Sėkmės!

• Gruodžio 23 d. Sv. Jono Kr. 
bažnyčioje įvykusiame prieškalėdinia
me jaunimo susikaupime dalyvavo 
“Šatrijos” kanklininkės, o Kalėdų 
diena 10 vai. Mišiose jos grojo gies
mes Prisikėlimo bažnyčioje.

• Gruodžio 29 d. šv. Jono Kr. 
parapijos salėje surengta jauki kalė
dinė sueiga-eglutė mažiesiems skau- 
tams-tėms. Sueigą atidarė ps. inž. G. 
šernas. Tėveliai ir svečiai su įdomu
mu sekė: deklamacijų pynę, paruoš
tą skaučių vadovių ps. M. Stanįo- 
nienės ir v. sk. B. Abromaitienės, 
gražų snaigių šokį R Kutkienės va
dovybėje, pradžiamokslius vilkiukus 
skudutininkus ir jaunąsias kankli
ninkes, vad. v. s. S. Kairiui. Po pa
sirodymų vadovai ir vadovės prave
dė lietuviškus žaidimus ir ratelius. 
Prie kavutės visi turėjo progos pa
sišnekučiuoti. Sueiga baigta vakarine 
skautų malda. C. S.

& CO. LIMITED REALTORS
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 DVIBUČIAI (dupleksai) pę 3 miegamuosius, atskiri šildymai, 
dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, virš 200 pėdų sklypai, arti 
susisiekimo.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, puikus kiemas, kurio gale 
teka upelis, daug medžių, nepertoliausiai nuo požeminio traukinio 
stoties, labai graži vieta.
KETURBUTIS, prašoma kaina tik $16.000 su nedideliu įmokėjimu, 
vandeniu - alyva šildomas, gauna netoli $6.000 metinių pajamų, nebloga 
investacija.
DĖMESIO! Apie $25.000 įmokėti, 3 krautuvės ir 6 apartamentai, vos 
keleto metų senumo, viskas išnuomota, apie $18.000 metinių pajamų, 
skubus pardavimas.
MISSISAUGA, 21 akras žemės. Niekad nevėlu per trumpą laiką pa
dvigubinti savo pinigus, beveik 10 mylių nuo miesto. Patys žinote, 
kad miestas labai greitai auga. Puiki proga!

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

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A H A Ai A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
5% už depozitus
5Vž% už šėrus

Kapitalas virš trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
nagai valdžios nnstatvfa norma — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARTŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2 000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. 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 mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) 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 6-4982

Yorkdole Shopping Centre 783-8866

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO. ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vai. veikianti greita krosnių taisvmo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE
Biudžeto ir patarnavimo planai. TJsimokėiimas 5-riems metams ir ilsiau

B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildvmo reikalais kreiptis: St Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA 
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

A.ei2iKAS alfa RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE1-6 1 65.* 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO 
———i

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

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

K. Striaupis . Res. tel. LE 6-5363

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. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė., 

Toronto 3
(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave) 

Tel. 531-1432
į VYRU IR JAUNIMO MODERNI DRA-
Į BUŽIŲ KRAUTUVĖ. PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIAUSIŲ MADŲ DRABUŽIŲ
(Mod conservative formal)

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 L t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

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

780 Queen St. W.  |
prie Gore Vale >Tel. EM. 4 |

kDT □ I 1 ——------Vestuvinės nuotraukos J
__ —— Meniškos vaikų nuotraukos Į 

-——•______________________________ Portretai ir kt. |

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

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

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

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš 

kus automobilių pataisymus.
Patepimus ir alyvos keitimui.

Prieš pirkdami vartotus 
automobilius atveskite patikrinimui 

nurodysime visus trūkumus 
ir duosime patarimus.

Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

Turime naujus iliustruotus kata
logus, kuriuose yra smulkus apra- 

kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus, 

už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių specialiose doleri
nėse krautuvėse.

Sav. R. Stasiulis

B

BALTIC MOVERS 
VISŲ RUSIŲ 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

MALDAKNYGĖS Į LENKIJĄ
“TŽ” 1968. XII. 5 KJZ pasakoja, 

esą nusiskundimai, kad lietuviškos 
maldaknygės, kaikieno siųstos į Len
kiją, nenuėjo, nėra pagrįsti. Atsar
giai! Ten kažin kas darosi, kas tik 
jiems tinoma. KJZ esąs gavęs daug 
lietuviškų knygų ir dvasinio turinio, 
ir net periodinių leidinių. O mano 
paties siuntiniai į Lenkiją štai kaip 
nuėjo (visi raštai lietuviški): 1. Nau
jąjį Testamentą ir porą lietuviškų 
maldaknygių adresatas gavo; 2. “Lie
tuvių Dienų” ir “Tėviškės Žiburių” 
adresatas negavo; 3. keturių lietu
vaičių maldaknygę adresatas gavo; 4. 
iš siuntinio, kuriame buvo vaistai, 
pora maldaknygių ir keturių lietu
vaičių maldaknygė, vaistus ir malda
knyges gavo, o keturių lietuvaičių 
maldaknygės negavo: siuntinį atida
rė pašte prie gavėjo ir tos malda
knygės ten nebuvo. Kur ji, jeigu aš 
ją įdėjau? Galima tai suprasti tik 
taip: daromas slaptas siuntinių tikri
nimas ir kaikas išimama, o gavėjui 
apie tai nepasakoma. Su iš čia siun
čiama siuntinio turinio deklaracija, 
matyt, nesiskaitoma. Kaip kitaip su
prasti? Šie keturi siuntimai rodo, kad 
ten kažin kodėl reguliarumo neprisi
laikoma. Todėl niekas čia tegul ir 
netvirtina, kad į Lenkiją nueina vis
kas. J. D.

ATŽYMĖJIMAS
St. Catharines padangėje reiškia

si girtinas paprotys atžymėti veiklai 
pasišventusius žmones. Neretas pas 
mus jau turi medalį, ženklą, pažymė
jimą. Tai labai gerai. Tik labai jaut
rus dalykas — kas tų atžymėjimų 
vertas, kas ne? Kol kas tas įverti
nimas nėra be kritikos. Yra juk žmo
nių, kurie neprasikiša darbe, bet dir
ba pagrindinai, tyliai ir pastoviai. 
Dar nėra pagerbtas ar atžymėtas nei 
vienas kurios nors organizacijos įstei
gėjas ir jos stipriausias palaikyto
jas. Tuo tarpu jos nariai dalosi ženk
lais, žinoma, irgi užtarnautai. Paga
liau reta organizacija pas mus gali 
išsilaikyti be visų lietuvių paramos 
ir pagalbos. Tad kaip su tais rėmė
jais? ženklų ir medalių silpna pusė 
yra ta. kad jie be jokio reikalo at
skiria vienus nuo kitų, neretai ir 
vertesnių atžymėjimams gauti už 
tuos, kurie juos gauna. Kor.

VEIKĖJŲ PAKAITAI
Vis daugiau ir daugiau lietuvių 

veikėjų išeina iš aktyvaus darbo: 
vieni miršta, kiti pavargsta-pasensta. 
Darbai turi būti tęsiami. Užtat vei
kėjai turi būti iš anksto paruošiami 
iš jaunosios kartos. Tai turi būti da
roma planingai. Siame kontinente 
taip daro politinės partijos. Mūsų

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

du karo. A. Gromyko viešnagė, 
matyt, turėjo tikslą atvėsinti 
įkaitusias arabų nuotaikas Egip
te. A. Gromyko palydovų tarpe 
buvo jo pavaduotojas V. Semio- 
novas, kuris Niujorke turėjo 
slaptus pasitarimus su Izraelio 
ambasadorium Jungtinėse Tau
tose J. Tekoah.

Į Rytų Vokietiją pabėgo ato
minės fizikos dr. P. Moebius, 
dirbęs Karlsruhe miesto teorinės 
fizikos institute. Atominės fizi
kos srityje jam yra tekę dirbti 
Vienoje’ Kopenhagoje ir Šve
dijos mieste Lund. R. Vokieti
jos žinių agentūros pranešimu, 
pabėgimo priežastis yra baimė, 
kad V. Vokietijos mokslininkai 
gali būti priversti gaminti ato
minius ginklus. Toks propagan
dinis pabėgimo aiškinimas, žino
ma, neturi jokios vertės. Dr. P. 
Moebius greičiausiai bus Įsivė
lęs į špionažą sovietų naudai.

Komunistinė Kinija susprog
dino erdvėse vandenilio bombą. 
Amerikiečių duomenimis, išban
dytoji bomba buvo trijų mega
tonų (3 miliionų tonų dinamito) 
stinrumo. Paskutini vandenilio 
bombos bandymą kiniečiai atli
ko 1967 m. gruodžio 24 d. Ka
dangi amerikiečių instrumentai 
tai bombai tesuteikė 20.000 tonų 
sprogimo jėgą, buvo padaryta iš
vada, kad numatytasis bandymas 
nenavyko — sorogo tik vandeni
lio bombos užtaisas.

Lenkijos kompartija atleido iš 
pareigų užsienio reikalų min. A. 
Ranackį ir jo vieton paskyrė S. 

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

lietuviškas organizacijos irgi turėtų 
šiuo keliu eiti. Esamos organizaci
jų valdybos turėtų pasikviesti iš jau
nųjų tarpo provizorinę pavaduotojų 
valdybą, kuri pavaduotų kartais ku
rį nors valdybos narį, atliktų atski
rus darbus. Pradžioje nebūtinai jie 
turėtų visuose susirinkimuose daly
vauti. Jie būtų tik stebėtojai ir at
skirų darbų atlikėjai. Kuriems tai 
bus prie širdies, įsitrauks į veiki
mą, kuriems ne — nubyrės. Pava- 
duotojai-pakaitai reikalingi visur: 
bažnyčioje, mokykloje, organizacijo
se. Ypač vadovaua j antis personalas, 
spaudos žmonės turi prisiauginti nau
jų jėgų. “Nepamainomų” senų vei
kėjų perilgas pasilikimas vadovavi
mo darbe yra tremtyje žalingas or
ganizacijos ateities veiklai. Kai at
siranda jaunas pakaitas, senieji tu
ri trauktis iš vadovaujamų pareigų.

Dažnai į visuomeninę veiklą yra 
įtraukiami akademikai, profesijona- 
lai, gydytojai, inžinieriai ir kt., ta
čiau nevisiems sekasi. Daug jų iškrin
ta dėl nesugebėjimo šioje srityje 
dirbti — atsiranda bereikalingi kon
fliktai ir pan. Taigi, reikia visose pa
reigose ne tik mokslo, bet ir paty
rimo. 4 J. Karka

KITATAUČIŲ SPAUDA
A. a. kun. L. Jankaus pastangomis 

Sibiro lietuvaičių maldaknygė “Ma
rija, gelbėk mus” išversta į 12 kal
bų ir gan plačiai paskleista katali
kiškame pasaulyje. Bet dar yra mi
lijonai katalikų, kalbančių įvairio
mis kalbomis, kurie dar niekad ir 
nieko negirdėjo apie kančią Bažny
čios ir žmogaus pavergtoje Lietuvo
je ir kitur.

Mes labai nudžiungame pamatę 
mums palankų žodį svetimtaučių ka
talikiškoje spaudoje ir dar svetimtau
čių parašytą. Ar mūsų dvasiški j a ne
gali įsiterpti į kitataučių religinę 
spaudą su mūsų skundu bent tam 
tikrų įvykių progomis? Ar mūsų dva
siškiai negali pasiųsti Afrikos, Azi
jos, P. Amerikos ir kitų kraštų ti
kintiesiems tam tikrus raštus bent 
mūsų tautinių švenčių proga? Juk 
mūsų dvasiškiai yra apjungti savo 
organizacijoj Kunigų Vienybėj. Vei
kiant organizuotai gaunami daug ge
resni rezultatai.

Jau pasigirdo balsas, jog mūsų 
jaunimas ateinančiais metais rengia 
žygį į Romą pas popiežių. Kiekvieno 
lietuvio pareiga tą jų žygį paremti, 
nes tai būtų dar vienas narelis mū
sų kovos grandinėje už Lietuvos lais
vę. Bet gal mūsų dvasiškija čia būtų 
jiems didžiausias ramstis jų užsimo
jime.

A. Lukas

Jedrychovskį, kuris karo metais 
Sovietų Sąjungoje buvo įsteigęs 
Lenkų Patriotų Sąjungą. A. Ra- 
packis užsienio reikalų ministe
rijai vadovavo nuo 1956 m. Ofi 
cialia atleidimo priežastimi skel
biama jo pašlijusi sveikata, ta
čiau galėjo būti Įvelti ir politi
niai motyvai. Spėjama, jog A. 
Rapackis nerodė didelio entu
ziazmo Sovietų Sąjungos ir jos 
satelitų invazijai į Čekoslovaki
ją. Jis taipgi turėjo drąsos gin
ti iš pareigų atleistus savo pa
galbininkus, kai 1968 m. pava
sari buvo prasidėję studentų 
maištai.
KANADOS ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psl. 
riausybės finansų min. E. Ben- 
sonas ne tik atmetė šiuos rei
kalavimus, bet ir griežtai pa
smerkė provincijų deficitinį pla
navimą. Daugiausia karčių žo
džių teko Ontario provincijai, 
kuri jau eilę metų neįstengia 
subalansuoti biudžeto, nors yra 
turtingiausia Kanados provin- 
iija.

Kanados Bankas prieš Kalė
das pakėlė palūkanas bankams 
teikiamoms paskoloms iki 6,5%, 
siekdamas užkirsti kelią inflia
cijai. 1968 m. pradžioje už pa 
skolas buvo imama 7,5%, o 6% 
buvo įvesti rugpjūčio 30 d. Ka
nados prekybinis balansas per 
1968 m. vienuolika mėnesių da
vė $1.082.000.000 pelno, pra
lenkdamas 1967 m. tą patį lai
kotarpį net 250%.

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AND REAL ESTATE

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT. 

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

draudimo įstaigra
DŪDA

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

769 - 4612 
769-4131

SPORTAS
(Atkelto Lš Bto psL)

Kairys 4, Barkauskas 11, švilpa 16, 
Zabulionis 2, Misius L Vyčio koman
doje geriausiai žaidė jauniausias žai
dėjas J. Užupis.

Ateinančios rungtynės. Jauniai A 
žais sekmadienį 2 v. Prisikėlimo sa
lėje B-C lygos pirmenybių rungtynes 
su Tridents, šį savaitgalį numatoma 
vėl pakviesti Hamiltono Kovą lietu
viškoms pirmenybėms. Mergaičių pir
menybių tvarkaraštis dar nenuma
tytas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šį sekmadienį, 12.30 v., vyrai žai

džia su Tridents.
Kanados Liet Krepšinio Lygos 

rungtynėse 1968 m. gruodžio 29, Auš
ros jauniai A nugalėjo Londono Tau
rą 70:41 ir C klasės rungtynėse Auš
ra I, po žaidimo lygiomis pirmame 
puslaikyje (14:14), pralaimėjo Auš
rai IĮ 41:18. Žaidė: Jr. A komando
je — Rautinš 20, Vaškevičius 7, Si
monaitis 2, Plačiakis 5, Misevičius 8, 
Tamošiūnas 7, Juzėnas 15, Kaknevi
čius 4, Kareckas 2; Jr. C I — D. Si
monaitis 4, Kiškūnas 2, Salvaitis 2, 
Jurevičius 2, Paškauskas, A. Gata- 
veckas 8, J. činčius; Jr. C II — S. 
Didžbalis 12, A. Grigonis 8, M. Ado
maitis 19, E. Miniota 1, V. Miniota
l, A. Kaknevičius.

Aušros stalo teniso turnyre 1968
m. gruodžio 22 d. varžėsi 14 žaidė
jų: 5 A klasėje ir 9 B klasėje. A 
klasės nugalėtoju liko O. Rautinš, o 
B — 10 metų Paulius Klevinas. Se
kantis turnyras numatomas per Ve
lykų atostogas.

C klasės krepšininkai turėjo kalė
dinę išvyką į Lake Simcoe. Gili pa
dėka “Mercury Lodge” savininkams 
p.p. Krilavičiams už nuoširdų pri
ėmimą ir globą.

OAKVILLE, Ont.
SUSIRINKIMAS. KLB Oakville 

apylinkės valdyba 1969 m. sausio 11 
d., 5 v. p.p., šaukia visuotinį, metinį 
apylinkės narių susirinkimą. Darbo
tvarkė: 1. susirinkimo atidarymas, 2. 
pirmininko ir sekretoriaus kvietimas, 
3. praeito susirinkimo protokolo skai
tymas bei priėmimas, 4. valdybos 
pirmininko, sekretoriaus, iždininko, 
nario kultūros ir parengimų reika
lams, revizijos komisijos pranešimai 
ir diskusijos, 5. valdybas ir revizi
jos komisijos sekantiems metams rin
kimas, 6. einamieji reikalai ir su
manymai. Susirinkimas įvyks p.p. Z. 
ir A. Vaičeliūnų namuose, 421 St. 
Augustin Dr., Oakvillėje. Skelbiamu 
laiku nesusirinkus dalyvių skaičiui, 
už valandos, t. y. 6 v., įvyks kitas su
sirinkimas toje pat vietoje ir bus tei
sėtas betkuriam dalyvių skaičiui 
esant. Valdyba kviečia visus Gakvi- 
lėje ir apylinkėje gyvenančius daly
vauti. Po susirinkimo — laisvas pa
šnekesys. Apylinkės valdyba

Delhi - Tillsonburg
K. L. KATALIKIŲ MOTERŲ 

DRAUGIJOS Delhi skyrius atšventė 
tikrai nepaprastu būdu savo šventę: 
po įprastinių skanių pietų, pagamin
tų pirmininkės ir valdybos, tautie
čiai turėjo progas pasiklausyti Ire
nos Kairienės paskaitas apie gera 
skonį moterų apsirengime bei buto 
apstatyme. Po paskaitos Toronto 
“Rambyno” skautų skudutininkų gru
pė pagrojo keletą dalykėlių. Stp. Kai
rys papasakojo apie skudučių istori
ją bei aiškino pagrotus dalykus, pats 
vadovaudamas ir pūsdamas skudu
čiais. Tai sukėlė nepaprastą susido
mėjimą. Didokas būrys berniukų ir 
mergaičių susirinko klebonijoj pa
bandyti groti skudučiais. Stp. Kai
rys rodė ir aiškino, kaip reikia jais 
pūsti, net kleboną suviliodamas da
lyvauti. Visi skirstėsi namo labai pa
kilioje nuotaikoje, tikėdamiesi, kad 
ir Delhi turės skudutininkų orkest
rėlį, nes Stp. Kairys paliko keletą 
skudučių. Dabar laukiama gaidų, nes 
norinčių skudučiuoti yra. Delhi ir 
apylinkės lietuviai dėkingi K. L. K. 
Moterų Dr-jos Delhi skyriaus valdy
bai už suorganizavimą tokios gražios 
popietės, o p. Kairiams ir “Ramby
no” tunto skudutininkams už dalyva
vimą.

A. A. PETRONĖLĖS GURKLIE 
NĖS mirties metinių proga jos vy
ras užprašė Mišias, kuriose dalyvavo 
pilnutėlė bažnyčia žmonių. Po pamal
dų pašventintas velionei paminklas 
Tillsonburgo kapinėse. Mill Manor 
restorane dalyviai buvo pavaišinti 
pietumis. Gausus dalyvavimas rodė, 
kad p. Gurkliai moka sugyventi su 
žmonėmis ir turi daug bičiulių. V.J.

,.Betą proga
Pasibaigus karui, užėjo žmo

gus i seną popieriaus sandėlį, 
surado ten daugybę 1942 m. ka
lendorių ir nupirko net milijo
ną egzempliorių po vieną cen
tą. Kai jis apmokėjo, pardavė
jas paklausė:

— Ką gi tu su jais darysi?
— Jeigu kada nors vėl ateis 

1942 metai, tai, broleli, aš tada 
pasidarysiu turtuoliu.

ŠYPSENOS
Optimisto aptarimai darbas?

1784 m. Volteras optimistą 
aptarė taip: “Tai beprotis, kuris 
Įsitikinęs, kad viskas teisinga, 
kai iš tiesų viskas yra klaidin
ga.” 1858 m. Artemus Ward: 
“Optimistas yra tas, kuriam vis- 
tiek, kas kur beatsitiktų, jei tik 
ne jam.” 1900 m. Finley Peter 
Dunne: “Optimistas yra 85 me
tų vyras, kuris veda ir dar jieš- 
ko namu apsigyventi arčiau mo
kyklos.”

Darbas ir baimė
— Ar,teisybė, kad nuogąsta

vimas — nuolatinė baimė nu
varo į kapus daugiau žmonių nei

WINNIPEG, MAN.
KLB WINNIPEG© APYLINKĖ 

šaukia metinį narių susirinkimą 1969 
m. sausio 5 d. lietuvių parapijos sa
lėje tuoj po 11 vai. pamaldų. Darbo
tvarkė: 1. atidarymas, 2. prezidiumo 
sudarymas, 3. pereito susirinkimo 
protokolo skaitymas, 4. valdybos pra

Fort William - Port Arthur, Ont.
MŪSŲ DIDYSIS PROJEKTAS jau 

pradeda judėti. Esame minėję “TŽ”, 
kad gavome sklypą 16.000 kv. pėdų 
tarp italų ir vokiečių. Architektas 
dr. A. Kulpavičius paruošė planus. 
Mes juos savo apylinkės lietuvių su
sirinkime priėmėm ir įteikėm vyr. 
organizacinei iniciatorių vadovybei, 
kuri perdavė miesto savivaldybei. Vi
si yra sužavėti ir sako, tai esąs me
niškiausias projektas. Tikimės, kad 
visos Kanados lietuviai padės jį įvyk
dyti. Jau labai didelę auką padarė 
archit. dr. A. Kulpavičius. Žinovų 
nuomone, tokio projekto padarymas 
kainuotų apie $3.000, o jis mums pa
darė nemokamai ir pareiškė: “Jeigu 
jūsų grupelė žmonių ryžtasi tokiam 
dideliam dalykui, tai mano darbas 
bus nemokamas.” Norime įvykdyti 
gerą projektą, kad išliktų šimtme
čiams. Menkas dalykas nepateisins 
įdėto darbo nei lėšų. Dabar lėšų tel
kimo reikalas yra labai aktualus. 
Tam reikalui platiname loterijos bi
lietus. Traukimas bus 1969 m. kovo

D R. E. ZUBRIENE

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIULIONYTĖ

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

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE. 

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas 

749 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 543-33ų0
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

dr s*. i žm, i
N AMŲ.AUTOMOBILE 
KOMERCINIŲ IR KITI

Puikus verslas
Vasarą, kai užeina karščiai ir 

žmonės pradeda atostogas, kny
gų leidyklų sandėliuose knygas 
pradeda apgulti dulkės. Tada ir 
leidėjai sulėtina darbą. Leidėją 
O’Connor tokiu tuščiu metu kaž
kas paklausė:

— Kaip eina verslas?
— Puikiai, — atsakė leidėjas, 

— Mūsų katė knygių sandėlyje 
vakar pagavo keturias peles.

Savaime aišku, kad taip, 
nes pasauly yra daugiau žmonių 
nuogąstaujančių, negu dirban
čių. Todėl jų daugiau ir mirš
ta...

Maskvos radijui
Kanadietis klausia Maskvos 

radijo stotį:
— Esu hipis; nesiskuta, nesi

prausta, be apatinių baltinių, 
demonstruoju prie JAV atsto
vybių, nedirbu kapitalistams. Ar 
galiu būti komunistu?

Atsakymas:
— Jeigu draugas dar ir alka

nas, tai gali. Parinko Pr. Al.

nešimai: pirmininko, iždininko, Tau
tos Fondo įgaliotinio, 5. revizijos ko
misijos pranešimas, 6. Bąltiečių Fe
deracijos atstovo pranešimas, 7. dis
kusijos, 8. rinkimai: valdybos ir re
vizijos komisijos. Prašome visus da
lyvauti. Vaidyba.

15 d. Taip pat ruošiame aukų lapus. 
Kiekviena, kad ir maža, auka lau
kiama. Jau yra aukoję pagal sąrašą 
vyrai, dirbantieji miške. Pirmasis 
aukojo mokyt. K. Mikšys Hamiltone 
$10. Didelė ir nuoširdi padėka ar
chitektui dr. A. Kulpavičiui.

GAVOME PRANEŠIMĄ iš miesto 
valdybos, kad planas, paruoštas ar
chitekto dr. A. Kulpavičiaus, yra pri
imtas “labai šiltai”. Jie visi yra su
žavėti projekto meniškumu. Jam 
įvykdyti reikės daug darbo ir lėšų. 
Bet tai bus darbas-kūrinys, kuris by
los per šimtmečius apie Lietuvą ir 
lietuvius. Tikimės visų Kanados lie
tuvių paramos. Mes esame maži, bet 
lietuvis yra dvasios galiūnas. Vieny
bėje galybė — įvykdysime ir šį pro
jektą. Jo įvykdymui jau aukojo $20: 
agr. Vladas Žemaitis; po $10: J. 
Kriščiūnas, J. Karlson, K. Jakis, K. 
Mikšys; po $5: Diglys, Dikinis, Nat- 
kus, Puida, Paukštys, Galiauskas, J. 
Oscila, J. Pargauskas, E. J.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, UL. D. 
'lamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su- 
jarymas, mortgičial; sutartys, tes

tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštos. flėlHncs iš H ©word Park Avenue)Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v^. iki 1 Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.p.p. išskyrus treciadien. it sekmadienius.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS
L.LUNSK Y, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu
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______ _ par. žinias
— Su geriausiais linkėjimais ir 

lūkesčiais, prašant Augščiausiojo pa-

Prisikėlimo par. žinios
— Visiems laimingų, sėkmingų ir 

malonių pilnų naujų metų!
— 1966 m. gruodžio 31 d. palaido-

Kazi-
giliai

Medžiotojų ir žūklautojų
klubo "Tauras

OS MONTREAL

masis. Rytinės pamaldos įprasta tvar
ka, o vakare — 7.30 vai. Po anks
tyvųjų pamaldų lankomi ligoniai.

— Gruodžio 31 d. iš parapijos baž- das ir N. Metus, nuoširdžiai dėkoja- 
nyčios liet, kapinėse palaidotas a.a. 
Vincentas Cekavičius. Velionies žmo
nai ir dukrelėms gili užuojauta.

— Gražių kalėdinių giesmių re
pertuarą atliko parapijos choras, va
dovaujamas muz. S. Gailevičiaus, ir 
jaunimo choras, vad. sol. Vac. Ve- 
rikaičio.

— Gimnazistinio amžiaus jaunimui 
Kalėdų išvakarėse įvyko susitelki
mas. Dalyvavo apie 40 jaunuolių. 
Vadovavo kun. J. Staškevičius, tal
kinamas kun. Ambrozijaus Prakapo 
ir sesers Ignės. Pamaldų metu kank
lėmis kalėdines giesmes grojo “Šat
rijos” skaučių tunto kanklininkės, 
vadovaujamos S. Kairio. Po Mišių vi
siems dalyviams buvo surengta ka
vutė. Vaišių parengimu rūpinosi par. 
tarybos narė — S. Pacevičienė.

— Toronto arkivyskupijos kancle
ris prel. Tomas B. Fulton pakeltas 
vyskupu ir paskirtas Toronto arki
vyskupo padėjėju. Sveikiname nau
jąjį Ganytoją.

— Sį sekmadienį 11 vai. pamal
dos už a.a. Mykolą Gvildį; užprašė 
velionies bičiuliai vietoje gėlių.

— Sutuokta: Gediminas Jočys ir 
Dalia Sakevičiūtė.

Kapinių koplyčios gelžbetonio 
darbai išorinių sienų užbaigti. 
Laisvės paminklo darbas įpusė 
tas. Tariamasi dėl paminklo vit
ražo. Jo dydis — 10 pėdų plo
čio ir 13 pėdų augščio. Koply
čios statybai aukojo: $200 dr. A. 
Saikus; $100 A. Bartininkaitis; 
po $50 aukojo: inž. L. Balsys, 
inž. P. Lelis, A. Rekštys, L. A. 
Stadis, A. Sirutis ir S. Teišers-

mietas Vabalas. Artimuosius 
užjaučiame.

— Iškilmingai atšventus šv. Kalė- TRADICINIS BALIUS

Mirusieji. N. Metų išvakarėse 
lietuvių kapinėse palaidotas a.a. 
Kazimieras Vabalas, 63 m. am
žiaus, miręs staiga širdies smū
giu. Velionis iki pat mirties dir
bo Sunnybrook ligoninėje. Ve
lionis buvo kilęs nuo šakių. Jo 
šeima likusi Lietuvoje. — A.a. 
Vincentas Cekavičius, 51 m. mi
rė šv. Juozapo ligoninėje. Ve
lionis sirgo ilgesnį laiką. Palai
dotas iš Šv. Jono Kr. par. baž
nyčios. Kilęs iš Garliavos. Pali
ko žmoną ir dvi dukreles.

AUKOS' JUNGTINIO FINANSŲ 
KOMITETO KANADOJE REIKA
LAMS. Tautos Fondo Toronto sky
riaus valdyba 1968 m. pagal aukų la
pus surinko $225,90. Aukojo $25 —
J. Tumosa; $20 — dr. A. Dikson; 
$15 — dr. J. Urbaitis, $10 — dr. M. 
Arštikaitytė, inž. E. Bubelis, P. Da- 
linda, inž. A. Ketvirtis inž. J. Kuli
kauskas, inž. P. Lelis, dr. V. J. Mei- 
luvienė, Br. Sergantis, inž. St. Šim
kus, B. Urbonavičius, inž. V. Ūsas, 
$5 — inž. M. Gvildys, dr. S. Janušo- 
nienė, D. Kazlauskas, V. Kerulis, 
archit. dr. A. Kulpavičius, A. Mor- 
kis, archit. V. Petrulis, inž. V. Pšez- 
dieckis, V. Rušas, J. Sinkevičius, inž. 
V. Stukas, A. Šmigelskis; $4 — dr. 
Galiauskienė; $2 — G. Balsienė, inž.
K. V. Balsys, p. Kryževičienė, L. 
Murauskas, inž. R. Paškauskas. To
ronto lietuvių šeštadieninės mokyk
los mokiniai, tarpininkaujant mo
kyklos vedėjui J. Andruliui, suauko
jo $16,90. Reiškiame padėką Valdyba 
Pastaba. L. L. Einikiai, M. Jokuby- 
nas ir S. Kviecinskas per 1968 m. 
Vasario 16 minėjimą aukojo po $2, 
bet per klaidą buvo paskelbta po $1. 
(Žiūr. “TŽ” 1968. III. 7). Atsipra
šome.

me parapiją ir vienuolyną aplankiu- 
siems, sveikinusiems ir apdovanoju
siems. Ypač didelė' padėka tiems, 
kurie prisidėjo prie iškilmių bažny
čioje: T. A Simanavičiui, OFM, soL 
J. Liustikaitei, smuik. S. Kairiui, su
augusių, studentų ir vaikų chorams 
bei jų vadovui kun. Br. Jurkšui, 
“Šatrijos” tunto skautėm kanklinin
kėm, bažnyčios puošėjams-oms, šei
mininkėms ir visiems kuo nors pri- 
sidėjusiems.

— Dėkojame visiems, ypač orga
nizacijų atstovams, švenčių proga pa
dėjusioms aplankyti ligonius ir var- 
gan patekusius.

— Pamaldos N. Metų dieną — 
sekmadienio tvarka.

— Mišios: N. Metų d„ 9 v. — už 
a.a. J. Čapliką, užpr. J. J. Šarūnų; 
penktad., 7.30 v.v. — už a.a. P. But
rimienę; šeštad., 7 v. — už a.a. Pet
ro ir Agnietės vėles, užpr. p. Žakie
nės; 8.30 v. — už a.a. M. Tamošai
tienę, užpr. J. B. Stankaičių; 9 v.
— už a.a. A. Giniotį, užpr. L. M. Raz- 
gaičių.

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

— Tretininkų mėn. susirinkimas
— šį sekmad. po paskutinių Mišių 
bažnyčioje. Mišios kongreg. intencija
— 9 v.

—Šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios, išpažintys ir Komuni
ja — 7, 7.30, 8 v. ryto ir 7.30 v. 
vak. Ligoniai aprūpinami iš anksto 
susitarus.

— Lankomos šeimos anksčiau 
skelbtose, bet dar neaplankytose 
gatvėse.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikučiams bei re
ligijos pamokas gimnazistams vėl re
guliariai prasideda nuo šio sekma
dienio.

— Pensininkų laisvavakaris — sau
sio 7, antradienį, 6.30 v.v. parodų 
salėje. Kviečiame gausiai susirinkti 
ir pasidalinti pr. švenčių įspūdžiais.

— Katalikių moterų dr-jos visuoti
nis metinis susirinkimas ir valdybos 
rinkimai — sekmadienį, sausio 12. 
Pr. mėnesiniame susirinkime buvo 
sudaryta komisija kandidatėms į nau
ją valdybą surasti.

— Parapijos visuotinis metinis su
sirinkimas — vasario 2 d.

— Sutuokta Stefa Vėlyvytė ir 
Paulius Fehn.

— Pakrikštyta: James ir Irenos 
Woodham dukrelė Anelė Thaoma- 
then, Algio ir Rozinos Venslovaičių 
dukrelė Diana Justina, Teodoro ir 
Birutės Stanulių dukrelė Loreta An
gelė, Stasio ir Rūtos Bekerių sūnus 
Paulius Aleksandras.

Prisikėlimo parapijos banke
lis, remdamas kultūrinę lietuvių 
veiklą, neužmiršo ir spaudos — 
paskyrė “T. Žiburiams” $50, ry
šium su laikraščio teikiamais 
patarnavimais. Leidėjai nuošir
džiai dėkoja už paramą.

Kalėdų ir N. Metų proga “T. 
ž.” redakcija ir administracija 
gavo daug sveikinimų iš skai
tytojų. Visiems nuoširdžiai dė
kojame už dėmesį ir linkime ge
riausios sėkmės naujaisiais me
tais.

SAUSIO 11, ŠEŠTADIENĮ, 6.00 VAU VAKARO
PRISIKĖLIMO SALĖJE, 1021 COLLEGE ST.

* Žvėrienos vakarienė

* D’Amico orkestras
Atsigaivinimas su draugais
Įėjimas $2.50

Numeruoti bilietai pas K. Budrevičių. Tel. 535-9755; arba prie įėjimo.

KLB Šalpos Fondui pravedus 
rinkliavą Vasario f 6 gimnazijai 
paremti, gruodžio 15 d. buvo su
rinkta aukų: prie Prisikėlimo 
par. bažnyčios — $200.45, Šv. 
Jono Kr. — $75.05, lietuvių 
evangelikų — $25.70; iš KLK 
Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. par. 
skyriaus gauta $10. Iš viso — 
$311.20. Šalpos Fondo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja gerbiamiems 
parapijų klebonams už leidimą 
rinkti aukas ir visiems aukoju
siems.

Tautinių grupių konferencijos 
proga dienraštis “The Tele
gram” 1968 m. gruodžio 17 d. 
laidoje atspausdino vedamąjį. 
Jame konstatuojama, kad tauti
nės grupės, šalia anglų ir pran
cūzų, yra užmirštamos, kad jų 
įnašas į Kanados gyvenimą ig
noruojamas. Visdėlto dienraštis 
yra linkęs manyti, kad tautinės 
grupės Kanadoje gali ir toliau 
laisvai rūpintis savo kultūra, ta
čiau savo jėgomis bei lėšomis.

Mokyt. Dalia Sakevičiūtė ir 
dantų gyd. Gediminas Jočys su
situokė 1968 m. gruodžio 28 d. 
Šv. Jono Kr. šventovėje. Sutuok
tuvių apeigas atliko ir atitinka
mą žodį tarė kun. J. Sakevičius, 
MIC, iš Čikagos. Vargonininka
vo J. Govėdas, smuiku grojo S. 
Kairys. Vestuvinė puota įvyko 
“Inn on the Park”. Iškilmės pro
ga kalbas pasakė: kun. P. Ažu
balis, dr. Z. Danilevičius iš Či
kagos, jaunojo tėvas P. Jočys, 
jaunosios tėvas A. Sakevičius- 
Sakus ir pagaliau pats jaunave
dys Gediminas. Pokylio pranešė
ju buvo Vyt. Jočys, Gedimino 
brolis. Gediminas yra baigęs Ha- 
lifakso universitete odontologi
ją ir šiuo metu gilina studijas 
Toronto universitete kaip N. 
Škotijos provincinės valdžios 
stipendininkas. Jo tėvas Petras 
Jočys dabar gyvena JAV kaip 
pensininkas. Lietuvoje jis yra 
buvęs seimo nariu, Darbo Fede
racijos veikėju, vėliau —- tei
sėju Utenoje. — Tą patį šešta
dienį ištekėjo ir šios torontie- 
tės: Ina Balčiūnaitė, Stefa Vė
lyvytė ir ž. Baranauskaitė. Pasta
rosios sutuoktuvės įvyko Pary
žiuje. kur nuskrido dalyvauti ir 
jos tėvai.

“Tėvynės Prisiminimų” radijo 
programos 18-tosios metinės bus 
paminėtos specialiu vakaru su 
koncertine programa sausio 18, 
šeštadienį, Prisikėlimo salėje.

Brangiam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, mielą bičiulį

VIKTORĄ STAŠKONĄ gilaus skausmo valandoje nuo

SIUNTINIAI 1 
LIETUVĄ IR KITUR

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

širdžiai užjaučiame —

M. B. Švilpos

JONUI STANKŪNUI mirus Lietuvoje, 

sūnų VIKTORĄ nuoširdžiai užjaučiame —

Lietuviškos muzikos plokštelės, 
rašomosios mašinėlės su lietuviš
ku raidynu, odiniai albumai do* 
vonoms ir kf. odos išdirbiniai.

Sault Ste Marie apylinkės valdyba ir bendruomenė

Tėvui J. SAVICKUI Lietuvoje mirus,
Parduodamas 

nepasterizuotas 
medus

IS NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

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

dukrai AUDRONEI SAVICKAITEI-KAZANAVIČIENEI

ir jos vyrui ANTANUI gilią užuojautą reiškia —

I. M. Pranevičioi S. J. Beržinskai

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

v

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. ir V. IVANAUSKAI

BARONESSA
BEAUTY SALON

TEL 762-42522265 BLOOR ST. W.
(kampos Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė < 

oajuftAA * e ♦

; Metinis spaudos balius, ren
giamas “Tėviškės Žiburių”, bus 

• vasario 8 d. Prisikėlimo salėse.
Dr. H. Nagys ir V. žižys, “Ne

priklausomos Lietuvos” vyr. re
daktorius ir pavaduotojas, pra
ėjusį savaitgalį lankėsi Toronte 
savo redaguojamo savaitraščio 
reikalais. Ta proga jiedu aplan
kė “TŽ” redakciją ir spaustuvę.

Prof. A. Ramūnas, Otavos 
universiteto pedagogikos fakul
teto vicedekanas ir lyginamosios 
pedagogikos centro direktorius, 
atostogų proga lankėsi Toronte. 
Prieš pat šventes išėjo iš spau
dos stambus jo veikalas anglų 
kalba “Development of the 
Whole Man Through Physical 
Education”. Veikalą išleido Ota
vos universitetas.

Anicetas Zalagėnas, Royal 
York viešbučio virtuvės šefas, 
1968 m. gruodžio 26 d. per te
levizijos 9 kanalą buvo kores
pondento paklaustas: ką galima 
padaryti su likusiu nuo švenčių 
kalakuto kepsniu? A. Zalagėnas 
iš savo darbovietės pademonst
ravo įvairių patiekalų paruošimą 
ir davė gerų patarimų. Trans
liacija buvo matoma du kartus 
Toronto miesto žinių metu.

Jurgis Dubauskas, Bronės ir 
Jono Morkūnų sūnus, susižieda
vo su Elaine Taylor. Jungtuvės 
numatytos 1969 m. balandžio 
mėn.

"Tėv. Žiburiams” 
aukpjo

Rėmėjo prenumeratą po $10 
trejus metus atsiuntė St. Dargis; 
$10: B. Augaitis, A. Pauliukonienė, 
M. Kizis, dr. M. J. Arštikaitytė, A. 
Dudaravičius, K. Šimbelis, V. Juo
delis, S. Paketūras; $9: J. Girevičius; 
po $5: V. Zujus, St. Slavinskienė; po 
$4: J. Bellis, V. Stuikys, Pr. Šeirys, 
Pr. Sliteris, V. Karasevičius, P. Šu
kys, H. šiaurys, V. Žemaitis, P. Ko- 
velis, A. Zalagėnas; po $3: F. Kri- 
vinskas, A. Pundžius, J. Pikelis; po 
$2.50: E. Tamošiūnienė, J. Jagučans- 
kis; po $2: K. Keblys, V. Streitas, A. 
Rubinas, V. Štukas, M. Masiulis, V. 
A. L., A. Gužiauskas, J. Dziminskas, 
J. Tarvydas, K. Stundžia, P. Guobys, 
V. Klepeckas, P. Kupčiūnas, J. Ko- 
zeris, J. Vaineikis, V. Žakas; po $1: 
V. Bučys, A. Vizgirda, A Bartinin
kaitis, Mrs. C. Stank, J. Rimkus, A. 
P. Nevada, J. Dragašius, J. Drabu- 
tis, J. Biliūnas, VI. Salvaitis, A. Lan
gas, J. Skleivelas, V. Bieliūnas, P. 
Gulbinas, A. Iškauskas, L. Žičkus, V. 
Puodžiūnas, L. Merkelis. Ačiū vi
siems.

po

GERAI PRADtKITE NAUJUS METUS 

Pamatykite du naujus filmus 
su angliškais įrašais.

KARNAVALAS
TAI MUZIKINIAI SU VIVO 

SPALVOMIS FILMAI

Priedo "PAVASARIS" — 
LINKSMA MUZIKINE KOMEDIJA SU 
BOLŠOJ TEATRU IR BALETU, VENE
CIJOJE LAIMĖJUSI PREMIJA- KAIP 
TIK TINKAMAS FILMAS ŠIUO METU.

I BRIGHTON KINO TEATRE, 
tel. 532-2710 

127 Roncesvolles Avė.

Sausio 2 iki 7 
seansas nuo 7.30 v.v. 

šeštadieniais ir sekmadieniais — 
nuo 5 v.p.p. ir 8 v.v.

Po to — ukrainiečiu filmai 
"MAZAR STODOLA" ir 
"Karpatiečių Koncertas" 
ukrainiečių kalba su ang

liškais įrašais. 
SAUSIO 9 — 14

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

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

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
T.L LE 2-J656. RytuoM HO 6-1331

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sov. A. Čeponis

Valstybiniame Kanados muzė- 
juje numatomas įrengti lietuvių 
skyrius. Muzikės D. Rautinš-Pa- 
šilytės rūpesčiu surinkta gana 
daug folklorinės medžiagos — 
liaudies dainų, dr. J. ir A. Sun- 
gailų paramos dėka įteikti tauti
niai drabužiai. Iš muzėjaus va
dovybės KLB krašto valdyba 
gavo šį laišką:

“Gerbiamasis Daktare Čepai, Ma
lonu man buvo sužinoti iš dr. Car
men Roy ir Kenneth Peacocko, kad 
jų apsilankymas Toronto lietuvių 
bendruomenėje buvo toks sėkmin
gas. Pagrindinis jų lankymosi tiks
las, žinoma, buvo įteikimas gražių 
lietuvių tautinių drabužių, kurie bu
vo dovanoti dr. ir ponios Sungailų 
valstybiniam žmogaus muzėjui (Na
tional -Museum of Man), tarpinin
kaujant Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybai. Malonu, kad 
Jūsų pirmtako A. Rinkūno pradėtas 
bendradarbiavimas su jūsiške orga
nizacija bus tęsiamas ir Jūsų pirmi
ninkavimo metais. Dr. Roy ir p. Pea
cock man minėjo visą eilę jau vyk
domų projektų. Aš tikiuosi, kad jie 
taip pat bus sėkmingai užbaigti. Dr. 
Roy ir p. Peacock mane informuos 
ir toliau tų planų vykdymo pažan
gą. — Malonėkite perduoti mano 
sveikinimus ir padėką asmenims ir 
grupėms, taip rūpestingai paruošu- 
siems tautinius drabužius ir liaudies 
muzikos dalykus, kuriuos įrašė p. 
Peacock mūsų muzikiniams archy
vams. Nuoširdžiai Jūsų — dr. W. E. 
Taylor, Jr.

Prel. B. Fulton, Toronto arki
vyskupijos kurijos koncleris, pa
skirtas vyskupu ir bus šventina
mas Romoj sausio 6 d.

Panaudotus kalėdinius atviru
kus galima siųsti misijonieriui: 
Rev. Eugenio Petrin, Catholic 
Mission, Dem Dima, P. O. Bir- 
para, District Jalpaiguri, West 
Bengal, India. Išvengti muitui 
reikia užrašyti ant siuntinėlio: 
No commercial value — used 
Christmas Cards — printed mat
ter.

Toronto miesto taryba, prieš 
porą mėnesių pasididinusi algas 
$67.31 į savaitę, patvirtino nau
ją pensijų planą savo nariams. 
Penkerius metus savivaldybėje 
praleidę politikai gaus metinę 
$1.125 pensiją. Už kiekvienus pa
pildomus metus pensija bus di
dinama $225, Tarybos nariai už 
praeitus tarnybos metus pensi
jų fondan nutarė mokėti 6% 
turėto atlyginimo, o 39,4% su
mokės miestas, ši operacija iš 
mokesčių mokėtojų kišenės pa
reikalaus' $361.746; kuriuos 
miestas po $16.443 fondan su
mokės per sekančius 22-jus me
tus. Pensijų planas susilaukė 
aštrios kritikos, nes eilinis ka
nadietis, norėdamas gauti $1.350 
metinę Kanados pensiją, turi 
dirbti beveik 50 metų, kai tuo 
tarpu Toronto miesto tarybos 
nariai po penkerių metų turės 
$1.125 pensiją, kuri jiems bus 
pradedama mokėti sulaukus 55 
metų amžiaus. Toronto dienraš
čių puslapius buvo užplūdę pro
testo laiškai. Jų pagrindinė min
tis — siūlymas atsiminti sekan
čiuose rinkimuose už šį pasakiš
ką planą balsavusius Toronto 
miesto tarybos narius ir juos pa
siųsti “pensijon”, kol jie dar ne
turi pensijai gauti penkerių me
tų minimumo. Už šį savanaudiš
ką pensijų planą, neatsiklausda- 
mi juos išrinkusių Toronto gy
ventojų nuomonės, balsavo: kon
trolierius Fred Beavis, alderma- 
nai — Marv Temple, Joseph 
Piccininni, Charles Caccia. Mi
chael Grayson, Tony O’Dono
hue. Alice Summerville. Ken 
Dear, David Rotenberg, Horace 
Brown, Helen Johnston, Oscar 
Si&sworth. Harold Menzies ir 
Thomas Wardle. Visi kiti mies
to tarybos nariai su burmistru 
W. Dennisonu nriešakyje pasi
sakė prieš pensijų planą, numa 
tvdami torontiečių opoziciją 
šiam savanaudiškam tarybos na
rių žingsniui. Pensijų Diana turi 
natvirtintr Ontario vyriausybė.

B. NAUJALIS, keturiose Toronto 
ligoninėse gilinęs ligonių priežiūros 
mediciniškas ir praktiškas žinias, jan 
baigė kursą ir nuo sausio mėnesio 
10 dienos jo Sveikatos Klinika 460 
Roncesvalles Ave^ Toronto 3, veikia 
reguliariaL Pacientai priimami nno 
g v. ryto iki 8 v. vakaro susitarus 
telefonu LE 3-8008.

Sv. Kazimiero par. žinios
— Kalėdų naktį, nors buvo labai 

šalta, į tradicines Bernelių Mišias 
susirinko gana daug žmonių. Pamal
dų metu, chorui palydint, giedojo 
solistė G. Capkauskienė. Tikrai gra
žiai paįvairino Kalėdų nakties pa
maldas.

— Po ilgos ligos, išvykusi į JAV 
pas dukterį, mirė Veronika Rama
nauskienė; gruodžio 21 d. lėktuvu 
buvo atgabenta į Montrealį ir 22 d. 
palaidota iš bažnyčios Cote dės Nei
gęs kapinėse. Liko sūnus ir duktė.

— Aleksas Janusas paaukojo $20 
eglutėms, kad gražiau papuoštų baž
nyčia Kalėdų šventėm.

— Sveikatai patikrinti į Royal Vic
toria ligoninę savaitei paguldytas 
Jonas Juškevičius.

— Sekmadieniais po Mišių salėje 
galima atsiimti sekmadieninius vo
kelius. Numeriai pasilieka tie patys. 
Kas jų neturėjo, prašoma kreiptis. 
Ten pat nemokamai duodami gražūs 
katalikiški kalendoriai su Šv. Ka
zimiero parapijos adresu.

— Gruodžio 15 d. pakrikštytas 
Aleksandro ir Marijos Abraičių sū
nus vardais — Juozapas, Kazimieras, 
Alen ir Steponas.

— Pagal Montrealio arkivyskupi
jos potvarkį, Trijų Karalių šventė 
bus švenčiama sausio 5, sekmadienį.

— Kalėdinė rinkliava — $426.86.
— Sveikatos patikrinti buvo išvy

kęs Juozas Laurinaitis į Doctors li
goninę. Jis savo krautuvėje dirbo 
virš 30 metų be jokių atostogų.

— Pakrikštyta Stasio ir Genovai
tės Remeikių dukrelė vardais Rūta, 
Gailė, Marcia. Krikšto tėvais buvo 
Don ir Marcia Liwskiai.

— Sulaukusi 80 metų, mirė na
muose Domicėlė Venckienė; palaido
ta iš bažnyčios gruodžio 16 d. Cote 
dės Neiges kapinėse.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
— sausio 3 d.; Mišios — rytą 7.30 
ir vakare 8 v.

— 1969 m. Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas muz. A. Amb- 
rozaičio, vasario 8 d. ruošia įdomų 
ir linksmą koncertinį-šiupinį — įvai
renybių vakarą. Baletą pašoks p. Lu- 
kauskaitė, choras duos naujų dainų. 
Choro tikslas — suruošti tikrai links
mą vakarą, išpintą dainų marginiais. 
Visi kviečiami atsilankyti.

TORONTO, ONT.
Dail. Anastazijos ir Antano 

Tamošaičių dailės paroda su
rengta Sarnia, Ont, viešojoj ga
lerijoj 1968 m. gruodžio 6-30 d. 
Anast. Tamošaitienė buvo išsta
čius! 18 gobelenų, Ant. Tamo
šaitis — 32 naujausius savo ta
pybos darbus. Sarnijos galerija 
yra viena geriausių, naujausių 
Kanadoje — labai erdvi, su ge
ru apšvietimu. Tamošaičių paro
da buvo gausiai lankoma.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
paaukojo “Tėviškės Žiburiams”: 
dail. Juozas Bakis $5, B. K. Žu
tautai $5, Jurgis Ivanauskas iš 
Campbell Bay, Que., $4.

Aušros Vartų par. žinios
— 1969 m. sausio 12 d. tuoj po 

11 vai Mišių parapijos salėje įvyks 
visuotinis parapijiečių susirinkimas. 
Bus renkami du nauji parapijos ko
miteto nariai vietoje tų, kurių kaden
cija baigėsi 1968 metais. Parapijos 
klebonas painformuos apie dabartinę 
parapijos padėtį. Kviečiame visus pa
rapijiečius aktyviai dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime.

— Iš mūsų bendruomenės tarpo 
amžinai atsiskyrė Domicėlė Venckie
nė, Bronė Motiejūnienė ir Adolfas 
Žilinskas. Visiems mirusiųjų šeimos 
nariams, artimiesiems ir draugams 
reiškiame gilią užuojautą.

— Provincijolas kun. G. Kijauskas, 
SJ, atliko rekolekcijas Saint Jerome 
naujokyne ir gruodžio 23 dieną iš
vyko į Čikagą. Savo 8 dienų rekolek
cijas taip pat atliko ir kun. K Rau- 
deliūnas.

— Antanas Saulaitis, SJ, Bostone 
įšventintas subdijakonu. Jo kunigys
tės šventimai yra numatomi gegužės 
mėn.

— Montrealio meno muzėjuje buvo 
įrengtos įvairių tautų kalėdinės eg
lutės. Lietuviška eglute pasirūpino 
Montrealio skautės. Lietuviškoje pro
gramoje pasirodė ir Zigmo Lapino 
vadovaujamas tautinių instrumentų 
jaunimo orkestras.

— Pravažiuodamas iš Bostono 
Montrealyje buvo sustojęs provinci
jolas kun. G. Kijauskas, SJ.

— Gruodžio 11 d. Lietuvių Kata
likių Moterų Draugija atšventė savo 
metinę šventę. Bendrose pamaldose 
gražus dalyvių skaičius priėmė šv. 
Komuniją. Po pamaldų parapijos sa
lėje buvo religinė paskaita ir vai
šės nuoširdžioj šeimyniškoj nuotai
koj.

— Vaikų eglutė AV parapijos sa
lėje bus 1969 m. sausio 5 d., 3.30 
v.p.p. Pritaikytą programėlę, kurios 
metu bus ir vaidinimas, atliks šešta
dieninės mokyklos mokiniai. Kviečia
me visus Montrealio lietuvius, ypač 
vaikučius, dalyvauti eglutėje.

Mokyt. Jonas Grigelis baigė 
Lojolos kolegiją ir 1968 m. lap
kričio 10 d. gavo Montrealio 
universiteto “Bachelor of arts 
cum Įaudė” diplomą. Diplomo 
įteikimo iškilmėse dalyvavo jo ir 
žmonos tėvai ir J. Blauz- 
džiūno šeima. Po to jo namuose 
įvyko vaišės, kurių metu Jonas 
nuoširdžiai padėkojo savo tė
vams už įdėtą vargą, lėšas ir rū
pestį, o savo žmonai — už viso
keriopą paramą. Jo tėvas palin
kėjo gražios sėkmės su turimu 
augštuoju mokslo diplomu ir 
kopti moksle dar augštyn. Da
bar J. Grigelis mokytojauja 
“Pres. John Kennedy” gimnazijo
je, kur dėsto istoriją, moko spor
to ir kitų dalykų. Mokyklų ko
misija paskyrė jį vakarinių mo
kyklų inspektoriumi. Kalėdų 
atostogas praleido saulėtoj Flo
ridoj.

\ Visiems giminėms ir bičiuliams -
linksmų švenčių ir 

laimingų 1969 metų!
Marija ir Jonas Adomaičiai

'i

LITAS
DUODA PASKOLAS:

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

Asmenines iš __________9 %
Nekiln. turto iš ................ 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000. 
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:

Depozitus..... .. ..........
Serus (numatyta) 
Term. ind. 1 met. 
Term. ind. 2 met.
Nemokamas gyvy bes draudimas 
iki $2.000 Šerų sumos.

5.0%
. 5,5%

6.0%
...._6.5%

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.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tol. RAymond 7-3120

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

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




