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JAV LB-i-ALT
Sutelkti išeivius nėra lengva, žmogus, iškeliavęs iš savo gim

tojo krašto, eina laimės jieškoti ten, kur jos tikisi. Niekas jo 
išskėstomis rankomis nelaukia, ir jis apsigyvena tose vietovėse, 
kur randa darbą. Dėlto ir lietuviams teko išsiblaškyti visuose 
pasaulio pakraščiuose. Didžiausi telkiniai susidarė JAV-se, kuriose 
įsikūrė pagrindinė lietuvių išeivijos dalis. Čia prasidėjo stipriau
sia lietuvių veikla bei organizuotas gyvenimas, kuris reiškėsi įvai
riomis draugijomis. Ilgainiui buvo prieita prie bevek visas orga
nizacijas apjungiančių centrų — Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo šalpos srityje. Tie centrai 
išaugo iš ideologinių, politinių ir draudos organizacijų, turinčių 
jau gana senas savo tradicijas. Kiekviena didesnė grupė parinko 
atstovą ir tuo būdu sudarė organizuotos lietuvių visuomenės 
viršūnę. Naujoji ateivių banga, atblokšta Amerikon, išėjo viešu
mon su nauja idėja, gimusia Vokietijos stovyklose. Jiems atrodė, 
kad draugijų draugijėlių nepakanka. Atsidūrę už Lietuvos ribų, 
jie pajuto likiminį pavojų lietuvių tautai, būtent, tykojantį išsi
blaškymą. Jam atlaikyti Veikėjo visus apjungiančios santalkos, 
kurion tilptų visų pažiūrų tautiečiai. Tokia santalka ir buvo rasta. 
Ji pavadinta Bendruomene, kurios pagrindas bei centrinė jungtis
— lietuvybė. Buvo palikti nuošaliai visi skirtumai — religiniai, 
ideologiniai, politiniai. Atsisakyta įprastų organizacinių formalumų
— kas lietuvis, tas ir narys (išimtis — komunistai).

★ ★ ★
Tokia Bendruomenės idėja naujiesiems išeiviams buvo sa

vaime suprantama. Ir ten, kur jie vyravo, atsineštoji idėja gana 
greitai prigijo, bet ten, kur persvarą turėjo senieji išeiviai, atsi
rado kliūčių, kai kur net neįveikiamų. Prie tokių kraštų, kur 
Bendruomenės idėja atsitrenkė į uolas/ priklauso ir JAV-ės. Tie
sa, Bendruomenė Ša įsikūrė, gana planingai susitvarkė, išsirinko 
valdybas, išvystė savo veiklą, atliko nemažai ir tai stambių darbų, 
tačiau visų JAV lietuvių apimti neįstengė. Seniesiems išeiviams 
Bendruomenės idėja nuo pat pradžios buvo svetima ir iki šiol 
dar daug kieno tebėra nesuprasta. Tai matyti ir jų spaudoj, ir 
veikloj. Senosios išeivijos žmogui suprantama parapija, draugija, 
partija, o bendruomenė kaip buvo, taip ir liko svetima. Dėlto 
senieji išeiviai daugiau dėmesio teikia Amerikos Lietuvių Tary
bai, sudarytai iš draugijų ir partijų atstovų. Naujieji gi išeiviai, 
būdami iš esmės Bendruomenės šalininkais, per draugijas daly
vauja ir ALTos veikloje. Taigi, JAV lietuvių visuomeniniame 
gyvenime tebėra dvi viršūnės. ALTa mano, kad ji kalba ir veikia 
visos Amerikos lietuviu vardu, nes apjungia pagrindines organi
zacijas, o Bendruomenė sako tą patį, nes ji lietuvybės pagrindu 
apima visus Amerikos lietuvius. Taigi, Amerikos lietuvių visuo
menės organizmas yra dvigalvis, dvibalsis. Aišku, tai nėra nor
malus dalykas.

★ ★ ★
Tokiai dvigalvei visuomenei labai sunku prabilti vienu balsu, 

nors pastangų, ta linkme yra. O tuo tarpu labai svarbu, kad lietu
vių balsas amerikiečių visuomenėje būtų vieningas. Pvz. lenkai, 
nors ir labai susiskaldę, tačiau rinkimų ir panašiais atvejais jų 
vadovai gali prabilti vardu lenkų kongreso, apimančio visus JAV 
lenkus. Kas darytina lietuviams? Laukti, kol sunyks viena ar kita 
viršūnė? Belaukiant betgi gali sunykti abi. Atsisakyti abiejų vir
šūnių ir kurti visai naują dalyką? Vargu tai įmanoma, nes ir 
Bendruomenė, ir Taryba jau turi savo šaknis bei tradicijas. 
Vienintelis, atrodo. įmanomas būtų derinimo principas. Juk su
dėjus kartu JAV Lietuvių Bendruomenę dabartinėje formoje su 
Amerikos Lietuvių Taryba, būtų sudaryta efektyvi bendruomenė, 
apimanti didžiąją daugumą lietuvių. Lietuvių Bendruomenės var
das turėtų pasilikti, nes tai viso laisvojo pasaulio tautiečius ap
jungianti santalka. ALTai turėtų būti duota atitinkama funkcija 
JAV LB sąrangoje, kurion tektų įvesti organizacijas. Pvz. Bend
ruomenės centrinėje taryboje ir apygardų bei, apylinkių tarv- 
bose galėtų būti rinktieji ir draugijų skirtieji atstovai, kurie 
drauge išrinktų bendrus prezidiumus. Tai, žinoma, tik sugestiia, 
kuri galbūt niekam nebus priimtina, tačiau primins nenormalia 
būklę JAV lietuvių visuomeniniame gyvenime, šiuo metu, kai 
mūsų tautinio išlikimo pavojai didėja, reikia ir tvirtesnių, jung
tinių atsparos jėgų.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai

ATVYKO 10.000
Darbo ir imigracijos ministe- 

rio A. MacEachen pranešimu, 
Kanados vyriausybė sausio 10 d. 
nutrauks Čekoslovakijos pabėgė
liams taikomas lengvatas. Kana- 
don jie buvo įleidžiami be svei
katos ir politinio gyvenimo pa
tikrinimo. Iki sausio 10 d. Ka
nada bus įsileidusi apie 10.000 
čekoslovakų imigrantų, kurių at
vežimas bei įkurdinimas atsiėjo 
apie $10 milijonų. Apie $2 mi
lijonus sudarė kelionpinigiai, 
kuriuos imigrantai turės grąžin
ti valstybės iždui. Nepilnais duo
menimis, 4.528 čekoslovakai įsi
kūrė Ontario provincijoj, 1.083 
— Kvebeke, 1.005 — Albertoj, 
814 — Manitoboj, 691 — Britų 
Kolumbijoj, 308 — Saskačeva- 
ne, mažesnis skaičius — kitose 
Kanados provincijose. Paramą 
pabėgėliams iš Čekoslovakijos 
nrivertė nutraukti sumažėjęs 
Kanadon norinčių imigruoti če- 
koslovaku skaičius. Ateityje jie 
bus įleidžiami pagal įprastinius 
imigracijos įstatymo paragrafus.

Ontario vyriausybė, kaip buvo 
žadėjusi, miestų savivaldybėms 
sumokėjo nuosavybės mokesčius 
už namo vertės pirmuosius 
$2.000. Šią sumą savivaldybės 
grąžino namų savininkams, ku
rie jos atitinkama dalį turėjo 
atiduoti nuomininkams iki š.m. 
sausio 1 d. Ontario ministerio 
savivaldybių reikalams D. Mc- 
Keough pranešimu, 99% nuo
mininku jau yra gave iš namų 
savininku iiems priklausančius 
pinigus, tačiau yra ir tokiu sa
vininku. kurie nuomininkams 
nedavė nė cento. Jiems gresia 
$200 bauda. Anksčiau nuominin
kai buvo raginami kreiptis į Po
liciją. kur jie turėjo pasirašyti

ČEKOSLOVAKŲ 
oficialų skundą ir kreiptis į teis
mą. Kadangi policija turi svar
besnių darbų, Ontario departa
mentas savivaldybių reikalams 
atidarė patarimų biurą nuomi
ninkams ir namų savininkams. 
Visais nuosavybės’ mokesčio grą
žinimo reikalais prašoma kreip
tis tel. 365-6881 į šį biurą To
ronte nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. sa
vaitės darbo dienomis. Galimas 
dalykas, nuomininkams bus leis
ta jiems priklausančią dalį at
siskaityti iš namo savininkui mo
kamos nuomos. Kaikuriems su 
nuomininkais neatsiskaičiusiems 
namų savininkams jau iškeltos 
bylos Hamilton, Ancaster, Osha- 
wa, Kitchener ir St. Catharines 
miestuose.

Premjeras P. E. Trudeau išvy
ko į Britų Bendruomenės kraš
tų premjerų konferenciją Lon
done. I jo planus yra Įtrauktos 
diskusijos su Britanijoje studi
juojančiais kanadiečais, spaudos 
konferencija Britų Bendruome
nės laikraštininkams, pasitari
mas su Britanijos premjeru H. 
Wilsonu. šiame pokalbyje daly
vaus ir Kanados užsienio reika
lų min. M. Sharn. Sausio 13-14 
d'd. Londone šaukiama Kanados 
konsulu ir ambasadorių konfe- 
’•enciia kurioje dalyvaus 23 dip
lomatai iš Europos valstybių sos
tiniu. Pagrindinė tema — Euro
pos oolitinės problemos, Kana
dos isinareigojimai Europai At
lanto Sąjungos rėmuose.

Eatono krautuvių imperija 
Kanadoje pradėjo šimtuosius 
metus. Dabartinis šios imperi
jos savininkas John David Ea
ton, varpams skambant, auksi
niu raktu atrakino pagrindinės 
krautuvės Toronto senamiesty-

"Lithuanian Power" — su tokiu įrašu megztinius parūpino Toronto moksleivių ateitininkų vado
vybė. Jaunimas noriai juos nešioja Nuotr. R. Jaciko

Kompartija neteko jaunimo
Toronto dienraščio “The Te

legram” korespondentai Susan 
Swan ir Peter Worthington 1968 
m. gruodžio 27 d. paskelbė ra
šinį apie Kanados komunistų 
partijos narių sukilimą Britų 
Kolumbijoje, kompartijos cent
rinis komitetas Toronte pašali 
no iš partijos eilių savo narį ir 
jaunimo žurnalo “Scan” redak
torių Charles Boylan, kuris su 
žurnalo archyvine medžiaga, 
prenumeratorių adresų plokšte
lėmis ir leidėjams priklausan
čiu $1.000 išsikėlė į Vankuverį. 
Kompartijos generalinis sekr. 
William Kashtan prasitarė, jog 
“ekskomunikuotasis” Ch. Boy
lan įsijungė į Marksistinių Stu
dijų Ratelį, kuris paskelbė ašt
rią kompartijos kritiką, šios kri
tikos dėmesio centre buvo so
vietinė Čekoslovakijos okupaci- 

je duris. Prieš šimtą metų šio
je vietoje krautuvę atidarė’airis 
imigrantas Timothy Eaton, pa
skelbęs garsųjį šūkį: “Pirkiniais 
nepatenkintam pirkėjui grąžina
mi pinigai”, šiandien krautuvių 
tinklą Eatono bendrovė turi be
veik visuose didesniuose Kana
dos miestuose. Neblogai laikosi 
ir priešais Eatoną įsikūrusi 
Simpsono universalinė krautu
vė, kuriai iki šimto trūksta tre
jų metų. Kiekvieneriais metais 
Queen gatve iš vienos krautuvės 
į kitą pereina daugiau kaip 5 
milijonai pirkėjų.

Ontario darbo departamento 
statistiniais duomenimis. 1968 
m. dėl streikų provincija pra
rado 2.800.000 žmogaus darbo 
dienų. Tai yra didžiausias nuos
tolis visoje Ontario istorijoje. 
Ji nadarė 126.500 tarnautoju ir 
darbininkų, dalyvavusių 250-je 
streikų. Be streikų buvo pasira
šyta apie 2.000 sutarčių, padidi
nusių atlyginimus 311.000 dar
bininku.

Federacinės vyriausybės 15 
atstovų ir 13 akademikų semina
ras Hull mieste, prie Otavos, 
svarstė Kanados santykius su 
Europa, įsipareigojimus Atlanto 
Sąjungai. Seminarą suorganiza
vo Kanados Tarptautinių Reika
lų Institutas. Jo tikslas buvo 
duoti nauiu idėjų Kanados už
sienio politikos reformoms. Eu
ropinių klausimu specialistai 
akademikai pasiūlė eile sumany
mų, prašokančių Atlanto Sąjun
gos ribas, bet nė vienas jų ne
patarė Kanadai pasitraukti iš 
šios organizacijos.

NAUJĄ KRIZĘ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE SUKĖLĖ IZ
RAELIO specialaus kariuomenės dalinio invazija į tarptautinį Bei
ruto aerodromą Libane. Malūnsparniais atskraidinti Izraelio kariai 
sunaikino 13 keleivinių lėktuvų, kurių vertė yra apie $50 mili
jonų. Visi sunaikinti lėktuvai priklausė arabų susisiekimo bend
rovėms. Gyvybės aukų nebuvo, nes Izraelio kariai, prieš padėdami 
sprogmenis, iš lėktuvų iškraustė keleivius. Ne arabų bendrovėms 
priklausę lėktuvai liko nepaliesti. Šis Izraelio žygis buvo atsilygi
nimas dviem arabam, kurie Atėnų aerodrome apšaudė Izraelio 
keleivinį lėktuvą, mirtinai sužeisdami vieną Izraelio pilietį. Tuos 
arabus suėmė Graikijos policija — jie turės atsakyti teisme. Pagal 
Izraelio garsųjį šūkį “akis už akį, dantis už dantį” ir buvo suorga
nizuotas Beiruto tarptautinio 
aerodromo puolimas, nes, girdi, 
tie du arabai priklausė Libane 
veikiančiai arabų partizanų gru
pei. Tokį neproporcingai didelį 
Izraelio “atsilyginimą” pasmer
kė visas pasaulis. Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba turbūt pir
mą kartą savo istorijoje priėmė 
Izraelio veiksmus smerkiančią 
rezoliuciją, kuri reikalauja at
lyginti Libanui padarytus nuos
tolius ir žada imtis atitinkamų 
priemonių, jeigu Izraelis pakar
totų panašius veiksmus. Izrae
lio ambasadorius Jungtinėse 
Tautose J. Tekoah Saugumo Ta
rybą pavadino moraliniu, poli
tiniu ir teisiniu atžvilgiu bank- 
rotavusia institucija. Tikėdama
si viso pasaulio žydų paramos, 
Izraelio vyriausybė ne tik atme
tė vienbalsiai priimtą Saugumo 
Tarybos rezoliuciją, bet ir ža
dėjo imtis panašių priemonių 
ateityje savo saugumui užtikrin
ti. Artimuosius Rytus į naują 
karą gali įstumti padidėjusi 
Įtampa ir kaikuriose vietose pra
sidėjęs susišaudymas Izraelio pa
sienyje.

Sovietų Sąjunga pasiūlė naują 
planą Izraelio ir arabų kraštų 
konfliktui išspręsti. Pagal jį, bū
tų sudaryta keturių didžiųjų — 
Britanijos, JAV, Prancūzijos ir 
Sov. Sąjungos — taikos kariuo
menė. Jos daliniai budėtų abiejų 
ginčo šalių teritorijose, kurių ri
bos būtų nustatytos pagal 1967 
m. sienas. Izraelio vyriausybė šį 
pasiūlymą atmetė, nes jis reika
lauja atitraukti izraelitų kariuo
menę iš užimtų teritorijų pirma 
neišsprendęs Izraelio saugumo 
klausimo.

Čekoslovakija persitvarkė į fe
deracinę valstybę, kurią sudaro 
atskiras vyriausybes turinčios 
Čekija ir Slovakija. Šia proga 
buvo sudaryta nauja federacinė 
vyriausybė, kurios premjeru pa
liktas O. černikas, pavaduotoju 
G. Husakas. Ministerių kabinete 
tėra pora naujų veidų: užsienio 
reikalų ministerių paskirtas inž. 
Jan Marko, priklausąs progresy
viųjų komunistų grupei,‘užsienio 
prekybos ministerių — Jan Ta- 
baček. Atrodo, federacinė vy
riausybė laikysis ligšiolinės po
litikos. Neaiškus yra federaci
nio parlamento pirmininko J. 
Smrkovsky likimas. Kadangi fe
deracinės valdžios pagrindiniai 
postai proporcingai dalinami če
kams ir slovakams, federacinio 
parlamento pirmininku turėtų 
būti slovakas. Progresyvųjį čeką 
J. Smrkovskį remia darbo uni
jos, grasindamos streiku, jeigu 
i is būtų atleistas iš šių pareigu. 
Jis gi prašo unijas nestreikuoti.

Čekoslovakija atsiprašė V. Vo
kietiją už pasienio sargybinių 
įsiveržimą i Bavariją, čekoslch 
vakijos pareigūnai teisinosi, kad 
jų sargybiniai vijosi du asme
nis. pagrobusius sargybinį. Vo
kiečiai girdėjo šūvius ir pagal
bos šauksmą. Vėliau jie toje vie
toje rado švarką su vieno R. Vo
kietijos studento dokumentais, 

kilimas prieš komnartiia ’Van- Atrodo, leipcigietis studentas 
kuveryie liudiia, kad ii jau pra- per Čekoslovakiją bandė pabėg- 
deda irti iš vidaus. V. Kst. ti į V. Vokietiją ir dėl vokie

ton konstatuoja, jog komparti
ja dėl Čekoslovakijos okupaci
jos yra nusivylęs Kanados ko
munistų oficiozo “Canadian Tri
bune” jaunas redaktorius Rae 
Murphy ir Toronto kompartijos 
pirmininkė Phyllis Clarke, kuri, 
galimas dalykas, jau yra prara
dusi šias pareigas. Kompartijos 
generalinis sekr. W. Kashtan, 
paklaustas apie didėjantį narių 
pasitraukimą iš partijos, venge 
tiesioginio atsako. Jis betgi pa
brėžė, kad iš kompartijos buvo 
pašalinti keturi Britų Kolumbi
jos komunistai: Charles Caron, 
Elgin Rudei, Alan Balkely ir 
James McFarlan. Žymiausias jų 
yra Charles Caron, Vankuverio 
komunistų “aparatčikas” ir cent
rinio komiteto narys. Kompar
tijos vadovybė jį apkaltino opo
zicinių grupių organizavimu, an
tikomunistiniais veiksmais ir di
džiausia komunistine nuodėme 
— “klaidų neprisipažinimu”. 
Buvęs žurnalo “Scan” red. Ch. 
Boylan teigia, jog iš komparti
jos pasitraukė ir žvejų Sąjun
gos sekr. Homer Stevens.

Susidaro įspūdis, jog opozici-

ja ir Kanados kompartijos cent
rinio komiteto vergiškas klusnu
mas Maskvai.

“The Telegram” dienraščio 
korespondentams Ch. Boylan 
pareiškė, kad iš žurnalo “Scan” 
išsivežtų archyvų jis norėjo at
sirinkti jam priklausančią asme
ninę medžiagą, kuri būtų žuvu
si. jeigu archyvai būtų patekę į 
centrinio komiteto narių rankas. 
Ch. Boylan teigimu, jie bus 
grąžinti kompartijai. Priekaištą 
dėl pinigų jis laiko juokingu, 
liudijančiu kompartijos idėjinį 
bankrotą. Ch. Boylan įspėja 
kompartijos vadovybę skaitytis 
su žodžiais. Jeigu kuris jos na
rys jį pavadintų vagimi, turės 
atsakyti už garbės nuplėšimą 
teisme.

Išstojo iš partijos
Ch. Boylan, 25 metų amžiaus, 

yra jaunosios kartos komunis
tas, turįs šalininkų Toronto uni
versitete. Jo nuomone, Kanados 
kompartija yra atstūmusi jauni
mą, praradusi ryšius su studen
tais ir intelektualais, atitrūkusi 
nuo Kanados problemų ir darbo ______ ___ ,
žmonių poreikių. Ji šiandien sle- »jos kompartijai centras iš Toron- 
piasi po biurokratinio ritualo to persikėlė į Vankuverį. Toron- 
danga. Ch. Boylan konstatuoja: te didžiausią nerimą ir neoasi- 
“Netunu jokio noro kovoti ju tenkinimą rodo ukrainiečiai ko

munistai. Jie ne tik yra nusivy
lę sovietu surežisuotu Čekoslo
vakijos užėmimu, bet ir Ukrai
nos rusinimu. Jų, kaip etninės 
grupės, balsai prieš kompartiją 
vadovybei yra mažiau navojingi 
už vietinių kanadiečių balsą. Su-

grupe pasenusių dogmatikų, ku 
rie niekada nėra skaitę nieko 
naujo. Man neįmanoma toliau 
dirbti kompartijos gretose.” 
Nors ir nebūdamas kompartijos 
nariu, Ch. Boylan tebelaiko sa
ve komunistu ir marksistu, ta
čiau žada ribotis Marksistinių 
Studijų Rateliu, kurio uždavi
nys yra palaikyti ryšius su viso
mis kairiosiomis grupėmis.

Neteko 40 narių
Pasitraukimo iš kompartijos 

pagrindinėmis priežastimis Ch. 
Boylan laiko sovietine Čekoslo
vakijos okupaciją ir Monrealy
je įvykusią šiaurės ir Pietų 
Amerikos žemynu “taikos” kon
ferenciją. Įvykiai Čekoslovaki
joje ji privertė padaryti sąžinės 
sąskaitą, o konferencija atkrei- 
Sė dėmesį į radikalųjį jaunimą, 

is nutarė užbaigti aštuonerių 
metu medaus mėnesi su kom- 
nart’ia ir Hiiungti i jaunimo 
veiklą. Ch. Boylan duomenimis, 
paskutiniųjų savaičių laikotar
pyje iš Kanados komunistų par-, 
tijos pasitraukė apie 40 narių.

Nusivylimas vadais ' __ ________ _
“The Telegram” korespon- Bendrija ir paglemžė savo vai- kaip “tironijos simboli”. Vieti- 

dentai S. Swan ir P. Worthing- džion. Esą tūkstančiai ukrainie- nė spauda apie tai plačiai rašė.

EdmontonO mieste, Kanadoj, 
1968 m. gruodžio mėn. lankėsi 
Kievo ortodoksų metropolitas 
Filaretas, atstovaudamas Sov. 
Sąjungos ortodoksų Bendrijai 
ekumeniniame suvažiavime. Ta 
proga prie Midtowner Motor 
Hotel ukrainiečių organizacija 
“Canadian League for the Li
beration of the Ukraine” suren
gė demonstraciją, kurioie daly
vavo šimtinė asmenų. Spaudos 
atstovams demonstracijos vado
vas Niek Sus pareiškė, kad jie 
protestuoja prieš metropolitą 
ne kaip asmeni. bet kaip Krem
liaus patikėtinį bei įrankį ir at
stovą rusų ortodoksų Bendrijos, 
kuri sunaikino ukrainiečių 

čių kunigų bei tikinčiųjų buvo 
ištremti Sibiran. Metropolitas 
Filaretas neturįs teisės kalbėti 
ukrainiečių vardu, juoba, kad 
spaudoje paskelbęs ši pareiški
mą apie Čekoslovakijos okupa
ciją: “Tai išraiška, nors ir ne
paprasta savo forma, broliškų 
tautų solidarumo. Aš nematau 
pagrindo įvykių sudramini- 
mui.” Demonstrantai norėjo su
sitikti su metropolitu Filaretu, 
pateikti jam keletą klausimu, 
bet neturėjo progos. Metropoli
tas viešbutin buvo įvestas pro 
užpakalines duris. Pabrėždami 
savo protestą prieš ukrainiečių 
persekioiimą, demonstrantai su
degino Sov. Sąjungos vėliavą 

čių neapdairumo iš Bavarijos te
ritorijos buvo susigrąžintas Če- 
koslovakijon.

Kubos diktatorius F. Castro 2 
vai. 10 min. trukusia kalba Ha
vanoje atžymėjo savo valdžios 
dešimtmetį. Milijonui Revoliuci
jos aikštėn suvarytų havąniečių 
didžiausia staigmena buvo kor
telių įvedimas cukrui. Cukraus 
gamyboje Kuba užima antrą vie
tą pasaulyje. Tokiu atveju F. 
Castro paskelbtas cukraus nor
mavimas, kuris per metus turės 
sutaupyti $10 milijonų, buvo 
skaudus smūgis jo diktatūros 
dešimtmečiui. Pasirodo, 1968 m. 
buvo planuota pagaminti 8 mi
lijonus tonų cukraus, o paga
minta tik 5,2 milijono tonų. Di
džioji cukraus dalis teko sovie
tams, kurių paramos dėka tebe
silaiko kalnus nuversti žadėjęs 
F. Castro režimas, neįstengiąs 
iškopti iš ekonominių problemų 
balos.

Trygvie Lie, pirmasis Jungti
nių Tautų sekretorius, mirė Nor
vegijoje. Politinę karjerą jis pra
dėjo II D. karo metais kaip už
sienio reikalų ministeris į Lon
doną pasitraūkusioj Norvegijos 
vyriausybėj. Jungtinėms Tau
toms- T. lie vadovavo pirmuo
sius 7 metus. Vakariečių spau
da jį nekartą yra apšaukusi ko
munistų simpatiku, o komunis
tinė —’ vakarietiškojo imperia
lizmo tarnu. Prasidėjus Korėjos 
karui 1950 m., velionis turėjo 
pakankamai drąsos pasiūlyti 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bai teikti karinę paramą Pie
tų Korėjos respublikai, kurią 
buvo užpuolusi Šiaurės Korėja. 
Dėl šios pozicijos T. Lie prarado 
malonę pas sovietus ir JT va
dovybę turėjo atiduoti švedui D. 
Hammarskjoldui.

Dantų gydytojas P. Blaiber- 
gas Cape Town mieste, P. Afri
koje, atšventė pirmąsias naujos 
širdies metines. Tortą su viena 
žvakute jam atsiuntė sėkmingai 
antrąją širdies perkėlimo ope
raciją atlikęs dr. Ch. Barnardas. 
P. Blaibergas yra parašęs knygą 
“Looking at My Heart”, kurios 
II laida bus išleista Niujorke. 
Jis taipgi yra sudaręs specialų 
fondą jam širdį atidavusio neg
ro Clive Haupt našlei ir motinai.

Sovietinė propaganda seniau 
nešykštėdavo pagyrimo žodžių 
pasaulinio garso susilaukusiam 
čekų bėgikui Emiliui Zatopekui. 
Laikraščtis “Sovietinis Sportas” 
Maskvoje dabar jį jau apšaukė 
socializmo išdaviku, veidmainiu, 
nepageidaujamu asmeniu Sovie
tų Sąjungoje. Didžiausias šio 
sportininko “nusikaltimas” — 
entuziastinga parama čekoslova
kų kompartijos sekr. A. Dubče- 
kiii ir jo žadėtoms reformoms. 
Pasak “Sovietinio Sporto”. E. 
Zatopekas save išbraukė iš So
vietų Sąjungos draugų sąrašo.

Prancūzijos vyriausybė nuta
rė parduoti prancūzams ir užsie
niečiams Maginot liniją, kuri 
Prancūzijai kainavo apie $600 
milijonų ir neįstengė krašto ap
saugoti nuo vokiečiu invazijos. 
Pirkėjai Maginot linijos bunke
rius gali įsigyti už kelis šimtus 
dolerių ir juose įsirengti vasar
namius. Kadangi Maginot linija 
yra 300 km ilgumo, prez. De 
Gaulle turbūt nesuras pakanka
mo skaičiaus pirkėju, norinčių 
vasaros mėnesius praleisti drėg
nuose bunkeriuose.

KVIEČIAME visus “Tėviškės 
Žiburių” skaitytojus atnaujinti 
prenumeratą 1969 metams, o 
dar neskaitančius — būti “TŽ” 
prenumeratoriais. Metinė prenu
merata ir šiais metais — tik $6, 
naujiems, pirmamečiams prenu
meratoriams — $4. Maloniai

rial”, 941 Dundas St To
ronto 3, Ont



2 pel • Tėviškės Žiburiai • 1969. L 9 — Nr. 2 (989)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “žiburiai”
Redaktorius — k. dr. Pr. Gaidamavičius; redakcijos narys — Vyt Kastytis 

Metinė prenumerata $6, pusmetinė-$3.5O. Rėmėjo metinė prenumerata $10
, Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 

turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Publ. by žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc.

Subscribtion rates: $6 per year, $3.50 per 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday

Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
Tel. 368-6813

S> RILIGI [į I AME GY/EAIIMf;
* Popiežius Paulius VI, kalbė

damas jaunų kunigų grupei, pa
reiškė, kad Katalikų Bendrija 
šiuo metu pergyvena neramu
mų, savikritikos laikus. “Tai tar
si vidinis, aštrus ir komplikuo
tas perversmas, kurio nei vie
nas nesitikėjo po santarybos”. 
Kartu jis pareiškė vilti ir pa
sitikėjimą Kristumi, kuris dau
giau nei betkas rūpinasi savo 
Bendrija. •

* Benjamin Shalit, 33 metų 
žydas psichologas ir Izraelio lai
vyno karininkas, kreipėsi į augš- 
čiausią Izraelio teismą, kad iš
spręstų klausimą kas yra žydas? 
Ar tai religijos, kultūros, tau
tos narys, ar būtinai narys visų 
trijų? Karininkas sako, kad vi
daus reikalų ministerija negali 
laikytis religmių nuostatų spręs
dama tautybės klausimą/Shalit, 
pats būdamas ateistas, bandė 
savo vaikus Oren — 4 metų ir 
Galia — 20 mėnesių, užregist
ruoti kaip žydų tautybės, bet 
netikinčius. Izraelio Įstatymai 
reikalaują tėvus užregistruoti sa
vo naujagimius pagal religiją ir 
tautybę. Vidaus reikalų ministe
rija atsisakė atskirti žydų tauty
bę nuo religijos, pasiremdama 
žydų tikybos Įstatymu, pagal ku
ri žydas yra tik tas, kuris yra 
gimęs iš žydės motinos arba pri
ėmęs žydų tikėjimą. Shalit žmo
na yra škote, imigravusi Izrae- 
lin i960 m., niekada nepriėmu
si žydų tikybos ateiste, kaip ir 
jos vyras. Panaši problema bu
vo iškilusi anksčiau su karmeli
tu kun. Daniel, kuris norėjo su
grįžti Izraelin kaip žydas, nes 
buvo gimęs iš žydės motinos. Jo 
atveju Izraelio teismas nuspren
dė, kad tapęs kataliku jis nega
li savęs laikyti žydu. Jei teis
mas būtų sutikęs su Shalit, tai 
šiuo atveju būtų turėjęs spręsti 
priešingai, būtent, kultūra, o ne 
religija yra žydų tautybės pa
grinde. Kaip išeiti teisėjai pa
siūlė, kad valdžia išbrauktų iš 
Įstatymo reikalavimą vaikus re
gistruoti pagal tautybę. Taip 
klausimas ir liko neišspręstas.

* Strasburgo arkivyskupas 
Jean-Julien Weber, šv. Rašto 
specialistas, žurnale “L’Eglise 
en Alsace” paskelbė ilgą 
straipsni apie olandų naująjį 
katekizmą. Tarp kitko, jis nagri
nėja ir tas vietas, dėl kurių iš
kilo tiek daug ginčų. Jo many
mu, net ir tai, kas jam pačiam 
atrodo nevisai tinkamai išdės
tyta. galima labai lengvai pa
tikslinti. Anot jo, tai knyga 
“nuostabiai pristačiusi viską 
apie šv. Raštą naujausioje aiš
kinimų šviesoje”.

* Specialus vyskupų sinodas 
įvyks š.m. spalio 11 d.,* kuriame 
bus svarstomi dabartiniai rūpes
čiai Katalikų Bendrijoje. Popie
žius tai pranešė savo kalėdinė
je kalboje kardinolu kolegijai. 
Toje kalboje jis palietė dauge
lį Bendrijos ir pasaulio proble
mų, tačiau, žvelgdamas atgal, 
džiaugėsi matąs daugiau gerųjų 
ir vilties teikiančiųjų Bendrijos 
pusių ateities horizonte, negu 
negatyviųjų.

* 38 katalikai teologai, jų 
tarpe John L. McKenzie, SJ, Rc> 
land Murphy, Hans Kūng, Karl 
Rahner, SJ, Yves Congar, OP, 
ir E. Schillebeeckx, OP, pasiun
tė šv. Tėvui laišką-prašymą, ku
riame iškelia būtiną Vatikano 
kurijos pagrindinės reformos 
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reikalą ir “sveikos teologijos” 
ugdymą, kuri nebūtų kurijos 
slopinama “inkviziciniu būdu”. 
Taipgi jie pageidauja, kad visi 
kurijos kardinolai virš 75 metų 
amžiaus būtų atleisti iš tarnybų. 
Spėjama, tai bandymas pakeis
ti kardinolą Ottaviani, kuris bū
damas 78 m. vis dar tebedirba 
tikėjimo bei doktrinos kongre
gacijoje, nors jo atsistatydini
mas iš pareigų buvo priimtas 
jau prieš metus. Tarp kitko, Ot
taviani yra pagrindinis prieši
ninkas įsteigimo tarptautinės 
teologų komisijos, kuri sumažin
tų doktrinos kongregacijos ga
lią. Laiško autoriai pabrėžia pri
pažįstą Šv. Tėvo mokomąją ga
lią, tačiau mano, kad ji negali 
“perimti ar trukdyti mokslinį 
teologų darbą”. “Teologai”, anot 
jų, “gali klysti, bet klaidingos 
teologinės nuomonės negali būti 
išsprendžiamos prievartos veiks
mais.”

* Karl Barth, 82 metų šveica
ras, laikomas vienu garsiausių 
bei įtakingiausių protestantų 
teologų, mirė Bazelyje. Jis be
veik vienas pakeitė šio šimtme
čio protestantų teologijos kryp
tį. Jo monumentalinis veikalas 
“Bendrijos Dogmatika” laiko
mas pačiu svarbiausiu protestan
tų teologijoje po Kalvino raš
tų. Priešsantarybiniais laikais 
jis buvo smarkus Katalikų Bend
rijos kritikas, tačiau visada pri
pažindavo, kad geriausi jo min
čių aiškintojai buvo katalikai 
teologai. Jis buvo gimęs šveica
rų reformatų pastoriaus šeimo
je, teologijos studijas baigė Ber
lyno universitete, kur profeso
rių tarpe turėjo garsųjį Bendri
jos istorijos profesorių Adolfą 
von Harnack. Pirmiausia pagar
sėjo 1918 m. išleista knygute 
“Laiškas romėnams”, kuri už 
trejeto metų buvo papildyta ir 
antrą kartą išleista. Priešinda
masis Harnacko mintims, jis pa
brėžė Kristaus dievybę ir tvir
tino, jog Šv. Raštas nėra žmo
gaus žodis apie Dievą, bet Die
vo žodis apie žmogų. Jis buvo 
labai aršus nacių priešas, ta
čiau pro pirštus žiūrėjo į komu
nizmą, tvirtindamas, kad subti
liais pavidalais pasireiškiąs ma
terialistinis ateizmas vakaruose 
esąs kur kas pavojingesnis krikš
čionijai už komunizmą. Visdėlto 
paskutinių metų Čekoslovakijos 
įvykiai jo laikysena buvo pa
keitę komunizmo atžvilgiu.

* Thomas Merton, 53 m. tra- 
pistų vienuolis kunigas, vienas 
garsiausių šių laikų mistikų, da
lyvaudamas katalikų ir pagonių 
vienuolijų ekumeninėje konfe
rencijoje Bankoke buvo elekt
ros nutrenktas, kai bandė savo 
kambaryje sureguliuoti elektri
nį vėsintuvą. Jis visą savo vie
nuolinį gyvenimą praleido Ken
tucky valstijos Getsemani vie
nuolyne ir buvo žinomas Tėvo 
Liudviko vardu. 1948 m. išgar
sėjo savo knyga “Sentynių augš- 
tų kalnas”. Po to jo raštai ne
siliovė liejęsi iš po jo plunksnos 
per 20 metų. Jis parašė visą 
eilę dvasinio turinio knygų, ei
lėraščių ir įvairių straipsnių bei 
knygų recenzijų. Šiais metais jis 
buvo gavęs leidimą išvykti iš sa
vo Getsemani vienuolyno į Toli
muosius Rytus studijuoti rytie
čiu vienuolinio gyvenimo bei ga
limo pritaikymo vakariečiams.

K. J. Stš.

Jau beveik metai Nigerija — 
didžiausia Afrikos negrų valsty
bė stengiasi su anglų, rusų, če
kų ir kitų parūpintais tankais 
bei lėktuvais sutriuškinti Biaf- 
ros pastangas atsiskirti ir įkurti 
savo nepriklausomą valstybę.

Dabar ten vykstąs pilietinis 
karas tapo tikra tragedija. Ligi 
šiol Nigerijos kariuomenė ir 
hausų bei jerubų gentys išžudė 
apie 120.000 biafriečių (ibų gen
ties žmonių), o kasdien badu 
miršta daugybė vaikų ir suau
gusių dėl maisto stokos. Kodėl 
tas baisus karas prasidėjo ir 
taip Įsiliepsnojo?

Truputis istorijos
Dabartinė Nigerija susidaro 

iš 250 įvairių genčių, kalbančių 
36 kalbom ir gyvenančių didžiu
lės Nigerio upės baseino plote. 
Nigerio ir jo intakų išsišakoji
mas tą erdvę ir gyventojus su
skirstė į tris vyraujančias tau
tas. šiaurės lygumose gyvena 
hausai — klajojanti gentis, išpa
žįstanti mahometonų tikėjimą. 
Vakaruose gyvena jerubai — 
stabų garbintojai. Rytuose, už 
Nigerio, — ibai, atsilikę miškų 
gyventojai, dar neseniai prakti
kavę kanibalizmą. Anglija, įsi
stiprinusi toje srityje, tas gen
tis sujungė į vieną didelę kolo
niją. Apie 1880 m. į tą sritį at
vyko katalikų ir protestantų mi- 
sijonieriai. islamo išpažinėjai 
misijonierių neįsileido, tačiau 
rytų ir pietų gentys, o ypač ibai, 
palankiai juos sutiko ir noriai 
priėmė jų mokslą. Krikščionybė 
sutvirtino jų teigiamas savybes: 
ištvermę ir gentišką vienybę. 
Jos dėka ibai tapo pažangiausia 
Afrikos tauta. Iš primityvios 
genties, gyvenusios drėgnose 
džiunglėse, išaugo pažangi Va
karų pobūdžio tauta, siunčianti 
savo gabiuosius vaikus Į Ameri
kos, Anglijos, Rusijos universi
tetus ir savo krašte statanti mo
kyklas, ligonines, fabrikus ir 
kooperatiniais pagrindais valdo
mas įmones. Savo darbštumu, 
taupumu ir sumanumu jie nu
rungė kitas gentis ir įsigalėjo 
prekyboje bei amatuose. Taip 
pvz. iš bankų gaunamas pasko
las ibai investuoja į pelningas 
įmones ir pirmoje eilėje rūpi
nasi grąžinti skolas. Tuo tarpu 
jerubai gautus pinigus labai daž-

Šventoj žemej ĮSPŪDŽIAI, VAIZDAI, PASTABOS,

Įjesventi žmonės
fe.į

PASIKALBĘ JIMAI

(Tęsinys iš pr. numerio)
Lietuvių koplyčia
Romos Šv. Petro bazilikoje 

yra požemis-kripta, kur palaido
tas apaštalas Petras, kur ilsisi 
mirę popiežiai, kur įrengtos įvai
rios koplyčios. Maldininkų gru
pės ten rengia savo pamaldas, 
taipgi Mišias laiko paskiri ku
nigai šv. Petro kapo artumoje. 
Apėjęs pusračiu, randi airių, vo
kiečių, lenkų ir kitų įrengtas 
koplytėles. Jos kuklios, mažytės, 
bet gana gausiai lankomos mal
dininkų. Vaikštinėdamas dairau
si lietuvių koplyčios. Maniau 
rasiu bent kokį užrašą. Deja, ne
buvo jokio ženklo. Klausiu bu
dintį sargą. Jis parodo ranka į 
koridorių, kuriame buvo vykdo
mi kasimo darbai. Norėjau pri
eiti arčiau, bet nei užtvara, nei 
sargas neleido. Taigi, teko ma
tyti tiktai iš tolo toji vieta, kur 
bus įrengta Lietuvos kankinių 
koplyčią. Meninis jos apipavida
linimas pavestas dali. V. K. Jo
nynui, kurį teko susitikti lietu
vių Šv. Kazimiero kolegijoj. Jis 
tuo metu lankėsi Romoje kooly- 
čios reikalais, bet buvo toks jud
rus, kad galėjau pasakyti jam 
tik “labas” ir “sudiev”.

Šv. Kazimiero kolegijoje
Bene gausiausias lietuvių 

centras Romoje yra šv. Kazi
miero kolegija, kurioje gyvena 
kunigai ir klierikai, studijuoją 
vietiniuose universitetuose. Tai 
nedidukė seminarija — bendra
butis, kur randa globą mokslų 
siekią tautiečiai. Lankytoją čia 
pasitinka rektorius prel. L. Tu- 
laba, ęrorektorius mons. Z. Ig
natavičius, prefektas kun. J. 
Jankauskas, kurie sudaro kole
gijos viršūnę. Pasibeldęs į kam
barius, randi kanadiečius — M. 
Jarašiūną, čegį, kun. St. Žilį. 
Pastarasis dirba Rytų apeigų 
kongregacijoj, tapo religinius 
paveikslus, rašo knygas. Toliau 
įsikūrę keli JAV lietuviai — 
Trimakas, Longas ir kt. Vyres
nieji turi geresnius kambarius, 
o klierikams reikia pasitenkinti 
kuklesniais.

Kitoje gatvės pusėje yra dido
kas viešbutis keliauninkams. Su 
naujuoju pastatu, atrodo, susi
daro jiems nemažai vietos, čia 
sustoja lietuviai ir kitų tautybių 
žmonės, kurie randa vokiečių se
serų rūpestinga globą. Viename 
tu pastatų įsikūręs mons. V. 
Mincevičius, redaguojąs itališką
ją “Eltos” laidą. Jis kartu yra 
Italijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas. Labai judrus vei
kėjas. kurį nelengva rasti na
mie. Tuose pastatuose prisiglau
dės ir kun. V. Delininkaitis, tal
kinąs Lietuvių Katalikų Akade

Neima belaisviu - vietoje šaudo
Niekam neprotestuojant, žudoma astuonių milijonų tauta 

P. GAUCYSnai išleidžia brangiem automo
biliam ar prašmatniom vaišėm. 
Dėlto ibai vadinami Afrikos žy
dais.

Karininkų sukilimas
1960 m. anglams suteikus ne

priklausomybę, Nigerija turėjo 
56 mil. gyventojų, iš kurių 8 mil. 
buvo ibai. To nepaisant, jie vi
soje šalyje turėjo 50% valdinių 
tarnybų ir 75% vadovaujamų 
vietų kariuomenėje. Prieš ke
letą "metų atrasti dideli naftos 
šaltiniai Biafros srityje pradėjo 
Nigeriją daryti tryliktąja savo 
didumu pasaulio naftos tiekėja. 
Tą turtą dar labiau didino kraš
te turimi anglių, geležies, švino, 
cinko, aukso ir kolumbito klo
dai.

Daug žadančią krašto ateitį 
sugriovė senas rungtyniavimas 
tarp išdidžių hausų ir arogantiš
kų ibų. Netvirta koalicija tarp 
trijų didžiųjų genčių suiro 1966 
m. pradžioje, kai peiiki jauni ibų 
karininkai sukilo prieš vyriau
sybę, vadovaujamą Abubakaro 
Tafewa Balewos, gabaus šiau
riečio, mėginusio išlaikyti fede-' 
raciją, nepaisant jį supusių po
litikų godumo. Tie karininkai 
nužudė Abubakarą ir kitus, pa
grobė visą eilę įtakingų šiaurie
čių. Dešimtmečiais rusenusi ne
apykanta ir genčių rungtyniavi
mas įžiebė šiauriečių maištą. 
Krašto valdžia atsidūrė šiaurie
čio Gowono rankose. Prasidėjo 
Afrikos istorijoje dar negirdė
tas kraujo praliejimas. Ibų šal
tiniai tvirtina, kad tom dienom 
buvę nužudyta 30.000 jų žmo
nių. Ibai, turėję geras vietas sos
tinėje ir kituose miestuose, bėgo 
į savo senolių žemes rytuose. 
Nepaisydami Ojukwu, ibų ryti
nės srities gubernatoriaus, pata
rimo, genties vyresnieji tas be
prasmiškas šiauriečių žudynes 
palaikė federacijos sugriovimu 
ir pradėjo atvirai kalbėti apie 
atsiskyrimą. Gowonas pabėgu
siems valdininkams davė 30 die
nų sugrįžti į savo vietas ir pa
grasino šalį paskirstyti į 12 ra
jonų ir tuo būdu maištaujančius 
ibus suvaryti į jų genties žemes 

mijos valdybai ir Vatikano ra
dijo lietuviškajam skyriui.

Šv. Kazimiero kolegija, kaip 
lietuvių kunigų paruošimui tar- 
naujinti įstaiga, per du dešimt
mečiu yra daug padariusi, ne
žiūrint visų trūkumų. Tokios 
įstaigos Romoje nepriklausomos 
Lietuvos laikais neturėta. Tai iš
eivijos kūrinys, vienų smarkiai 
kritikuojamas, kitų dar smar
kiau giriamas. Kadangi įstaiga 
yra svarbios, viešos reikšmės, 
tai ir vieni, ir kiti randa pakan
kamai argumentų. Šiaip ar taip, 
dabartiniai vadovai yra padėję 
pagrindą, į kurį atsiremiant ga
lima bus tobulinti pradėtąjį dar
bą, jei nestokos tokios iniciaty
vos.

Kadangi Kolegija ribojasi 
vien teologiniu kunigų paruoši
mu, nesuteikia viso Romos lie
tuvių kultūrinio gyvenimo. To
dėl yra kilusi mintis organizuo
ti Lietuvių Centrą už Romos 
miesto ribų, pakviesti lietuvius 
saleziečius,* apjungti turimus 
kultūrinius vienetus, įkurti ar
chyvą ir pan. šią mintį remia 
ir lietuvių bičiulis kardinolas A. 
Samore. Praktiniu jos vykdymu 
rūpinasi mons. V. Mincevičius. 
Saleziečių grupė jau persikėlė 
Romon.

Kur monsinjorai ūkininkauja
Už Romos, prie Tivoli miesto, 

yra Šv. Kazimiero kolegijos ūkis, 
kuris žymia dalimi maitina stu
dentus. šauniu savo “Mercedes” 
Kolegijos rektorius prel. L. Tu- 
laba nuvežė mudu su mons. Z. 
Ignatavičiumi į tą ūkį, įkurtą 
gražioje, bet derlingoje apylin
kėje. Randame ūkio šefą mons. 
K. Dobrovolskį, Kolegijos pre
fektą kun. J. Jankauską, kun. J. 
Buikų iš JAV, salezieti kun. 
Rukšį, kurio tėvai gyvena Toron
te. Nebuvo tik monsinjoro A. Jo
nušo. kuris rūpinasi Kolegijos 
mityba ir kas dieną autovežimiu 
iš ūkio atgabena Romon žemiš
kos stiprybės, kuri Kolegijoje 
tampa dvasine. Pats rektorius 
aprodė gražiai tvarkomą ūki, ku
ri, matyt, gerai pažįsta. Monsin
joras Dobrovolskis maloniai šyp
sosi. žvelgdamas į bujojantį der
liu. Nežinia, kur jis išmoko ūki
ninkauti — tikriausiai ne kuni
gų seminarijoj. Galbūt pasiten
kino vaikystės ūkine patirtimi ir 
“gasnadorišku protu”. Jis įrodė, 
kad ir kunigai gali gerai tvar
kyti ūki. Ne tik įrodė, bet ir 
paaugštini’v’ą ?avo su kun. Jo
nušu. Taigi, čia atgijo žemės 
ūkio krašto tradicija, kuri buvo 
plačiai praktikuojama senaisiais 
Lietuvos laikais. Ją prisimeni 
čia. kur lietuviškas šeimininko 
vaišingumas toks platus ir nuo
širdus.’

ir juos atskirti nuo uostų bei 
naftos laukų.

Paskelbė nepriklausomybę
Netekęs vilties susitaikinti su 

šiauriečiais, Ojukwu 1967 m. ge
gužės 30 d. Biafrą paskelbė ne
priklausoma valstybe, apiman
čia 29.000 kv. mylių plotą su 14 
mil. gyventojų, iš kurių mažesnė 
pusė buvo ibai. Tas plotas apėmė 
naftos laukus, Nigerio deltą, 
Bonny, Caiabaro, Port Harcourt 
uostus.

Įsiliepsnojus pilietiniam ka
rui, po visą pasaulį išsisklaidę 
ibai skubėjo grįžti namo. Jų tar
pe buvo profesoriai JAV ir Ka
nadoje, gerai įsikūrę gydytojai 
Londone ir Niujorke, studentai 
Kembridže, Maskvoje ar Ann 
Arbore. Jie skubėjo namo, kai 
pietų Vietnamo gydytojai ir pro
fesoriai prasidėjus karui paliko 
savo kraštą ir bėgo į Paryžių.

Kol anglai neatėjo su stipria 
pagalba, Nigerijai nesisekė ir 
Biafros kariai, atrodė, netrukus 
pasieks jos sostinę Lagos. Ta
čiau jau rugsėjo mėnesį mies
tas po miesto krito ir Biafros 
erdvė sumažėjo ligi 2000 kv. my
lių, Į kurią susigrūdo 6 mil. žmo
nių. iš jų beveik pusė — pabė
gėliai. Beliko tik vienas dides
nis miestas — Umuahia ir tik 
vienas tinkamas aerodromas An
nabelle, kuris dažnai nukenčia 
nuo orinių puolimų. Biafriečiai 
taip menkai buvo aprūpinti 
šaudmenimis, kad kiekvienas 
kareivis tegaudavo tik po 10 šo
vinių dienai. Gazolino trūkumas 
buvo toks didelis, kad sužeis
tiem kareiviam gabenti į ligo
ninę (už 20 mylių) reikėjo 3 
dienų. Nepaisant karinio prana
šumo, federacinė kariuomenė 
nepasižymi kovingumu, todėl ir 
tas karas taip ilgai trunka. Pa
žymėtina, kad abi pusės neima 
belaisvių — juos sušaudo vie
toje.

Būti ar žūti?
Biafra kaltina Nigeriją taut- 

žudyste, nes ši neleidžia užsie
nio pagalbos lėktuvams gaben

I
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Su nuncijum Centoz
Šv. Kazimiero kolegijos sve

čių pastate gyvena buvęs popie
žiaus nuncijus Lietuvoje arki
vyskupas Centoz. Pietų metu pa
stebėjau jį vienišą valgant sve
tainėje. Mūsų gi buvo visas bū
rys, bet jis, matyt, nesideda prie 
kitų. Gyvena kaip pensininkas, 
sulaukęs gražios senatvės, nene
šioja jokių dignitoriaus ženklų. 
Kai tik jis baigė pietus, kun. V. 
Delininkaitis pristatė mane. At
skirame kambaryje ilgokai pasi
kalbėjome. Jis gerai kalba pran
cūzų ir vokiečių kalbomis. Man 
buvo įdomu patirti senelio nun
cijaus įspūdžius apie Lietuvą. 
Miela buvo girdėti, kad tie įspū
džiai yra kuo geriausi. Sakė ne
ketinąs jų aprašyti, nes neturįs 
dokumentacijos, datų ir nebe
galįs tiksliai atsiminti detalių. 
O be to atsiminimai esą būtų ne
reikšmingi. Lietuvoj matęs daug 
gero, tvirtą, kitus pamokantį ti
kėjimą. Apgailestavo, kad lietu
viai. kaip ir kitos tautos, turi 
kentėti sovietinę okupaciją bei 
kovoti už savąjį tikėjimą. Jo 
nuomone, ir dabar nėra pagrin
do nustoti vilties, nes gyvena
me tautų išsilaisvinimo laiko
tarpi. Be to, Europa oersifor- 
muoja, jos pavidalas keičiasi; ga
li ateiti diena, kuri atneš laisvę 
visoms tautoms.

Lietuvos pasiuntinybėje
Prie Vatikano tebeveikia Lie

tuvos pasiuntinybė, kuriai vado
vauja min. St. Girdvainis su sek
retorium St. Lozoraičiu, jr. Tuo
se pačiuose namuose įsikūręs ir 
Diplomatinės Tarnybos šefas, 
nepriklausomos Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris St. Lo
zoraitis. Pastarasis labai mielai 
nriėmė. Į pokalbį įsijungė p. 
Lozoraitienė, jaunasis St. Lozo
raitis. mons. K. Razminas ir kun. 
R. Krasauskas.

— Ar nesirengiate kelionei į 
Ameriką? — paklausiau.

— Nelengva išjudėti. Jau ne
be jaunystė, o ir finansiniai iš
tekliai prilaiko. Benigu mano sū
nui — jį pakvietė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimo ren
gėjai ir kelionę apmokėjo.

— Ka ruošiatės paliesti pa
skaitoje? — kreipiuosi į jau
niklį.

— Be kitko, noriu paliesti ir 
išeivijos santykius su okupuota 
Lietuva. Mano nuomone, abiejų 
siekimai esmėje tie patys, bet 
skirtingos pozicijos. Iš pozicijų 
skirtingumo išplaukia ir veiklos 
skirtingumas. Viena ir kita po
zicija yra to paties kūno lyg ir 
dvi rankos, veikiančios pagal ati
tinkamą situaciją.

ti maisto badaujantiems. Nige
rija siūlo sudaryti specialų ko
ridorių, kuriuo būtų pristatomas 
maistas badaujantiems. Tada ji 
galėtų tikrinti, kad kartu su juo 
nebūtų Įvežami ir ginklai. Biaf
ra su tuo nesutinka, nes labai 
bijo, kad nigeriečiai, ginklų Įieš
ko j imo dingstimi, neapnuodytų 
jiems siunčiamo maisto. Šiuo 
metu pasilikusią dar laisvą Biaf
ros dalį sudaro raistai ir miškai, 
kurie jokiu būdu negali išmai
tinti visų ten subėgusių žmonių. 
Išbadėję* gyventojai valgo gyva
tes, peles, sliekus ir visa, ką ga
li rasti, nes menko valdinio da
vinio ir misijonierių pagalbos 
toli gražu nepakanka.

Nepaisant tos tragiškos būk
lės, Biafra nepasiduoda. Klausi
mas — kodėl? Kas bus laimėta, 
jeigu visa tauta išmirs ar bus 
išžudyta? Biafros vadas Ojukwu, 
žurnalistų klausiamas, atsakė: 
“Jeigu mes šiandieną dar tebe
same gyvi, tai tik todėl, kad dar 
tebeturime rankose šautuvus. 
Jeigu ne jie, nė vienas mūsų 
genties žmogus nebūtų išlikęs 
gyvas”. Kiekvienas ibų karys ar 
mokinys yra įsitikinęs, kad nu
stojęs kovoti turi bėgti, nes pa; 
tekęs nelaisvėn neišvengiamai 
žus. Nigerijos kariai taip aiški
na: “Mes reikalaujame ibus — 
belaisvius pasisakyti už vieną, 
sujungtą Nigeriją. Kadangi dau
guma jų atsisako, mes juos šau
dome”. Tačiau žudomi ne tik 
Biafros kariai, bet ir ištisi ibų 
kaimai.

Kaimynai nesikiša
Kadangi Afrikos juodųjų vals

tybių dauguma susideda* iš įvai
rių genčių, suprantamas jų ne
noras kištis į Nigerijos pilieti

368-
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Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją Įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “T^’. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Kokie būtų teisiniai formalumai, muitai ir mokesčiai perleidžiant 
automobili šitokiu atveju: Jungtinėse Valstybėse gyvenąs asmuo atva
žiuoja i Ontario provinciją aplankyti savo brolio ir ta proga jam 
padovanoja vartotą savo automobilį. Prašau atsakyti asmeniškai. Mie
lai sumokėsiu už sugaištą laiką. J. P., JAV.

Apgailestaujame, kad negalime atsakinėti laiškais ar asmeniškai. 
Patarimų skyriaus pagalba yra nemokama, šiuo atveju Kanados mui
tinėje reikia sumokėti muitą, kurio dydis priklauso nuo automobilio 
vertės. Po to naujas savininkas turi paprasta tvarka automobili per
registruoti savo vardu ir sumokėti nustatytą mokestį už leidimą.

Esu skaitęs, kad imigrantai dalyvavę I D. kare gali gauti Kanados 
veteranų pensijas. Aš nuo 1913 metų iki 1944 metų tarnavau pašto 
žinyboje. 1915 metais visi pašto tarnautojai Rusijos vyriausybės įsta
tymu buvo mobilizuoti ir palikti vietoje savo tarnyboje ir neturėjo 
teisės iš tarnybos pasitraukti. Ar aš galėčiau gauti Kanados veterano 
pensiją Įrodymo dokumentai žuvo II D. karo metu. Suinteresuotas

Kaikurie imigrantai, kurie dalyvavo sąjungininkų kariuomenėje ir 
išgyveno Kanadoje 10 metų, gali gauti Kanados veteranų pašalpą. 
Jai gauti reikia pristatyti įrodomuosius dokumentus. Jūs turite dvi 
problemas: įrodyti, kad paštininkai priklausė kariuomenei ir kad ta 
kariuomenė buvo sąjungininkų pusėje. Jei norite pabandyti savo lai
mę, kreipkitės į Dept, of Veterans Affairs, 480 University Ave., Toron
to, Ont.

Diplomatinės Tarnybos šefas 
irgi sutiko su tokiu palyginimu. 
Dėstydamas savo nuomonę, jis 
pasirodė gana santūrus, anaiptol 
ne kraštutinumo šalininkas.

Priminiau buvusio Lenkijos 
karinio atstovo L. Mitkiewicz at
siminimus “Wspomnienia Ko- 
wienskie”, kuriuose dažnai mi
nimi p. Lozoraičiai. Pastarieji to 
leidinio dar nebuvo skaitę. Po
nia sakėsi neatsimenanti kaiku- 
rių autoriaus aprašomų epizodų, 
o p. Lozoraitis trumpai paaiš
kino, kad jo, kaip užsienio rei
kalų ministerio, susitikimai su 
Lenkijos atstovu Charvatu buvę 
labai trumpi, formalūs, ypač 
pats pirmasis. Mano sugestija 
buvo, kad p. Lozoraičiai ir kiti 
asmenys, susiję su Lenkijos ulti
matumu, parašytų savo atsimini
mus bei papildytų lenko atstovo 
išleistuosius. Bet neatrodė, kad 
šeimininkai ryžtųsi tokiam dar
bui. Ir aplamai, min. St. Lozo
raičio atmintyje yra sutelkta di
delė eausa atsiminimų. Būtų gai
la. jeieu jie sudiltų nepasiekę 
nei viešumos, nei istorijos.

Vatikano radijas
Romoje transliuojamos dvi 

lietuviškos radijo programos — 
iš valstybinės radijo stoties ir 
Vatikano. Aplankyti teko tik Va
tikano radijofoną, įrengtą dide
liame sode. Patekti į jį netain 
lengva — prie įvažiavimo stovi 
sargyba ir įleidžia tiktai radijo 
tarnautojus arba turinčius leidi
mą. Mūsų automobilis, vairuoja
mas monš. K. Razmino, truputį 
stabtelėio, sargybinis žvilgtelė
jo. kaukštelėjo užkulniais, atida
vė karinę pagarbą, ir visa pro
cedūra pasibaigė. Keliu per Va
tikano sodą nubildėjom i radi
jofoną, įrengtą gana kukliame 
nastate. Randame kun. J. Staš
kevičių. įkalbantį juoston savo 
pamoksta okunuotos Lietuvos 
moksleiviams. Atsiranda ir kun. 

nį karą ar padėti Biafrai. Atei
tyje tai gali turėti joms pačioms 
negeistinų pasekmių, nes Biaf
ros pavyzdys gali paskatinti ir 
kitų valstybių gentis atsiskirti 
nuo vyraujančios genties. Todėl 
Afrikos valstybių unija stengia
si išlaikyti Nigerijos nedalomu
mą ir kartu užtikrinti ibų gen
čiai saugumą. Europos valsty
bių pastangos tarpininkauti, jų 
tarpe Kanados ir Vatikano, ligi 
šiol nebuvo sėkmingos. Pasta
ruoju metu Biafros beviltišką 
būklę kiek sustiprino geresnis 
ginklų pristatymas lėktuvais 
naktimis iš Portugalijos ir jos 
salų, o taip pat neseniai gen. 
De Gaulle parodytas palanku
mas Biafrai ir ryšium su tuo 
suintensyvintas ginklų pristaty
mas iš prancūzų įtakoje esančio 
Gabono.

Tikisi laimėti
Pagyvėjus ginklų pristatymui, 

biafriečiai pradėjo stipriau lai
kytis ir netgi pulti priešus. Jie 
tikisi išsilaikyti iki pačioj Nige
rijoj prasidės suirutė, nes per
ilgai užsitęsęs pilietinis karas 
labai neigiamai paveikė visą Ni
gerijos gyvenimą.

Kanados užsienio reikalų min. 
M. Sharp mėgino tarpininkau
ti tarp Nigerijos ir Biafros, sten
gėsi Biafros klausimą iškelti J. 
Tautose, bet gen. sekr. U Thant 
tam nepritarė. Tarptautiniams 
veiksniams vengiant imtis tos 
nemalonios bylos, tolydžio ape
liuodama į pasaulio sąžinę, Biaf
ra sugebėjo atgrasyti Čekoslova
kiją, Olandiją ir Belgiją nuo 
ginklų siuntimo Nigerijai. Taip 
pat ji sugebėjo laimėti 4 Afri
kos valstybių jos nepriklausomy
bės pripažinimą. Jeigu ji suge
bės ilgiau išsilaikyti, gali susi
laukti ir medžiaginės paramos. 
Jau ji laimėjo labai reikšmingą 
užtarėją — Prancūzijos prezi
dentą De Gaulle.

KLAUSKITE- 
PATARSIM-PADESIM

dr. V. Kazlauskas, Vatikano ra
dijo lietuvių skyriaus vedėjas. 
Tai dar jaunas, ramaus žodžio 
vyras, jau senokai tvarkąs lie
tuviškąją programą, čia pat jis 
pavedė kun. V. Delininkaičiui 
padaryti pasikalbėjimą su kun. 
prof. Vyt. Mankeliūnu, dirban
čiu Bogotos valstybiniame uni
versitete Kolumbijoj. Jis kalbė
jo apie tarptautinį eucharistinį 
kongresą Bogotoje ir lietuvių da
lyvavimą. Po jo — mano eilė. 
Susėdome Studijoj su tuo pačiu 
kun. V. Delininkaičiu ir įkalbė
jau juoston net tris interview. 
Klausimai buvo įvairūs, sugru
puoti apie tris temas: lietuvius 
Kanadoje, spaudą ir marksizmą. 
Tikiuosi, kad Vatikano radijas 
perdavė visus tris pokalbius oku- 
puoton Lietuvon. Man ypač rū
pėjo perduoti sveikinimus “Tė
viškės žiburių” vardu, nes lais
vas spausdintas žodis Kanadoje 
okupuotos Lietuvos nepasiekia, 
o radijo bangomis žaibiškai nu
skrieja. Kiek vėliau vienas ma
no bičiulis iš Europos pranešė 
girdėjęs mano balsą per Vati
kano radiją. Taigi, “TŽ” sveiki
nimas pasiekė Lietuvą.

Vatikano radijas yra viena ge
riausių ryšio priemonių su pa
vergtąja Lietuva. Būtų liūdna, 
jeigu lietuvių skyrius dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių liktų 
suvaržytas, susiaurintas ar pa
naikintas. Dabartinis lietuvių 
skyriaus štabas nėra gausus, ta
čiau atlieka didelį darbą. Šiuo 
metu nastoviai jame dirba kun. 
dr. V. Kazlauskas, mons. K. Raz
minas, kun. J. Staškevičius, K. 
Ix)zoraitis, o talkina kun. V. De
lininkaitis. kun. R. Krasauskas, 
kun. dr. J. Vaišnora MIC, kun. 
dr. P. Jatulis ir kiti.

Atifaisvmas. Rašant anie Siks
tuos koplyčią, turėjo būti pami
nėtas Mykolas Angelas, o ne L 
da Vinci.
(Bus daugiau) Pr. G.
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RYŠKIAUSIA 1968 METŲ ASMENYBĖ
AL. GIMANTAS

LIETUVIŲ ŠOKIAI FESTIVALYJE
"Gyvataro" šokėjai nervinosi laukdami savo eilės, bet šoko 

puikiai Montrejeau tarptautiniame festivalyje
G. BREICHMANIENČ

Tegu tai ir neoriginalus papro
tys, bet mūsų gyvenamų kraštų 
aplinkoje labai įprasta skelbti tų 
metų iškiliuosius asmenis. Kažin 
ar tai būtų žingsnis nutautėjimo 
kryptimi, jeigu ir lietuviai, vie
tiniu papročiu sekdami, gerai pa
sidairę savųjų tarpe — bandytų 
j ieškoti ir rasti lietuviškąją as
menybę.

Jei amerikinio ar kanadinio 
gyvenimo asmenų vertinimai yra 
vienoki, tai lietuvių vertinimo 
mastai jau turėtų būti kitoki. 
Mums juk svarbu, nežiūrint visų 
mus veikiančių įtakų, kad mes 
ir mūsų jaunimas galėtų išlikti 
sąmoningais lietuviais ir būtų 
lojalus gyvenamiesiems kraš
tams. Mus supanti aplinka, nėra 
ko gintis, stipriai mus veikia. 
Veikia tiek, kad mes patys, to 
gal ir nepastebėdami, kasdien 
riedam kartu su gyvenamąja ap
linka. Tai labai pastebi tie, kurie, 
sakykime, nematė mūsų bene 
dvidešimt metų. Atvykę giminės 
ar pažįstami iš sovietinamos Lie
tuvos iškart pastebi ir jaučia ne
mažą skirtumą.

Todėl mums būtų itin svarbu 
iškelti tuos, kurie, kiek galėda
mi, nepasiduoda aplinkos veiki
mui, stengiasi patys išlikti ir 
savo atžalyną auklėti kiek galint 
sąmoningesniais lietuviais. Jie 
nenori asimiliuotis vietinėj ap
linkoj, bet ir toliau stengiasi iš
laikyti savo tautinį charakterį 
bei lietuviškąją dvasią. Tai rei
kalauja nemažų pastangų, daug 
darbo, pasiaukojimo, materiali
nių ir moralinių įsipareigojimų.

Tokių iškilių asmenybių mūsų 
tarpe galėtų būti kur kas dau
giau. Bet ir dabartinė padėtis nė
ra jau tokia kritiška visos eilės 
pasišventusių asmenybių dėka. 
Nebūtinai jos turi reikštis valdy
bose, komitetuose ar kitose va
dovaujančiose pozicijose. Gerb
tini, aišku, visi tie, kurie dirba 
organizacijų prieky, kurie sutin
ka Įeiti i visokiausias valdžias, 
bet nemažiau reikėtų vertinti ir 
tuos eilinius, sakysime, pilkuo
sius lietuviškojo darbo didvy
rius. kurių vardų nerasįme nei 
laikraščių skiltyse, nei padėko
se, nei pagerbimuose. Jie kuk
lūs, nepretenzingi, nuoširdžiai 
remia visą lietuviškąją veiklą, 
lankosi i. galima sakyti, visus pa
rengimus, aukoja bendriesiems 
reikalams, prenumeruoja lietu

ŠIURPI KELIONĖ PER ATLANTA
364 baltiečiai pabėgėliai, nusipirkę 600 tonų laivą Švedijoj, 
leidosi plaukti per vandenyną Į Kanadą net be radijo siųstuvo

“The Canadian Star Weekly” 
žurnalo bendradarbis Walter 
Kanitz 1968 m. gruodžio 8 d. 
laidoj skaitytojams priminė vi
sų jau užmirštą vienos baltie- 
čių grupės atvykimo į Kanadą 
dvidešimtmeti. 1948 m. gruodžio 
13 d. Kanados pakrančių žvalgy
binio lėktuvo įgula 200 mylių 
nuotolyje nuo Naujosios škoti* 
jos krantų pastebėjo bangų blaš
komą 600 tonų talpos “Walnut” 
laivą, su kuriuo jai nepavyko 
užmegzti radijo ryšio. Kadangi 
laivas buvo praradęs kontrolę, 
radijo bangomis buvo pasiųstas 
pranešimas Į Halifakso uostą, 
kur dieną ir naktį laikomas to
kiom nelaimėm paruoštas vilki
kas.

Atplaukęs į lėktuvo įgulos 
pranešime nurodytą vietą, vil
kiko kapitonas surado mažąjį 
laivą ir užlipo ant “Walnut” de
nio. Pirmiausia jis nutarė pa
tikrinti, kaip atrodo laivo vidus. 
Čia jo laukė staigmena: atida
rius kajutės duris, į nosį tren
kė neįsivaizduojamas kvapas. 
Pasirodo, dvylikos vyrų įgulai 
skirtame laive buvo 364 baltie
čiai keleiviai — vyrai, moterys 
ir vaikai. Trijų augštų gultuose 
kiekvienam jų tebuvo pusantros 
pėdos vietos. Kadangi tuo metų 
laikotarpiu Atlante siaučia di
džiulės audros, jūros ligos nu
kamuoti keleiviai buvo daugiau 
panašūs į lavonus nei gyvus žmo
nes.

Sukrėstas šiurpaus vaizdo, ka
nadietis kreipėsi į “Walnut” ka
pitoną August Lindę, politinį 
pabėgėlį iš Estijos:

Lietuvių tabako ūkis Delhi, Ontario, apylinkėje. Jo savininkai — 
p. Stonkoi

viškąją spaudą, ją remia, rūpi
nasi savo vaikų lietuviškuoju 
švietimu. Be tokių, aišku, nebū
tų nei valdybų, nei komitetų, nei 
kitų bendrosios veiklos apraiškų.

Valdybas sudaro mažuma, ša
lia jų yra daugybė tautiečių, ku
rie jaučia savo pareigą be dides
nių raginimų, atsišaukimų. Tai 
lietuviškosios širdies balsas, ku
ris visada išgirsta ir supranta 
kiekvieną dalyką, kuris tik rei
kalingas jo dėmesio, talkos, pa
ramos. Jis, tas eilinis lietuvis, 
skuba savaitės dienomis, bet dar 
labiau skuba jis šeštadieniais ir 
sekmadieniais, kai vyksta bene 
didžiausioji lietuviškosios veik
los dalis.

Kartais viešai diskutuojame, 
ar dar reikalingi tokie ar kitokie 
minėjimai, pasišaipome iš antra
eilės, mūsų manymu, reikšmės 
lietuviškųjų tautinių ar valstybi
nių švenčių, viešai kritikuojame 
jas', — tačiau dar vis užtenka ei
linių tyliųjų, pareigingų tautie
čių, kurie randa reikalo ir noro 
dalyvauti visuose lietuviškuose 
parengimuose. Tokie lengvai ne
keičia savųjų įsitikinimų, yra 
tvirti ir nepajudinami savo idea
luose ir principuose. Jie visur 
suskumba. Dažnas, toli gražu ne
būdamas ir nelaikydamas savęs 
intelektualu, perka lietuvišką 
knygą; enciklopediją ne dėlto, 
kad jam būtinai reikėtų, bet 
daugiau dėl to, kad jaučia parei
gą remti lietuviškuosius kultūri
nius pasireiškimus.

Todėl mano nuomone, kad ir 
kaip didžiai nusipelnę yra mūsų 
žymūs veikėjai, bet 1968 m. iški
liausiąją lietuviškąją asmenybę 
renkant, derėtų nors kartą vie
šai prisiminti ir pagerbti tą eilinį 
lietuvį, dažniausiai paprasto 
darbo žmogų, kurio dėka juk ir 
laikosi bendrosios veiklos pa
grindai. Atimk tuos eilinius žmo
nes, bematant'sugrius betkurios 
lietuviškosios organizuotos veik
los oagrindai.

Kiekvienoje lietuviškoie kolo
nijoje tikrai turime darbščių ei
linių asmenybių, kurių pavyzdys 
turėtu patraukti ir dar daugiau 
Įpareigoti vadovaujančiąsias as
menybes. Tebūna tad pagerbtas 
ir prisimintas 1968 metu iški
liausias eilinis lietuvis. Jo jieš- 
koti nereikia — jis yra šalia mū
sų visur, kur tik lietuviu gyvena
ma.

— Mirę?
— Ne, dar truputį gyvi, — 

šyptelėjo estas, išvargintas net 
32 dienas trukusių imtynių su 
Atlanto bangomis.

“Walnut” laivas buvo nu
temptas į Halifaksą, kur jo ke
leivių jau laukė prieplaukoje 
išrikiuoti greitosios pagalbos au
tomobiliai. Visi keleiviai ir lai
vo įgulos nariai buvo paguldyti 
Halifakso ligoninėse. Čia imi
gracijos ministerijos atstovai 
pradėjo narplioti neįtikėtinos 
kelionės siūlus, norėdami su
durti galą su galu.

Spaudos puslapiuose nuskam
bėjo sensacingas pranešimas 
apie baltiečių odisėją, kurios 
tikslas buvo surasti politinę 
globą ir pradėti naują gyveni
mą Kanadoje. Nugąsdinti sovie
tų ir vokiečių teroro, tūkstan
čiai baltiečių,* nelaukdami ant
rosios sovietinės okupacijos, 
įvairiomis priemonėmis stengėsi 
pasiekti Švedijos krantus, čia 
jie buvo svetingai sutikti, ta
čiau lietuvių, latvių ir estų šir
dyse viešpatavo baimė, kad vie
ną dieną sovietai gali okupuoti 
Švediją. Tokiu atveju jų lauk
tų mirtis arba galbūt kelionė į 
šaltąjį Sibirą, vergo dalia kon
centracijos stovyklose.

Susirūpinusių baltiečių žvilgs
niai krypo į tolimąją Kanadą, 
kurią nuo Švedijos skyrė platu
sis Atlantas. Kažkam kilo min
tis sutelktomis lėšomis įsigyti 
lai va. Goteborgo uoste buvo ras
tas britų minininkas “Walnut” 
parduotas žaliavų rinkėjams, šį

Nukelta j 7-tą psl.

Kanadiečių grupė ant Golgotos kalno pastatytoje šventovėje. Kairiajame šone (priKiaupęs; grupes 
vadovas arabas

Pelningiau tabaką auginti nei...
Didesni uždarbiai tabako ūkiuose nei miškuose, kasyklose, įmonėse ir kituose

Prieš ketvertą metų per televizi
ją, radiją ir spaudą buvo išvystyta 
stipri propaganda prieš tabaką ir 
cigaretes, grasinant plaučių vėžiu. 
Tais metais sumažėjo rūkymas, kri
to tabako bendrovių akcijos, pablo
gėjo tabako supirkimas ir smuko ta
bako augintojų pragyvenimo lygis. 
Tačiau po metų cigarečių suvartoji
mas pakilo adgščiau nei buvo, tuo 
pačiu ir tabako kaina. Atsigavo ta
bako augintojai Kanadoje, kurių tar
pe yra apie 150 lietuvių, pakilo ta
bako ūkių kainos, pagerėjo darbinin
kų atlyginimai ir aplamai palengvėjo 
tabako auginimas. Galima sakyti, per 
pastaruosius trejetą metų tabako au
gintojai pergyveno aukso amžių. Dau
gelis lietuvių jau dejuoja dėl paja
mų mokesčių — esą perdaug reikia 
mokėti. Net ir buvę “dypukai” jau 
moka kasmet po S5.000 — S15.000 
mokesčių, o kaikurie senesnės imi
gracijos tautiečiai dar didesnėmis su
momis sušelpia valdžią.

Nežiūrint kokiais baubais žmonės 
bebūtų gąsdinami, neatrodo, kad jie 
staiga ateitų i protą ir mestų rūky
ti. Kadangi 2.000-siais metais žmonių 
skaičius žemėje bus dvigubai dides
nis, negu dabar, tai ir tabako parei
kalavimas didės.

Pirkti tabako, ūkį?
Už tabako ūkio pirkimą bylo

ja šie faktoriai: patraukli, svei
ka ir padori Delhi, Ontario, lie
tuvių kolonija, tyras oras, gana 
švarus darbas, saugus pinigų in
vestavimas ir tuo pačiu darbo
vietės nusipirkimas, apsisaugoji
mas nuo nepriteklių karo atve
ju ir t.t.

Delhi lietuvių tabako augin
tojų kolonija jau nuo seno yra 
atspari ir veikli. Yra čia įvairių 
organizacijų, susibūrimų ir spor
tų. Plačiausiai paplitęs “spor
tas” — sulenktos rankos prie 
lūpų kilnojimas. To sporto šū
kis — “į sveikatą”. Šis sportas 
jau sparčiai mažėja, nes dauge
lis mato, jog to priešo nenuga
lės. Toliau seka pikų tūzo į sta
lą trankymo “sportas”, įskaitant 
proferansininkus, pokerininkus, 
trikapeikininkus ir tūkstantinin
kus. Po to eina medžioklė ...

Pridėję dar kvėpavimo orga
nų lavinimo sportą, pučiant į 
telefono ragelį (daugumoje mo
terys), bilijardą, žvejojimą, mau
dymąsi, ekskursijas Floridon, 
tris organizacijas — šaulius, ka
talikes moteris ir Bendruomenę, 
bažnyčią ir parapiją su niekam 
neužkliūvančiu kunigu, — gau
sime miniatiūrini tabako apylin
kės lietuvių gyvenimo vaizdą.

Oru tabakini nkai negali skųs
tis. Visai kas kita Toronte ar 
Hamiltone. Įvažiuojant giedrią 
dieną į tuos miestus, kvėpuoja
mą orą* galima pamatyti per pen
kias mylias. Juodas debesis gau
bia visą miestą, o kvapas — troš
kinantis. Greičiausia dėl tyro oro 
ir ramybės į Delhi apylinke per
sikėlė nemažai pensininkų ir dar 
kasmet po keletą atsikelia ra
miai praleisti gyvenimo saulė
leidžio.

Darbas be įtampos
Daug kas galvoja, kad taba

ko augintojų darbas nemalonus. 
Tai netiesa. Darbai kasyklose, 
miškuose, fabrikuose, restora
nuose, viešbučiuose pareikalau
ja daug daugiau sveikatos ir 
įtampos, negu tabako ūkyje. 
Svarbiausia, tabako augintojas 
yra pats ant savęs bosas ir joks 
skambutis jo nevargina. Per pas
kutinį penkmetį mechanizacija 
tiek pažengė pirmyn, jog taba
ko augintojai savo metų derlių 
sutvarko per 8 mėnesius. Lieka 
4 mėnesiai atostogų. Be to. ir 
darbo sąlygos palengvėjo. Ne
bereikia rišėjų, nes atsirado ri
šimo mašinos. Nebereikalingi 
nei arkliai, nes mašinos jau bai
gia juos pakeisti. Daugiau kaip 
pusė tabako augintojų iau ne
belaiko jokių gyvulių, išskyrus 
šunį ir katę.

neprofesiniuose darbuose
STASYS KAIRYS

Išjungimas gyvulių iš tabako 
ūkio suteikia tabako auginto
jams daugiau laisvo laiko viso
kiems apsilankymams ir išvažia
vimams. Todėl nenuostabu, kad 
jie vidutiniškai išvažinėja 10.- 
000 — 25.000 mylių per metus.

Šalutiniai užsiėmimai
Šalia kasdieninės duonos — 

tabako auginimo daugelis tau
tiečių dar užsiima kitokiais pa
mėgtais darbais. Pvz. Augusti- 
navičius Albertas be briedžių 
medžiojimo ir 40-ies akrų taba
ko auginimo dar užaugina kas
met po 300 akrų kukurūzų, ku
rių bruto vertė $30.000 — $35.- 
000. P.p. Ratavičius ir Vierai- 
tis — ne tik stambūs tabako au
gintojai; jie užaugina po 75-150 
akrų kukurūzų. Galeckas Vincas 
turi 60-ies akrų tabako ūkį ir 
dar savo užaugintais kukurūzais 
kasmet užaugina po 50 jautukų. 
Daug lietuvių net ir iš kitų ko
lonijų pasinaudoja šia puikia 
pįrmos rūsies jautiena.

Agronomas Valaitis prie 
Mount Bryages turi 50 akrų 
tabako ūkį, be^tp, augina 5.000 
veislinių kalakučių, kurių 1.700. 
arba trečdalis, deda kiaušinius, 
trečdalis priaugančių ir trečda
lis mažyčių. Už kiaušinius kas 
savaitę paima po $1.000. Metinė 
apyvarta — $50.000. Maistui iš
leidžia žemiau S30.000. Tai išra
dingumo ir veržlumo savybės.

Veržlieji ūkininkai
Prie veržliausio elemento ta

bako ūkiuose reiktų priskirti p. 
Žebertavičių šeimą. Per pasta
ruosius dvejus metus jie patys 
vieni užaugino tabako derlių 
virš 80 akrų arba 35 hektarų 
plote. Jo piniginė vertė buvo 
virš $100.000 kasmet. Tai savo
tiškas rekordas lietuvių tarpe. 
Savaime suprantama, pašalie
čiams kyla klausimas: o kiek gi 
lieka grynų nuo tokios sumos? 
Visų pirmiausia % sumos, įskai
tant ir nuošimčius, eina ūkio iš
mokėjimui, jeigu dar neišmo
kėtas. Toliau atmokamos visos 
išlaidos. Mažam ūkiui susidaro 
55-65% išlaidų, lyginant su pa
jamomis dideliam ūkiui — 40- 
50% išlaidų. Taigi, uždarbio 
būtų $40.000 — $50.000, ku
rių $15.000 — $20.000 reiktų 
atiduoti valdžiai pajamų mokes
čių forma, šiuo metu p. žeber- 
tavičiai, nors ir būdami dar ga
na jauni, 46-48 m., jau “išėjo 
į pensiją”. Jie atidavė visus tris 
ūkius augintojams iš pusės, o 
patys papildė Delhi lietuvių be
darbių eiles.

Ekonominis pajėgumas
Knygoje “Lithuanians in Ca

nada” 347 psl. apskaičiuota, jog 
vienas dirbantysis sudburietis 
vertas $13.333. Tai gana silpnas 
vertės rodiklis. Visi, kurie me
tėsi į tabako auginimą, verti 
turbūt nemažiau $100.000. To
dėl ir kyla klausimas, kodėl tau
tiečiai nepersikelia į tokias sri
tis, kur septynis kartus stipriau 
ant kojų atsistojama? Ar tai dėl 
lietuviško nerangumo, baimės, 
informacijos stokos, ar dėl ko 
nors kito? Vietos tabako ūkiuo
se dar yra bent 500 lietuviu, 
tik. anot buvusio torontiečio P. 
Balčiūno, reikia “atvogos”.

Palyginę ekonominį pajėgu
mą tautiečiu, atplaukusių Kana- 
don tuo pačiu laivu bei įsikūru
sių miestuose ir tabako ūkiuose, 
rasime, kad į tabaką patrauku
sieji ekonomiškai stipriau įsi
tvirtino. Be to, jie turėjo palan
kesnes sąlygas lietuviškam vai
kų auklėjimui ir laisvesnį pasi
rinkimą — darbo arba poilsio. 
Nenori pats dirbti — pasisam
dyk, bet darbas turi būti laiku 
padarytas.

Prie ekonominių lengvatų ta
bako augintojams reiktų priskir

ti maisto pirkimą tiesiog iš au
gintojų. Tai per metus sutaupo 
gana gerą sumą. Pvz. kiaušinių 
tuzinas — 50 et., kiauliena 30- 
40 et., jautiena 50-55 et. svaras. 
Taip pat ir gazoliną tabako au
gintojai gauna pigiau: galionas 
tik 25 et., nes nereikia mokėti 
valdžiai mokesčių. Tiktai už pir
muosius 100-200 galionų reikia 
sumokėti pilną kainą.

Ekonominis judėjimas
Nors tabako ūkių kainos ne

žmoniškai kyla (o gal doleris 
krinta?), lietuviai nemažai nau
jų ūkių nuperka. Yra ir parda
vusių ūkius, bet tokių skaičius 
mažesnis. Kai kuris tautietis nu
perka didelį ir gerą ūkį. tai visa 
Delhi lietuvių kolonija apsi
džiaugia. o jei kas parduoda ge
rą ūkį. tai kolonija pasijunta 
kaip po laidotuvių. Tai lyg ir 
rodyklė lietuvių kolonijos pa
žangos ir atžangos.

Paskutinių poros metų laiko
tarpyje apie 15 lietuvių parda
vė ir pirko tabako ūkius. Ūkių 
kainos buvo nuo $100.000 iki 
$195.000 vertės. Įmokėjimų su
mos — nuo $20.000 iki $60.000. 
Daug lietuvių yra gavę gerų pa
siūlymų parduoti ūkius. Pvz. Al
fonsas kairys, pernai pirkęs ūkį 
su $20.000 įmokėjimų ir $120.- 
000 bendros vertės, atsisakė 
$50.000 įmokėjimo ir $150.000 
pilnos sumos. Taip pat pritrūko 
drąsos ir kitiems tautiečiams 
parduoti gerus ūkius su gerais 
pasiūlymais: Alfonsui Žeberta- 
vičiui už $155.000, p. Vieraičiui
— už $175.000 ir p. Ratavičiui
— už virš $200.000. Mat, visi pa
stebėjo, kad šiais laikais, kai do
lerio vertė mažėja, gerą ūkį par
duoti labai lengva, bet įsigyti 
sunku.

Tabako ūkių pirkimas ir par
davimas prasideda po tabako 
supirkimo sandėlių atidarymo ir 
trunka iki balandžio mėnesio. 
1968 m. tabako pirkimo sandė
lius (warehouses) atidarė lap
kričio 7 d.

Jei kas norėtų gauti informa
cijų apie tabako ūkių pirkimą, 
tesikreipia pas vieną iš trijų lie
tuvių, nekilnojamo turto parda
vimo agentų Tillsonburge, Ont: 
Stasys Augustine, 2 Maple La
ne, tel. 842-8109; Charles Po
cius, 93 Vienna Rd., tel. 842- 
3337, Domas Šiurna, 14 Third 
St., tel. 842-4892.

Bendra nuotaika
Per paskutinį dešimtmetį ta

bako augintojų darbas mechani
zacijos dėka gerokai palengvė
jo. o pati lietuvių kolonija la
bai pagražėjo. Nebėra didesnių 
susirėmimų, nebesisvaidoma žd- 
džiais “fašistas” ar “komunis
tas”. Tai buvo dažnas įvykis 
prieš 15 metų. Kažkaip visi tapo 
lietuviais. Yra, tiesa, ir mažų ne
galavimų. Tai — perdidelis įnir
timas į darbą, užsidarymas ūky
je, it meška žiemos miegui, at
siskyrimas nuo draugų ir žmo
nių ir nepaisymas lietuviškų rei
kalų. Kartais dėl tabako užmirš
tama, jog “lietuviais esame gi
mę, lietuviais turime ir būt”. 
Be to, arūniškai tariant, dar yra 
labai įsimylėjusių į karalienės 
paveikslą, atmuštą* ant kana- 
diško pinigo, tačiau tokių ne
daug. Didžioji dauguma gyvena 
ne su pinigu, bet su žmonėmis: 
vaišingi, nuoširdūs ir visuomet 
pasiruošę padėti reikalingiems 
pagalbos.

Išvada: visi tautiečiai, dirban
tieji miškuose, kasyklose, fab
rikuose, restoranuose, siuvyklo
se ir kituose neprofesiniuose 
darbuose, tegu meta tabaką rū
kyti ir teatvyksta jo auginti. Jei 
kam nepatiks, visuomet gali 
grižti atgal. Greičiausia nepra
loštu nei sveikatos, nei kišenės 
atžvilgiu.

Vakare renkamės į specialiai 
festivaliams įrengtą pastatą, ku
riame telpa 5000 žiūrovų. Sce
na taip pat didelė ir gerai ma
toma žiūrovams. Programos pir
moje dalyje įrašyta montrealie- 
čių prancūzų grupė; mes — vi
sai gale, po mūsų — tik rumu
nai, nes rengėjai sako, kad jie 
yra profesijonalai ir visai netu
rėtų čia būti. Žiūrovų tarpe yra 
ir Kanados konsulas Rene Gar- 
neau. Jis jau anksčiau buvo atė
jęs mūsų pasveikinti ir pasi
kalbėti, palinkėti sėkmės. Mes 
visi nervinamės, nes reikia taip 
ilgai laukti. Atrodo, kad visi šo
ka labai gerai ir žiūrovai šiltai 
priima. Bijome, kad žiūrovai bus 
išvargę, kol mūsų eilė ateis. Pir
mosios dalies pabaigoje — mūsų 
prancūzai. Jie atrodė labai nu
vargę ir apatiški, bet išėję į 
sceną atgyja ir šoka labai gerai. 
Publika juos iššaukia pasirody
ti dar kartą, šį vakarą jie pir
mieji susilaukia tokio dėmesio. 
Pasveikinu jų vadovą. Jis paten
kintas.

Mūsų pasirodymas
Kai ateina laikas mums šokti

— jau 12 vai. nakties. Turime 
20 minučių. Pranešėjas pristato 
mus kaip lietuvius iš Europos, 
nusivežusius savo papročius, šo
kius ir drabužius į tolimą Kana
dą ir dabar vėl sugrįžusius Eu
ropon pasidalinti savo menu su 
kitomis tautomis. Lietuviai — 
šiaurės krašto žmonės, tad ir šo
kiai ramūs. Juose jaučiamas pra
rastos tėvynės ilgesys. Lietuva
— žemdirbių kraštas, tad ir šo
kiuose atsispindi darbo judesių 
pradas. Šokame Malūną, Gyva- 
tarą, Linelį, Audėjėlę ir Aštuo- 
nytį. Stebiu šokėjus ir žiūrovus. 
Nors ir labai vėlus laikas, bet 
mūsiškiai, tik užėję ant scenos ir 
išgirdę iš karto šiltą publikos 
priėmimą, nepaprasto entuziaz
mo ir jėgos pagauti, šoka labai 
gerai. Gintas pagauna gerą ir 
gyvą muzikos taktą. Sukasi ma
lūno sparnai, keičiasi Gyvataro 
greitos figūros ... Vyrai palieka 
stovėti fone, mergaitės “rauna 
linus" ir šiek tiek atsikvepia. Ir 
vėl šaudo šaudyklės, sukasi kri
jeliai. keičiasi nytys. sumirga iš
austo audeklo raštai. Matau pir
moje eilėje Kanados konsulo be
sišypsantį veidą. Jis nuolat dali
nasi pastabomis su burmistru ir 
savo žmona. Užbaigus Aštuonytį, 
pasigirsta audringi plojimai... 
Ir nenurimsta, kol mūsiškiai vėl 
tvarkingai išeina atgal į sceną ir 
susilaukia dar didesnės plojimų 
audros. Į užkulisį pirmas ateina 
prancūzų grupės vadovas ir su 
ašaromis akyse tikrai nuoširdžiai 
mane apkabina, sakydamas: “Aš 
taip džiaugiuosi, kad ir jums, ir 
mums viskas nuostabiai gerai 
pasisekė. Mes tikrai neapvvlėm 
tu. kurie mums šį uždavinį pa
tikėjo.” Tuoj po to ateina Ka
nados konsulas, jo žmona, bur
mistras. dar keletas kitu. Visi 
sveikina kanadiečius. Tik jie vie
ni ši vakarą buvo iššaukti atgal 
į sceną.

Trankūs rumunai
Nutariam rytoj pasidalinti įs

pūdžiais, nes dabar įdomu ką 

Tautiniu g r u p
Dvi oficialios kalbos Kanadoje — taip, dvi kultūros — ne

Kanados tautinių grupių kon
ferencija, įvykusi Toronte 1968 
m. gruodžio 13-15 dienomis, pri
ėmė šiuos nutarimus.

Mintytoju konferencijos kultūri
nėms teisėms svarstyti atstovai reiš
kia padėką senatoriui Yuzyk, organi
zaciniam komitetui ir globojusioms 
organizacijoms už jų pastangas su
šaukti šią konferenciją. Jie pabrėžia, 
kad konferencija neturi būti laikoma 
trečiosios politinės jėgos formuoto
ja. Ji yra ne kas kita, kaip trečio
jo Kanados gyventojų elemento pi
liečių rimto rūpesčio išraiška dėl 
kultūrinės mūsų krašto raidos.

1. Konferencija rekomenduoja, kad 
Kanados Kultūrinių Teisių Komite
tas tęstų savo darbą, bendradarbiau
tų su federacine vyriausybe suda
rant reprezentacini patariamojo po
būdžio organą, kuris galėtų teikti 
rekomendacijas bei pagalbą įverti
nant bendruosius Kanados tautinių 
grupių poreikius ir užtikrinti pilną 
jų dalyvavimą kultūriniame Kanados 
gyvenime.

Lietuviai darbuojasi tabako ūkyje prie rišimo mašinos Delhi, Onta
rio, apylinkėje. Nuotraukoje — p. Žebertavičių šeima

parodys rumunai. Jie atsivežę 
10 žmonių styginį orkestrą, 10 
porų šokėjų ir du solistus — 
mezzo sopraną ir tenorą, be to, 
daugelį dėžių įvairių drabužių, 
kuriuos keičia kiekvienam išėji
mui. Solistai dainuoja populia
rias dainas prancūziškai, bandy
dami įtraukti visą publiką, or
kestras groja populiarias melo
dijas ir ant galo su dideliu 
triukšmu bei tempu 10 porų šo
kėju pripildo sceną, šoka pasi
keisdami vyrai su merginomis ir 
visi drauge. Iš karto matyti, kad 
profesijonalai. Ir pristato juos 
kaip Rumunijos valstybinį ba
letą. Baigiasi programa ir pra
deda tuštėti auditorija tik 1 vai. 
ryto. Dar dalinamės Įspūdžiais 
ir skubame namo, nes rytoj vėl 
sunki darbo diena.

Giedame pamaldose
Ketvirtadienis — oficialioji ir 

paskutinė festivalio diena. Iš ry
to susirinkę Į nuolatinę būstinę 
rikiuojamės paradui. Kiekvienai 
grupei yra paruoštas plakatas. 
Mūsų “Lithuanian Dance Group
— Canada”. “Les Danceurs du 
St. Laurent” taip pat turi pla
katą. Mes sustojame šalia vie
ni kitų ir nutariame žygiuoti 
kartu. Palydimi dviejų orkestrų, 
per miestą žygiuojame vėl i fes
tivalio pastatą, kur trys katalikų 
kunigai atlaiko pamaldas. Gieda 
visa bendrija. Mums duoda ženk
lą tuojau po “Credo”. Mes vėl 
giedame “Pulkim ant kelių”. Ši 
karta ir mikrofoną turime. Ga
le Mišių pradeda groti rumunai, 
bet jie nesuspėja baigti pradėto 
dalyko — kunigas nutraukia. Jie 
labai supykę ir nepatenkinti. Vė
liau jiems paaiškino, kad laikas 
buvo labai ribotas ir negalėjo 
užtęsti pamaldų.

Draugiškumo ratas
Mūsų laukia oficialus paradas 

ir vėliavų pakėlimas. Mus su
stato pagal numatytą planą ir 
išskiria su Montrealio grupe. Vi
si sueina į miesto centre esan
čią aikštę, kur jau dega fes
tivalio ugnis. Kiekvieną grupę 
pristato atskirai. Iššaukus gru
pė apeina ratu, o aplinkui sto
vinti minia ploja. Tai vadinamas 
“draugiškumo ratas”. Ši iškilmė 
kartojama kiekvienais metais. 
Kiekviena grupė eina kaip iš
mano: ispanai tarškia kastene- 
tėmis, rumunai šokinėja ir t.t. 
Lietuviai eina paprastai, po po
rą. kaip Į sceną šokiams. Visos 
grupės turi vienodus drabužius
— uniformas, tik mūsiškių kiek
vienas vis kitoks. Konsulo žmo
na man vėliau-sako: “Į jūsų mer
gaites negali atsižiūrėti. Jos ski
riasi iš visų. Drabužiai labai gra
žūs ir kiekvienas vis skirtingas. 
Kodėl?” Staigiai užklupta aiški
nu: “Jaunos mergaitės pačios 
ausdavosi sau drabužius ir kiek
viena stengėsi vis gražiau sude
rinti spalvas ir raštus, kad būtų 
gražesnis ir puošnesnis nei jos 
draugės. Tad tam pačiam kai
me retai rasdavai dvi vienodas 
aprangas. Ar tai spalva, ar rašto 
derinys turėjo būti skirtingas”. 
“Tos lietuvaitės turėjo būti labai 
meniškos ir moteriškos”, — sa-

2. Konferencija patvirtina bei už
gina puikų Kanados Etninio Meno 
Tapybos darbą daugiakultūrėje sri
tyje, rekomenduoja ne tik ji tęstir 
be* ir išplėsti. Jos programa turėtų 
būti pilnai remiama morališkai bei 
finansiškai visų valdžių.

3. Konferencija pritaria federaci
nės ir provincinių vyriausybių pa
stangoms suformuluoti priimtinai 
Kanados konstitucijai, tačiau katego
riškai atmeta dvikultūriškumą ir sie
kia oficialaus daugiakultūrės Kana
dos pobūdžio pripažinimo.

4. Konferencija mano, kad ryšio 
priemonės, remiamos visuomenės lė
šomis, kaip CBC ir valstybinė fil
mų taryba, ruošdamos programas tu
rėtų atsižvelgti i daugiakultūri Ka
nados pobūdj ir savo darbe atspin
dėti kultūrini kanadiečių Įvairumą.

5. Konferencija įsakmiai skatina 
visų valdžių švietimo įstaigas išplės
ti turimas kalbų mokymo programas 
ir pripažinti visų kultūrinių grupių 
kalbų kursą kaip užskaitomą dalyką

Nukelto į 7-tq psl.
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V. NOREIKOS PAREIŠKIMAS

Vilniaus operos solistas Virgilijus 
Noreika “Literatūros ir Meno” 1968 
m. gruodžio 21 d. laidoje pasakoja 
savo {spūdžius iš JAV ir Kanados: 
“Du mėnesius svečiavau** Kanadoje 
ir JAV. Lietuviškojo meno mylėto
jams pakvietus, sutikau koncertuoti 
šių šalių miestuose. Pirmasis solinis 
koncertas (koncertams akompanavo 
mano žmona) {vyko Toronte. Mat, čia 
sutikome nuoširdų bičiulį, buvusį dai
nininką, torontiškį Bronių Marijošių 
(visiems pažįstamo mūsų solisto Ro
mano Marijošiaus brolį), kuris pui
kiai organizavo ir kitus koncertus 
Montrealyje, Hamiltone, Londone, 
padėjo juos surengti JAV miestuo
se — Niujorke, Čikagoje, Bostone. 
Dainavau lietuvių liaudies dainas, ari
jas iš operų. Aišku, labiausiai klau
sytojus pavergdavo gimtojo krašto 
melodijos. Mačiau ne vieną senyvą 
vyrą, braukiantį ašarą... Gal būt, 
nekuklu pačiam vertinti savo kon
certus, tačiau beveik visi jie, man 
regis, patiko tautiečiams — tiek Ka
nadoje, tiek ir Amerikoje. Tiesa, bu
vo ir nepatenkintų balsų. Niujorke 
mano koncertą piketavo “veiksniai” 
— jie mat, “nepripažino” manęs, 
kaip Lietuvos atstovo... Tačiau dau
gelis tautiečių jau žino visą tiesą 
apie Tarybų Lietuvą, domisi jos me
nu. Aplankiau keletą operos spektak
lių Niujorke ir Čikagoje. Susipažinau 
su mūsų tautiečių gyvenimu, jų vi- 
suomenine-kultūrine veikla. Maloniai 
nustebino daugelis lietuvių išeivių, 
kurie šiandien garsūs ne tik lietuviš
kų teatrų scenose, bet plačiai žino
mi ir visoje Amerikoje. Gerą vardą 
pelnė puikus tenoras Stasys Baras- 
Baranauskas ir jo kolega, buvęs Či
kagos operos solistas Jonas Vaznelis. 
Paminėtinas gabus dainininkas A. Vo
kietaitis, šiuo metu dainuojantis Či
kagos operoje. O kiek dar daug lietu
vių išeivių darbuojasi, nebodami se
nyvo amžiaus. Ypač miela buvo pažin
tis su profesorium Juozu Žilevičium, 
vienu iš lietuviškos operos kūrėjų, 
šis nenuilstantis dirigentas, kompozi
torius ir muzikos istorikas emigraci
joje dirbo svarbų darbą. Čikagoje jis 
organizavo stambų Lietuvių muziko
logijos archyvą. Atsisveikinau su 
Amerika neilgam — iki sekančių 
metų: turiu pasiūlymą dainuoti vie
ną sezoną Bostono operoje.” Prane
šimas, kaip matome, nepilnas (ne
paminėti nemažiau iškilūs solistai- 
ės), nepolitinis, išskyrus Niujorką. 
Piketavimas yra įvykęs faktas, o taip 
pat ir V. Noreikos dalyvavimas so
vietų ambasadoriaus J. Maliko “so
cialistinių šalių draugystės vakaro” 
programoje. Atrodo, piketuoti reikė 
jo tą nelemtąjį vakarą Sovietų Są
jungos atstovybėje prie Jungtinių 
Tautų, kur propagandistas A. Laurin- 
čiukas garbino “proletarinės revoliu
cijos” penkiasdešimtmetį Lietuvoje.

IŠEIVIJAI SKIRTA
KONFERENCIJA

1968 m. gruodžio 11 d. Vilniaus 
universitete buvo surengta konferen
cija apie lietuvius išeivijoje, kuriai, 
“Literatūros ir Meno” teigimu, rū
pėjo “parodyti lietuvių kovos už Ta
rybų valdžią ryšius su Amerikos lie
tuvių pažangiuoju judėjimu”. Didžio
ji 13-kos pranešimų dalis buvo skir
ta nagrinėti išeivijos komunistų nuo
pelnams, kaip pvz. istorijos mokslų 
kandidato P. Ulevičiaus pranešimas 
“Pažangiųjų JAV lietuvių visuomeni
nės veiklos įtaka Kanados ir P. Ame

Hamiltono Tautos Fondo skyriaus valdyba Laisvės Kovos Metais 
pasiuntė Jungtiniam Finansų Komitetui Toronte $2.300. 15 kairės: 
Ot. Stasiulis, Br. Grajauskas, Aid. Matulienė, V. Kėžinoitis, St. 
Samus ir pirm. K. Mileris. Trūksta F. Rimkaus Nuotr. A. Juraičto

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.
Penkt 9.30—S 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 {DEDU. 
ĮKAINOJIMAS nemokamas, kreiptis bet kuriuo laiku 

MI 83400 ANCASTER, ONT.

rikos lietuviams”, Vilniaus pedago
ginio instituto dėstytojos L. Petkevi
čienės — “JAV komunistų sekcijos 
veiklos bruožai”, istorijos instituto 
mokslinio bendradarbio K. Varašins- 
ko — “Pažangieji Amerikos lietuviai 
kovoje prieš hitlerinę Vokietiją”, A. 
Vaivutsko — “P. Amerikos lietuvių 
pažangiosios spaudos istorijos bruo
žai” ir kt. Kaikurie pranešimai, at
rodo, buvo platesni, palietę ir neko
munistinę išeiviją: Vilniaus universi
teto vyr. dėstytojo R. Vėbros — 
“Emigracijos iš Lietuvos priežastys 
XIX a. antroje pusėje”, ryšininkų ko
miteto pirm, pavaduotojo V. Kazake
vičiaus —“Lietuvių emigracijos gy
venimo atspindžiai JAV lietuvių lite
ratūroje”, Kauno politechnikos insti
tuto Vilniaus skyriaus vyr. dėstytojos 
A. Glemžienės — “JAV lietuvių su
durtinių žodžių struktūriniai tipai”, 
Vilniaus universiteto aspiranto L. Pa- 
žūsio — “Amerikos lietuvių laikraš
tinės kalbos klausimas”, Vilniaus 
universiteto vyr. dėstytojo R. Žiugž
dos — “JAV lietuviai ir Tarybų Lie
tuva”. Diskusijose dalyvavo JAV lan
kęsis dramaturgas K. Saja, JAV gy
venę — dr. A. Margelis ir ekono
mistas D. Šova. Kolonų salėje buvo 
surengta paroda “Amerikos lietuvių 
spauda ir knyga”, kurios tikslas, pa
sak “Literatūros ir Meno” savaitraš
čio, buvo atskleisti “užsienio tautie
čių indėlį į lietuvių nacionalinę kul
tūrą ir literatūrą”. Galimas dalykas, 
parodoj buvo išstatytų ir nekomu
nistinių leidinių.

KOLCHOZININKŲ
PENSIJOS

Vilniuje įvykusiame kolchozininkų 
socialinio aprūpinimo tarybos posė
dyje pranešimą apie nuveiktą darbą 
padarė socialinio aprūpinimo “mi- 
nisterė” T. Jančaitytė. Socialinio ap
rūpinimo “ministerijos” pensijų val
dybos viršininko pavaduotojas H. 
Olšauskas šia proga “Tiesos” 283 nr. 
paskelbė eilę gražiai skambančių duo
menų, nutylėdamas, kaip visada, kol- 
chozininko pensijos dydį. Jis pvz. ra
šo: “Dabar pensijas gauna 243.487 
kolūkiečiai ir buvusieji reorganizuo
tų kolūkių nariai. Buvo paskirtos nėš
tumo ir gimdymo pašalpos 28.432 mo
terims - kolūkietėms. Pensijoms ir 
pašalpoms nuo Įstatymo įsigaliojimo 
dienos išmokėta 105 milijonai 898 
tūkstančiai rublių. Per ketverius me
tus į kolūkiečių socialinio aprūpini
mo centralizuotą fondą iš kolūkių 
įplaukė 55 milijonai 776 tūkstančiai 
rublių. Taigi kolūkių įnašai sudaro 
52,7% išlaidų, šiais metais pensijoms 
ir pašalpoms numatoma išmokėti 40 
milijonų 300 tūkstančių rublių. Tuo 
tarpu kolūkių atskaitymai sudarys 15 
milijonų 856 tūkstančius rublių.” 
Vienintelis būdas apytikrei kolcho- 
zininko pensijai nustatyti belieka 
paimti šiemet išmokėti numatytą 
40.300.000 rublių sumą ir padalinti 
iš dabar pensijas gaunančių 243.487 
kolchozininkų. Kadangi dalis šios su
mos teks ir nėščiom moterim, minė
tąją sumą dalinkime iš apvalaus 
250.000 skaičiaus. Tokiu atveju kiek
vienam kolchozininkui pensijos tek
tų 161,2 rb. į metus, o mėnesinė 
pensija būtų 13,4 rb. Nenuostabu, 
kad statistiniuose duomenyse visada 
nutylimas kolchozininkų pensijos dy
dis. Keturiasdešimt penkios nepilnos 
kapeikos dienai yra juokingai men
ka suma už viso amžiaus darbą ir 
sovietinės santvarkos nusavintą že
me.

V. Kst.

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

Praėjusios Kalėdos lietuvių mokiniams buvo linksmos — beveik 
visose Amerikos lietuvių šeštadieninėse mokyklose surengtos eglu
tės su programomis. Nuotraukoje — Toronto šeštadieninės mokyk
los mokiniai programos metu; viršuje — parengiamojo ir pirmojo 
skyriaus mokiniai, apačioje — žemesniųjų skyrių mokinių choro 
dalis Nuotr. S. Dabkaus

g HAMILTON
VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTA

DIENINE MOKYKLA surengė Kalė
dų eglutę Jaunimo Centre gruo
džio 22 d. Kalėdų senis, kuriuo šie
met buvo mokyt. A. Mikalauskas, pa
pasakojo kaip jis bridęs per gilų 
sniegą keliaudamas iš tolimos Lie
tuvos ir, perdavęs mažųjų brolių ir 
sesučių sveikinimus, paprašė mokinių 
parodyti ką išmoko. Jaunieji padek
lamavo jam gražių eilėraščių, padai
navo ir pažaidė įdomių žaidimų. Ka
lėdų senis vaikus už tai apdovanojo 
saldumynais. Eglutę ruošiant daug 
darbo įdėjo mokyt. A. Mikšienė, šie
met dėl pasitaikiusio blogo oro daly 
vių skaičius nebuvo toks gausus.

TAUTOS FONDO SKYRIAUS vai 
dyba pasiuntė centrui dar $300 čekį. 
Laisvės Kovos metais hamiltoniečiai 
Jungtiniam Finansų Komitetui bus 
pasiuntę iš viso $2300. Tai yra apy
linkės vienerių metų sutelkta rekor
dinė suma. O tai buvo galima atsiek
ti tik mūsų kolonijos lietuvių supra
timo dėka, kad laisvės kovai vesti rei
kalinga yra ne tik patriotinė šneka, 
bet ir doleriai. Hamiltonas, pagal sa
vo apylinkės dydį, aukomis yra atsi
stojęs pirmoje vietoje ir reikia ti
kėtis, kad ir ateity jie pirmaisiais no
rės pasilikti.

V. KAZLAUSKAS Kalėdas šventė 
su seserimi, kurios nebuvo mates 
25 metus. Su 3 mėnesių turistės viza 
iš Lietuvos, Pakruojo miestelio, į 
Kanadą atvyko S. Indriulaitienė, naš
lė, Lietuvoje palikus jau suaugusius 
vaikus. Ta proga iš Niujorko atvažia
vę čia šventes praleido ir jos brolis 
su žmona — G. J. Kazlauskai.

ATITAISYMAS. “TŽ” 49 nr. ko
respondentas, aprašydamas šaulių 
šventę, klaidingai parašė vėliavos kū
mos, nusipelniusios šaulės St. Šukai- 
tienės, pavarde. Už tai koresponden
tas n. St. Sukaitienę atsiprašo. K. M.

SKAUČIŲ KŪČIOS. Nejučiomis 
praėjo metai, ir dauguma skaučių 

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS 

BENYS BABRAUSKAS, rašytojas
ir pedagogas, staiga mirė nuo šir
dies smūgio 1968 m. gruodžio 13 d., 
bekeisdamas savo čekius lietuvių šv. 
Antano bankelyje Cicero mieste. Ve
lionis prieš tai nesirgo, net nesiskųs
davo sveikata, atrodė stiprus ir žva
lus. Su a. a. Babrausku ilgą laiką te
ko bendrauti, o taip pat ir ilgus me
tus kaimynystėje gyventi ir kiekvie
ną dieną su juos susitikti. Turėjo nu
sipirkęs namus, kuriuos mėgo stro
piai prižiūrėti ir gražiai užlaikyti. 
Žmonai, poetei Gražinai Tulauskai- 
tei nesveikuojant, turėdavo atlikti ir 
namų ruošos darbus. Augino sūnų 
Vytenį, kuris, baigęs universitetą, 
Amerikos rytuose tęsia toliau savo 
studijas.

Velionis buvo veiklus visuomeni
niame gyvenime. Jau 1950 m. Čikago
je jį teko matyti kaip Čikagos lietu
vių rašytojų klubo pirmininką. Ame
rikoje atgaivintoje Lietuvių Rašytojų 
Draugijoje velionis buvo jos pirmuo
ju pirmininku. Nuo 1950 m. buvo Či
kagos augšt. lituanistinės mokyklos 
mokytoju ir vedėju. Vėliau ilgą laiką 
dėstė ir Cicero augšt. lituanistinėje 
mokykloje. Buvę geras kalbėtojas, tu
rėjo stiprią atmintį, tad buvo kvie 
čiamas kalbėti minėjimuose ir įvai
riuose parengimuose. Prisiminimus iš 
senųjų laikų jis kaip iš rašto skaity
davo. Kartais rengėjai net kiek rūs
taudavo, kai jis gal ir per ilgai savo 
paskaitas užtęsdavo, nors jo kalbos 
būdavo turiningos, gyvos, dinamiš
kos. Nemažai rašydavo ir Amerikos 
lietuvių spaudoje, dažnai pasirodyda
mas su savo literatūrinėmis kritiko
mis, apžvalginio pobūdžio straips
niais. Buvo negailestingas okup. Lie
tuvos rašytojams, kurie taikydavosi 

jau antrą kartą, o kaikurios mažo
sios paukštytės dar tik pirmą susė
dome prie bendro “Šatrijos” vyr. 
skaučių paruošto Kūčių stalo. Šiais 
metais bendrosios Kūčios skyrėsi 
savo pobūdžiu nuo praėjusių tuo, 
kad jau nebuvome tik savo skautiš
koje šeimoje, bet pakvietėme ir mo
tinas kartu dalyvauti. Gaila, kad da
lis motinų nerado reikalo atvykti. 
Kaip gi išauginsime susipratusias lie
tuvaites ir įskiepysime jose norą iš
laikyti mūsų gražius lietuviškus pa
pročius, jei ne susipratusios lietuvės 
motinos pavyzdžiu vertindamos lietu
viškus papročius! Pasigedome gerb. 
mons. dr. J. Tadarausko, kuris tuo 
metu buvo išvykęs. Džiaugiamės, kad 
dabartinis Hamiltono skautų dvasios 
vadas galėjo mūsų tarpe pabuvoti ir 
dėkojame už gražų ta proga pasakytą 
žodį. Pritemdytoje salėje skautės su 
motinomis sėdasi prie šventiškai eg- 
lišakiais ir žvakėmis papuošto stalo.
Apšviestas tik autarfas su amžinąja 
ugnimi. Tuntininkė ps. Kairienė kvie
čia susikaupti, prisiminti skautes Lie
tuvoje, kurias simbolizuoja palikta 
tuščia kėdė ir trispalvė žvakė žvaki
dėje priešais lėkštę. Vyr. sk. K. Pa- 
reštytė paskaito pasaką apie eglutę, 
prasmingais žodžiais prabyla Lietu
vos Dvasia — V. Urbonavičiūtė, pa
sigirsta švelniu, maloniu balsu A. Pa
kalniškytės giedama giesmė “Tylią
ją naktį”. Tai kėlė susikaupimą, 
rimtį ir sudarė šventišką pakilią nuo
taiką. kada visos su žvakutėmis tyliu 
žingsniu ėjome paskui dvasios vadą 
užsidegti savo žvakučių prie degan
čios amžinosios ugnies aukure, sim
bolizuojančios Kristaus ir Tėvynės 
meilę. Dvasios vadui padėjus ant 
lėkštės tuščioje vietoje gabaliuką 
plotkelės, skirtą skautei Lietuvoje, 
ir sukalbėjus maldą, pasidalinome 
tarpusavyje plotkelėmis ir vaišino
mės skaniai pagamintais Kūčių val
giais. Prie Kūčių valgių pagamini- 

prie tenykštės linijos ir garbindavo 
okupantą. Iš savo, palyginus, nedide
lių išteklių (ilgą laiką jis dirbo kaip 
nekvalifikuotas darbininkas; tik 
paskutinius kelis metus, išlaikęs eg
zaminus, gavo teisę dėstyti amerikie
čių vidur, mokykloje, kur buvo rusų 
ir vokiečių kalbos mokytoju) prenu
meravo beveik visą išeivių lietuvių 
spaudą ir pirko didžiąją dalį išeivijo
je, o taip pat ir okup. Lietuvoje lei
džiamų knygų. Trumpai prieš mirtį 
velionis aprodė savo biblioteką su 
tūkstantine knygų.

Velionis buvo visiems draugiškas, 
su visais rasdavo kalbą, nežiūrint kai 
kurių pasireiškiančių nuomonių skir
tumų. Turtų šioje žemėje, neskai
tant dar neišmokėto namuko, nesu
krovė, tačiau atidavė didele duokle 
išeivių lietuvių gyveniman, paliko gi
lius pėdsakus savo pažįstamų ir 
draugų tarpe. Jis mirė sulaukęs tik 
58 m. amžiaus, bet atliko žymiai dau
giau, negu kiti, pasiekė žilą senatvę.

Apie velionį būtų galima daug ra
šyti; tiek daug valandų su juo bu
vo praleista, tiek daug jo gyvenimo 
patirties išklausyta, tiek daug jo dar- 
bais džiaugtasi. Tačiau gal tai atliks 
kiti. O dabar tik draugiškas paskuti
nis rankos paspaudimas vyresniajam 
spaudos darbo kolegai — ilsėkis ra
mybėje §v. Kazimiero kapinėse. Mes 
daugiau jau nesusitiksime Tavo so
delyje 48-tame Courte, Cicero mies
te.
• « o

VĖL VIENFRI METAI paliko mus 
ir nuėjo praeitin. Čikagos lietuviai 
įžengė į 1969 metus. Pažiūrėkime, 
ką Čikagos lietuviai veikė praėjusiais 
metais, kurie vadinosi Lietuvos lais
vės Kovų Metais. — Būta stambių

Kanados Lietuvių 
__  Fondas

Nauji nariai ir įnašai:

317. Gudjurgis, Povilas $100
318. Juškauskas, Antanas 100
319. Juškauskienės, Marijos aim. 100
320. N. N. (Windsor) 100
32L Dr Matukas, Antanas 500

Papildė įnašus:
Otavos apylinkės valdyba iki $700 
P. Petrėnas, Sudbury, „ 600
J. Vaičeliūnas, Sudbury „ 400
Inž. S. Naikauskas, Windsor „ 400
M. Juškauskienės atm. „ 100

Įmokėjo Edmontone: T. Uogintas 
ir M. Zakarevičius po $75, M. Du- 
daravičienė, E. Melikauskas ir V. 
Kasperavičius po $50, J. Popikaitis 
$40.

P. Gudjurgis gyvena Edmontone, 
A. Juškauskas ir N.N. — Windsore. 
Dr. A- Matukas dirba Woodstock li
goninėj, bet yra torontiškis. Be šio 
įnašo, dr. Matukas yra anksčiau įne
šęs $1000 į Amerikos Liet. Fondą. 
Visiems aukotojams Fondas nuošir
džiai dėkoja. Nors praėjusieji metai
K. L. Fondui buvo neblogi — su
rinkta įnašų $15.000, bet planas liko 
neišpildytas. Iki $50.000 dar trūksta 
$2.500. Tikimės, kad šiais metais Ka
nados lietuviai savo Fondą rems su 
nemažesniu pasiaukojimu.

P. LELIS. reik, vedėjas

Sault St. Marie, Ont.
TAUTOS FONDUI 1968 m. aukojo 

oo $10: H. Matijošaitis, V. Miniaus- 
kas, Vit Skaržinskas; $6: S. Drus- 
kis; po $5: B. Švilpa, P. Puteikis, P. 
Gasperas, Z. Girdvainis, N. Aukšti
kalnis, V. Vainutis, A. Skardžius, I. 
Genys, L Girdzevičius, J. Skardis; 
po $3: J. Malskis, J. Meškys, J. Kvas- 
čiauskas; po $2: M. Pareigis, J. Žeb- 
raitis, A. Balčiūnas, A. Motiejūnas, J. 
Vinslovas (Wawa), V. Žiurauskas, P. 
Umbrazas, S. Grigelaitis, J. Okmanas, 
I. Liudavičius, A. žemaitis, A. Vana
gas, A. Motūzas, J. Duoba; po $1: J. 
Kazakauskas, A. Trakinskas, B. Ka
minskas, K. Sližys, V. Goldbergas, 
V. Skaržinskas, A. Rutkauskas, U. 
Virbickienė, T. švarlys.

Iš viso $132. Be to, pasiųstas minė
jimų loterijų pelnas: Vasario 16-to- 
sios $53.53; Motinos Dienos $41. Iš 
viso J. F. Komitetui Toronte pasiųs
ta $226.53.

TF įgaliotinis P. Gasperas

mo didžiausia dalimi prisidėjo ir sa
vo laisvą savaitgalį paaukojo mūsų 
visu miela bičiulė, didelė skaučių rė
mėja E. Gedminienė. Už jos nuošir
dumą ir pagalbą mes jai visuomet 
liksime skolingos — žodžių padėkai 
išreikšti neužtenka. Pabaigai visos 
bendrai pagiedojome keletą kalėdi
nių giesmių ir atsisveikinome tradi
cine skautiška giesme “Ateina nak
tis” iki kitų metų. — Norėtume pa
dėkoti motinoms, kurios Kūčių pro
ga savo aukomis praturtino mūsų la
bai išsekusią tunto kasą.

širvintienė

DR. V. D. KVEDARAS 
DANTISTAS 

460 Main St. E. 
Hamiltąn, Ont.

Telefonas 529-4911

įvykių. Visų pirma — didysis Vasa
rio 16 minėjimas Civic Operos rū
muose, kur įvyko J. Gaidelio kanta
tos “Kovotojai” premjera. Tačiau 
šis įvykis, nors jis lietuviams buvo 
malonus ir neeilinis, amerikiečių tar
pe liko beveik nepastebėtas. Plačiau 
nuskambėjo amerikiečių spaudoje 
JAV ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventė, sutraukusi rekordinį žiū
rovų būrį, šventė buvo geriausiai pa
sisekusi iš visų anksčiau buvusių pro
gramos bei jos tvarkymo atžvilgiu.— 
Gyvai reiškėsi Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muzėjus, vis patenkantis į 
amerikiečių spaudą savo parodomis, 
paskaitomis bei kitokiomis pramogo
mis. Balzeko muzėjaus savininkas 
Stanley Balzekas negailėjo lėšų ir 
pastangų, kad lietuvių vardas plačiai 
sklistų kitataučių tarpe. Dailės paro
domis aktyvi buvo ir Čiurlionio Ga
lerija, įsikūrusi Tėvų jėzuitų Jauni
mo Centre, kurio praplėtimo darbai 
buvo pradėti 1968 metais. Jaunimo 
Centras buvo ta vieta, kur tautiečiai 
kiekvieną savaitgalį tūkstančiais rink
davosi į vienokią ar kitokią pramo
gą. — Buvo koncertų, lietuvių ope
ros spektaklių ir kitų meninio pobū
džio parengimų. Jų tarpe nepaprastą 
susidomėjimą sukėlė Vilniaus ope
ros solisto Virgilijaus Noreikos pa
sirodymas. Literatūriniame gyvenime 
Čikaga pirmavo išleistomis knygomis 
bei kitos rūšies leidiniais. Baigiantis 
metams, čia buvo surengtas pirmasis 
išeivijos teatrų festivalis, kuris ati
darė duris tolimesniems panašaus 
pobūdžio pasirodymams su viltimi, 
kad jie tobulės ir skatins scenos dar
buotojus siekti augštumų. — Bene 
daugiausia veiklos parodė asmenys, 
susibūrę į vienetą, kovojantį dėl šv. 
Kazimiero kapinių ir kaikurių lietu
vių įsteigtų parapijų atlietuvinimo. 
ši kova, pasireiškusi net vieno lie
tuvių parapijos klebono piketavimu, 
jaudino daug tautiečių, kurie net 
tūkstančiais lankydavosi į komiteto 
šaukiamus susirinkimus. — 1969 m. 
minėsime 20-metį nuo atvykimo nau
jųjų ateivių, kurie pradžioj parodė 
gyvą veiklą. Palinkėkime, kad tie 
metai būtų našūs ir sėkmingi lietu
viškojo gyvenimo baruose!

G LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

SOFIJA SMETONIENE, Lietuvos 
pirmojo ir paskutinio prezidento An
tano Smetonos našlė, mirė gruodžio 
28 d. Šv. Vincento ligoninėje Kle- 
velande. Velionė, sulaukusi 85 metų 
amžiaus, buvo ištikta širdies priepuo
lio ir pusiau suparalyžuota. Palaidota 
Klevelande gruodžio 31 d. iš Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčios.

“LOS ANGELES TIMES” dien
raštis kasmet pagerbia iškiliąsias Ka
lifornijos moteris. 1968 m. “Women 
of the Year” sąrašan kartu su kitom 
12 moterų buvo įtraukta ir Los An
geles Kalifornijos universiteto ar
cheologijos prof. dr. Marija Gimbu
tienė. Laikraštis ją pristatė kaip vie
ną žymiausių Europos proistorės 
mokslininkių, primindamas skaityto
jams jos klasikinį šios srities veika
lą “Bronzos amžius”, kitas knygas 
ir mokslinius straipsnius, vadovavi
mą Kalifornijos universiteto archeo
loginėms ekspedicijoms pietryčių Eu
ropoje. Pateikti trumpi biografiniai 
duomenys skelbia, kad prof. dr. M. 
Gimbutienė yra gimusi Lietuvoje, ar
cheologijos ir kalbų mokslus baigu
si Kaulio universitete, filosofijos dok
toratą gavusi Tuebingeno universi
tete, V. Vokietijoje, studijas gilinusi 
Heidelberge, Miunchene ir Harvarde.

PROF. DR. VYTAUTAS BIE
LIAUSKAS, Xavier universiteto psi
chologijos departamento vedėjas, 
praėjusią vasarą vadovavo teisingu
mo departamento Vašingtone finan
suotai programai “Workshop for Po
lice Community Relations” Cincinna
ti miesto policininkams Ohio valsti
joje. Šią programą, svarstančią mies
to problemas, policijos santykius su 
bendruomene, teigiamai įvertino di
džiausias miesto dienraštis “The Cin
cinnati Enquirer”. Policijos vadas 
prof. dr. V. Bieliauską pakvietė būti 
nuolatiniu policijos departamento pa
tarėju visuomeninėse problemose, su 
kuriomis tenka susidurti Cincinnati 
policijai.

PROF. VL. STANKA-STANKEVI- 
ČIUS mirė gruodžio 25 d. Vašingto
no ligoninėje. Velionis, gimęs 1884 
m. Biržuose, buvo baudžiamosios tei
sės profesorius Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Kurį laiką jam te
ko vadovauti Pabaltijo universitetui 
V. Vokietijoje. Nuo 1949 m. dirbo 
mokslinį darbą Vašingtone, Kongre
so bibloitekoje.

GEN. STASYS RAŠTIKIS, buvęs 
Lietuvos kariuomenės vadas, dėstęs 
lietuvių ir rusų kalbas kariuomenės 
mokykloje Monterey, Kalifornijoje, 
išėjo pensijon, kurios dienas su žmo
na planuoja praleisti Los Angeles 
mieste.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ ide- 
ologiniai kursai buvo surengti 1968 
m. gruodžio 26—29 dienomis Daina
vos stovyklavietėje. Dalyvavo 60 
moksleivių iš 15 vietovių JAV ir Ka
nadoj. Kursus organizavo MAS cent
ro valdyba. Lektoriais buvo — kun. 
prof. St. Yla, dr. V. Vygantas, A. Sa
balis. Kursų programa buvo paruoš
ta kun. St. Ylos, įjungiant modernią
sias vaizdines priemones. Be to, su
rengta literatūros bei talentų vakarų. 
Aplamai, kursais domėjimasis buvo 
labai gyvas. Ten pat išrinkta nauja 
moksl. ateitininkų centro valdyba — 
šį kartą iš kanadiečių. Jos būstinė 
bus Toronte.

Vokietija
KUN. ALFONSO BERNATONIO 

sidabrinis kunigystės jubflėjus atžy
mėtas Dieburge. Iškilmėje ir kon- 
celebracinėse Mišiose dalyvavo 11 
lietuvių kunigų. Sukaktuvininko pa- 
gerbtuves suorganizavo kun. Vingau- 
das Damijonaitis.

EPPELHEIMO ŠAULIŲ KLUBO 
šaudymo varžybas ir šaulių karaliaus 
vardą laimėjo VLB krašto valdybos 
pirm. J. K. Valiūnas. Iškilmingame 
pobūvyje jam buvo įteiktas karališ
kos valdžios ženklas — grandinė. J.
K. Valiūnas šiame klube “karaliauja” 
jau antrą kartą, nes šaudymo var
žybas jis buvo laimėjęs jau 1965 m. 
J. K. Valiūnas yra vokiečiams gerai 

St. Catharines, Ont
TRADICINE KALĖDŲ EGLUTĖ. 

KLB vietos apylinkės valdybos pa
stangomis surengta Kalėdų eglutė 
vietos vaikučiams gruodžio 22 d. Tė
vų pranciškonų salėje. Atsilankiusių 
vaikučių skaičius šiais metais buvo 
rekordinis. Turėjome labai gražią me
ninę dalį, kurią atliko mūsų gražusis 
jaunimėlis, neišskiriant nei pačių 
mažuių pipiriukų. Tėveliai ir svečiai 
su džiaugsmu sekė, kaip jų jaunieji 
grakščiai šoko tautinius šokius, dai
navo ir deklamavo, o mažytė Rasutė 
Zubrickaitė padėjo Kalėdų seneliui 
dalinti dovanėles.

Sis gražus pasirodymas įvyko tri
jų pasišventėlių dėka. D. Eimantienė 
gyvena gan tolokai nuo St Cathari
nes, kiekvieną šeštadienį atvažiuoja 
pamokyti mūsų jaunųjų lietuvių kal
bos. Ji parengė jaunuosius vaidybai, 
deklamacijoms it pan. Rūpestingai 
taikino S. S. Zubrickai. Abu muzika
lūs, išsilavinę ir visa siela atsidavę 
lietuviškiems reikalams. Kaip D. Ei
mantienė, taip ir S. S. Zubrickai yra 
jaunokos kartas atžalos, bet jie nuo 
lietuviško kamieno nepabėgo. Taip 
pat buvo labai malonu girdėti, kaip 
mūsų jaunieji vienas kitą šaukė gra
žiais lietuviškais vardais: Rasote, Vai
dilute, Arūnai ir pan. čia jau lietuvių 
tėvų nuopelnas. Visi likome dėkingi 
mūsų mažiesiems už taip gražų me
nini pasirodymą. D. Rimantienei ir 
S. S. Zubrickams — už jo paruošimą.

žinomas šaulys, įvairiose šaudymo 
varžybose per pastarąjį dešimtmeti 
4 kartus išsikovojęs pirmą vietą, apie
10 kartų — antrąją. Buerstadto šau
lių klubas jam yra suteikęs visam 
amžiui garbės nario vardą. 1963 m. 
visos Vokietijos šaudymo pistoletais 
varžybose J. K. Valiūno vadovauja
ma keturių šaulių komanda užėmė
11 vietą, tik vienu tašku atsilikusi 
nuo I vietą laimėjusios komandos.

KRAŠTO TARYBOS RINKIMUO
SE daugiausia balsų gavo: kun. V. 
Šarka — 354, kun. B. Liubinas — 
345, V. Bartusevičius — 343, V. Nat
kevičius — 334, J. K Valiūnas — 
319, kun. dr. J. Aviža — 307, dr. J. 
Grinius 297, T. A. Bernatonis — 286, 
A. Lingė — 284, dr. V. Lenartas 
— 270. Rinkimuose dalyvavo LB 31 
apylinkė, turinti 753 pilnateisius na
rius, kurių 117 balsavo koresponden- 
ciniu būdu.

ŠALPOS DARBUI TOBULINTI nu 
matoma įvairiose Vokietijos vietovė
se sudaryti šalpos komisijas, kurių 
nariais bus LB apylinkės valdybos 
atstovas, lietuvių katalikų ir liute
ronų evangelikų kunigai Komisijos 
BALFui pristatys šalpos reikalingus 
asmenis.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS kura- 
torijos valdybos pirm. V. Natkevi
čiaus sušauktame VLB tarybos prezi
diumo, krašto valdybos ir bendrabu
čio statybos komisijos posėdyje buvo 
nutarta rekomenduoti bendrabučio 
statybą. Kuratorijos valdyba gavo 
įgaliojimą parašyti prašymą pabėgė
lių ministerijai, kad ji 1969 m. biu
džete paskirtų lėšų bendrabučiui sta
tyti Banke bus atidaryta naujojo 
bendrabučio sąskaita.

Kolumbija
KUN. NIKODEMO SALDUKO ku

nigystės 25 metų sukakties minėjimą 
surengė Medellino lietuviai. Iškilmė 
buvo pradėta sukaktuvininko atlaiky
tomis iškilmingomis Mišiomis, progai 
pritaikytu kun. V. Vaičiūno pamoks
lu. Po pamaldų įvyko iškilminga va
karienė, kurioje, be lietuvių, dalyva
vo gausus būrys kun. N. Saldoko ger
bėjų kolumbiečių. Sukaktuvininkas 
kunigu įšventintas 1943 m. lapkričio 
28 d. Kolumbijoje. Baigęs agronomi
jos fakultetą žemės ūkio mokykloje, 
jis įsteigė Ibage miesto universitete 
agronomijos fakultetą, kuriame ėjo 
dekano ir profesoriaus pareigas. Da
bar kun. N. Saldokas yra Tėvų sale
ziečių finansinių ir ekonominių reika
lų vadovas. Pokario metais jo pastan
gų dėka Kolumbijos vyriausybė įsilei
do į šį kraštą kelis šimtus lietuvių iš 
pabėgėlių stovyklų V. Vokietijoje.

Australija
DAINŲ ŠVENTĘ Geelongo Šv. 

Petro ir Pauliaus parapijos salėje su
rengė Jono Juškos vadovaujamas 
Geelongo lietuvių choras ir iš Mel
burno atvykęs dainos sambūrio cho
ras, kurio vadovas yra Albertas Čel- 
na. Be jungtinėm jėgom atliktų dai
nų mišriam ir vyrų chorams, abu ko
lektyvai turėjo atskirus pasirodymus. 
Dainininkams talkino neseniai L. 
Bungardos suorganizuota jaunimo 
tautinių šokių grupė “Suktinis”.

LTN. JONAS V. MACIJAUSKAS 
iš P. Vietnamo atostogas praleido 
Sidnėjuje, kur turėjo progos susipa
žinti su lietuviškuoju jaunimu. Jis 
yra inžinerijos studijas baigęs JAV 
lietuvis iš Filadelfijos, gerai kalbąs 
lietuviškai.

LIETUVIŲ KAPELIONU negau
sioje Brisbane kolonijoje paskirtas 
kun. dr. P. Bačinskas. Pirmąsias Mi
šias lietuviams jis atlaikė Svč. Mari
jos bažnyčioje. Specialiai surengtame 
priėmime lietuvį kapelioną sveikino 
LB apylinkės pirm.. V. Račiūnas, 
choro vardu — K. Stankūnas, skau
tų ir skaučių — R Platkauskas, sa- 
vanorių-kūrėjų — S. Rentas. Tikima
si, kad su lietuvio kunigo įsikūrimu 
Brisbane mieste pagyvės visa lietu
viškoji veikla. Kun. dr. P. Bačinskui 
religines paslaugas dėl negausaus lie
tuvių skaičiaus reikės teikti ir austra
lams.

Mūsų apylinkės valdyba padarė ir 
dar vieną gražų mostą, šiais metais 
pakviesdama Kalėdų eglutės šventėn 
ir mišriųjų šeimų vaikučius. Gal tik 
vienas iš mišriųjų šeimų nemokėjo 
lietuviškai, o gal nedrįso, bet daugu
ma lietuviškai dėkojo Kalėdų sene
liui už dovanėles. Mums visai nėra 
ko stebėtis iš mišriųjų šeimų, kai 
čia pat turime grynai lietuviškų šei
mų, kurių vaikai jau nė žodžio nesu
geba ištarti lietuviškai. A.

MINĖJIMO FILMAS. Filmą iš A. 
Smetonos gyvenimo Amerikoje atveš 
p. Karpis iš Klevelando ir parodys 
lietuviškai visuomenei sausio 11 d., 
7 v.v., Slovakų salėje, Page and Wel
land g-vių kampe. Programa bus iš
kilminga ir graži, dainuos sol. V. 
Verikaitis. Įėjimas į minėjimą suau
gusiems — auka, nemažesnė kaip $2, 
jaunimui — nemokamas. Po minėji
mo įvyks bendra vakarienė, į kurią 
įėjimas porai — $10. Šios pajamos, ti
kimasi, padės padengti nemažas mi
nėjimo išlaidas. §į kartą yra prisi
menamas A. Smetona visų lietuvių, 
kaip nepriklausomos Lietuvos prezi
dentas. Laikui atėjus bus paminėti ir 
kiti Lietuvos prezidentai. Tuo būdu 
bus palaikomas mūsų tautos troški
mas būti laisva ir nepriklausoma. 
Minėjime dalyvaus organizuotai visas 
mūsų apylinkės jaunimas. Maloniai 
vra kviečiami dalyvauti visi lietuviai 
iš artimų ir tolimų vietovių. Rengėjai



NE MARGI SAKALĖLIAI...
Apie muzikos plokštelę, kurion sudėtas solistės Janinos 

Liustikaitės talentas
PAULIUS JURKUS

Maža būtų pasakyti, kad solis
tė Janina Liustikaitė išleido sa
vo dainų bei arijų plokštelę. 
Svarbu — kaip išleido?
„ Jau-Mama būtinybę savo bal

są “įšaldyti” plokštelėje, toron
tiškė solistė ėmė ir nukeliavo į 
Romą. Ten mokėsi dainavimo, 
ten daugybė jos bičiulių su gai
dų pluoštais. Ten, pagaliau, ir 
klimatas kitoks. Sakoma, kad 
Romoje taip sausa, kad ir pušys 
dainuoja falsetu.

Nuvažiavusi Romon, pirmiau
sia griebėsi darbo — savo balsą 
apvaldyti. Toronte kasdieninio 
darbo rutina viską apneša dul
kėm ir nuoboduliu. O kai diena 
iš dienos “pakopinėji” gaidom, 
pasidaro visai kas kita — balsas 
paklusniai moduliuojasi.

Romoje ji dirbo su mokytoja 
Maria Cascioli. Plokštelės aplan
ke parašyta, kad ji garsi. Apie 
šios mokytojos garsą kalbėjo 
man vienas Romos bičiulis. Tai 
mokytoja, pas kurią mokėsi gar
siausi pasaulio dainininkai.

Tas romėnas papsakojo ir apie 
J. Liustikaitę, kaip ji dirbo Ro
moje. Mieloji mokytoja rodė 
daug dėmesio tremtinei Janinai, 
sielojosi, kad jos plokštelė būtų 
“perlas, paristas stiklu”.

Kai didžioji mokytoja parengė 
jos balsą, jo palydėti susirinko 
Romos simfonija. Tai nėra taip 
sau linksma istorija. Vargu ar 
palydėjo mūsų kurį dainininką 
tokio lygio orkestras, kaip šis 
Romos orkestras.

Iš Vatikano radijo stoties, ku
rioje dainavo, ji gavo ir kaikurių 
lengvatų — stotis davė savo sa
les orkestrui, o dirigentas pri
dėjo savo nuoširdumą: dirbo su 
orkestru ir soliste, kad būtų kuo 
geriausias ansamblis. Dirbo ir

nardo lyg tie margi sakalėliai — 
nuskamba švariu, laisvu balsu.

Atrodo, solistė susirūpinusi, 
kad tas balsas atiduotų visa, ką 
muzikas sudėjo į gaidas. Ji ir 
skuba gaidom, tryliuoja iki ap
svaigimo. Ir tada, jieškodama at
vangos, nusileidžia į žemesnius 
tonus ir nuplaukia ramiai, ra
miai.

Solistė labiau mėgsta drami
nes, augštas vietas, kur ji galėtų 
visa jėga pasirodyti. Tada ji lyg 
paukštė čiulba, ir balse jausi il
gesį, nerimą ir liūdesį.

Tas pasiruošimas, profesinis 
atsakingumas, sutelktos visos jė
gos į galimai tobulesnę interpre
taciją — yra pačios brangiausios 
šios plokštelės savybės. Plokšte
lė turi savo kokybę. O tai labai 
daug, kai aplink pilna plokštelių 
menkos kokybės. — Plokštelėn 
sudėtos šios dainos:

Pirmoje pusėje. Chopino — Mer
gaitės troškimas, Lietuviška daina 
(mažai kam žinoma); Aleksandro Ka- 
čanausko — Kur prapuolė tas kele
lis; J. Tallat-Kelpšos — „Ne margi 
sakalėliai; Br. Budriūno Tyliai ty
liai; Aleksandro Kačanausko — Abe- 

'jone; A. Vanagaičio ir V. Jakubėno— 
Dobilėlis.

Antroje pusėje: Francesco Cilea — 
Io son l’umile Ancella, arija iš op. 
Adriana Lecouvreur, Arrigo Boito — 
L’altra notte in fondo ai mare, ariją 
iš op. Mefistofele; Georges Bizet
— rez. ir arija Siccome un di iš op. 
I pescatori di perle; Giacomo Puccini
— Si, mi chiamano Mimi, — arija iš 
op. La Boheme; Alfredo Catalani — 
Ebben, ne andro Lontana, arija iš 
op. La Wally.

Operų arijos palydėtos simfoninio 
orkestro, gi pirmosios pusės dainos
— pianinu. Išleido “Mamo-jabrica”, 
ilgo grojimo. Kaina 6 dol.

Sol. J. Liustikaitė, išleisdinusi 
muzikos plokštelę Romoje

Surakinta mintis nerimsta
ČESLOVO MILAŠIAUS (Czeslaw 

Milosz) nauja knyga “Native Realm: 
A Search for Self-Definition”, nese
niai išleista Amerikoj Doubleday lei
dyklos, pasakoja autoriaus pergyve
nimus pokariniais metais komunisti
nėje sistemoje, šis 300 psl. leidinys 
jau nepirmą kartą nagrinėja pana
šią temą; pasakoja apie nužmogintų 
asmenų likimą karo sukeltuose vė
juose. Pats Milašius savo ankstes
nėje knygoje “Captive Mind”, išleis
toje 1953 m., sumaniai pažvelgė į 
intelektualinę vergiją marksistinėje 
santvarkoje. — šio 1911 m. Kėdai
nių apskrityje gimusio rašytojo ke
lias yra gana įdomus. Mokslus ėjo 
Vilniuje (ten baigė ir Vilniaus uni
versiteto teisių skyrių), vėliau kelis 
metus praleido Paryžiuje. Po karo 
Lenkijos vyriausybės buvo paskirtas 
pareigūnu kultūros reikalams prie 
lenkų ambasados Niujorke, o po to 
— Paryžiuje. Negalėdamas suvirš
kinti komunistinio režimo,* jis 1951 
m. pasitraukė iš turėtų pareigų, ta

Atsiusta paminėti

po politiniu emigrantu ir apsigyveno 
Paryžiuje.

Milašius, kaip rašytojas, yra pažįs
tamas ir lietuviams. Lietuvių kalba 
yra išėjusi jo poezijos rinktinė. Yra 
bendradarbiavęs “Naujoje Romuvo
je”.

“Chicago Tribune” knygų priedas 
“Book World”, rašydamas apie nau
jausiąją Milašiaus knyga, jį vadina 
“Pole with Lithuanian ancestry”.

ALEKSANDRAS SOLŽENYCINAS 
yra vienas iš nedaugelio sovietinių 
rašytojų, kuriems pavyko pralaužti 
“geležinę uždangą” ir savo kūrinius 
paskelbti Vakarų pasaulyje. Šio ra
šytojo romanai yra klaikios tikrovės 
vaizdai, kurie vyravo ar dar ir dabar 
užtinkami sovietijoje. šis rašytojas, 
angliškai kalbančiam skaitytojui pa
žįstamas iš jo anksčiau išleistos kny
gos “One Day in the Life of Ivan 
Denisovich”, vėl plačiai pasigarsino 
Vakaruose su dviem beveik tuo pa
čiu metu išleistom knygom — “The 
First Circle” (išleido Harper & Row 
leidykla, 580 psl., $10) ir “The Can-
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C KUIMMJE VEIKIOJE

dirigavo kaip menininkas muzi
kas. Tad ir rezultatus pasiekė 
gražius. Jei Romos simfonija lei
do ant plokštelės įrašyti savo 
vardą, tai ji žinojo, kas ta plokš
telė, žinojo ir dirigentas Edoar- 
do Brizio. * * *

Plokštelė yra kaip scena, per 
kurią turi pereiti dainininkas. 
Pereiti reikia labai tobulai, nes 
žmogus, plokštelės besiklausy
damas, gali pastebėti visas silp
nybes. Plokštelėje siekiama kiek 
galima didesnės balsinės tobuly
bės. Jos siekia ir solistė J. Lius
tikaitė. Tai jos darbo viršūnė. 
Prašom paklausyti, kiek ten pa
byra augštų gaidų, kurioms,ap
valdyti reikia sunkaus darbo," 
tiesiog fizinės jėgos. Tose viršū
nėse, “kolaratūrose” dainininkė

1. Bendras Lietuvos-Lenkijos 
istorinis likimas
Vadinamajai Rytų Vidurio Eu

ropai, kuria suprantama ruožas 
tarp Baltijos jūros ir Adrijos, 
kur beveik nuo mūsų eros pra
džios susidūrė Vakarų ir Rytų 
pasauliai, Lietuva nuo pat savo 
istorinių laikų buvo tipiškiausiu 
pavyzdžiu. Istorinis likimas lė
mė Lietuvai nuo pat pradžių bū
ti įsiterpusiai tarp Rytų ir Va
karų pasaulių, nesutampant nė 
su vienu. Kai Lietuvos valsty
bei kuriantis jos pirmas žinomas 
valdovas Mindaugas krikštijosi 
Vakarų apeigomis, o jo sūnus 
Vaišvilkas — Rytų, lietuvių tau
tos tarpinė padėtis išėjo aikštėn. 
Bet jų krikštai paliko istori
niais epizodais, neturėję pasek
mių. Lietuva tapo labai savai
minga valstybe su savo pusant
ro šimto metų trukusia pagony
be, Įsiterpusia tarp dviejų dide
lių krikščioniškų pasaulių. Ji 
augo tiesiog gaivališkai, plėsda
masi rytų slavų kraštuose ir juos 
organizuodama, kai jie atsidūrė 
chaose po totorių antplūdžio. Iš 
kitos pusės Lietuvai reikėjo nuo
lat kovoti su Vakarų pasauliu, 
t.y. su vokiečių ordinu.

Likiminis posūkis lietuvių tau
tai buvo unija su Lenkija ir ry
šium su ja — krikštas. Pastara
sis reiškė Lietuvos Įsijungimą Į 
Vakarų krikščioniškąjį pasaulį, 
kuriam atstovavo Lenkija. Tad 
krikščionybei leidžiant vis gi
lesnes šaknis mūsų tautoje, stip
rėjo joje ir lenkybė. Bendras 
valstybinis gyvenimas palaikė ir 
stiprino ją. Amžių slinktyje su
sidarė padėtis, kad Lietuva tapo 
lyg ir Lenkijos kultūros provin
cija. Vakarietiškos-lenkiškos kul
tūros poveikyje lenkėjo pir
miausia augštesnieji sluogsniai 
(kaip visur tokiais atvejais) — 
bajorija ir miesčionija. šių dvie
jų luomų persvara socialiniame 
gyvenime veikė ir plačiąsias 
liaudies mases. Per juos ii buvo 
irgi beoasiduodanti lenkybės įta
kai. Tik liaudies masėms būdin
gas konservatvvumas buvo stip
ri antilenkiška jėga, saugojusi 
lietuviškumą kalboje, kūryboje, 
papročiuose ir. anlamai, visame 
gyvenimo būde. Tas liaudies iš
laikytas lietuviškumas vėliau ta
no tautinio atgimimo nagrindu. 
Tautinis atgimimas galėjo prasi
dėtų kai atsirado lietuviškoii. 
iš liaudies kilusi inteligentiia. 
Ji, veikiama Europos vakariniu 
ir ypač rytiniu radikaliniu sro
vių, kreipėsi i savo liaudį ii

Lietuvių Dienos nr. 8(187), spalis. 
Gausiai iliustruotas žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Cal. 90029, USA.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 8(125), lapkritis, lei
džiamas rotatoriumi. Redaktorius — 
Eugenijus Petrauskas, administrato
rius — Kazys Rožanskas, 3605 W. 
71st St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Nidos K. K. ir Europos Lietuvio 
1969 m. kalendorius su kasdien nu
plėšiamais lapeliais, kurių antroje pu
sėje apstu įdomybių, eilėraščių, iš
traukų iš lietuvių rašytojų knygų ir 
visuomenininkų atsiminimų. Kaina 
— pusantro amerikietiško dolerio. 
Gaunamas šiuo adresu: Lithuanian 
House Ltd., 1 Ladbroke Gardens, 
London, W. 11, Britain.

Algirdas Landsbergis, FIVE POSTS 
IN A MARKET PLACE, 76 psl. kie
tuose viršeliuose. Kaina $4. Įvadinis " 
žodis — Robert Payne, viršelio ap

lankas — Pauliaus Jurkaus, nuotrau
ka aplanke — Charles Caron. Knyga 
gaunama pas leidėją — Manyland 
Books, Inc., Box 266, Wall St. Sta
tion, New York, N. Y. 10005, USA.

Muzikos Žinios nr. 3-4, 1968 m. 
liepa-spalis. ALRK Vargonininkų bei 
kitų Lietuvių Muzikų Sąjungos žur
nalas, 209 Clark Place, Elizabeth, N. 
J., 07206, USA.

Eglutė nr. 10, 1968 m. gruodis. 
Vienintelis lietuviškas vaikų laik
raštėlis laisvajame pasaulyje, reda
guojamas ir administruojamas N. Pr. 
Marijos seserų, Immaculate Concep
tion Convent, Putnam, Conn. 06260, 
USA.

Mitteilungen aus baltischem Leben 
Nr. 3(63), September 1968. Baltie- 
čių žurnalas vokiečių kalba. Leidė
jas — Baltische Gesellschaft in 
Deutschland. Metinę DM 10 ($2.50) 
prenumeratą priima šios draugijos 
generalinis sekr. Adam Gruenbaum,

cer Ward” (išleido Dial leidykla, 616 
psL, $8.50)

A. Solženycinas, 49 m. amžiaus 
matematikas ir kalbininkas, sudre
bino pasauli savo pirmąja knyga apie 
gyvenimą sovietinėse vergų stovyk
lose. “The First Circle” romane skai
tytoją jis nukelia į specialų kalėjimą, 
skirtą inžinieriams ir mokslininkams 
netoli Maskvos. Tame tyrinėjimų rei
kalams skirtame kalėjime ir vyksta 
visas knygos veiksmas, atveriantis 
žmonių dvasines gilumas totalitari
nėje sistemoje.

“The Cancer Ward” knygoje yra pa
sakojama apie vėžio palatą paženk
lintą nr. 13. Čia skaitytojas gali su
sipažinti su geru tuzinu ligonių, ku
rie perėjo tą palatą vieno vidurinės 
Azijos miesto ligoninėje 1955 m. 
Knygoje yra labai sukrečiančių vie
tų, ryškių vaizdų, gilaus sovietinės 
kasdienybės pažinimo. “The Cancer 
Ward” turėjo būti pradėta spausdin
ti sovietiniame žurnale “Novy mir” 
1967 m. gruodžio mėn. laidoje. Ta-

SIUNČIU “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 
PRENUMERATĄ UŽ 1969 METUS

Vardas ir pavardė..................................................................
Gatvė ir namo n r....................................................................
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.

8 Muenchen 15, Lessingstr. 5, W. 
Germany.

VISI PADĖKIME ĮAMŽINTI 
LIETUVOS KANKINIŲ 

VARDĄ 
paminklinėje lietuvių kop
lyčioje šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir s a v u o s i u s j koplyčios 

statytojus.
Aukoms adresas: 

LITHUANIAN MARTYR'S 
CHAPEL Ft/ND

2701 W. 68 St. Chicago, III. 60629

čiau šis planas buvo pakeistas, ir 
. knyga ten nepasiekė dienos šviesos.

Vėliau ji, kartu su “The First Circ
le”, pasiekė Vakarus (pasakojama — 
per Čekoslovakiją). Pats Solženyci
nas viešai paskelbė neturįs jokio ry
šio su savo knygų leidėjais Vakaruo
se ir prašė, kad jos nebūtu spaus
dinamos. Nežinia, ar toks pareiški
mas buvo jo paties sugalvotas, ar jis 
turėjo tai padaryti, kad išvengtu ka
lėjimo. E. ŠULAITIS

ACEN News No. 136, September- 
October, 1968. Europos Pavergtųjų 
Tautų Seimo žurnalas. Metinę $3 pre
numeratą priima leidėjas — Press 
Bureau of ACEN, 29 West 57th St., 
New York, N. Y. 10019, USA.

AFV (Ateitininkų Federacijos Va
dovybės) Biuletenis, 1968 m. lapkri
tis, IV laida, nr. 1.

Praeities atspindžiai dabartyje
Pastabos ryšium su buvusio Lenkijos karinio atstovo Lietuvoje atsiminimais

pirmiausia stengėsi ištrinti iš 
jos gyvenimo pradėjusia skverb
tis lenkybę. Tad tautinio atgi
mimo pradžia pirmiausia reiškė 
kratymąsi lenkybės, stengiantis 
grąžinti liaudžiai pilną lietuvy
bę. V. Trumpa 1968 m. liepos 
m. “Akiračiuose” mano, kad net 
Lietuvos nepriklausomybės idė
ja kilo iš lietuvių-lenkų kon
flikto, kai lietuviai ėmė skelbti 
šūkį “Lietuva lietuviams”.

Kadangi lenkybė Lietuvai ne
buvo staigiai primesta, bet šimt
mečiais vykusio istorinio vyks
mo pasekmė, tai ir jbs išgyven
dinimas nebuvo greitas ir leng
vas. Turime pakankamai pavyz
džių, rodančių, kaip nesamos 
lenkų karalystes, gaubusios Lie
tuvą/atgyvena dar buvo gyva 
mūsų (daugiausia bajoriškiems) 
veikėjams net iki antros 19 a. 
pusės. Dėl jos kovojo lietuviai 
1831 ir 1863 m. sukilimuose, jos 
vaizdas nebuvo svetimas ir to
kiam dideliam mūsų tautos vei
kėjui, kaip vysk. M. Valančius.

Dar ir mūsų tautinio atgimi
mo korifėjams lenkybė buvo 
Įtakingas veiksnys. V. Kudirka, 
būdamas mokiniu Marijampolės 
gimnazijoje, išmoko lenkų kal
bą. Keista, kad tokioje Marijam
polėje XIX a. viduryje pirmau
jančių miestelėnų tarpe lenkiš
kai kalbėta. Panašiai buvo ir ki
tuose Lietuvos miestuose bei 
miesteliuose. Net tokios nuo se
nų laikų lietuviškos srities, ko
kia buvo Žemaitija, miesteliai 
neišvengė lenkiškumo. Kaip len
kybė buvo Įsikverbusi į mūsų 
visuomene apie XIX a. vidun, 
paliudija ir dr. J. Šliūpas, pri
simindamas savo Mintaujos gim
nazisto laikus. Daktaras taip kal
ba anie dvi lietuviškas šeimas 
— Malinauskų našlaičių ir Kar- 
puškų, kuriose jis mėgdavo pra
leisti laisvalaikius: “Bendrai 
imant, ten buvo lietuviškiausios 
šeimynos Mintaujoje, nors ir čia 
risi veblenome lenkiškai. Bent 
dvasios čion neslėgė lenkišku
mas. nes visi Jausmą lietuvišku
mo turėjome” (Jaunatvė — gy
venimo pavasaris. Šiauliai 1927, 
31 p ). Net ir tokie dideli auš
rininkai kaip J. Basanavičius ir 
P. Vileišis, lenkiškai susiraši
nėjo.

Aušrininku pradėta kova prieš 
istorijos atneštą lenkiškumą bu

J. JAKŠTAS

vo nesiliaujamai tęsiama. Ji vy
ko sunkiai, nes buvo vedama ne
gausios inteligentijos ir dar dau
giausia iš liaudies kilusios. Jų 
gaivinamai lietuvybei sunkiai 
sekėsi grįžti i sulenkėjusios 
miesčionijos tarpą. Trisdešim
ties metų laikotarpis tarp “Auš
ros” ir f D. karo buvo pertrum- 
pas pilnai lietuvybei atstatyti. 
Trukdė dar ir spaudos draudi
mas per to tarpo pirmąjį dvide
šimtį. Lenkybė, per šimtmečius 
Įleidusi šaknis ir dar turėjusi 
stiprų užnugari “Karūnos” Len
kijoje, priešinosi lietuvių tauti
niam atbudimui. Dėl lenkų prie
šinimosi lietuvių tautinis atbu
dimas tapo kovingu sąjūdžiu. 
Kovos židiniu buvo senoji Lietu
vos sostinė Vilnius, lietuvių tau
tos praeities ir dabarties dvasi
nis centras. Lenkams jis buvo 
istorijos lėmimu įsigytas jų kul
tūros centras Rytuose. Kovoje 
dėl sostinės susidarė labai sa
votiška padėtis tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, trukusi beveik per vi
są mūsų nepriklausomybės lai
kotarpi.'

2. Pokarinis prablaivėjimas
Visai skirtinga nei buvusiais 

laikais padėtis, susidariusi po 
II D. karo, leidžia blaiviau ir, 
galima sakyti, istoriškiau pa
žvelgti Į lietuvių-lenkų santy
kius. Tas prablaivėjimo proce
sas pastebimas ir paskutinių me
tų lenkų istorinėje literatūroje. 
Štai turime Poznanės profeso
riaus Ochmanskio parašytą Lie
tuvos istoriją, kur visur krei
piamas žvilgsnis į lietuvių tau
tą ir jai pripažįstamas veiksmin
gas vaidmuo visoje jos praeity
je Neneigiama, žinoma, ir len
kybės įtaka, tik ji ne taip per
dedamą, kaip ankstyvesnieji len
kų istorikai darė. Antras dar 
ryškiau naujoje dvasioje para
šytas lenkiškas veikalas yra P. 
Losovskio. kur dėstomi lietuvių- 
lenkų santykiai 1918-1920 me
tais. Jame autorius su nuosta
bia tiesos meile narplioja labai 
sudėtingus įvykius nagai kruopš
čiai surinktus šaltinius. Visai 
skirtingas savo turiniu, bet tos 
pačios nuotaikos požiūriu para
šytas trečias lenkiškas veikalas 
— buvusio Lenkijos karinio at

stovo Kaune pik. L. Milkevi
čiaus atsiminimai (L. Mitkie- 
wicz, Wspomnienia Kowienskie, 
Londyn 1968). šitame, kad ir 
netolimai praeičiai (1938-1939 
m.) skirtame, veikale atsiveria 
(kad ir tarp eilučių) tolimesnė 
lietuvių-lenkų santykių praeitis. 
Tuo požiūriu' šie labai' patrauk
lūs atsiminimai ir verti pana
grinėti.

3. Dienoraštinis pobūdis
Paprastai autoriai rašo savo 

atsiminimus maždaug vienu už
moju, pasikliaudami atmintimi. 
Prie to dar panaudoja šaltinius 
ar bendralaikių liudijimus. Taip 
rašant išeina ištisinis veikalas, 
kur įvykiai išdėstyti chronolo
gine tvarka ir sugrupuoti pagal 
autoriaus pasirinktas temas. Pik. 
Mitkevičius iš dalies laikosi tos 
atsiminimų rašymo tvarkos. Jis 
suskaldo visą medžiagą į 11 sky
rių, sudėstytų chronologine tvar
ka' Be to, pačioje pradžioje duo
da įžanginį skyrių, kuriame ap
rašo šaltai' ir aiškiai neprita
riančiai jo stebėtai antilietuviš
kai demonstracijai Varšuvoje 
1938 m. kovo 16 d. ir Lenkijos 
ultimatumo Lietuvai pasiunti
mui.

Mitkevičiaus atsiminimų ori
ginalumas — į juos įterptos 
dienoraščio ištraukos. Pvz. VIII 
skyriuje, kuriam duotas pava
dinimas “Generolas Raštikis reiš
kė pageidavimą apsilankyti Len
kijoje”, yra įterptos kovo 12, 
24 (Klaipėdos užėmimo dienos), 
balandžio 11 ir gegužės 7 d. die
noraščio ištraukos. Skaitant 
šiuos dienomis paženklintus įvy
kius, susidaro įspūdis, kad au
torius vedė dienoraštį ir iš jo 
parinko, jo nuomone,* vertin
gesnius įvykius savo atsimini
mams. Iš dienoraščio paimti 
vaizdeliai, kur autorius duoda 
betarpiškai užrašytus dienos pa
tyrimus, pagyvina patį atsimi
nimuose atpasakojama dalyka ir 
daro jį natrauklesnį skaitytojui, 
šiose dienoraštinėse ištraukose 
ir glūdi Mitkevičiaus atsimini
mu originalumas ir patrauklu
mas. čia skaitvtojas ras auto
riaus pasikalbėjimus su Lietu
vos krašto aosaugos ministeri
jos augštais’ais karininkais ir 
valdžias viršūnėmis. Kaikurie

pasikalbėjimai net pažodžiui už
rašyti. Lietuviui skaitytojui, 
ypač senesnės kartos, gali būti 
įdomios ir autoriaus duodamos 
mūsų kariškių ir civilinių parei
gūnų charakteristikos, aprašant 
net jų išvaizdą. Kultūringas ir 
aristokratiškai išauklėtas auto
rius tegalėjo tik teigiamai, net 
giriamai apibūdinti mūsų par
eigūnus, kuriuos jis sutiko.

4. Praeities užuominos
Pik. Mitkevičiaus pasipasako

jime, kaip jis buvo paskirtas 
kariniu atstovu Lietuvoje, dvel
kia ta bendroji Lietuvos-Lenki
jos praeitis. Paskyrimo proce
dūra aprašoma dienoraštinėje 
formoje su visomis smulkme
nomis. Duodami pasikalbėjimai 
su vyriausiu kariuomenės ins
pektoriumi maršalu E. Smigly- 
Rydz ir kitais vyr. štabo virši
ninkais bei užsienio ministeri
jos vadovais, neišskiriant, žino
ma, ir paties ministerio Becko. 
Sako, kad siūlymas jam buvęs 
netikėtas ir kovo 26 d. pakvies
tas pas Smigly-Rydz nežinojęs 
kokiu reikalu. Kai maršalas jam 
pranešė apie jo skyrimą pirmuo
ju kariniu atstovu Lietuvai, jis 
nedrįso atsisakyti ir pasiūlymą 
priėmė. Jo staigų apsisprendi
mą lėmė, kaip jis prisipažįsta, 
“jausminiai saitai” (uczuciowy 
stosunek) su sąvoka ir žodžiu 
“Lietuva”. (14 psl.). Toliau aiš
kindamasis maršalui, kodėl jis 
sutinka priimti jam skiriamą 
pareigą, prisipažįsta: “Pats juk 
esu kilęs iš Lietuvos kunigaikš
tystės, iš Žemaitijos ir turiu sa
vyje truputį lietuviško kraujo.” 
Apie savo tolimų protėvių kili
mą iš Lietuvos pasipasakoja au
torius knygos gale, kur kalba 
apie paskutinį atsilankymą Vil
niuje 1939 m. rugsėjo mėn. Ta
da su žmona aolankė tarp kitų 
Vilniaus vietovių ir Bernardinų 
bažnyčia, kur išlikęs jo pirmo 
žinomo žemaičio protėvio Juozo 
Mitkevičiaus palikimas. Protė
vis buvo Žemaitijos Dirvėnu 
valsčiaus tijūnas ir 1621 m. Žeč
pospolitos seimo atstovas. Jis 
pastatė 1617 m. prie Bernardi
nu bažnyčios koolyčią “Scalae 
Christi”. Tame jautriai at- 
nasakotame vaizdelyje, liečian- 
čiame tolimus Lietuvos laikus 
ir su jais susietą autoriaus pro
tėvį. padvelkia bendra Lietuvos- 
L°nkiios nrae’tis. kurios pėdsa
kai jaučiami iki paskutinių lai
kų.

(Bus daugiau)

PROF. ANTANAS PAPLAUSKAS- 
RAMŪNAS, Otavos universiteto ly
ginamosios pedagogikos centro di
rektorius ir pedagogikos fakulteto vi- 
cedekanas, 1968 m. pabaigoje išleis- 
dino 435 psl. didelio formato veika
lą “Development of the Whole Man 
Through Physical Education”. An In
terdisciplinary Comparative Explo
ration and Appraisal. Įžangos žodį 
parašė Avery Brundage, tarptauti
nio olimpinių žaidynių komiteto 
pirm., o įvadą — Henri Legarė, OMI, 
Labradoro vyskupas, buvęs Otavos 
universiteto rektorius. Veikalas su
skirstytas į keturias dalis, 12 skyrių. 
Juose labai sistemingai svarstomos 
žmogaus fizinio ugdymo problemos 
bendrojo žmogaus ugdymo šviesoje. 
Autorius apžvelgia savo temą labai 
plačiai ir išsamiai, sulasydamas be
veik visa, kas tuo klausimu rašyta 
bei nagrinėta. Prie kiekvieno sky
riaus pridėta plati bibliografija, o 
veikalo gale — bendroji. Nurodyti ir 
kaikurių lietuvių veikalai svetimomis 
kalbomis, kaip Pr. Dielininkaičio, M. 
Gimbutienės, O. Milašiaus, St. Šal
kauskio, A. Vokietaičio, J. Pikūno. 
(Anksčiau autorius panašia tema iš- 
leisdino veikalą prancūzų kalba 
“L’Education physique dans THuma- 
nisme integral”. Išėjo jau dvi laidos). 
Tai turtingas žinijos aruodas filoso- 
finės-pedagoginės srities žmonėms. 
Veikalas parašytas labai gyva, su
gestyvia kalba.

LILUA ŠUKYTE, Niujorko Met
ropolitan operos solistė, gruodžio 15 
d. davė Schuberto, Strausso, Poulenc, 
Morowetz ir Mocarto dainų rečitalį 
Vašingtono valstybinėje meno gale
rijoje. Koncertą transliavo WGMS 
radijo AM ir FM stotys, o recenzijas 
paskelbė abu didieji Vašingtono dien
raščiai — “Washington Post” ir 
“Evening Star”. Muzikos kritikas 
Alan M. Kreigsman “Washington 
Post” puslapiuose daro išvadą, jog 
L. Šukytė sukurtų puikią Sofiją Ri
chardo Strausso operoje “Der Rosen- 
kavalier”, kaip liudija jos atlikta šio 
kompozitoriaus daina “Šie wissen es 
nicht”. A. M. Kreigsman skaityto
jams L. Šukytę pristato kaip lietu
vaitę, dainavimo studijas baigusią 
Kanadoje ir dabar dainuojančią Met
ropolitan operos teatre. Programa bu
vusi gerai parinkta ir paruošta, be 
operų arijų, išskyrus operinio vir
tuoziškumo reikalaujančią Mocarto 
giesmę “Exsulatate, jubilate”, kurios 
koloratūrai kenkė garsą pasikarto 
jančiu aidu iškraipanti galerijos salė. 
Recenzentas giria L. šukytės daina
vimą, interpretaciją, švelnų balsą su 
pakankamai stipriomis viršūnėmis, 
be ypatingų pastangų įveikusį Mo
carto giesmės įmantrumus. Jis taipgi 
atkreipia dainininkės dėmesį į pasi
kartojantį balso nelygumą, tembro 
keitimąsi frazėse, nesusietą su kūri
nio išpildymu. Koncerte dalyvavo bū
rys JAV sostinėje gyvenančių lietu
vių, kurie turėjo progos pasišnekėti 
su viešnia iš Niujorko ir palinkėti 
jai sėkmės dainos meno frontuose.

TERESA ZYLIS-GARA, lietuvai
tė operos solistė Teresė Žilytė, at
kreipė amerikiečių spaudos dėmesį 
Mocarto operos “Don žuanas” Elvy
ros vaidmeniu. 1968 m. lapkričio mėn. 
ji dainavo San Francisco operoje, o 
gruodžio 17 d. debiutavo Niujorko 
Metropolitan operos scenoje. T. ži
lytė yra gimusi Lietuvoje, dainavimą 
pokario metais studijavusi Lenkijo
je. Prieš penkerius metus atvykusi 
į V. Europą, ji dainavo Dortmundo, 
Duesseldorfo, Romos, Paryžiaus, Lon
dono ir Mexico City operos teatruo
se. Pernai jai teko dainuoti Elvyrą 
Salzburgo festivalyje, kur Mocarto 
operos “Don žuanas” dirigentu bu
vo pasaulinio pripažinimo susilaukęs 
Herbert von Karajan. Kompoz. D. 
Lapinskas ir “Margučio” vedėjas P. 
Petrutis pakvietė T. žilytę surengti 
koncertą Čikagos lietuviams. Koncer
tas įvyks rudenį Chicago Audito
rium teatre.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO studentai gruodžio 28 
d. Čikagos Jaunimo Centre sureng
tame absolventų vakare suvaidino 
Dionizo Poškos “Mužiką Žemaičių ir 
Lietuvos”. Režisavo lietuviškojo dra
mos teatro veteranas Stasys Pilka.

ČIKAGOS SCENOS DARBUOTO
JAI a.a. Antano Rūko pirmosiom mir
ties metinėm atžymėt sausio 4 ir 
5 d. d. Jaunimo Centre suvaidino 
velionies pjesę “Bubulis ir Dundu
lis”. Spektaklio režisorius — Algi
mantas Dikinis, dailininkas — Jur
gis Daugvila, vaidintojų gretose — 
S. Kelečienė. L. Petravičiūtė, E. Ru- 
kuižienė. J. Kelečius, J. Valentinas, 
Algimantas ir Arvydas Bikiniai.

DAIL. PRANO KVEDARO 30 ta
pybos darbų parodą surengė Omaha, 
Nebr., lietuviai, minėdami Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo penkiasde
šimtmetį. Jo kūrybos pagrindinė te
ma — Lietuvos gamta, augmenija, 
gyvūnija, pakelės kryžiai, partizanų 
kapai.

GASPARO VELIČKOS, prieš ke 
lėtą metų mirusio aktoriaus ir re 
žisoriaus, raštus planuoja išleisti Ka
lifornijoje sudarytas komitetas. G. 
Velička jau Lietuvoje buvo parašęs 
ansambliams “šienapjūtę”; išeivijo
je — “Nemunas žydi”, “Atsisveiki
nimas”, “Minija išsiliejo”, “žmonės 
prie kelio” bei kitų vaidinimų, bet 
daugelio jų trūksta pilnų tekstu. Bu
vusieji ansambliečiai, turintys G. Ve
ličkos vaidinimų tekstus, prašomi 
juos paskolinti leidėjams. Kreiptis 
šiuo adresu: Andrius Mironas, P. O. 
Box 5178, Santa Monica, Cal. 90405, 
USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS KINO MĖGĖJŲ 

DRAUGIJOS X festivalyje pagrin
dinį “Gintarinės tulpės” pereinamą
jį prizą laimėjo Vilniaus XXIII vi
durinės mokyklos vienuoliktoko Al
gimanto Puipos vaidybinis filmas 
“Randas”, sukurtas pagal lenkų ra
šytojo J. Kovalecko novelę. Premijo
mis taipgi buvo atžymėti: Kėdainių 
“Mėgėjo” saviveiklinės kino studijos 
atstovų gydytojo Vitolio Laumakio, 
architektės Nijolės Laumakienės ir 
inž. Adolfo Morėno filmas “Apkal
bos”, dokumentinė Vilniaus milicijos 
pareigūno Antano Kalines juosta 
“Dėmės”, Panevėžio pijonierių ir 
moksleivių namų filmas “Hobi”, vil
niečio žurnalisto M. Liubeckio apy
braiža “Meksikos motyvai” ir eilė ki
tų mėgėjiškų darbų.

ELVYROS EIGMINAITĖS, jauno
sios kartos dailininkės, akvarelinių 
peizažų, natiurmortų ir portretų pa
roda buvo surengta Šiaulių “Saulės” 
kino teatre.

V. BARTUSEVIČIAUS vadovauja- 
mas dainų ir šokių ansamblis “Lie
tuva” Vilniaus filharmonijos salėje 
pateikė naują programą “šventiniai 
vakarai”. Kaip ir visi meniniai pa
rengimai pastaruoju metu, ji skiria
ma “proletarinės revoliucijos Lie
tuvoje penkiasdešimtmečiui”, nors 
šiam spektakliui pagrindą sudaro 
Dzūkijos, Žemaitijos, Augštąitijos ir 
Suvalkijos etnografinė medžiaga, ka
lendorinių apeigų folkloras. V. Bar-' 
tusevičiui talkino kompozitoriai A. 
Bražinskas, V. Bagdonas, B. Dvario
nas, V. Klova, choreografai J. Lin
gys, J. Gudavičius, dailininkai J. Bal
čikonis ir R. Songailaitė. Programa 
yra suskirstyta į keturis paveikslus 
pagal etnografines vietoves. Dzūki
jai atstovauja naujametinių švenčių 
tautosaka, liaudies žaidimai “Leliu- 
mai”, “Viliotinis”, “Atbulinis”, tar
miškai išpildomos senovinės dzūkų 
dainos, Žemaitijai — Užgavėnės su 
karnavalininkų dainomis “Duok po 
blyną”, “Skubėkit, žirgeliai”, humo
ristiniai šokiai “Klumpius”, “Bergž- 
denikės” ir Klaipėdos krašto žvejų 
šokiai. Augštąitijos paveiksle, vaiz
duojančiame pavasario ir vasaros 
šventes, skamba L. Povilaičio “Pava
sario sutartinė” orkestrui, birbynių 
kvintetas, ožragiai. Instrumentalistų 
pastangas papildo liaudiškai atlieka 
mos sutartinės, piemenų šokis “Vy
ža”, daina-šokis “Kupolinis”. Suval
kijos paveikslas atskleidžia pabaigtu
vių dainas^ šokius “Pakrėstinis” ir 
“Spragilas”. Spektaklis užbaigiamas 
keturių lietuvaičių — dzūkės, žemai
tės, augštaitės ir suvalkietės — at
liekama- daina “Lietuva - gimtinė”* 
Dainininkėms pritaria choras, orkest
ras ir šokėjai.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS su
važiavimo koncertuose Maskvoje da
lyvavo Adolfo Krogerto vadovauja
mas Vilniaus vyrų choras “Varpas” 
ir Vilniaus Mokytojų Namų berniu
kų choras “Ąžuoliukas”, kurio vado
vas yra Haris Perelšteinas.

DAIL. JONO JANULIO portretų 
ir peizažų parodą 80 metų amžiaus 
sukakties proga atidaryta M. K. Čiur
lionio dailės muzėjuje Kaune. Poka
rio metais jis dirbo docentu Kauno 
taikomosios-dekoratyvinės dailės ins
titute. šiandien sukaktuvininkas jau 
yra pensininkas.

TŪKSTANTĄJĄ DISERTACIJĄ 
Vilniaus universitete pokario metais 
apgynė šio universiteto lietuvių kal
bos katedros vedėjas docentas Vy
tautas Mažiulis. Filologijos mokslų 
doktoratas jam suteiktas už 600 psL 
darbą “Lietuvių ir indoeuropiečių 
kalbų santykiai”. Dr. V. Mažiulis Vil
niaus universitete dėsto baltų kal
bų lyginamąją gramatiką, prūsų kal
bą, indoeuropiečių kalbų lyginamąją 
gramatiką, praktinius dalykus. Prieš 
jį Vilniaus universitete buvo apgin
ta 949 mokslų kandidato ir 50 dak
taro disertacijų. Fizikai ir matemati
kai yra apgynę 178 disertacijas, me
dikai — 136, filologai — 135, che
mikai — 115, ekonomistai — 110. 
Savaime suprantama, disertacijos nė
ra vienodos vertės. Po dr. V. Mažiulio 
mokslinio darbo 1001-ji sėkmingai ap
ginta istorijos mokslų doktorato di
sertacija buvo kompartijos istorijos 
instituto direktoriaus pavaduotojo 
Broniaus Vaitkevičiaus. Jos tema — 
“Socialistinė revoliucija Lietuvoje 
1918—1919 metais”. Abu disertacijų 
autoriai gavo doktoratus, nors V. Ma
žiulis paruošė stambų ir vertingą 
mokslinį veikalą, o B. Vaitkevičius 
— tik kompartijai skirtą propagandi
ne medžiagą.

ŠIAULIŲ “AUŠROS” MUZĖJUJE 
atidaryta apie 2.000 tekstilės, kera
mikos, geležies, gintaro, skulptūros 
ir tapybos darbų paroda, kurioje da
lyvauja Šiaulių zonos, Žemaitijos, 
Klaipėdos krašto, latvių Jelgavos 
liaudies meistrai, dailininkai saviveik
lininkai. Į parodos atidarymą buvo 
atvykusi gausi jelgaviečių liaudies 
meistrų grupė.

VLADAS VANAGAS, 38 metų am
žiaus fizikas, prof. A. Judo moki
nys ir branduolio teorijos pradinin
kas Lietuvoje, sėkmingai apgynė fi
zikos-matematikos mokslų daktaro di
sertaciją, apibendrindamas per dau
gelį metų atliktus branduolio savy
bių tyrimus grupių teorijos metodų 
pagalba. Jis yra šeštasis lietuvis fi- 
rikas-teoretikas, gavęs daktaro laips-

_____DAIL. VERONIKA SLEIVYTĖ 
grafikos ir tapybos darbų paroda su
rengė Telšių kraštotyros muzėjuje.

V. Kst,



SS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD.—BLOOR, $15.000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui
JANE—BLOOR, $12.000 įmokėti, 9 
kambariai per 2 augštus (5 kamba
riai) pirmame ir 4 antrame augšte), 
garažas ir įvažiavimas, vandens-aly- 
vos šildymas, viena atvira skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti. 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR.
$8.000 Įmokėti. 10'kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

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

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je. abu butai po 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 išnuomavifhas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7 000 įmOKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva: viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butų galima tuojau
užimti.

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Netekus brangios MAMYTĖS Lietuvoje, 

sūnus — VLADĄ, PRANĄ ir POVILĄ 

ALIŠAUSKUS giliai ir nuoširdžiai 

užjaučiame —

O. V. Eižinai V. Vaičiūnas

Pr. čečys N. P. Treibiai

PRANUI SURBLIUI staiga mirus, |

žmoną LILIJĄ, dukros DALIĄ. LAIMĄ r žentą | 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

O. ir S. Macikūnai, sen.
O. ir G. Jonaičiai
Z. ir S. Ulbinai

PADĖKA
Mūsų mylimam ir neužmirštamam vyrui, tėveliui ir broliui 

a.a. dipt inž. Mykolui Gvildžiui,

Ateitininkų žinios
Moksleivių ateitininkų centro val

dybą sudarė torontiškiai studentai, 
kurie buvo išrinkti moksleivių su
važiavimo metų Dainavoje. Centro 
valdyba rūpinasi visa moksleivių 
veikla JAV ir Kanadoje, rengia sto
vyklas, kursus, paruošia programas. 
Valdyba yra renkama dvejiem me
tam. Pirmininku išrinktas Algis Pu- 
teris. Kiti valdybos nariai: Gabija 
Juozapavičiūtė — vicepirm., Laima 
Gustainytė — sekretorė, Algis Juzu- 
konis — iždininkas ir Regina Kryža- 
nauskaitė — valdybos narė įvairiem 
reikalam. Naujoji centro valdyba tu
rės daug darbo ir tikisi iš torontiš
kių visokeriopos paramos.

Kun. St. Yla, ateitininkų federaci
jas dvasios vadas, grįždamas iš ideo
loginių kursų Dainavoje praleido sa
vaitgalį Toronte ir turėjo keletą pa
sikalbėjimų ateitininkų reikalais. 
Sausio 3 d. buvo sušauktas platesnio 
masto tėvų, sendraugių ir jaunimo 
pasikalbėjimas, kurio metu pasikeis
ta mintimis degančiais šių dienų atei- 
tininkijos reikalais. Jau antri metai 
iš eilės ideologinių kursų Dainavo
je programa yra riki smulkmenų pa
ruošiama kun. prof. St. Ylos.

Susirinkimai: sausio 12, sekmadie
nį, 2 v. įvyks visų jaunučių ir jau
nių būrelių susirinkimai. Mergaičių 
susirinkimai įvyks L. V. Namuose, 
berniukų — Prisikėlimo par. patal
pose.
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CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

iškeliavusiam amžinybėn, buvo parodyta didelė pagarba ir meilė, 
o mums, pasilikusiems žemės kelionėje, lietuviška ir nuoširdi 
užuojauta: kunigų — mūsų šv. Jono Krikštytojo, Prisikėlimo, 
evangelikų Vilties parapijų, plačios Toronto bei apylinkių lietuvių 
visuomenės, mums mylimos Lietuvių Skautų Sąjungos narių Kana
doje ir JAV, PLIAS Toronto skyriaus valdybos, kuri rūpinosi lai
dotuvėmis. Draugai, bičiuliai, sesės ir broliai skautai-tės sudarė 
fondą velionies atminimui pagerbti ir paminklui pastatyti; taipgi 
po laidotuvių suruošė gražius pusryčius Šv. Jono Krikštytojo salė
je. Už velionį užprašytos šv Mišios, mums pareikštos užuojautos, 
parašyta daugybė laiškų, atsiųstos gėlės.

Jums visiems, mielieji, iš širdies gilumos tariame ačiū.
žmona, dukros, sūnūs, broliai 

ir kiti giminės

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

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

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

už depozitus-5%
už Šerus -5^%

Į PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

Irkluotojai iš okupuotos Lietuvos dalyvavę Meksikos olimpiadoje 
kaip Sov. Sąjungos rinktinės nariai. Iš kairės; Jukna, Bagdona
vičius, Jagelavičius, Briedis Nuotr. R. Gaškos

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 metu. 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.
RUSHOLME RD. — DEWSON. Originalus naujos statybos dvibutis- 
duplex, du atskiri butai po 5 kambarius. Du garažai, geras privažiavi
mas. Įmokėti apie $10.000.
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.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

rlfi TORONTO^

AL BARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

DURIE GATVĖ, $5.000 įmokėti, atskiras vienaaugštis (bungalow), ge
ram stovyje, ant didelio sklypo, nauja apšildymo sistema, automobiliui 
privažiavimas.
VAN STASSEN GATVĖ, $10.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau atskiras 
namas apie 15 metų senumo, privatus įvažiavimas.
INDIAN RD. GATVĖ, $7.000 įmokėti, atskiras mūrinis namas, 2 virtu
vės ir 2 prausyklos, 4 kambariai pirmame augšte. Laks 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

INDIAN RD. — BLOOR, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, 
4 virtuvės, 2 garažai, geras įvažiavimas, prie gero susisiekimo ir apsi
pirkimo centrų, geras namas, dėl išvykimo skubiai parduodamas. Liks 
viena atvira skola balansui 10 metų.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8,000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 3 mod. 
virtuvės, I augšte 4 kambariai; prašoma $30,000. Liks viena atvira 
skola balansui.
BLOOR — JANE, $20,000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų apartamen
tas, geras investavimas. Liks viena atvira skola balansui.
SWANSEA PRIE BLOOR, $14,000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 butų apar
tamentas, kiekviename bute po 6 kambarius.
WINDERMERE — ANNETTE, $5,000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kam
bariai per 2 augštus. Prašoma kaina $24,900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Kanados valstybinio muzėjaus 
atstovai Carmen Roy ir Kenneth 
Peacock, kurie lankėsi Toronte 
ir priėmė tautinius lietuvių dra
bužius muzėjui. parašė taipgi pa
dėkos laišką dail. Tamošaičiams, 
kurie tuos drabužius išaudė. 
Laiške sakoma: “Tie drabužiai 
su daugybe priedų yra neabejo
tinai vienas vertingiausių mūsų 
eksponatu”. Be to, muzėjaus at
stovai rašo:

“Mūsų pokalbis apie liaudies meną 
buvo nepaprastai Įdomus. Mudu esa
me ypač patenkinti, kad Jūs sutin
kate bendradarbiauti būsimuose pro
jektuose. Netrukus po N. Metų pra
dėsime svarstyti sekančių biudžeti
nių metų programą. Kaip žinote, mū
sų tyrinėjimų tikslas yra valstybinio 
masto, apimąs daugelį kultūrų. Vis- 
dėlto pastebėjome, kad kaikurios kul
tūros vertos specialaus dėmesio dėl 
savo liaudies meno, muzikos, papro 
čių turtingumo bei įvairumo. Lietu
vių kultūra be jokios abejonės yra 
šioje specialioje grupėje. Dabar, kai 
mūsų lietuvių liaudies muzikos rin
kimas yra jau gerokai pasistūmėjęs, 
mes turime plėsti savo programą ir 
jon Įjungti kiek galima daugiau liau
dies meno. Mes tikimės, ateis diena, 
kad Kanados žmogaus Muzėjus turės 
vieną turtingiausių pasaulyje lietu
vių liaudies meno rinkinių.” (Pa 
braukimai redakcijos). Pažymėtina, 
kad laiške minimas lietuvių liaudies 
muzikos bei dainų rinkimas buvo rū
pestingai organizuotas muzikės D. 
Pašilytės-Rautinšienės.

Studentas amerikietis Dehn 
Krueger iš Knoxville, Tennesee, 
pramokęs lietuvių kalbos, domi
si lietuvių spauda ir muzikos 
plokštelėmis. Praėjusią vasarą 
jis lankėsi “TŽ” redakcijoje. 
Kalėdų ir N. Metų proga jis at
siuntė “TŽ” sveikinimus — lie
tuvišką atviruką su lietuviškais 
įrašais.

A.a. Pranas Bačiulis po N. 
Metų rastas negyvas savo auto
mobilyje garaže. Gydytojo ma
nymu — širdies priepuolis. Ve
lionis jau ir anksčiau skundėsi 
nesveikata, yoač širdimi. Palai
dotas sausio 6 d. Toronto lietu
viu kapinėse. Velionis Kanado
je išgyveno virš 40 metų; lietu
vių tarpe buvo žinomas kaip ge
ras ir sąžiningas laikrodininkas.

p A DĖKA
Dėkojame už asmeninius švenčių 

sveikinimus ir dovanas. Labai nuo
širdžiai įvertiname Jūsų paramą ir 
supratimą mūsų darbo bei veiklos 
tikslo — padėti žmogui. Jūs savo pa
lankumu mus stiprinate ir drąsinate 
dirbti. Dėkojame gerbiamiems Tė
vams pranciškonams, paaukojusiems 
$100; po $50 aukojusiems — dr. J. 
A. Sungailoms, V. Sinkevičiui, šešta
dieninės mokyklos tėvų komitetui; 
po $25: J. S. Tumosoms, dr-ams M. 
Uleckams, dr. A. Valadkoms; po S20: 
Al. E. Bartkams; po $15: Br. Pa- 
bedinskienei, E. Norbutaitei; po $10: 
V. Dunderiams, V. O. Girčiams, dr. 
A. V. Lukams, A. B. Garbams, P. V. 
Dalindoms, J Beržinskams, A. Z. Do
bilams, S. E. Pusvaškiams, M. Pocie
nei. V. V. Petrauskams, p. Grigeliu 
šeimai; po $5: A. Puteriams, P. B. 
Rekščiui, E. Kemėžienei, J. Dauniui, 
P. Skablauskui, S. E. Čepams, Z. 
Daugvainienei, O. V. Eižinams, S. A. 
Jurcevičiams, J. Žiogui, T. Prakapui, 
U. Genčiuvienei, T. V. Užupiams, J. 
J. Dauniams, Al. Keršiams, P. O. 
Liakui. Tegul gerasis Dievas gausiai 
atlygina Jums visiems. Liekame vie
nybėje su Jumis savo maldoje.

N. Pr. Marijos seserys 
PADĖKA

Už suruoštas mums įkurtuves 
esam dėkingi ir tariam nuoširdų ačiū: 
rengėjams O. Z. Girdauskams, J. A. 
Pūkams ir Pr. Bacevičiui; Tėvui Ra- 
faeliui, OFM, už pašventinimą mūsų 
grytelės ir nuoširdžius linkėjimus sa
vo ir visų Tėvelių vardu; sveikinu
siems — Ant. Sutkaičiui. Zig. Gir- 
dauskui ir J. A. Pūkams; didelis mū
sų ačiū visiems dalyvavusiems ar 
prisidėjusiems prie brangių dovanų: 
A. M. Aulinskams iš Oakvilės, A. O. 
Baltrūnams, V. Giedrikui, K. O. Iva
nauskams, P. Kevalaičiui, K. O Ku
dirkoms iš Bramptono, I. Kažemė- 
kienei iš Lietuvos, K. M. Janenū- 
nams. P. A. Jokūbauskams, J. E. Buk- 
šaičiams, J. ž. Martynaičiams, V. V. 
Nausėdams, V. O. Marcinkevičiams. 
A. Rūtai, M. A. Radžiūnams, B. M. 
Raškauskams, J. G. Račiams, A. M. 
Sutkaičiams, B. V. Saulėnams, J. A. 
VaškeviČiams, V. P. Urbonams, S. 
Vaupšai, A. G. žemaitaičiams, L. A. 
Stadžiams.

Jūsų nuoširdumas ir brangios do
vanos liko mums neužmirštamos.

Jūsų J. J. Šarūnai

Vyr. moksleivių bendras susirinki
mas — sekmadienį, sausio 12 d., 5 
v., ateitininkų kambaryje. Dalyvavi
mas būtinas. Visi atsineša pieštu
kus.

Tėvu komiteto ruošiamos loteri
jos bilietų galima gauti abiejų pa
rapijų knygynuose. Tėvai prašomi ne 
tik patys paremti jaunimo veiklą, 
nupirkti po knygutę, bet ir padėti 
išplatinti loterijos bilietus savo pa
žįstamiems.

Kas iš važiavusių Dainavon per ap
sirikimą pasiėmė ne savo elektrinę 
antklodę, prašome paskambinti Ritai 
Kolyčiūtei.

Skautų veikla
© Lietuvių Skautų Brolijos 1969 

m. šūkis: “Pasisekimai džiugina, ne
sėkmė grūdina”.

@ LS Brolijos ir Seserijos vado- 
vų-vių sąskrydis įvyks balandžio 20 d. 
Dainavos stovyklavietėje prie Det
roito.

@ Australijos rajono V-ji tautinė 
stovykla prasidėjo sausio 3 d. Sto
vyklai vadovauja s. dr. A. Mauragis. 
Šios stovyklos aplankyti yra išskri
dęs LSB vyr. skautininkas s. VI. Vi- 
jeikis.

a LS Brolijos vadovų lavinimo 
skyriaus vedėjas s. A. Saulaitis, SJ, 
1SS3 m. gruodžio mėn. Bostone buvo 
Įšventintas dijakonu. Brolis Antanas 
kunigu taps šį pavasari. Sveikiname.

© ‘ Skautų Aido*' redakcija pradės 
spausdinti skautiškų šeimų nuotrau
kas. Skautiška šeima laikoma, jei 
bent vienas tėvų yra skautas ir dau
guma tos šeimos narių taip pat skau
tai. Redakcija prašo siųsti tokių šei
mų nuotraukas. Nuotraukoje turėtų 
būti visa šeima (kad ir ne visi skau
tai). Prašoma pridėti ir trumpą šei
mos narių aprašymą? Siųsti “Skautų 
Aido” redakcijai.

e Šatrijos tuntas nuoširdžiai dė
koja R. Geležiūnui už $100 auką nau
joms kanklėms įsigyti, č. S.

Aukos Jungtiniam 
Finansų Komitetui

J. Staškus, Sudburio LB pirm. S423
K. Mileris, Hamiltono TF pirm. 300 
J. Girevičius, St. Catharines TFįg. 280 
P. Morkūnas, Toronto TF pirm. 255.90 
P. Gasperas, Sault Ste. Marie TF įg. 173 
VI. Bakūnas, Pembroke, Ont. 10

JFK dėkoja už gautas aukas 
ir dar neaukojusius prašo aukas 
siųsti: Mr. VI. Kazlauskas, 20 
Brumell Avė., Toronto 9, Ont. 
Laisvės Kovos Metų bendra au
kų apyskaita bus paskelbta vė
liau. Komiteto inf.

Danutė Kiaupaitė, Toronto šeš
tadieninės mokyklos X skyriaus 
mokinė, skaito savo rašinį Kalė
dų eglutės programoje

Nuotr. S. Dabkaus

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

. _________ ... _______________
"■ 111 ’ ...... ■

Iš St. Catharines, Ont., gauta 
žinia, kad 1968 m. gruodžio 31 
d. staiga širdimi susirgęs mirė 
Pranas Surblys Niagara Falls li
goninėje. Palaidotas katalikų 
Fairview kapinėse sausio 3 d. 
Jo brolis mirė Lietuvoje 1968 
m. gruodžio 1 d.

Vietoje šventinių sveikinimų 
Domas žiogas paaukojo Tautos 
Fondui tier įgaliotini M. Rači 
$10; V. šmaižienė iš Winnipego 

spaudai paremti $6.

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

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

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKAUNGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HA K M/VI M 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
5!4% už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5 000 ir MORTGTČTUS 
nagai valdžios nnsfafvta norma — 66^ įkainuoto turto 
VISŲ NARTŲ GYVYBE andrausta santaupų dydyje, bet 
npdaiisiaii S2 000. Asmeninės paskolos mirties atveiu ap- 
draustos iki $5 000
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

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

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$3.000 ĮMOKĖTI, Yonge St. North, vienaaugštis (bungalow) 5 kamba
rių, atskiras, plytinis, alyva šildymas, privatus įvažiavimas, moderni 
virtuvė, poilsio kambarys; prašoma $22.900.
$28.500, Bloor-Dufferin, dvibutis, 2-5 kambarių butai, šiltu vandeniu 
šildymas, dvigubas garažas, lieka vienas mortgičius.
$5.000 ĮMOKĖTI, Bloor-Pauline, plytinis, 8 didelių ir šviesių kambarių 
namas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 8% mortgičius, dvigubas garažas, keli 
žingsniai nuo Bloor.
$8.000 ĮMOKĖTI, Jane-Bloor, atskiras, plytinis, 6 švarūs kambariai, 
2 virtuvės, šiltu vandeniu šildymas, šoninis įvažiavimas, garažas, lieka 
vienas mortgičius.
$2.500 ĮMOKĖTI, Dundas-Keele, 6 švarūs kambariai, dvigubas garažas; 
prašoma $14.900; lieka vienas mortgičius.

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

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

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

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

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

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnip taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE
‘ Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgian 

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

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS 

Į Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

TELEFONAS LE 1 • 6 16 5 . • 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

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

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

Maisto siuntinių svoris neribotas.

Turime naujus iliustruotus kata
logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 
kainos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių specialiose doleri
nėse krautuvėse.

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

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

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

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

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

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

SPORTAS LIETUVOJE
Pagal paskelbtą sąrašą 1968 m. Lie

tuvoje buvo puoselėjamos 45 sporto 
šakos. Šalia reguliarių sporto šakų, 
randame modernias: alpinizmą, rug- 
bį, šaudymą iš lanko, vandens sli
des, orientaciją, radijo sportą, ug- 
niagesybą, savigynos imtynes.

Tarptautinį moterų rankinio tur
nyrą, įvykusį Maskvoj, laimėjo Sov. 
Sąjunga. Jos rinktinėje žaidė 3 lie
tuvaitės: E. Petkienė, E. Buzelienė 
ir A. Jurčikonytė.

M. Paulauskas, žaidžiąs Kauno Žal
girio komandoje, yra vienas geriau
sių krepšinio metikų. Iki šiol jis yra 
savo komandai laimėjęs 124 taškus. 
Jį yra aplenkęs tik V. Veisman, ga
vęs 125 taškus.

Sov. Sąjungos vyrų krepšinio pir
menybėse Kauno Žalgirio krepšinin
kai patyrė antrą pralaimėjimą. Po 
pratęsimo vienu metimu jie pralai
mėjo Tbilisio • Burevestnikui 71:73 
(62:62), tačiau antrose rungtynėse 
įtikinančia pasekme 76:63 įveikė tą 
pačią komandą. Pirmenybių lentelė
je Žalgiris su 6 laimėjimais ir 2 pra
laimėjimais yra II vietoje. Pirmeny
bėse dalyvauja 12 komandų.

Krepšinio pirmenybes sėkmingai 
pradėjo Vilniaus Kibirkšties krepši
ninkės. Jos įveikė Leningrado ASK 
61:33, Tartu universitetą 53:39 ir tik 
po antro pratęsimo (54:54, 62:62) 
pralaimėjo 1968 m. Sov. Sąjungos 
meisteriui Rygos TTT 70:71.

SPORTAS VISUR
Pirmosios pasaulio plaukymo pir

menybės įvyks 1971 m. Jas ruošti pa
sisiūlė du Italijos miestai — Roma 
ir Florencija. Pirmenybėse būtų šios 
varžybos: plaukymo, vandensvydžio, 
šuolių į vandenį ir figūrinio plau
kymo.

Komandinėse lauko teniso Davis 
taurės varžybose JAV nugalėjo 
Australiją 4:1. Amerikiečiai šią tau
rę buvo laimėję 1963 m.

Sao Paulo mieste, Brazilijoje, kiek
vienais metais įvyksta garsiosios N. 
Metų išvakarių lenktynės aplink 
miestą. Šiais metais lenktynes laimė
jo belgas G. Roelants, antruoju buvo 
japonas K. Savaki ir trečiuoju — 
italas A. Giuseppe. Belgas šias lenk
tynes laimėjo trečią kartą. Spėjama, 
kad šias lenktynes stebėjo 1.500.000 
žiūrovų.

VYČIO ŽINIOS
Pasaulinėse stalo teniso pirmeny

bėse Kanadai pavieniui yra atstova
vusios dvi vytietės. šių metų pirme
nybės įvyks Miunchene balandžio 
mėn. Kanados moterų komandoje 
žais iš karto net dvi vytietės — V. 
Nešukaitytė ir E. Sabalauskaitė. Lin
kime sėkmės.

Jauniai A B-C lygos pirmenybėse 
sužaidė lygiomis su ukrainiečių Tri
dents komanda 78:78 (34:36).. Rung
tynės buvo gero lygio ir permainin
gos. Vytiečiai buvo iškovoję 10 taš
kų, tačiau pabaigoje ukrainiečiams 
pavyko išlyginti. Žaidė: Duliūnas 2, 
Ignatavičius 12, Stankus 4, Sprogis 
19, Kazakevičius 15, Vaičeliūnas 15, 
Laurinavičius, Akelaitis, žolpis, Še
putis 11.

Mergaitės CYO lygos pirmenybėse 
nesunkiai įveikė Joan of Arc 72:10. 
Žaidė Underytė 6, Stankutė 6, Cir- 
vinskaitė 14, Žukauskaitė 6, Nacevi- 
čiūtė 39, Jurkevičiūtė 1.

Berniukai B Kanados lietuvių pir
menybėse pralaimėjo Hamiltono Ko
vui 26:49. Kovas, nors techniškai dar 
silpnoka komanda, tačiau ūgio at
žvilgiu yra šių pirmenybių favoritas. 
Žaidė: Vytis — Ramanauskas 4, Kak-

nevičius 4, Ivanauskas, Nacevičius 7, 
Deimantavičius 4, Užupis 7, Stankus; 
Kovas — Elvikis 13, Leparskas 12, 
Sniuolis, Biekša, Stukas 12, Savic
kas, Lukošius 3, Riekus 9.

Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 
salėje vėl pradedamos nusistovėjusia 
tvarka. Antradieniais nuo 5 v. iki 7 
v. jauniausiems krepšininkams; 6-8 
v. mergaitės ir 8-10 vyr. berniukai.

Sekančias rungtynes berniukai A 
ir mergaitės žais sausio 19, sekma
dienį.

Mūsų rėmėjams V. Dagiliui, K. 
Kaknevičiui ir S. Griziekui nuošir
džiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šį sekmadienį 12.30 v. vyrai žais 

su Andy’s ir po jų 2 v. jauniai su 
latvių Y.

Praėjusio sekmadienio rungtynėse 
vyrai B-C lygoje pralaimėjo Tridents 
68:107, o jauniai AKLK lygoje nu
galėjo Hamiltoną 81:34. Žaidė: vyrų 
komandoje — Zentinš 20, Strumila 
18, Starkutis 4, Tamulionis 5, Genys 
11, Vaškevičius 6, Juzėnas 2 ir Kuš- 
neraitis; pas jaunius — Rautinš 19, 
Kareckas 4, Tamošiūnas 12, Misevi
čius 4, Juzėnas 16, Vaškevičius 9, 
Plačiakis 9, Kaknevičius 8. Antrose 
KLBL C klasės rungtynėse Aušra II 
nugalėjo Aušrą I 20:19. Žaidė: Auš
ros II komandoje — A. Kaknevi
čius, V. Miniota 2, E. Miniota 2, S. 
Didžbalis, R. Saplys 2, M. Adomaitis 
8, V. Raab 2, Ignatavičius 3; Aušros 
I komandoje — Šalvaitis 2, Jurevi
čius, A. Gataveckas 2, Tamošiūnas 7, 
Simonaitis 5, Kiškūnas, Žaibas ir R. 
Paškauskas 2.

Katinas kaltas
— Vaikeli — bara tėvas, — 

netempk katino už uodegos.
— Aš ir netempiu. Aš tik 

paimu jį už uodegos, o jis pats 
tempia...

Netiesa
Policininkas sulaiko vairuo

toją už per greitą važiavimą. Vai
ruotojas parodo į greta jo sė
dinčią jauną, gražią moterį ir 
pradeda maldauti policininką:

— Dovanokite šį kartą. Ir 
automobilis, ir žmona yra mano 
artimo draugo...

Dvi motinos
Viena sako kitai:
— Žinai, televizijos progra

ma šį rudenį tokia bloga, kad 
vaikai dabar mieliau ruošia pa
mokas nei žiūri televizijos.

Dviratininkas
Moteris mažam berniukui, ku

ris ją užkliudė ant šaligatvio 
važiuodamas dviračiu:

— Ką, ar nemoki paskam
binti?

— Skambinti tai aš moku, 
tetule, bet važiuoti dar neišmo
kau.

ŠYPSENOS
Lietuvis Prahoje Prašosi į pragarą

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

ŠIURPI KELIONĖ PER ATLANTĄ

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. R. Stasiulis

A&B TAILORS
Sav. A. B. Beresnevičius

343 Roncesvalles Avė., 
Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave)
Tel. 531-1432

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNI DRA
BUŽIŲ KRAUTUVĖ. PASIRINKIMAS 

{VAIRIAUSIŲ MADŲ DRABUŽIU 
(Mod conservative formal)
—m ■ .rw .1 ■

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
600 tonų laivą baltiečiai įsigi
jo už $10*0.000 vertės krūvon su
dėtas švedų kronas. Paskubomis 
laive buvo Įrengti trijų augštų 
gultai, turėję sutalpinti, kaip 
sardines dėžutėje, 364 estus, lie
tuvius ir latvius keleivius. Go- 
teborgo uosto vadovybė atsisa
kė duoti leidimą išplaukti i at
virą jūrą be radijo siųstuvo, ku
riam Įsigyti neužteko* pinigų.

Keleiviai pasitikėjo kapitonu 
Augustu Linde, bendro likimo 
draugu, jiem užtikrinusiu: “Ra
dijo mums nereikia. Kanadą aš 
surasčiau užsimerkęs!” Beliko 
viena išeitis — pasiskolinti ra
dijo siųstuvą iš kito laivo ir ji 
vėl grąžinti paslaugiam kapito^ 
nui, sutikusiam juos palydėti i 
atvirą jūrą. Uosto vadovybė, ne
žinodama šio suokalbio, buvo ap
gauta.

Lapkričio 11 d. baltiečiai 
’’Walnut” laivu pradėjo dau
giau kaip mėnesi truksiančią ke
lionę per Atlantą, kur jų laukė 
50 pėdų bangos. Jūros liga ir 
sanitarinių Įrenginių stoka buvo 
pirmasis smūgis. JĮ dar labiau 
sustiprino kitos problemos — 
deni užliejusio vandens suga
dintos maisto atsargos, iš rikiuo
tės išėję siurbliai ir po trijų 
savaičių kelionės nuo denio nu
plauti akmens anglies ištekliai.

Sugedusius siurblius teko pa
keisti sergančiais keleiviais, ku
rie dieną ir naktį iš laivo sėmė 
vandenį. Su kuro netekimu pasi
baigė ir variklio darbas. Kapi
tonas A. Linde tesėjo savo žo
di — nuo kurso i Kanadą jis ne- 
nukrypo, bet jos pakrančių ne
galėjo pasiekti dėl akmens ang
lies stokos ir variklio sugedimo. 
Ištisas septynias dienas laivą 
valdė negailestingos Atlanto 
bangos, kol pagaliau padangėje 
pasirodė Kanados pakrančių ap
saugos lėktuvas, radijo bangomis 
iškvietęs vilkiką iš Halifakso 
uosto.

Imigracijos pareigūnai, nu
stebinti baltiečiu ryžto, visiems 
keleiviams ir laivo Įgulai suti
ko išduoti Įvažiavimo Kanadon 
vizas ir suteikti naujųjų kana
diečių teises, numodami* ranka 
į reikalavimus, kuriuos* papras
tai imigrantams taiko šios mi
nisterijos paragrafai, šiandien 
šios kelionės dalyviai yra išsi
sklaidę po visą Kanadą, praradę 
tarpusavio ryšius. Dvidešimtme
čio proga jiems siūlosi padėti ra
šinį paskelbusio žurnalo redak- 
sija. Kurie nori laiškais pasvei
kinti buvusius šios kelionės 
draugus, prašomi kreiptis šiuo 
adresu: The Walnut, c/o The 
Canadian Star Weekly, P.O. Box 
15, 401 Bay St., Toronto 1, Ont.

►

TAUTINIŲ GRUPIU 
NUTARIMAI

(Atkelta iš 3-čio psl.)
(credit subjects) iki matrikuliacijos.

6. Konferencija rekomenduoja, kad 
Kanados Taryba ir kitos stipendijas 
duodančios institucijos būtų skatina
mos remti standartizuotos istorijos 
tyrinėjimus, darbus ir vadovėlius mo
kykloms, ruošiamus atsakingų šios 
srities įstaigų. Tie vadovėliai turėtų 
atspindėti tikrąją praeitį bei įnašą 
visų kanadiečių į mūsų šalies augi
mą. Kūrybinės pastangos ta linkme 
turėtų būti remiamos lėšomis.

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (vasario 1—7) 
atidaryta visą parą — 24 valandas.

COUGHS

COLDS

ASTHMA

SORE 
THROAT

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

GAUNAMI VAISTINĖSE

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

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD. 

2019 YONGE SU, Toronto 1 (tarp Darfsville Ir Eglinton)
Tek 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd

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 Tek LE 2-5191

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS . 

laikinai persikėlė j 
2264 DUNDAS St. W.

LE. 5-9130 
(International Auto Body) 

Towers — Loblaw’s kiemas 
Įvažiavimas tiesiai iš

Dundas gatvės.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

Skambinti tek 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.
Tek WA 1-3225 arba WA 4-1001 .. -

East, Port Credit, Ont.
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT.

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

Tragiškųjų dienų metu Pra
hoje įsikarščiavęs čekoslovakas 
šaukia:

— Kraugeriai, kraugeriai!
Vienas čekoslovakijon atsiųs

to sovietinio dalinio kareivis lie
tuvis priremia čekoslovaką prie 
sienos, nes pastarasis šmeižė 
Kremlių.

— Visai ne, aš amerikiečius 
vadinau kraugeriais, — teisina
si čekoslovakas.

— Nepasakok man niekų! Aš 
žinau kurie yra kraugeriai, — 
atkerta lietuvis.

Beveik čempijonas
Aštuonių mėnesių Pietų Afri

kos gyventojas Harriganas Val- 
ponė dar nemoka stovėti, bet 
jau puikiai plaukia. Nepaprastu 
kūdikiu stebisi visi, išskyrus jo 
motiną, kuri yra plaukimo čem- 
pijonė.

Sovietų rašytojas, apkaltintas 
nukrypimu nuo partijos linijos, 
teismo, metu sutinka su visais 
kaltinimais ir pats save smerkia:

— Taip, draugai teisėjai, esu 
kaltas, nes paneigiau visas šven
čiausias partijos tiesas. Tikrai 
esu vertas pačios žiauriausios 
bausmės. Pasmerkite mane, 
draugai, be pasigailėjimo. Juk 
Amerika yra tikras pragaras, ar 
ne?

— Aišku! — patvirtino teisė
jai-— Tai siųskite mane į pra
garą! — užbaigia smerkiamasis 
rašytojas...

Vysk. Fulton Sheen:
“Kai nusirašai ką iš vienos 

knygos, tai vadinasi plagiatu; 
kai nusirašai iš dviejų knygų — 
tai yra tyrinėjimo darbas; kai 
nusirašai iš šešių knygų — esi 
profesorius.”

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

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.

PARCELS TO EUROPE

DUFFERIN RADIO and TV
ISALES AND SERVICE , „ .

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

1000 College Si., • LE. 1-3074 • sav. p. uzbau.

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į 
DSzxzx. 296 BROCK AVĘ. (tarp Dun-Dloor Aurorire uarage das coiiego.TeL 531-1305

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

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
. DR. D. ANDRIUUONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJOS 

1796 Bloor St. W. (prie Keele) 
Pirm., antr. ir penkL: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

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

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORRIS

- DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas

749 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 543-33ų0
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

dir* » u d i »>. et, i.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LLu D. 
Varnų, ūkių ir betkuno verslo 
pi r kirn o—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-1 v.v. 
v.p.p. išskyrus trecia d ien. Ir sekmadienius.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

N AMŲ,AUTOMOBILI 
KOMERCINIŲ IR KITI

draudi: .o Įstaigaf ?
—A,____ A—

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIV 
IR U2S1F.NK) DRAUDIMO KOMPANIJOS

7«9-4612 
749-4131
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Medžiotojų ir žūklautojų
Toronto kroniką žiūr. ir 6 puslapyje 

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Po Kalėdų švenčių vėl lankomi 

parapijiečiai, šią savaitę lankomas 
Swansea rajonas.
- — Prieš Naujus Metus išsiuntinėti
parapijiečiams sekmadienio aukų vo
keliai. Jei dėl adresų pakeitimo ar 
kitokių priežasčių kas nors vokelių 
nebūtų gavę, prašoma pranešti kle
bonijai.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pavasarį pirmajai Ko
munijai, vyksta sekmadieniais po 10 
v. pamaldų muzikos studijoje. Mo
ko sesuo Rita.

— Jaunimo choras renkasi 10 vai. 
pamaldoms. Jų metu choras gieda, o 
po pamaldų par. salėje vyksta repe
ticija.

— Kun. J. Staškevičius savaitei bu
vo išvykęs į Dainavą kapeliono pa
reigoms Kanados ir JAV moksleivių 
ateitininkų stovykloje.

— Šį sekmadienį 11 vai. Mišios už 
a.a. Vytautą Paškovičių, 12 vaL — už 
a.a. Mariją Petrušaitienę metinės su
kakties proga.

— Pakrikštyta: Darius - Jokūbas 
Ross.

Kun. prof. Stasys Yla, vado
vavęs moksleivių ateitininkų ide
ologinei žiemos stovyklai Daina
voje, sausio 3-5 dienomis lankė
si Toronte. Jis yra paruošęs nau
jovišką ideologinę programą ir 
ją grafiškai išdėstęs rankrašti
niame leidinyje. Viskas išaiškin
ta labai vaizdingai, suprantamai. 
Jo vadovautoje stovykloje Dai
navoje dalyvavo apie 70 mokslei
vių iš JAV ir Kanados. Trečdali 
jų sudarė torontiečiai ir hamil- 
toniečiai. Ten Įvykusiame suva
žiavime kanadiečiai liko išrinkti 
moksleivių ateitininkų centro 
valdybom Žiūr. 6 psl.

Metinis spaudos balius — va
sario 8, šeštadienį, Prisikėlimo 
salėse. Tai vienas didžiųjų susi
būrimų, į kuri atvyksta ne* tiktai 
torontiečiai, bet ir kitų apylin
kių lietuviai. Šiemet išnuomotos 
abi Prisikėlimo par. salės. Kon
certinę programą atliks jauni
mas, kuris jau pasižymėjo “Dar
bininko” surengtame koncerte 
Niujorke. Baliaus metu salėje 
vyks labai originali paroda 
skulptūrų, sukurtų iš medžių 
šaknų. Dalyvaus ir jų autorius 
— Pr. Baltuonis iš Montrealio.

Laisvojo pasaulio ukrainiečių 
kongreso sekretoriatas buvo su
sirinkęs posėdžio 1968 m. gruo
džio 20-22 dienomis Toronte. 
Dalyvių tarpe buvo vysk, metro
politas M. Hermaniuk, mons. dr. 
B. Kušnir, pirm., M. Plawiuk, 
gen. sekr.; iš JAV — ortodoksu 
arkiv. M. Skrypnyk ir kiti; iš 
Europos — dr. S. M. Fostun; iš 
Argentinos — dr. B. Iwanycki. 
Šis ukrainiečių sekretoriatas yra 
visų išeivijos organizuotų vie
netų jungtis bei viršūnė. Ryšium 
su žmogaus teisių metais, sekre
toriatas savo rezoliucijose at
kreipė visuomenės dėmėsi i 
žmogaus teisių niekinimą Sov. 
Sąjungoje, grąžinimą stalininiu 
metodų, intelektualų persekioji
mą. Čekoslovakijos okupacija ir 
t.t. Rezoliucijos buvo nukreiptos 
i Jungt. Tautų komisiją žmogaus 
teisėms ginti.

PARDUODAMI JAUČIAI rinkos kai
nomis. Tel. 537-6615 Toronto.

Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti A. Zaremba 767 - 7084.

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

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

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

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame V. Stul

gį, Lietuvoje mirus jo broliui a.a. 
Antanui. Už brolio vėlę užprašytos 
Mišios vasario 1 d., 8.30 v.

— Trečiadienį, 7.15 v. Mišios už 
a.a. dr. A. Klimą, užpr. V. R. Veri- 
kaičių; ketvirtad., 8 v. — už a.a. D. 
Venckų, užpr. p. Liškauskų; šeštad., 
8.30 v. už a.a. V. Butrimą, užpr. Vyt. 
Butrimo; šį sekmad., 10 v. — už a.a. 
A Ramanauskienę, užpr. Tautinės Są
jungos.

— Už 1968 m. mirusius narius 
Prisikėlimo par. bankelis yra užpra
šęs Mišias sausio mėn., 8.20 v., šio
mis dienomis: už a.a. J. Dubininką — 
27 d., už a.a. M. Slapšį — 28 d., už 
a. a. A. Giniotį — 29 d., už a.a. J. 
Juodį — 30 d. ir. už a.a. J. Juškevi
čių — 31 d.

— Pasibaigus Kalėdų atostogoms, 
religijos pamokos jaunimui: pirmo
sios Komunijos — kas sekmadienį po 
10 v. Mišių L. V. Namuose; kateche
tinės pamokos I-IV sk. — kas sek
mad. po 10 v. Mišių, V ir VI sk. — 
kas antrad. 4.30 v., VII ir VIII sk. 
— kas ketvirtad. 4.30 v.; religijos 
pamokos gimnazistams — kas sek
mad. po 10 y. Mišių muzikos studi
joje.

— Chorų repeticijos: suaugusių — 
ketvirtad., 7.30 v.v.’; vaikų — penk- 
tad., 6.30 v. v.; studentų — trečiad., 
7 v.v. (tik mergaitės!) ir sekmad., 12 
v. (visi bendrai).

— Lituanistinis seminaras — penk
tadienį, 7 v.v., parapijos namuose.

— Kt. sav. lankomos šeimos Clare
mont St, Glenholme Ave., Gorevale 
Ave., Grace St., Lauder Ave.

— Nuoširdžiai sveikiname veiksnių 
konferenciją bei jos dalyvius ir lin
kime darbingų dienų.

— Nuoširdžiai dėkojame mielam 
svečiui iš JAV kun. prof. S. Ylai už 
pr. sekmadienio Mišias ir pamokslą 
jaunimui bei jo didžiulį pasišventimą 
mūsų priaugančiai kartai. Taip pat 
nuoširdus ačiū sol. V. Verikaičiui už 
giedojimą solo pr. sekmad. 11.15 v. 
Mišių metu.

— Šiais metais parapijos metines 
rekolekcijas Gavėnioje ves kun. A. 
Tamošaitis, jėzuitas.

K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo par. skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas — sausio 12 
d. po Sumos parodų salėje. Dar
botvarkėje — pirmininkės ir 
sekcijų pranešimai, valdybos 
rinkimai bei einamieji reikalai. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo metinis narių susi
rinkimas įvyks vasario 9 d. Nuo
šimčiai už indėlius depozitų są
skaitoje jau Įrašyti. Federacinės 
valdžios finansų ministerio pa
tvarkymu, pajamų mokesčius už 
1968 m. reikės mokėti visiems, 
kurie gauna nuošimčių daugiau 
kaip $10. Tas pats galioja vi
siems bankams ir “Trust” bend
rovėms. Įnešusiems indėlius i 
Šerų ar depozitu sąskaitas iki 
sausio 10 d. nuošimčiai bus už
skaitomi nuo sausio 1 d.

Valdyba
Buvusioji moksleivių ateiti

ninkų sąjungos centro valdyba 
Klevelande lankėsi Toronte ir 
savo pareigas perdavė naujajai, 
sudarytai Toronte. Senąją valdy
bą sudarė: pirm. R. Laniauskas, 
broliai Razgaičiai ir Kliorys.

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUNDAS ST. W„ 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. ir V. IVANAUSKAI

klubo "Tauras
B MONTREAL

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981 
Namų telefonas AM 1-0 53.7.

TRADICINIS BALIUS
SAUSIO 11, ŠEŠTADIENĮ, 6.00 VAL. VAKARO 

PRISIKĖLIMO SALĖJE, 1021 COLLEGE ST.
* Karšta žvėrienos 

vakarienė nuo 6 v.v.
* D’Amico orkestras

Numeruoti bilietai pas K. Budrevičių

* Atsigaivinimas su 
draugais

* Įėjimas $2.50
(tel. 535-9755) arba prie Įėjimo

! TORONTO MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

SUKAKTUVINIS BALIUS
RENGIAMAS PRISIKĖLIMO SALEJE

sausio 25, šeštadienį, 7 v.v.
Linksma ir įdomi programa, 
atliekama pačių mokytojų 
Karšti cepelinai, stiprūs ir 
gaivinantys gėrimai

įėjimas suaugusiems —
Bilietai gaunami parapijų knygynuose, pas visus tėvų komiteto narius ir platintojus. \

& Mokyk/os Tėvų Komitetas

h
• Gėlių valsas, turtinga 

loterija
• Gros D’Amico orkestras

$2.50, studentams— $1.00

Toronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos 20 metų sukaktuvinio 
baliaus parengiamieji darbai jau 
pradėti. Numatoma linksma ir 
įdomi programa, kurią atliks pa
tys mokytojai. Ruošiamasi gėlių 
valsui ir turtingai loterijai. Šo
kiams gros D’Amico orkestras. 
Tikimasi gausaus tėvų atsilan
kymo. Bilietų galima gauti pas 
tėvų komiteto narius, Prisikėli
mo par. namuose pas p. Mise
vičių, šv. Jono Kr. parapijoj — 
pas V. Aušrotą ir pas kitus pla
tintojus. Rengia — mokyklos tė
vų komitetas.

Po Kalėdų atostogų Toronto 
šeštadieninėje mokykloje pamo
kos pradedamos ši šeštadieni, 
sausio 11 d.

šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
metinis susirinkimas — ši sek
madienį, sausio 12 d., 1.30 v. 
p.p., salėj virš “TŽ”. Bus ren
kama nauja valdyba, svarstomi 
pašalpos ir kiti svarbūs reika
lai. Visi nariai prašomi būtinai 
atsilankyti. Valdyba

SLA 236 kp. susirinkimas — 
sausio 12 d., 1 v.p.p., Liet. Na
muose. Darbotvarkėje: senosios 
v-bos pranešimai ir ateities veik
los aptarimas. Nariai prašomi 
gausiai atsilankyti. Valdyba

Sukaktuvinį vakarą rengia 
“Tėvynės Prisiminimų” radijo 
programa sausio 18 d. Žiūr. 
skelbimą, 

•b

Jei “EGLUT?” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
IS NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

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

ZUIKIU BALIU
Geras Benni Ferri orkestras 
Jauki nuotaika

Turtingas bufetas 
'Skani zuikiena

Kviečiame visus dalyvauti
ĮĖJIMAS — $2.00, MOKSLEIVIAMS — $1.00

Hamiltono Medžiotojų ir Žūklautojų klubas 
Giedraitis" rengia š. m. sausio 18, šeštadienį

7 v. vakaro, 48 Dundurn St. N., 
Jaunimo Centro salėje Hamiltone

Sausio 18, šeštadienį, 7 vai. vakaro,
Toronto Prisikėlimo salėje,

1021 College St., 
“Tėvynės Prisiminimų” radijo 

programos 18 metų sukaktuvinis

KONCERTAS - RADIJO BALIUS
LABAI {VAIRI MENINĖ PROGRAMA 

Pageidaujant, stalai rezervuojami tel. 534-1274

Geram orkestrui grojant, visokie vakarui pajvairinti 

priedai

Programai paremti auka — $3.00, studentams — $1.00

Visus maloniai kviečia —
"Tėvynės Prisiminimai"

PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS vadovybių konfe
rencija įvyksta šį savaitgalį, sau
sio 11-12 dienomis, Prisikėlimo 
par. patalpose. Dalyvauja: PLB 
valdyba, JAV ir Kanados kraštų 
valdybos, Toronto apylinkės pir- 
min. adv. G. Balčiūnas. Tikima
si, dalyvaus ir VLIKo atstovas. 
Numatyta ir spaudos konferen
cija.
Baltiečiai pas Kana

dos ambasadorių
Niujorke veikianti baltiečių 

organizacija BATUN (Baltic Ap^ 
peal to the United Nations) pa
laiko tiesioginius ryšius su įvai
rių valstybių atstovais Jungtinė
se Tautose. Pastaruoju metu bal
tiečių grupė buvo priimta Ka
nados ambasadoriaus George 
Ignatieff ir kalbėjosi su juo 45 
minutes. Baltiečiai pateikė jam 
savo rūpesčius, o ambasadorius 
davė patarimų, kaip paskleisti 
JT viešumoje Baltijos kraštų 
bylą. G. Ignatieff jau atsisvei
kino su Jungtinėmis Tautomis, 
palikdamas baltiečiams gerą 
įspūdį. Jis yra kilęs iš grafo šei
mos, kilusios iš Ukrainos. Jo tė
vas buvo paskutinėje laisvosios 
Rusijos vyriausybėje švietimo 
ministeriu. G. Ignatieff yra bu
vęs Kanados ambasadoriumi 
Belgrade ir Atlanto S-gos būsti
nėj. Baltijos kraštu istorija jam 
yra gerai žinoma. Baltiečių gru
pė, kuri jį aplankė, įteikė dova
nu knygas “Res Baltica” ir 
“Welcome to an Occupied Coun
try”. Pirmoji yra paruošta A. 
Sorudzs ir A. Rusis, antroji lat
viu jaunimo kongreso rengėjų. 
Aplamai, BATUNo veikloje dau
giausia reiškiasi latviai.

Kanados baltiečių organizaci
jos kreipėsi į United Church ta
rybą Baltijos kraštų reikalu, pra
šydamos savo suvažiavime pri
imti rezoliuciją, remiančią bal
tiečių teisę į laisvą bei nepri
klausomą gyvenimą. Generalinė 
taryba praėjusių metų pabaigo
je priėmė šį nutarimą: “Gene
ralinė taryba šiais tarptautiniais 
žmogaus teisių metais užgiria 
Kanados vyriausybę už nepri
pažinimą de jure Baltijos vals
tybių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą”. Baltiečių organizacijų 
vadovybės pirmiausia padėkojo 
už palankų mostą, nes 1967 me
tais panašūs baltiečių kreipima
sis buvo visai ignoruojamas. 
Žengę pirmą žingsnį, baltiečiai 
atkreipė United Church tarybos 
dėmesį į tai, kad nutarimas, nors 
ir palankus, bet nepakankamai 
aiškus. Pagyrimas Kanados vy
riausybės už nepripažinimą Bal
tijos valstvbių inkorporacijos de 
jure implikuoja pripažinimą de 
facto ir dabartinės padėties pa
laikymą. Išeitų, kad United 
Church nesmerkia baltiečių de
portacijų, Kremliaus naikinamo
sios politikos. Baltiečių nuomo
ne, kaip vakariečiu koloniz- 
mas, taip ir sovietu imperializ
mas turįs būti aiškiai pasmerk
tas. Dėlto Baltiečių Federacijos 
vadovai pareiškė viltį, kad atei- 
tvie United Church priims aiš
kesni nutarimą, ir ta proga pa
teikė duomenų apie Baltijos 
kraštu persekiojimą, religinę ir 
tautine priespauda. Raštą pasi
rašė The Committee for Baltic 
Appeal to the United Church: 
pirm. V. Upeslacis Kanados lat
vių federacijos vardu, I. Hein- 
soo, Kanados estų centrinės ta- 
rvbos vardu, J. R. Simanavičius, 
Kanados Liet. B-nės vardu.

BARO1\ESSA I
BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 j

* (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė <
» *-*!*■* » * * * A a

Sv. Kazimiero par. žinios
— Nauji metai buvo sutikti pa

rapijas salėje. Dalyvių šiemet buvo 
mažiau — vienus sulaikė siautėjan
tis gripas, kiti nuėjo į Vytauto klu
bą, treti pasiliko namuose draugų 
tarpe. Į salę su bilietais atsilankė 
apie 80 žmonių.

— Sausio 25 d. vakare par. salėje 
ruošia metinę, didelę vakarienę šv. 
Onos Dr-ja. Iš anksto visi esate kvie
čiami į vakarienę. Tikrai nesigailė
site atvykę.

— Sekmadienį po Kalėdų negalė
jo pasirodyti choras Mišių metu — 
buvo susirgęs muz. A. Ambrozaitis 
ir beveik pusė choristų.

— Buvo skelbta, kad choras va
sario 8 d. ruošia linksmą koncer
tinį šiupinį. Dėl atsiradusių kliūčių 
koncertas atidedamas pavasariui.

— Lietuvių šeštadieninės mokyk
los paramos, kaip seniau, nebegau
na. Mokyklos veikia mūsų pačių, lie
tuvių, pastangomis. Patalpos yra nuo
mojamos mokyklose. Rosemonto mo
kyklos nuoma vienam šeštadieniui — 
$10.50, Aušros Vartų mokyklos — 
$16.50. Mokama ir mokytojams. Pa
mokos šeštadieniais pradedamos ly
giai 9 v. ir užbaigiamos 12 v. Vi
sos pamokos — tik lietuvių kalba. 
Rosemonto šeštadieninėj mokykloj 
yra 32 mokiniai; vedėja — mokyt. 
E. Navikėnienė; Aušros Vartų šeš
tad. mokykloje yra 43 mokiniai; ve
dėja — mokyt. S. Ališauskienė. Li
tuanistinius kursus lanko 43 moki
niai; vedėja — mokyt. B. Lukoševi
čienė. AV parapijoje veikia semina
ras; vedėja — dr. I. Gražytė. Pernai 
mokinių buvo iš viso 139, šiais me
tais 21 mažiau, nors galėtų būti apie 
200. kitais mokslo metais numato
ma turėti mokyklą vienose patalpose 
viso Montrealio lietuviams moki
niams; sumažėtų išlaidos ir tėvams 
nereikėtų vežioti vaikų į dvi mo
kyklas.

— Jau laikas atnaujinti “Tėviškės 
Žiburių” prenumeratą 1969 metams. 
Sis savaitraštis kainuoja metams $6, 
naujiems pirmamečiams skaityto
jams — tik $4. Užsisakyti “TŽ” arba 
atnaujinti prenumeratą galite per 
kun. J. Gaudzę. K. J. G.

Rosemounto katalikių moterų 
ratelis sėkmingai veikia. Įvyko 
keletas sueigų. Gruodžio 22 d., 
vadovaujant pirm. Grigelienei, 
ratelis suruošė Kūčias ne tik na
rėms, bet ir narių šeimoms. Be 
narių, Kūčiose dalyvavo sve
čiai — Pvosemounto parapijos 
kunigai. Vakaras praėjo šventiš
koj nuotaikoj. M.

Aušros Vartų par. žinios
— Sausio 5 d. mokytojai ir tėvų 

komitetas surengė tradicinę šešta
dieninių mokyklų eglutę Aušros Var
tų parapijos salėje. Programoje bu
vo vaidinimas vaikams, Kalėdų sene- 
nio dovanos, vaišės.

— Sausio 7 d. klebonijoje įvyko pa
rapijos komiteto posėdis.

— Sekmadienį, sausio 12, tuoj po 
11 vai. Mišių parapijos salėje įvyks 
visuotinis parapijiečių susirinkimas. 
Bus renkami du nauji parapijos ko
miteto .nariai vietoje tų. kurių ka
dencija pasibaigė praėjusių metų ga
le. Jau yra kandidatų. Būtų labai ge
ra, kad kiekvienas parapijietis pra
matytų galimus kandidatus. Taip pat 
susirinkimo metu parapijos klebonas 
painformuos apie parapijos padėti. 
Visuotinieji parapijiečių susirinki
mai yra svarbus dalykas parapijos gy
venime. Kviečiame visus parapijie
čius aktyviai dalyvauti šiame susirin
kime. Kadangi susirinkimas įvyks 
tuoj po Mišių, tai vienos pertraukos 
metu bus galima išgerti kavos.

— Sekmadienį, sausio 19, po 11 v. 
Mišių parapijos salėje įvyks Šv. Onos 
Draugijos susirinkimas. Kviečiamos 
visos narės.

— Kun. Stasys Kulbis, SJ, išvyko į 
JAV pavaduoti vieno lietuvio klebo
no. Mūsų tarpe jo nebus apie mėne
sį laiko.

— Labai gražiai buvo sutikti Nau
jieji Metai mūsų parapijos salėje, šv. 
Onos Draugija viską puikiai suorga
nizavo: vakarienė buvo gausi ir ska
niai pagaminta, muzika patraukli, 
visų nuotaika pakili. Laikrodžiui iš
mušus 12 vai., vieni kitus pasveikino 
linkėdami laimės. Visą likusį pelną 
Šv. Onos Draugija paskyrė nauja
jam altoriui — parapijai įteikė $572. 
35. Klebonas Šv. Onos Draugijai ir 
jos valdybai reiškia nuoširdžią, viešą 
padėką. Dėkoja taip pat asmenims, 
kurie puošė salę, patarnavo, gamino 
valgius, aukojo ar kitaip prisidėjo 
prie šio pobūvio pasisekimo.

— Labai gražiai pasirodė Montrea
lio meno muzėjuje Zigmo Lapino va
dovaujamas lietuvių liaudies instru
mentų jaunimo orkestras.

— Aušros Vartų parapijos choras 
yra pakviestas koncertuoti į Torontą. 
Koncertas numatomas gegužės mėne
sį. Solisto A. Keblio pirmininkauja
mas ir Mme. M. Roch diriguojamas, 
choras mokysis naujų dainų, šia pro
ga choro vadovai kviečia įsijungti 
naujas jėgas.

— Šiais metais mūsų bažnyčioje 
prakartėlę įrengė Petras Vaupšas.

— Atvykęs T. J. Aranauskas, SJ, iš 
Čikagos, pabus su mumis kurį laiką.

— Kalėdų rinkliava — $379.43. A.

Lietuvių tautodailės parodoje 
Fort William, Ont, buvo išsta
tyta įvairių dirbinių. Jų tarpe 
ypač pažymėtini vietinių tautie
čių darbai — Zigmo Malakaus- 
ko-Malo paveikslas ir J. Moc
kaus drožiniai

Drevinskienė paaukojo parapijai $10.
“Litas” primena savo nariams, 

kad metu pradžia yra nats ge
riausias laikas pertvarkyti saib 
taupoms. Kas suinteresuotas tu
rėti didesnę gyvybės drauda, 
tam patartina padidinti savo Še
rų sąskaitą, kadangi “Litas” 
draudžia narių gyvybę tik pagal 
santaupas, laikomas šėrų sąskai
tose.

Parama “Baltija i”. Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
L. Zaremba, SJ, parėmė “Balti
ja” $100 ir KLB Montrealio apy
linkės seimelio prezidiumas 
$178.42. Aušros Vartų parapija 
yra “Baltijos” garbės fundato
rius, davusi virš $500, o seimelio 
prezidiumui iki $500 betrūksta 
tik $22. Abiems “Baltijos” fun
datoriams labai dėkojame.

Kas nori gauti didesnes palū
kanas už pastovias santaupas, 
tam patartina jas perkelti į ter
minuotus indėlius. Turintieji di
desnes sumas idėti ar perkelti 
i terminuotus indėlius, kviečia
mi tuo reikalu pasitarti su “Li
to” vedėju. “Litas” yra nusista
tęs mokėti už terminuotus indė
lius nemažiau kaip kitur.

“Lito” depozitų sąskaitos la-
bai naudingos čekius rašantiems 
nariams. “Litas” moka už jas 
5%, o už išrašytus čekius skai
to tik po 10 et. Tokių sąlygų 
nArn nė vionamp Pr R.

I I T A ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L I I A V MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

Asmenines iš ____ _____ __ 9 %
Nekiln. turto iš _________&5%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
liti termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:

Depozitus......... .......  5.0%
Sėrus (numatyta) ___  5,5%
Term. ind. 1 met ................6.0%
Term. ind. 2 meL____ ...... 6.5%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 Šerų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 1030 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., tek 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.

- — -. — ,—  - - ,----- .-j- — - ---------- r r

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIAAAS

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




