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Vaikas centre
Turėjome Donelaičio. metus, jaunimo metus, laisvės kovos 

metus, o 1969 metai paskirti švietimui bei šeimai. Veiksnių ska
tinami, žvelgėm į suaugusiųjų frontą, telkėm dėmesį ir pastangas 
į priekines eiles, palikdami toli užfrontėje “mažutėlius”. Kai tie 
“mažutėliai” paliekami saugumo dingstimi, labai gerai — taip ir 
reikia, bet kai jie paliekami ir užmirštami, kyla grėsmė ir prie
kinėms eilėms. Per eilę metų galėjome pastebėti, kad tos prie
kinės eilės retėja, veikėjų nuopelnai didėja, sukaktys dažnėja, 
garbės jieškotojai gausėja... Taip, daugeliui ateina metas pri- 
snūsti ant laurų — politinių, visuomeninių, kultūrinių. Į juos 
kažkaip savaime linksta mūsų dėmesys, nes tai mūsų gyvenimo 
viršūnės, stovinčios centre. Gyvenamoji tikrovė betgi verčia pra
plėsti dėmesį ir daugiau jo skirti tiems, kurie stovi šešėlyje. Kas 
gi jie? Tai tie, kuriems visur tenka būti “užpečkyje”, būtent, 
vaikams. Juos, tiesa, prisimename kalbėdami apie mokyklas, sto
vyklas, eglutes, bet pagrindinio dėmesio jiems neteikiame. Atėjo 
metas pastatyti lietuvį vaiką visuomenės dėmesio ir pastangų 
centre, kad sutelktinėmis jėgomis jį laimėtume lietuviškam ryto
jui. Jeigu vaiką laimėsime, tai laimėsime ir lietuviškos šeimos, 
ir mokyklos, ir parapijos, ir bendruomenės, ir tautos ateitį. Šian
dieną, po ketvirčio šimtmečio gyvenimo išeivijoj, aiškiai matome, 
kad likiminės mūsų kovos svoris turi persimesti vaiko link.

★ ★ ★

Tai matėm jau seniai, bet kol vyresniųjų eilės buvo jaunos, 
vaikui, daug dėmesio neteikėm. Dabargi ne tik matome, ne tik 
aiškiau suvokiame, bet ir jauste jaučiame. Gyvenime jau taip 
yra — kol grėsmė nelipa ant kulnų, atrodo, kad ji nėra baisi. 
Juk ir garsusis mintytojas J. Maritain sakė, kad auklėjimo sub
jektas, t.y. centras, yra mokinys. Tai žino pedagogai, tačiau prak
tiniame gyvenime ir jie kitaip elgiasi. Ir jų veikloje dažnai cent
rinę vietą užima ne vaikas, o tėvai, ne mokinys, o mokytojas. 
Vėliau visi pastebi, kad rūpesčio stoka vaikui atsikeršija, bet 
būna pervėlu. Galbūt ir mūsų rūpestis lietuviui vaikui yra vėly
vas, bet anaiptol dar nėra beviltiškas. Pirmiausia, statant vaiką 
lietuviškojo gyvenimo centre, turi pajusti didesnę likinunę atsa
komybę tėvai. Džiugu, kad daugelis ją jaučia, bet labai liūdna, 
kad nemažas nuošimtis tos atsakomybės visai nejaučia. Yra patirta, 
kad jaunosios šeimos jau nevisos siunčia savo vaikus į lietuvių 
darželius ir mokyklas. Lietuviškieji darželiai, anksčiau turėję 
gana gausų būrį lietuviukų, dabar tenkinasi tik jų saujele, šešta
dieninių mokyklų pirmieji skyriai jau gerokai sumažėję. Ir tai 
dėlto, kad daugeliui lietuvių šeimų lietuviškoji mokykla pasidarė 
perdaug tolima — ir fiziškai, ir dvasiškai. Kam vežti vaiką ke
liolika mylių, jeigu mokykla stovi čia pat, toje pačioje gatvėje? 
Kad toje mokykloje nėra nieko lietuviško, nevienas tėvas nekrei
pia dėmesio. Mokyti lietuviškai vaiką namie? Tokia mintis mažai 
kam ateina į galvą. Juk “nėra laiko...”

šeštadieninė mokykla vaikui tautiniu požiūriu yra gyvybinės 
reikšmės dalykas. Kas sulaiko savo vaikus nuo tokios mokyklos, 
daugeliu atveju atskiria ir nuo tautos. Galbūt nesąmoningai, bet 
padaro didelę žalą savo tautinei bendruomenei. Visdėlto Šeštadie
ninė mokykla yra neviskas. Stebuklų padaryti ji negali. Vaikas, 
kad ir keletą metų joje mokęsis, gauna tik pirmuosius pagrindus, 
ant kurių galima statyti lietuviškąjį gyvenimą. Didelė pagalba 
šioje srityje yra lietuviškos organizacijos. Jos gražiai papildo šei
mos ir mokyklos darbą. Jei?u vaikas šeimoie ir mokykloje turi 
daugiausia priimti žinias, laikytis pasyviai, tai organizacijoje jis 
turi progos būti aktyvus. Jeigu šeimoje ir mokykloje jis yra 
kitų veikiamas, tai organizacijoje pats veikia. Tik svarbu, kad 
organizacija būtų lietuviška ne tik vardu, bet ir kalba, ir širdimi. 
Jei organizacijoj vyrauja anglų ar kita kalba, svetima dvasia, ne
begali būti lietuviškumo ugdytoja. Ji galbūt primena, kad jos 
nariai yra lietuvių kilmės, bet to permaža. Tokia organizacija 
nebeatlieka pilnos lietuviškos misijos, nepapildo šeimos ir mokyk
los darbo. Tokiu atveju steigtina visai nauja draugija, kuri pa
jėgia būti lietuviška. Visuomenė labai vertina jaunimo organiza
cijas, bet kartu ir laukia, kad jos eitų į talką ne amerikiečiams, 
ne kanadiečiams, o lietuviams, kurie yra pastatyti prieš dilemą 
“to be or not be”. Turime, ačiū Dievui, ateitininku ir skautų orga
nizacijas. Jos atlieka reikšminga ugdymo darbą. Palinkėkime, kad 
jos šiais metais dar gaiviau suklestėtų. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

PREMJERAS PAS POPIEŽIŲ

Pasaulio įvykiai |
NAUJĄ PUSLAPĮ ERDVIŲ UŽVALDYMO ISTORIJOJE 

ĮRAŠE keturi sovietų kosmonautai, sėkmingai sujungę du erdvė
laivius ir pakeitę dalį jų įgulos. Pirmiausia orbiton aplink žemės 
rutulį buvo iššautas erdvėlaivis “Sojuz 4” su kosmonautu pik. Itn. 
Vladimiru Šatalovu. Sekančią dieną pakilo “Sojuz 5” su trimis 
kosmonautais — inž. Aleksiejum Jelisejevu, pik. Borisu Volynovu 
ir pik. Itn. Jevgenijum Chrunovu. Abu erdvėlaiviai susitiko toje 
pačioje orbitoje, buvo sujungti ir 4 valands 45 minutes skriejo 
aplink žemę kaip vienas erdvėlaivis. Per tą laiką iš “Sojuz 5” į 
“Sojuz 4” perlipo kosmonautai pik. Itn. J. Chrunovas ir inž. A. 
Jelisejevas. Abu erdvėlaiviai su vienos paros skirtumu sėkmingai 
nusileido Kazachstane. Skrydžio metu buvo perduotos televizijos 
laidos, panaudojant vaizdo įrašų •-------- -------------------------------

Premjeras P. E. Trudeau 
viešnagę Europoje užbaigė vizi
tu Italijos prez. G. Saragatui ir 
specialia audiencija pas popiežių 
Paulių VI. Jau Londone jis bu
vo pareiškęs, kad Kanados fede
racinė vyriausybė planuoja už
megzti diplomatinius ryšius su 
Vatikanu. Pokalbis su Paulium 
VI truko apie 40 minučių. Po
piežius premjerui P. E. * Tru
deau suteikė palaiminimą, ku
ris buvo skirtas jam, jo šeimai 
ir visiems kanadiečiams. Iš Pau
liaus VI jis taipgi gavo dovanų 
Vatikane esančių meno kūrinių 
reprodukcijų albumą, neseniai 
išleistų popiežiškų medalių ir 
motinai skirtą Rožinį. Kanados 
ambasadoj surengtoj spaudos 
konferencijoj P. E. Trudeau, pa
klaustas apie diplomatinių san
tykių užmezgimą, atsakė, jog 
šiuo' reikalu pasitarimai buvo 
pradėti su popiežium Paulium 
VI audiencijos metu, tačiau jo
kių konkrečių įsipareigojimų 
nebuvo padaryta. P. E. Trudeau 
žadėjo susipažinti su kanadie
čių — katalikų ir nekataliku — 
reakcija. Kaip ir buvo galima 
tikėtis, prieš santykių užmezgi
mą pasisakė United Church ir 
protestantinių bendrijų sąjun
ga. nors Kanadoje kataliku yra 
apie 40-50% visų gyventojų. 
Sprendimo nėra padarę angliko
nai. kurie pastaruoju metu, pa
veikti Vatikano II santarybos, 
siekia tampresnio bendradarbia
vimo su katalikais.

Medaus mėnesi su spauda už
baigė premjero P. E. Trudeau 
aštrokas pareiškimas Londone, 
kritikavęs kanadiečių žurnalistų 

paskelbtą kelionės aprašymą. P. 
E. Trudeau apkaltino žurnalis
tus perdideliu dėmesiu jo su
liktom moterim. Pasak jo, mi- 
nisteris pirmininkas yra viešas 
asmuo, bet nėra vieša nuosavy
bė, ir todėl nedera kištis į jo 
privačius reikalus. Esą ir repor
teriai nebūtų patenkinti, jeigu 
pvz. policija imtų sekti jų pri
vačius santykius. Visa Kanados 
spauda šia proga prisiminė tu
rėtus reporterių susikirtimus su 
buvusiais premjerais M. Kingu, 
J. Diefenbakeriu ir netgi švel
niuoju L. B. Pearsonu. Toronto 
“T e 1 e g r a m” bendradarbis D. 
Braithwaite priminė premjerui 
P. E. Trudeau, kad spauda išti
sus 8 mėnesius jį garbino už ne
esminius dalykus. Anksčiau ar 
vėliau ateis diena, kada reikės 
pradėti rašyti ir apie P. E. Tru
deau klaidas, netobulumus ir 
nesugebėjimus. Kokia bus tada 
nremjero reakcija, jeigu jis taip 
karštai reaguoja į nereikšmin
gą incidentą Londone?

Laiškanešių unija, turinti 
12.000 nariu, reiškia neoasiten- 
kinimą penkių darbo dienų sa
vaite kuri Kanados miestuose 
hi’$ įvesta š.m. vasario 1 d. Lig 
š’ol laiškanešiai kiekviena rvtą 
skirstydavo laiškus, juos išnešio
davo ir turėdavo pietų pertrau
ka našto įstaigose. Po to vėl 
sekdavo laišku skirstymas ir jų 
išnešiosimas. Nuo vasario 1 d. 
laišku skirstvmas bus atliekamas 
rytmečio valandomis, o ju išne
šiosimas — popietyje. Laiškane
šiai biio. kad dėl šios procedū
ros gali gerokai pailgėti jų dar
bo valandos. Be to, apie 2.000

Vasario 16 gimnazijos mokinės: viena atstovauja linksmajai pusei, kita — rimtajai

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Partijas finansuoja valstybė
Demokratinėje santvarkoje 

valdžios galia kyla iš tautos. Pa
staroji išreiškia šią galią per sa
vo rinktus atstovus. Todėl jų 
rinkimas tokiuose kraštuose yra 
laikomas valstybės viešu bei bū
tinu uždaviniu. Yra priimta, kad 
tą uždavinį atlieka politinės par
tijos. nors visa tai yra surišta su 
didelėmis išlaidomis.

V. Vokietijoje partijas finan
suoja valstybė. Jos iždas moka 
po 2,5 markių už kiekvieną bal
są, atiduotą joms rinkimų me
tu. Iki šiol šį priedą valstybė 
duodavo ne visoms partijoms, 
dalyvavusioms rinkimuose, bet 
tik toms, kurios per rinkimus su
rinkdavo nemažiau 2,5% visų 
balsų. Dėlto mažosios partijos iš
reiškė nepasitenkinimą ir tokį 
partijų šelpimą, kaip nesideri
nantį su konstitucija, apskundė 
konstituciniam teismui. Bet pa
starasis atmetė skundą ir rinki
minių išlaidų apmokėjimui nu
statė mažesnį reikalavimą — tik 
0,5% visų;balsų. Todėl 1969 m. 
laiškanešių pasidarys nereika
lingi paštui (dėl darbo savaitės 
sutrumpinimo viena diena. Paš
to ministeris E. Kierans jiems 
žada parūpinti kitus darbus, ku
rių jie, matyt, nelabai nori. Uni
ja pareikalavo mėnesiui laiko 
atidėti penkių darbo dienų savai
tės įvedimą. Ministeris šu tuo 
sutiko.

Federacinė vyriausybė paskel
bė dolerio monetos projektų 
konkursą, kurio tikslas yra 1970 
m. atžymėti specialiu doleriu 
Manitobos įsijungimo į Kanados 
federaciją šimtmetį. Projekte tu
ri būti žodžiai: “Canada, dollar. 
Manitoba, 1870-1970”. Taipgi 
pageidaujama, kad dolerio pro- 
iektą puoštų Manitobai būdingi 
ženklai. Premijoms numatyta 
$5.000.

Draudos bendrovė Associated 
Medical Services nuo š.m. va
sario 1 d. pirmą kartą Kanados 
istorijoje įves specialų planą, 
kuris ligos atveju apmokės vais
tus. Drauda galės pasinaudoti 
darbininkų grupės, nemažesnės 
kaip 10 ašmenų. Draudos išlai
dos yra skelbiamos 25 asmenų 
grupei. Tokios grupinės draudos 
narys į mėnesį turės mokėti 
$1.90, su šeima — $4.90. Mažes
nėms grupėms mokestis bus šiek 
tiek didesnis. Si drauda padengs 
visas išlaidas už gydytojo pri
rašytus vaistus.

Ontario 1969-70 metų biudže
tas bus paskelbtas vasario 19 d. 
Tada naaiškės papildomi mokes
čiai Ontario gyventoiams. Fi
nansų ministerio Ch. MacNaugh- 
ton pranešimu, nroviribinės vy
riausybės denarta^entai oarei- 
khlavo $600.000.000. kuriu da
bartinės pajamos negali padeng
ti. Si suma bus gerokai apkar
pyta, bet visdėlto reikės iieš- 
koti papildomų oaiamu šaltiniu. 
Ontario vyriausybei lieka dvi 
galimybės — padidinti mokesti 
prekėms (sale tax), kuris dabar 
yra 5%, arba pakelti provincinį 
pajamų mokestį.

rudens rinkimuose į V. Vokieti
jos parlamentą — Bundestagą 
valstybės iždas mokės ir tokioms 
politinėms pąrtijoms, kurioms 
iki šiol nemokėdavo.

Tuo būdu norima apsaugoti 
politines partijas nuo užsienio ar 
panašių žalingų Įtakų.

Visuomenės piČriSaištai >
Dėl finansavimo partijų vals

tybės lėšomis girdėti nepasiten
kinimo iš kažkurių gyventojų j>u- 
sės. Girdi, partijos turėtų pačios 
išsiversti. Betgi pagal V. Vokie
tijos valstybininkus ir konstitu
ciją, demokratijos esmė yra ta, 
kad tautos valia turi būti pagrin
du sudaryti valstybinei valiai. 
Gi pastarąją tegalinti sudaryti 
tik politiškai sąmoninga tauta. 
To sąmoningumo ji tegali gauti 
per politinį auklėjimą, kurį čia 
pirmoje eilėje atlieka politinės 
partijos. Jos yra laikomos net in
tegraline dalimi valstybės kons
titucinių rūmų, būtina instituci
ja, siunčiančia žmones vadovau
ti valstybei, nors eiliniam pilie
čiui visa tai dar nėra supranta
ma. V. Vokietijos valstybininkai 
nebijo nuomonių pasiskirstymo 
tarp socialinių jėgų ir interesų, 
nevengia politinių idėjų, atei
nančių iš pavienių piliečių ar jų 
junginių, kaip pvz., politinių par
tijų.

Teikdama tokią didelę reikš
mę politinėms partijoms. V. Vo
kietijos konstitucija leidžia joms 
laisvai steigtis, garantuoja joms 
laisvę veikti, dalyvauti rinki
muose ir t.t. Draudžiami tik to

LEIDINIAI VASARIO 16 ŠVENTEI
Vasario 16 šventė yra gera 

proga išeiti į kitataučių visuo
menę, ją supažindinti su Lietu
vos byla arba atnaujinti ryšius 
su lietuvių bičiuliais. VLIKas 
tokiems atvejams yra paruošęs 
leidinių angių kalba. Kol kas 
jų turimos atsargos nėra didelės, 
bet Vasario 16 iškilmių rengėjai 
gali gauti po keliolika egzemp
liorių. šiuo metu gaunami šie 
leidiniai:

1. V. Vaitiekūno “Lithuania” 
(64 psl.). 2. Vysk. V. Brizgio 
“Religious Conditions in Lithu
ania Under Soviet Russian Oc- 
cuoation”. 3. 1967 Vašingtono 
politinės lietuviu konferencijos 
manifestas. 4. 1968 m. vasario 
16 d. VLIKo memorandumas su 
Lietuvos Diplomatijos šefo S. 
Lozoraičio ir VLIKo pirmininko 
dr. J. K. Valiūno laišku laisvojo 
pasaulio vyriausybėms. (Ir vie
nas tas laiškas yra gera infor
macijos apie Lietuvos bylą san
trauka). 5. “Lithuania”, brošiū
ra su Mindaugo paveikslu vir
šelyje. 6. “Supreme Committee 
For Liberation of Lithuania” — 
informacija apie Lietuvos bylą.

Suinteresuoti šios literatūros 
gali gauti šiuo adresu: VLIKas, 
29 West 57 St. — Fl. 10, New 
York. N. Y. 10019, USA.

Vasario šventėms užsakomoji 
literatūra turėtų būti užsakyta 
tuojau, nes literatūros persiun

J. KAIRYS

kie piliečių junginiai ir politi
nės partijos, kurių tikslai ir veik
la yra antidemokratiški. Tuo mo
tyvu yra uždrausta ir kadaise 
veikusi komunistų partija.

Neonaciai ir komunistai
šiuo metu daugiausia kalba

ma apie nacionalistų partijos už
draudimą. Taip yra*gal ir todėl, 
kad ir Kremlius dėl jos plaka V. 
Vokietiją. Visdėlto kiek dabar
tinė praktika rodo, galą šiai 
valstybei tegali padaryti tik ko
munistai. šiuo metu kalbama, 
jog prieš nacionalistų partiją 
medžiaga yra renkama ir kad 
uždraudimo klausimas bus iškel
tas. Jeigu iki rinkimų 1969 m. 
rudenį ji nebus uždaryta, tai. 
aišku,* ji dalyvaus rinkimuose, 
o surinkusi reikalingą nuošimti 
balsų, gaus valstybės iždo atitin
kamą paramą. Išeitų, kad ir taip 
vadinami “neonaciai” bus val
džios šelpiami. Kad jie būtų už
daryti iki sekančių rinkimų, ne
įtikėtina. Čia tokius klausimus 
sprendžia vien konstitucinis teis
mas. Pastarasis yra perkrautas 
darbais ir jame bylos trunka ga
na ilgai.

Rinkimuose, aišku, dalyvaus 
ir naujai įsteigtoji komunistų 
partija. Bet ar ir ji bus remia
ma valstybės iždo, nežinia. Pa
gal konstitucinio teismo vieną 
sprendimą, uždraustų partijų pa
kaitai neturi šios privilegijos. 
Taigi, ji negaus paramos, jei 
bus nustatyta, kad yra pakaitas 
’"Maiše uždraustosios komparti
jos.

timas paštu gali trukti 2-3 sa
vaites. E.
STUDIJOS APIE LIETUVOS 

RUSINIMĄ
Lietuvos rusinimas šiuo me

tu yra didžioji tautos grėsmė. Į 
ją visų dėmesį atkreipė praėju
sios Kanados Lietuvių Dienos 
proga surengtas simpoziumas, 
kuriame, be kitų, dalyvavo ir 
VLIKo atstovas J. Audėnas. 
VLIKo seime šis klausimas taip
gi buvo svarstomas. Jame buvo 
nutarta įpareigoti VLIKo valdy
bą paruošti Lietuvos rusinimo 
klausimu eilę studijų ir atspaus
dinti anglų bei kitomis kalbo
mis. Darbas jau suplanuotas ir 
viso rinkinio redaktoriumi pa
kviestas dr. J. Puzinas. Numaty
tos aštuonios temos, liečiančios 
įvairius rusinimo aspektus, kiek
vienai temai numatytas atskiras 
autorius. Tuo būdu norima pa
ruošti rimtas studijas, pagrįstas 
gausiais faktais.

TAUTOS FONDO valdybos 
pirmininku vėl išrinktas prel. 
Jonas Balkūnas ir kiti ligšioli
niai valdybos nariai: Vaclovas 
Alksninis, Petras Minkūnas, 
Juozas Pažemėnas, Albertas Oš- 
lapas. Naujas valdybos narys — 
Stasys Lūšys. Valdybos nariai 
pareigomis dar neoasiskirstė. Iš 
natrio sudarytą Tautos Fondo 
valdybą turi patvirtinti VLIKo 
taryba.

juostą. įgulų pakeitimas erdvė
se, be abejonės, yra didelis lai
mėjimas, bet jis visdėlto nepri
lygsta amerikiečių astronautų 
skrydžiui aplink mėnulį. Erdvė
laivių sujungimas įtaigoja, kad 
ateityje sovietai orbitoje aplink 
žemės rutulį galės sudaryti 
skriejančią platformą arba stotį 
erdvėse. Tokia stotis gali būti 
panaudota moksliniams bandy
mams ir karo tikslams. Ji taipgi 

- gali būti pirmąja pakopa ke
lionėms į tolimąsias erdves, kai
mynines planetas.

Prez. L. B. Johnsonas tarė 
paskutinį žodį kongresui ir tau
tai, siūlydamas naujajai prez. R. 
Niksono vyriausybei tęsti jo 
pradėtus, bet dar neįgyvendin
tus planus. Jis siūlė sudaryti 
specialų banką, kuris duotų pa
skolas miestams, ir įvesti visuo
tinę sveikatos draudą. L. B. 
Johnsono nuomone, karą Viet
name užbaigs taikos derybos. Š. 
Vietnamo komunistai esą gerai 
žino, kad jie šio karo negali 
laimėti. Amerikiečių aukos Viet
name nebuvo betikslės, nes Azi
jos kraštai įsitikino, kad Ame
rika nuoširdžiai rūpinasi laisvės 
reikalais. L. B. Johnsonas taipgi 
paskelbė naująjį biudžetą. Pa
jamų ir išlaidų numatoma turė
ti $195,3 bilijono. Sekantiems 
metams paliekamas pajamų mo
kesčių papildas ne tik leis suba
lansuoti biudžetą, bet dar gi 
duos $3,4 bilijono perteklių. 
Krašto apsaugos reikalams biu
džete numatyta $81,5 bilijono, 
kurių 25,4 bilijono skiriama 
Vietnamo karui. Ši suma yra 
$3.5 bilijono mažesnė, negu per
nai, nes bombardavimų sustab
dymas sumažino lėktuvų nuos
tolius. Erdvių tyrimui rezervuo
ta $3.9 bilijono. Sausio 20 d. 
Vašingtone, prie Kongreso Rū
mų, priesaiką davė ir preziden
to pareigas perėmė Ričardas 
Niksonas. Jis ragino amerikie
čių tautą žengti vienybės keliu.

Po devynių savaičių derybų 
Paryžiaus konferencijos dalyviai 
pagaliau išsprendė stalų proble
mą. JAV, P. Vietnamo, komu
nistų Tautinio Išsilaisvinimo 
Fronto ir Š. Vietnamo atstovai 
susės už apvalaus stalo, netu
rinčio jokių užrašų ir vėliavėlių. 
Du keturkampiai stalai skiriami 
abiejų pusių sekretoriato na
riams* Šiuos stalus, dėl kurių 
buvo ginčytasi ištisus du mėne
sius, prancūzai staliai pagamino 
per devynias valandas. P. Viet
namo prez. N. V. Thieu prane
šė, kad šiemet amerikiečių ka
riuomenės daliniai bus pradėti 
atitraukti iš P. Vietnamo. Pla
nus amerikiečių atitraukimui 
paruoš P. Vietnamo generalinis 
štabas. Prez. L. B. Johnsonui 
jau seniai buvo daromas spau
dimas mažinti amerikiečių karių 
skaičių P. Vietname, bet inicia
tyvos ėmėsi patys vietnamiečiai 
Saigone. P. Vietnamo kariuome
nė dabar turi apie 800.000 ka
rių, kurie yra gerai paruošti ir 
apginkluoti. Spėjama, jog iki 
metų galo bus galima atitrauk
ti apie 100.000 amerikiečių ka
rių. Atitraukimo planas, žino
ma, priklausys nuo komunistų 
karo veiksmų. Pastaruoju metu 
komunistai iš ofenzyvos jau yra 
perėję į defenzyvą. Jie vengia 
stambesnio masto kautynių. Vi
sa karinė iniciatyva yra ameri
kiečių ir pietų vietnamiečių 
rankose.

Čekoslovakijos darbo unijos 
žada tapti politinėmis organiza
cijomis, kurios kovos už reformų 
įgyvendinimą ir darbininku in
teresus. Spaustuvės darbininku 
unija atsisakė surinkti ir spaus
dinti kompartijos žurnalą, kriti
kuojantį numatytas reformas. 
Kompartijos vadovybė turėjo pa
daryti nuolaidų žurnalistu Są
jungai, reikalavusiai panaikinti 
spaudos cenzūra. Laikraščių tu
rini dabar kontroliuos savano
riškos cenzūros principu patys 

jų redaktoriai. Naują audrą su
kėlė Karolio universiteto stu
dento Jano Palacho susidegini
mas centrinėje Prahos aikštėje. 
Apsipylęs benzinu, jis pats įbrė
žė degtuką ir pusgyvis buvo nu
gabentas ligoninėn, kur ir mirė, 
studentai yra paskelbę Prahos 
manifestą, kuris reikalauja so
vietų kariuomenės atitraukimo 
iš Čekoslovakijos ir cenzūros pa
naikinimo. Velionis studentas J. 
Palachas paliko laišką, įspėjan
tį kompartiją, kad jo pavyzdžiu 
seks kiti studentai, kol sovietai 
nepasitrauks iš Čekoslovakijos. 
Šis Saigone budistų praktikuotas" 
metodas yra nauja problema ir 
Prahai, ir Maskvai.

Izraelio įvykdytas Beiruto ae
rodromo puolimas neutralųjį Li
baną įrikiavo į Izraelio priešų 
eiles. Iš pareigų pasitraukus 
premjero A. Yafi vyriausybei, 
prez. Ch. Helou naujuoju mi- 
nisteriu pirmininku paskyrė Ra- , 
šidą Karamį. Jo vyriausybė ža
da vykdyti visuotinę mobiliza
ciją, sustiprinti sienos su Izrae
liu apsaugą ir laikytis Arabų Ly- . 
gos visų nutarimų prieš Izraelį. 
Paramą Libanui pažadėjo Pran
cūzija, 1920-41 m. Tautų Sąjun
gos vardu valdžiusi šį kraštą. 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterija įspėjo Izraelį, kad Pran
cūzija imsis atitinkamų priemo
nių Libano saugumui užtikrinti.

Švedijos premjero T. Erlan- 
derio vyriausybė, paskelbusi dip
lomatinį pripažinimą Š. Vietna
mu!, savo diplomatinę atstovybę 
Kuboje pakėlė į ambasadą. Tai 
yra naujas antiamerikietiškas 
mostas, kurį padiktavo prieš 
Ameriką nusiteikęs socialistų 
partijos kairysis sparnas. Spė
jama, jog Švedija diplomatinį 
pripažinimą ruošiasi suteikti Š. 
Korėjai ir netgi R. Vokietijai.

Varšuvoje buvo, sušaudytas 
telegrafistas A. H. Kaczmarzy- 
kas, karo teismo apkaltintas 
špionažu Britanijos naudai. 
Dirbdamas karinėje įstaigoje, 
jis britų žvalgybai teikė žinias 
apie Lenkijos kariuomenės ryšių 
sistemą, dalinių išdėstymą, ap
ginklavimą ir dalinių vadus.

Amerikiečiai išleido iš kalė
jimo atominių paslapčių šnipą 
Mortoną Sobėllį, nuteistą kalė^ 
ti 30 metų. Jis buvo teisiamas 
kartu su Julium ir Ethel Rosen- 
bergais. Pagrindiniu liudininku 
šiame sovietų naudai dirbusių 
žydų teisme buvo E. Rosenber- 
gienės brolis D. Greenglass. Už 
paslaugas teismui, liudijimą 
prieš savo tikrą seserį kalėjime 
jam teko praleisti tik devynetą 
metų. J. E. Rosenbergai, nepai
sant viso pasaulio žydijos pro
testų, 1953 m. buvo pasodinti 
elektros kėdėn.

DĖKOJAME skaitytojams, at
silyginusiems už 1969 metų “T. 
Ž.” prenumeratą ir dargi pridė- 
jusiems mažesnę ar didesnę au
ką. Kviečiame dar neatsilyginu
sius nelaukti paraginimo ir at
naujinti prenumeratą. Primena
me, kad metinė prenumerata ir 
šiemet, nežiūrint pasunkėjusių 
sąlygų, lieka ta pati — $6.00, ta
čiau kiekviena auka laukiama:

PRAĖJUSIAIS METAIS be
veik pusė “TŽ” išleistų nume
rių buvo po 10 puslapių, o ka
lėdinis — 12 psl. Tikimasi, kad 
ir šiemet “Tž” apimtis nesuma
žės.

KEIČIANTIEJI ADRESUS 
prašomi pažymėti pilną varda 
bei pavardę, senąjį ir naująjį 
adresą. Adresai turi būti tiks
lūs. nes kitaip laikraštis ilgiau 
užtrunka pašte arba visai ne
pasiekia adresato. Už adreso 
pakeitimą prašom pridėti 25 c.

SU ŠIUO “Tž” NUMERIU 
pradedame spausdinti ilgesnį 
rašinį buvusio Lenkijos karinio 
atstovo Kaune. Tas rašinys — 
atsiminimu puoštas dar nėra ki
tur spausdintas ir atsiųstas spe
cialiai “Tž”.
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* Belgijos kardinolas Sue- 

nens, kalbėdamas Graco mies
te, Austrijoj, tema “Bendroji 
atsakomybė dabarties Bendri
joj”, pareiškė: “Perdaug leng
vai priešpastatomas popiežius 
kaip savarankiškas autoritetas ir 
kaip vyskupų kolegijos šefas. 
Visi popiežiaus Pauliaus VI pa
reiškimai rodo, jei Šv. Tėvo pri
matas iš tikrųjų yra jo teisė, tai 
negali būti kalbos apie Bendri
jos valdymą be vyskupų bendra
darbiavimo. Ir kai vyskupai tu
rės aktyvesnį vaidmenį, o paski
ros Bendrijos savitą veidą, 
krikščionija išsiskleis apeigų, 
teologijos, drausmės ir papro
čių įvairumu,.— popiežiaus pri
matas galės pilnai atlikti speci
finį savo vaidmenį, būtent, už
tikrinti bei išlaikyti pagrindinę 
Bendrijos vienybę. “Teisingai sa
koma, kad augščiausiojo autori
teto panaudojimas nevisada yra 
kolegijinis, tačiau būtų klaida 
tokį autoritetą taip suprasti, kad 
popiežius yra “virš visos Bend
rijos” ir visiškai vienas jos tvar
kyme. Niekas nemano paneigti 
popiežiaus sprendžiamosios ga
lios: jis pirmininkauja santary- 
bai, tvirtina dekretus ir pats 
šaukia santarybą. Apgailestauti
nas popiežiškos teisės aptarimas 
kaip galios, kuria jis gali naudo
tis pagal savo užgaidas. Popie
žiškoji privilegija turi būti pa
naudojama Bendrijos gerovei. 
“Popiežius yra moraliai įparei
gotas šiam reikalavimui paklus
ti”. Tiktai kai paskiros Bendri
jos užims joms priklausančias 
vietas, pagrindinė Bendrijų vie
nybė galės labiau išryškėti. Tik
roji vienybė neturi būti sutapa
tinta su uniformiškumu, šiuo 
metu esą svarbiausia įgyvendin
ti paskirų Bendrijų tarpusavi 
ryšį Katalikų Bendrijos rėmuo
se. Tuo būdu būsiąs atidarytas 
kelias i tikra krikščionijos vie
nybę.

* Pietų Afrikos seminarijų 
profesorių draugija, skatinama 
vietinės hierarchijos, surengė 
studijini suvažiavimą tema “Teo
loginė kunigo samprata”. Daly
vavo 70 asmenų, ju tarpe 2 ar
kivyskupai. 1 vyskupas, daug 
kunigų, vienuolių ir pasauliečių. 
Didelė dauguma pasisakė prieš 
ioareigojantį celibatą. Pietų Af
rikoje Bendrija neišsilaikysianti 
be vedusios dvasiškijos. Daugu
mos nuomone, turėtų būti vietos 
vyskupo galioje atleisti kunigą 
nuo celibato įsipareigojimų, o 
jaunuolių įstojimo amžius i ku
nigų seminarijas turėtų būti pa
keltas. Susirinkusieji nutarė vi
sus svarstytuosius klausimus bei 
pasiūlymus pasiųsti P. Afrikos 
vyskupų konferencijai. Pasak 
ten dalyvavusio vyskupo Hurley, 
katalikai, o ypač afrikiečiai, nė
ra palankūs vedusių kunigų 
sampratai. Tikintieji tūrėtų būti 
pirmiausia palaipsniui paruošia
mi tokiam pakeitimui.

* Olandijoje įvyko vyskupų 
pasitarimas su 130 kunigų, iš
rinktų po vieną iš kiekvienos 
vyskupijos, kurie atstovavo 
9.000 Olandijos katalikų kuni
gų. Diskusijų tema, kurioje da
lyvavo ir 15 ekspertų, buvo: 
“Daugiašakė kunigo kaip gany
tojo, skelbėjo ir mokytojo tar
nyba”. Ta proga kard. Alfrink 
padarė pranešimą apie dabarti
nius Romos-Olandijos katalikų 
santykius. Diskusijose, atrodo,

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

ANTANĄ M AS IO N Į bei jo šeimų giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime —

E. Girdauskienė G. J. Szabo

f. V. Girdauskai 
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Brangiam TĖVELIUI Brazilijoje mirus, ALDONĄ

LUKOŠIENĘ skausmo valandoje nuoširdžiai už

jaučiame —

P. H. Juodvalkiai 

J. M. Moceričiai

nebuvo vengta jokių problemų. 
Viename pasiūlyme buvo pagei
daujama, kad kunigai, kurie no
ri priimti Moterystės sakramen
tą, turėtų tęsti toliau savo pasto
racinį darbą. Didelė dauguma 
pasisakė už Kunigystės sakra
mento teikimą vedusiems vy
rams Olandijoje. Kard. Alfrink 
Olandijos vyskupų vardu paža
dėjo šiuo reikalu tartis su Olan
dijos Pastoracine Taryba, atsi
žvelgti į kunigų užpildytas an
ketas, kalbėti su kitų kraštų 
vyskupais ir priimtą pageidavi
mą perduoti šv. Sostui.

* Čikagos katalikų medikų 
draugijos susirinkimas pareiškė: 
“Gerai žinoma, kad visoms su
dėtingoms žmonijos proble
moms randami sprendimai, ku
rie yra paprasti, lengvi, bet klai 
dingi”. Draugija užgyrė “Huma- 
nae Vitae” encikliką ir kreipėsi 
į visus katalikus gydytojus ir 
mokslininkus, kad remtų pastan
gas tobulinant periodinio susi
laikymo metodą.

* 1970 m. Frankfurte, Vokie
tijoje, įvyks bendra katalikų ir 
protestantų “Bendrijos Diena”. 
Pirmą kartą po 450 metų nelem
to išsiskyrimo vėl Vokietijos 
krikščionys susirinks bendrai 
viešai tikėjimo manifestacijai.

* Popiežius Paulius VI laiš 
ke Vienos kardinolui Koenig, 
500 metų pirmosios Austrijos 
vyskupijos įsteigimo sukakties 
proga, skatino visus tikinčiuo
sius šiuo svarbiu atsinaujinimo 
laikotarpiu neprarasti teisingos 
laikysenos Bendrijos, jos auto
riteto bei institucijų atžvilgiu. 
Tuo pačiu metu irVatikano laik
raštyje “I’Osservatore Romano” 
pasirodė straipsnis, pabrėšiąs 
popiežiškąjį autoritetą, ryšium 
su ateinantį rudenį įvyksiančiu 
pasaulio vyskupų sinodu. 
Straipsnis primena gresiančius 
Bendrijos. vienybei pavojus, jei 
paskiros tautinės vyskupų kon
ferencijos įgaus perdaug galios. 
Nors šiuos perspėjimus ir rūpes
tį sukėlė kaltininkai neminimi, 
tačiau aišku, kad turimi galvoje 
olandai, kurie parodė dideli ne
pasitenkinimą “Humanae Vitae” 
enciklika ir tradicine Bendrijos 
linija kunigu celibato klausimu.

* Pirma kartą istorijoje Kū
čių dieną Šv. Tėvas pranešė, kad 
romėnams apmokės visas užsta
tytas nuosavybes Romos santau
pų banke Kalėdų švenčiu pro
ga. Tai vienintelė didelė tuo 
verslu užsimanti įstaiga Romo
je. Banko tarnautojai pranešė, 
kad buvo užstatyta iš viso apie 
$154,000 vertės daiktų, kurie 
šv. Tėvo buvo išpirkti ir grąžin
ti savininkams.

* Naujuoju Toronto Šv. Au
gustino seminarijos rektorium 
paskirtas jaunas 29 m. kunigas 
Noel H. Cooper vieton atsista
tydinusio ilgamečio rektoriaus 
prel. R. J. Dobell. Kunigu įšven
tintas tik prieš trejus metus, stu
dijas tęsė Angelikumo universi
tete ir Biblikumo institute Ro
moje. Buvo bebaigiąs ruoštis 
doktoratui, kai praėjusį rudenį 
buvo pakviestas dėstyti Šv. Atf- 
gustino seminarijoje.

* Pirmieji pasauliečiai religi
jos mokytojai Čekoslovakijoje 
jau gavo valdžios leidimus ir 
pradėjo dėstyti tikybą tūkstan 
čiams parapijos katekizmo pa
mokoms įsiregistravusių jaunuo
lių. Kun. J. Stš.

J. O. Samkovoi

GEDIMINAS GALVA

Atsinaujins žydų-arabų karas?
Netikrumas Artimuose Rytuose • Arabai ir žydai nesuranda bendros kalbos • JAV ir 

Sovietų Sąjungos tikslai * Ministeris puolė popiežių Paulių VI ir kitus
Praėjusieji metai buvo triukš

mingi: žygiavo jaunuoliai, reikš
dami nepasitenkinimą dabarti
ne santvarka. Jie sukėlė nenu
matytų rūpesčių net preziden
tui De Gaulle, nevainikuotam 
Prancūzijos imperatoriui. Buvo 
triukšmingų lūžių ir ūkyje. Ne
pasitikėjimas franku išryškino 
tarptautines valiutų painiavas, 
kurios iki to meto buvo atidėlio
tos. Sunkmetį pergyveno ir Ūki
nė Europos Bendruomenė prieš 
pat jos įgyvendinimą---- narių
ūkinį apjungimą. Prancūzija, 
pergyvenusi rimtus smūgius, ne
sileidžia į kalbas apie politinį 
vakarinės Europos apjungimą.

Didžiausią triukšmą sukėlė ka
ras Vietname. Jis turėjo įtakos 
ir į JAV užsienio politiką bei 
politinę raidą krašte. Keistas 
Vietnamo karas nuvedė į nema
žiau keistus taikos pasitarimus, 
kurie sustojo ties klausimu — 
prie kurios formos stalo sėsti — 
apskrito, kvadratinio ar rombi
nio.

JAV nepaskelbtam karui Viet
name neužblėsus, iškilo naujas 
įtampos žaizdras Artimuose Ry
tuose.

Triukšmas neaplenkė ir Ka
taliku Bendrijos. Nesutariantys 
balsai pasigirdo klausimais, dėl 
kurių anksčiau nebuvo keliamas 
ginčas.

Triukšmą bei nepasitenkini
mą paveldės ir šie metai, tęsian- 
tys praeities įsibėgėjimą, kuris 
gali būti dar aštresnis.

Užgeso žvaigždė
žvaigždė, vedusi tris išminčius 

i Betlėjų, nutolo nuo Artimųjų 
Rytu. Semitų giminės tebeveda 
siaubinga, kruvina kovą. Iš Pa
lestinos išstumtieji arabai tebe- 
keršija žydams už jų tėvynės pa
grobimą. Pusantro milijono Pa
lestinos arabų tebegyvena ne
paprastame skurde pabėgėlių 
stovyklose. Po 1967 m. birželio 
6 dienu karo padėtis pablogėjo, 
o pabėgėliu ir ištremtųjų skai
čius padidėjo. Padažnėjo pabė
gėliu arabų keršto veiksmai Iz
raelyje, kuris, netekes nusiau
svyros, ėmė užpuldinėti kaimy-

Kaunas, kaimas ir kariai
PLK. LEON MITKIEWICZ, buvęs Lenkijos karinis atstovas Kaune

ištisai

Autorius yra išleisdinęs knygą 
“VVspomnienia Kowienskie”. Jos bū
dingesnių vietų atpasakojimą esame 
jau davę ^Tž”. čia pateikiame ver
timą rankraščio, kurį autorius yra 
atsiuntęs “Tž”. Minėtoje knygoje 
jis nėra atspausdintas. Red.

Kaunas, ne tik kaip laikinoji 
Lietuvos sostinė 1938 m., bet 
ir kaip miestas, buvo labai įdo
mus objektas pažinti naujosios 
Lietuvos keliui į ateitį. Jau pats 
išorinis Kauno vaizdas daug ką 
sakė apie tą kelią. Laisvės alė^ 
ja ... labai plati, gerai betonuo
ta. stipriai apšviesta ir pilna 
spindinčių reklamų, užliejančių 
visą gatvę, viduryje apsodinta 
dvieiliais medžiais. Darė labai 
stiprų vakarietiško didmiesčio 
įspūdį, kurį dar paįvairino įvai
riaspalvių neoninių reklamų 
žaismas, didelis pėsčiųjų judė
jimas šaligatviuose ir vidurinia
me take. Laisvės alėja buvo ap
statyta daugiaugščiais, 
naujoviškais namais.

Lietuvių siekimai
Atrodo, kad lietuvių ambicija 

yra savo kraštą padaryti gerai 
progresuojančiu ūkiniu vienetu, 
paremtu ypač žemdirbyste, gy
vulių ir pieno ūkiu, kartu per
einant į ūkio gaminių perdirbi
mo pramone. Lietuva norėtu su
silyginti. o sal net pralenkti ūkio 
pažangoje Daniją, kuri.tam tik
ru atžvilgiu statoma pavyzdžiu 
Lietuvai.

Siekiant tu tikslų, miestai ir 
kaimai Lietuvoj, visas lietuviš
kas ūkis, palaipsniui keičia sa
vo išvaizdą, vis labiau prisitemp
damas prie Vakarų Europos ly
gio, o gal net ir prie JAV.

Kaunas, kaip sostinė — tik
rumoj laikinoji — turi būti pa
vyzdžiu visam kraštui, kitiems 
didesniems Lietuvos miestams, 
kaip Šiauliai, Panevėžys, Uk
mergė, Telšiai, gal ir Klaipėda.

Skurdi praeitis
1915 m. Kaunas buvo mažas 

gubernijos rusiško Zapadnago 
Kraja (taip rusai vadino Didžią
ją Lietuvos Kunigaikštystę) 
miestas. Jame buvo įrengta di
delė rusų tvirtovė su stipria 
įgula. Prieš Lietuvos nepriklau
somybę Kauno plėtimasis buvo 
stipriai apribotas tvirtovės įren
gimų. Be to, rusų įstatymas lei
do statybą tik dviejų augštų na
mų. žodžiu, prieš nepriklauso
mybės atgavimą Kauno miestas 
atrodė labai skurdžiai ir vargin
gai. Tai ir buvo viena priežas
čių, kodėl lietuviai užsispyrusiai 
siekė savo tikrosios sostinės — 
Vilniaus atgavimo, amžinosios 
buvusios DLK sostinės, įsteigtos 
Gediminos ir paremtos puikia 

I y «

nų tolimesnes sritis. Izraelio ka
riai užpuldinėjo Egipte Portsai- 
dą, El Fatah ir visą eilę kitų ba
zių, keršydami egiptiečiams už 
jų karinius veiksmus prie Sueso. 
Jordanijos pasienyje tebevyksta 
dažni Izraelio karių puldinėji
mai kaip atkirtis už kaimynų ka
rinius veiksmus ar pabėgėlių įsi
veržimus Izraelin.

žiaurios priemonės
1968 m. gruodžio 28 d. Izrae

lio ypatingo dalinio pasiuntimas 
į Libaną sunaikinti 13 lėktuvų 
yra neproporcingai didelis atsi
keršijimas, kurio pasekmės pa
liktos šiems metams. Praėjusio 
pasaulinio karo metu vokiečiai 
padarė daug nusikaltimų, tačiau 
ir juos bandė dangstyti ar sa
vaip nušviesti. Izraelis gi padarė 
nusikaltimą tąikos metu. Jis ban
dė keisto sąryšio jieškoti su Iz
raelio lėktuvo El-Al apšaudymu 
Atėnuose 1968 m. gruodžio 26 
d. Izraelis, nusižiūrėjęs į vokie
čius, kurie karo metu už vieną 
vokietį žudė 100 nekaltų pilie
čių, panūdo suvesti sąskaitas su 
krikščionišku Libanu, Artimųjų 
Rytų nešališka ir JAV draugiš
ka valstybe, kuri tegali būti pa
kaltinta, kad buvo neapdairi ir 
nepasiruošusi kaimyno plėšikiš
kiems veiksmams atremti.

Izraelio nusiausvyros neteki
mas veda i keistus veiksmus. 
Jie pvz. puola Jungtiniu Tautų 
Saugumo Taryba už vienbalsį 
Izraelio pasmerkimą.'Ne tik Iz
raelio, bet ir JAV žydai stoja 
ginti nusikaltimo Beirute. Jiems
talkina ių simoatikai. Pvz. Či
kagos miesto taryba, kuri pasi
žymi nesugebėjimu miesto rei
kalus tvarkvti, prašo valstybės 
departamentą remti Izraeli. Pa
starojo ambasadorius Josef Te- 
koah psalmių žodžiais priekaiš
tavo Saugumo Tarybai: neteisin
gas teisėias remia neteisiuosius! 
Tzraelio ministeris tikybos rei
kalams 7. Wahrhaftb? aštriais 
žodžiais kaltino poniežiu Pauliu 
VI už Beiruto įvykio pasmerki
mą. o Piių XTI — už tylėjimą 
karo metu, kai žydai buvo per
sekiojami.

Geležinio Vilko legenda.
Laisvę atgavus
Kaunas, kokį lietuviai rado 

1918 m., buvo išsiplėtusių karei
vinių, tvirtovių ir rusų vyriau 
sybės pastatų miestas su labai 
mažu privačių didesnių namų 
skaičiumi. Per Lietuvos nepri
klausomybės d v i d e š i mtmetį 
Kauno miesto išvaizda pagrindi
nai pasikeitė. Lietuviai, pama
tę, kad Vilniaus, kaip sostinės, 
dėl Lenkijos laikysenos nėra ko 
laukti, stojo savo “laikinosios” 
sostinės statyti. Tokiu būdu 
Kaune atsirado naujoviški pa
statai, daugiaaugšeiai, ultramo- 
derniški valstybiniai rūmai, kaip 
pvz. Karo Muzėjus, užsienio rei
kalų ministerija. Lietuvos ban
kas, centrinis paštas. Kūno Kul
tūros Rūmai, sporto aikštė ir kt. 
Pagrindinės Kauno gatvės buvo 
Vakarų didmiesčių išvaizdos. To 
kios buvo — Laisvės alėja ir ją 
jungiančios gatvės su geležinke
lio stotimi bei ta miesto dali
mi, kur yra Karo Muzėjus ir už
sienio reikalu ministerija.

Su valstybine statyba plačiu 
mastu išbujojo ir privati inicia
tyva. Kauno centre yra kelias- 
dešiipt didelių, naujoviškų, ame
rikietiško tino apartamentinių 
namų arba pastatu, skirtu priva^ 
čiom firmom ar bendrovėm. 
Miesto pakraščiuose, ir tai net 
keliose jo dalyse, o ypač Žalia
kalnyje, labai sparčiai 
namai — vilos.

Sostinės siekiant
Kauno gatvės, netoli 

alėjos ir naujose vilų 
yra puikiai padengtos 
su plačiais šaligatviais, gerai ap
šviestos. Laisvės alėja ir visos 
naujos gatvės sudaro labai tei
giama įspūdį ir teikia užtikrini
mą, kad Lietuvos vyriausybės 
tikslas ir noras yra pakelti visą 
Kauną prie tikrosios sostinės 
lygio, nenusileidžiant niekame ir 
niekur.

Senamiestis, lygiai kaip ir 
priemiesčiai, yra daugiausia ap
gyvendinti darbininkų ir žydų, 
čia yra užsilikę maži mediniai 
namukai, savo išvaizda panašūs 
i visiems žinomuosius senojoj 
Lietuvos Didžiojoj Kunigaikš- 
tvstėj. Tos Kauno dalys akivaiz
džiai primena, kaip atrodė Kau
nas prieš 20 metų.

Aplamai, Kaunas sudaro įspū
dį organizmo (nežiūrint skirtu
mo tarp naujamiesčio ir sena
miesčio), kuris norėtų staigiai 
užgydyti stokos pėdsakus, pri
dengti savo praeitį. Kaip laiki
noji Lietuvos sostinė, lis nori 
skubiai pasikeisti iš tipiško ru>

statomi

Laisvės 
dalyse, 
asfaltu,

Galingųjų žaidimas
Arabų ir žydų ginčas sukėlė 

įtampą. Arabai reikalauja, kad 
Izraelis įvykdytų Jungtinių Tau
tų 1967. XI. 22 nutarimą ir pa
sitrauktų iš karo metu užimtų 
arabų sričių. Izraelis nori pir
miausia su arabais derybas pra
dėti dėl jo pripažinimo, nelie
čiamybės ir jo laivų plaukiojimo 
Sueco kanalu.

Jungtinių Tautų atstovo Gun
nar V. Jarringo pastangos su
švelninti semitų ginčą liko be 
vaisių. Saugumo Tarybos pa
smerkimas Izraelio veiksmų nie
ko naujo neatnešė, o padarytų 
nuostolių atlyginimą paliko ne
išspręstą.

Dabar sovietams yra geriau
sia proga įsigalėti Artimuose Ry
tuose. Arabų valstybes jie vėl 
apginklavo. Maskva daro spau
dimą, kad arabai nepradėtų nau
jo karo, išvalytų Sueso kanalą, 
nes jis būtinas ryšiui su Piet
ryčių Azija, ypač ginklams vež
ti į Vietnamą. Sovietai vėl ban
do vaidinti taikos skelbėją ir 
nustumti užuomarštin praėjusią 
vasarą, 1968. VIII. 20 d., šarvuo
čių įsiveržimą Čekoslovakijon. 
-Tų tikslas aiškus — vyrauti ūkiš
kai ir politiškai 100 mil. arabų 
pasaulyje.

JAV padėtis žymiai sunkesnė. 
Vašingtonas norėtų sutaikinti 
šalis, apginti Izraeli ir atgauti 
bent dalį prarastos įtakos arabų 
kraštuose. Netrukus paryškės 
Vašingtono bandymas suderinti 
priešingybes. Prancūzijai atsisa
kius parduoti Izraeliui lėktuvų 
“Mirage” dalis, Tel Avivas daro 
nepaprastą spaudimą Vašingto
ne. kad gautu amerikietiškus 
naikintuvus “Phantom F4”, ku
riu 50 anksčiau buvo užpirkta. 
JAV ginklų tiekimas Izraeliui 
sukels nauią įtampa arabų kraš
tuose. Arabų sukiršinimas prieš 
JAV naudingas tik sovietams. 
Arabai ir žydai garsiai šneka 
arie nauja karą šiais metais.’ 
Jis gali neįvykti tik dėl arabu 
karinio nepasiruošimo Izraeliui 
sunaikinti.

siško nedidelio provincinio 
miesto į modernišką sostinę nau
jos Lietuvos valstybės, tikrumoj 
atgimusios Lietuvos.

Toji ambicija pastebima Kau
ne kiekvienam žingsnyje. Aiš
kiai į akis metasi tikslas, nes 
lietuviai seka visais atžvilgiais 
JAV ir Europos architektūrą 
bei statybos techniką. Tai maty
ti susisiekimo tvarkyme išsiplė- 
tusiame ir be atvangos augan
čiame Kaune, kur buvo įreng 
tos didelių autobusų linijos, 
jungiančios priemiesčius, gele
žinkelio stotį ir miesto centrą. 
Autobusai yra labai patogūs, o 
mokestis mažas. Be to, pasiek
ti Žaliakalnį, stovintį keliasde
šimt metrų augščiau miesto ly
gio, galima dviem keltuvais, ku
rie užkelia kas keletą minučių.

Gatvės
Kauno gatvės beveik visiškai 

neturi susisiekimo arkliais. Jie 
čia labai retai matomi, nes lai
kinoji sostinė turi daug taksių, 
gerai užlaikomų privačių auto
mobilių. daugiausia amerikietiš
kos gamybos, pradedant Pachar- 
du, Buicku ir baigiant Fordu 
ar Chevroletu. Kauniškiai tak 
šiai neturi jokių atpažinimo 
ženklų, išskyrus korteles su už
rašu “taksi”. Vežikų — “dorož- 
kių” ar arkliais traukiamų ve
žimų. kaip pvz. Gardine ar Bal
stogėj ar kituose rytiniuose Len
kijos miestuose ir miesteliuose 
ar net pačioj Varšuvoj. — be
veik nemayti. Kaimietiški veži
mai su maisto gaminiais yra 
įleidžiami Lietuvos policijos tik į
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Liūdesio valandoje, brangiam TĖVELIUI mirus Lie

tuvoje, brolį šaulį B. DAUGIU ir šeimą giliai užjaučia-

čiame —
D. L. K. Algirdo šaulių kuopos valdyba

KIAUSKITE-
PfiTARSfM-MDESfM

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 "TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Gerbiamieji, prašau paaiškinti šiuos klausimus: 1. Tarnautojas j 
darbovietėje yra sužeidžiamas. Ligos metu jis gauna iš bendrovės Į 
pilną atlyginimą — 75% gautus iš kompensacijos Įstaigos ir 25% ! 
pridėtus pačios darbovietės. Ar tokiu atveju šis tarnautojas privalo 
mokėti darbo pajamų mokestį (income tax), ar ne? Darbovietė už 
visus išmokėtus ligonpinigius šį mokestį atskaitė.

2. To tarnautojo atostogos pasitaikė minėtos ligos metu. Jos, 
žinoma, buvo atšauktos ir nukeltos į ateitį. Ligos metu taip pat pasi
taikė dvi valstybinės šventės (pvz. Domimos Day), kurių darbovietė 
nesutiko, kaip laisvadienių, atleisti ateityje. Ar toks darbovietės elge
sys yra teisėtas? Ačiū. A. K.

1. Pajamų mokesčių įstatymas įsakmiai nustato, kad sekančios 
pajamos yra be mokesčių: šeimos priedai (family allowances), jau
nuolių priedai (youth allowances), bedarbio drauda (unemployment 
insurance benefits), karo pensijos ir darbininkų kompensacija (work- į 
men’s compensation payments). Jums nesvarbu, ar darbovietė atskai
tė pajamų mokesčius, ar ne. Galutinis atsiskaitymas vyksta su mo
kesčių įstaiga, iš kur Jūs galite gauti permokėtus atskaitymus. Algų 
mokėjimo skyriuose, ypač kur apskaičiavimus daro mašinos, nėra 
praktiška daryti trumpalaikius pakeitimus. Tačiau Jūs turite žiūrėti, 
kad darbovietės išduoti mokesčių lapeliai (T4 slips) būtų tiksliai iš-
rašyti ir darbininkų kompensacijos suma nebūtų pridėta prie Jūsų 
atlyginimo. Prašome atkreipti dėmesį, kad pajamų mokesčiai nemo
kami nuo darbininkų kompensacijos. Kitos taisyklės taikomos dar
bovietės 25%. Tai gali būti paprastas atlyginimas, tai gali būti ligos 
drauda. Jūsų darbdavys tai žino.

2. Atrodo, kad Jūs truputį “mandravojate”, reikalaudami laisvų 
dienų už valstybines šventes. Darbdavys privalo duoti atostogų nu
statytą dienų skaičių pagal išdirbtą laiką. Sakysime, Jūsų atostogos 
yra 10 darbo dienų.' Tai bus dvi kalendorinės savaitės. Jeigu Jūsų 
atostogų metu pasitaiko šventė, Jūs gaunate papildomą dieną, bet 
vis tiek tik 10 darbo dienų, ne vienuolika. Kai Jūsų atostogos buvo 
pakeistos, jokių švenčių nebuvo, bet Jūs gavote tą patį darbo dienų 
skaičių. Nežiūrėkite į kalendorių, bet skaičiuokite darbo dienas.

Jei “EGLUTĘ” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi - 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

keletą prekyviečių, esančių to
liau nuo miesto centro.

Maistas ir viešbučiai
Maistas į Kauną daugiausia 

pristatomas sunkvežimiais iš 
puikiai tvarkomų valstybinių 
“Maisto” ir “Pienocentro” koo^ 
peratyvų tiesiog į centrinius 
sandėlius ir iš čia paskirtomas 
po visą Kauną.

Kaune veikia pirmaeiliai vieš
bučiai “Metropolis” ir “Versa
lis”. Juos galima lyginti su pir
maeiliais Lenkijos ar kitų dides
nių Europos miestų viešbučiais. 
Be to. laikinoji sostinė turi dar 
eilę kuklesnių ir mažesnių vieš
bučių, susitelkusių daugiausia 
Laisvės alėjoj ir gatvėse, vedan
čiose i geležinkelio stotį. “Met
ropolis” — Lietuvos viešbutis 
ir “Versalis” turi restoranus, 
kavines ir kabaretus. Šiuo at
žvilgiu su jais konkuruoja Kari
ninkų Ramovė, kur žiemos sezo
no metu yra taip pat atidary
tas naktinis klubas, gausiai lan
komas lietuviškos publikos. Vieš
bučiai, restoranai, ypač Kauno 
naktiniai klubai, palyginti, bran
gūs. Kainos yra bent 25% aukš
tesnės už Varšuvos. To pobūdžio 
užeigos yra neprieinamos dir
bančiai lietuviškai inteligenti
jai. o ypatingai keliems tūkstan
čiams ištaigų ir krautuvių tar
nautojų. Tos kategorijos klien
tūros patenkinimui valstybinis 
“Pienocentras” turi atidaręs 
amerikietiško tipo kavinių — 
pieninių arba “pieniškų baru”, 
kuriuose už minimalinę kainą 
galima gauti labai gerą užkan- 
Hn. Be to. visose prekybinėse 
Kauno gatvėse yra valgyklos su 
namų maisto gamybos skelbi
mais? Išvertė K. Baronas

(Bus daugiau)

VISI PADĖKIME ĮAMŽINTI

LIETUVOS KANKINIŲ

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

statytojus.
Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYR'S 
CHAPEL FUND

2701 W. 68 St. Chicago, III. 60629

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government 
Information

DARBO DEPARTAMENTAS
DARBININKŲ KOMPENSACIJOS 
ĮSTATYMO PAKEITIMAI

Vyriausybė pasiūlė parlamentui 
pakeisti darbininkų kompensacijos 
įstatymą, kurio tikslas — pagerinti 
išmokėjimus vyrams ir moterims 
nelaimių atvejais profesiniame 
darbe.

Pagal šį įstatymą, moterų našlių 
pensijos bus padidintos iki $125 
mėnesiui, o pensijos kiekvienam 
vaikui — iki $50 mėnesiui.
Pensijos našlaičiams bus pakeltos 
iki $60 mėnesiui. Našlei su trimis 
vaikais bus išmokama mažiausia 
$275 į mėnesį, neatsižvelgiant i 
mirusio vyro uždarbį.

Laidotuvių priedas bus padidintas 
iš $300 iki $400 ir pradinė 
vienkartinė suma našlei bus pakelta 
iš $300 iki $500.

Maksimalinė uždarbių suma bus 
padidinta iš $6000 iki $7000 per 
metus kompensacijos reikalams. 
Pakeičiamasis įstatymas numato, kad 
laukimo periodas bus tik viena diena 
nuo įvykusios nelaimės.
Kompensacija bus pradedama 
išmokėti nuo darbingumo praradimo 
dienos dėl įvykusios nelaimės.

Darbininko teisė pasirinkti gydytoją 
taip pat bus Įrašyta įstatyme.

Į
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Pasikalbėjimas su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės švietimo tarybos pirmininku Antanu Rin

kimu ryšium su Lietuvių Švietimo ir Šeimos Metais _____
— PLB seimo nutarimu 1969 

metai paskelbti Lietuvių Švie
timo ir Šeimos Metais. Kurie 
motyvai paskatino tai padaryti?

— Sumanymas paskelbti 1969 
metus Lietuvių Švietimo ir Šei
mos Metais kilo dar prieš sei
mą, berods, Bendruomenės va
dovybių pasitarime Čikagoje 
pereitų* metų pavasarį. Pagrin
dinis motyvas — noras atkreip
ti visų dėmesį į pačias mūsų vi
suomeninio ir tautinio gyveni
mo šaknis, būtent, šeimą ir mo
kyklą. Pastaraisiais metais bu
vome užimti didžiaisiais įvy
kiais, kaip pirmasis pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, jubilė- 
jinės dainų ir tautinių šokių 
šventės, pasaulio lietuvių sei
mas, trečiasis kultūros kongre
sas ir kt. Tai buvo didingi įvy
kiai, mus sustiprinę, sukėlę tau
tinį pasididžiavimą. Jie tačiau 
galėjo įvykti tik todėl, kad lie
tuviškoji šeima ir mokykla per 
25 metus (skaitant vien nuo 1944 
metų) tyliai ir kukliai padėjo ge
rus pagrindus jaunesniajai kar
tai išaugti. Besidžiaugdami tų 
pastangų vaisiais, neretai už
miršdavome jų pradininkus — 
tėvus ir mokytojus. Į juos dė
mesį atkreipti, jų problemas pa
nagrinėti, naujų priemonių jų 
darbui pajieškoti — yra pagrin
diniai švietimo ir šeimos metų 
uždaviniai.

— Esate PLB švietimo tary
bos pirmininkas ir valdybos na
rys. Gal galėtumėt suglaustai pa
sakyti, ką esate užsimoję nu
veikti šiais metais švietimo sri
tyje bei kokie pagrindiniai pla
nai?

— Naujai išrinktąją PLB švie
timo tarybą šių metų uždaviniai 
užklupo staigiai, tad su kaikuo 
teko kiek net pasivėlinti. Esame 
suplanavę šiais metais duoti ką 
nors visom trim mūsų lietuviš 
kojo ugdymo šakom: mokiniams, 
mokytojams ir tėvams. Moki
niams bei nemokykliniam jauni
mui iki 16 metų amžiaus esame 
jau paskelbę plataus masto li
tuanistinių dalykų konkursus: 
dainavimo, tautinių šokių, raši
nėlio, dailiojo žodžio, iškarpų iš 
laikraščio rinkimo ir dalyvavimo 
lietuviškoje veikloje. Jau yra 
sudarytos ir kraštams išsiunti
nėtos konkursų taisyklės, ku
rias kiekvienas kraštas prisitai
kys savo sąlygoms. Mokytojus 
ta proga ruošiamės atžymėti spe
cialiu diplomu, kurio tekstas 
jau priimtas PLB valdybos, o 
menišką apipavidalinimą ruošia 
dail. T. Valius. Neišspręstą klau
simą tebeturime: ką duoti šei
moms? Tuo reikalu yra įvairių 
pasiūlymų, tačiau tuo tarpu nė 
vienas iš jų nėra radęs pilno 
pritarimo. Būtų gera, kad spau
da tuo reikalu pasisakytų.

— Spaudoje ir PLB seime 
esate užsiminęs apie šeštadieni
nių mokyklų reformą — perėji
mą i beskyrę sistemą. Ar tai 
bus įmanoma artimoje ateityje 
ir ar nesuardys to, kas jau iki 
šiol pasiekta šeštadieninėse mo
kyklose?

— Beskyrės sistemos arba in
dividualinio mokymo idėja yra 
plati, tad jos neįmanoma šio pa
sikalbėjimo rėmuose išnagrinėti. 
Ruošiuosi tuo reikalu parašyti 
atskirą ilgesnį straipsnį. Šiuo 
tarpu galiu pasakyti tik tiek, 
kad ši idėja dabar jau yra kone 
vienintelis kelias pirmyn. Jeigu 
nepalankių sąlygų išsigandę tuo 
keliu nė nebandytume eiti, tai 
reikštų mūsų mokyklos pasmer
kimą metodiniam atsilikimui.

— Ar manote, kad beskyrė 
sistema bus sėkmingesnė lietu
viškajame švietime? Berods, 
kaikas būgštauja, kad tai pavo
jingas bandymas, ypač tinka
mai nepasiruošus. Ar kanadie
čių mokyklų patirtis su besky- 
re sistema pateisino įdėtas vil
tis? Kokias kliūtis numatote 
pereinant į beskyrę sistemą?

— Kliūčių yra daug, ir to nie
kas neginčija. Individualinis 
mokymas, neįterptas į tradicinių 
skyrių rėmus, reikalauja daug ir 
brangių mokslo priemonių, o 
taip pat ir didesnio pasiruošimo 
iš mokytojų pusės. Jis reikalau
ja pastovaus kampo (bent kam
po ar spintos) mokyklos patalpo
se. Turint tai galvoje nė nema
nome, kad galima pereiti prie 
naujos sistemos tuoj pat. Reikia 
tam kelerių metų kruopštaus ir 
sistemingo pasiruošimo. Tačiau 
reikia bent pradėti ruoštis.

Viešoji kanadiečių mokykla su 
visomis savo valstybinėmis prie
monėmis bei lėšomis taip pat 
nors ir nelengvai, į šį tikslą ei
na: gamina priemones, ruošia 
mokytojus, stato net kitokio iš
planavimo mokvklinius namus 
(apskritus su biblioteka centre, 
o klasėmis anlink ja). Nors ir 
sunkiai, bet visdėlto einama pir
myn. Toronte jau vra kelios mo
kyklos pilnai ar iš dalies i šią 
sistemą perėjusios. Perėjimas 
sunkus, bet rezultatas džiuginan
tis: mokiniai, įsitraukę į mė
giamą darbą, net nebenori eiti 
namo.
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— Kaip vertinate dabartinę 
lietuvių mokyklos sistemą?

— O mūsų mokykla? Ar ne
reikia į ją didžiąją dalį vaikų 
prievarta stumti? Ir tai yra di
džioji mūsų mokyklos silpnybė. 
Ne tik mūsų, bet ir vietinių se
nojo tipo mokyklų. Norime ar 
nenorime, bet mokyklinės prie
vartos laikotarpis jau eina į ga
lą visose laisvojo pasaulio mo
kyklose. Senesniesiems tai gal 
atrodo tragiška, bet nebe už jū
rų tas laikas, kai vaikas moky
sis daugiausia tik to, kas jam 
bus įdomu. Mūsų pareiga yra pa
daryti tai, kad medžiaga, kurią 
norime vaikui perduoti, pasida
rytų vaikui įdomi, kad jis pats 
norėtų ją pasisavinti. Sunku tai, 
bet visdėlto įmanoma.

— Ar dabartinėje mūsų švie
timo sistemoje yra pakankamai 
vietos tėvų balsui, jų pageida
vimams ir jų domesiui?

— Mokyklos ir tėvų glaudes
nis bendradarbiavimas yra ne 
tik mūsų, bet ir viešųjų mokyk
lų problema. Tai yra * naujųjų 
laikų urbanizacijos pasekmė, kai 
mokytojai gyvena toli nuo mo
kyklos ir neturi progos kasdie
niniame gyvenime susitikti su 
tėvais. Angliškoji sistema šiuo 
metu labai stengiasi šį reikalą 
pagerinti. Pvz. Toronte vietoje 
tradicinės tėvų dienos vieną kar
tą per metus jau rengiamas ofi
cialus tėvų ir mokytojų susiti
kimas mokykloje kartą per du 
mėnesius. įvestos naujoviškos 
vaikų pažymiu kortelės ir pan. 
Lietuviai, išlaikydami savo bū- 
rimasi apie savas parapijas ir 
bendruomenę, šiuo atveju yra 
geresnėje būklėje. Man rodosi, 
kad daugumos tėvų ryšys su mo
kykla yra pakankamas, nekal
bant jau apie tokius idealius at
vejus. kai patys levai ryžtasi 
kuri laiką mokykloje padirbėti. 
O ir visuotinis (bent daugelyje 
vietų) tėvų prisidėjimas prie mo
kyklos finansinio išlaikymo yra 
taip pat gražus reiškinys.

— Kaip žiūrite į jaunimo or
ganizacijų vaidmenį švietimo 
sistemoje? Ar jos atlieka bent 
pagalbinį vaidmenį švietime, ar 
lieka nuošaliai?

— Jaunimo organizacijos dir
ba didelį tautinį darbą ir yra 
tikri mokyklos pagalbininkai, tik,

Religija televizijos ir radijo stotyse
MŪSŲ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Vakarų Vokietijos visuomenė 
marga kaip modernaus tapytojo 
paletė, šioje paletėje dar ryš
kūs praeities rudoki dažai, su
maišyti su kacetų dūmų mels
vumu. Ant paletės nuolat užte
pa nelauktų dirbtinių spalvų 
besišiaušią studentai prieš be- 
nusistovinčią naujųjų turčių 
santvarką, užtepa naujos parti
jos iš kairės ir dešinės, krėste 
užkrečia nebaigią skersakiuoti 
kaimynai, ypač iš rytų, šioje vo
kiečių kunkuliuojančioje, nuo
lat Įvairių filosofijų bei ideolo
gijų veikiamoje visuomenėje 
svarbiu stabilizatoriumi tampa 
krikščionių Bendrija, kuri yra 
giliai įsišaknijusi vokiečių gy
venime. Ji savo tradicijomis yra 
dvasinė atrama nevienam pasi
metusiam dar eksperimentuoja
mose idėjose.

Vokietijos visuomenę pati 
Bendrija, skildama i katalikų ir 
įvairių šakų protestantų konfe
sijas, gerokai skaldė per 400 
metų. Dabar gi visos religinės 
bendruomenės, bandydamos ap
sijungti, pusėtinai sucementuo
ja kitų draskomą Vokietiją. 

Šios snv lietuvaites — L Kentra, C. Zopolis, S. Radevich — 
praėjusių Kalėdų proga giedojo kalėdines giesmes Čikagos Balzeko 
Lietuvių Kultūros Mažėjuje, kur buvo surengta kalėdinė programa. 
To proga įvyko ir lietuviškų kalėdinių papuošalų konkurso laimė
tojų paroda. Mažėjų aplankė daug svečių

deja, visa ši veikla tebėra ne
centralizuota. Kiekviena organi
zacija dirba sau. Tarporganizaci- 
nių pasikalbėjimų buvo praeity
je, bus, be abejonės, ir ateityje, 
tačiau iki bendro plano sudary
mo, man atrodo, dar yra gerokai 
toli.

— Su švietimu siejama ir šei
ma — 1969 metai yra kartu ir 
Šeimos metai. Ar švietimo tary
ba yra numačiusi pajudinti ir 
lietuviškos šeimos problemas? 
Kurie rūpesčiai labiausiai slegia 
lietuviu šeimas dabartiniu me
tu? Į ką pačios šeimos turėtų 
daugiausia dėmesio kreipti?

— Pirmiausia tenka pasaky
ti, kad tuo tarpu net ir teoriš
kai nėra tos problemos konsta
tuotos, o juo mažiau išnagrinė
tos. Dauginusia dėmesio šiuo 
tarpu kreipiame į tai, kad lietu
viškos šeimos susidarytų. Būtų 
atskira tema, ar pakankamas ju 
skaičius susidaro ir kodėl? Bet 
lietuviškosios šeimos sudarymas 
yra tik visko pradžia. Sekantis 
žingsnis yra šeimos apsigyveni
mas lietuvių gyvenamoje aplin
koje. Ką daryti, kad geresnis 
uždarbis ir gyvenimo sąlygos ne
nublokštų lietuvių šeimų į sve
timą aplinką? Ir taip iš eilės 
problema po problemos. Jei 
šiais metais pavyktų šias pro
blemas bent ryškiai apibūdinti, 
surūšiuoti ir išnagrinėti, būtume 
jau daug pasiekę.

— Kaip yra su lėšomis pla
nuojamiems darbams?

— Be jau minėtųjų, prieš akis 
guli ir eilė kitų klausimų, kaip 
mokytojų paruošimas, mokslo 
priemonių gaminimas, pedagogi
nis žurnalas mokyklai, šeimai ir 
kt. Šiais specialiais metais būtų 
galima daug nuveikti, atsirastų 
ir intelektinių pajėgų, tačiau 
viską kliudo pinigų stoka. Tikė
site ar ne, bet šių specialių me
tų PLB švietimo tarybos sąmata 
yra tik keli šimtai dolerių. Ir tai 
ne dėlto, kad išeivija pinigų ne
turėtų. Jų yra daug, tūkstančiais 
skaičiuojamų, tik jie yra nekon
centruoti, pasiskirstę į daugelį 
fondų, organizacijų bei grupių 
rankas. Kol neprieisime prie lie
tuviškųjų lėšų koncentracijos, 
tol musų centriniai organai bus 
daugiau tik teorinio planavimo 
įstaigos. Toks pavojus gresia ir 
naujajai PLB švietimo tarybai.

Bendrija, galėdama Vokietijoje 
laisvai veikti, stengiasi stabili
zuoti, telkti naujas visuomenės 
jėgas, šią savo misiją ji atlie
ka įvairiomis masių informaci
jos priemonėmis: spauda, radi
jo bangomis, žodžiu, televizija.

Radijo programos
V. Vokietijoje kasdien vei

kia 7 dideli siųstuvai, kurie kas
dien perduoda 19 skirtingų pro
gramų, maždaug po 18 valan
dų. Kada ir kiek čia religinės 
programos?

Kiekvienas siųstuvas rytais 
perduoda 5-10 min. vadinamą 
religinį ryto susikaupimą, pra
dedamą ir užbaigiamą religine 
giesme. Žodį taria parinkti dva
sininkai — vieną savaitę kata
likas, kitą evangelikas. Mokyk
loms skirtose valandėlėse (Schul- 
funk) kas savaitę pusvalandis 
priklauso arba šv. Raštui, arba 
šv. istorijos įvykiui, arba kuriai 
nors moderniai religijos proble
mai. Kone visi siųstuvai per
duoda kartą savaitėje ligoniams 
pamaldas.

Sekmadienio priešpiečio žymi
(Nukelta i 4 psl.)

Gen. Lietuvos konsulas J. Žmuidzinas vieno susitikimo proga 
dėkoja G. Breichmanienei ir "Gyvatarui" už sėkmingą Lietuvos 
vardo garsinimą Nuotr. S. Dabkaus

AR VERTA BUVO KELIAUTI?
G. BREICHMANIENĖ

Jau keletas mėnesių praslin
ko nuo to laiko, kai “Gyvataras” 
grįžo iš savo kelionės į Europą, 
žinau, kad daugelis Kanados, 
Vokietijos ir kitų laisvojo pasau
lio lietuvių mintimis buvo kartu 
su mumis ir sielojosi, kad tik vis
kas gerai pavyktų Montrejeau. 
Tačiau gal nevienam kilo klausi
mas, ar verta buvo “Gyvatarą” 
siųsti į Europą? Reikėjo dauge
lio žmonių pastangų, darbo ir 
pinigų, kad ši kelionė įvyktų. 
Norėčiau pasidalinti keliomis 
mintimis tuo klausimu.

1. Iš daugelio Kanadoje gyve
nančių tautų lietuviai buvo iš
rinkti atstovauti šiam kraštui. 
Tarptautiniame festivalyje Euro
poje Kanada dalyvavo pirmą 
kartą. Kanados valdžia pasitikė
jo, kad ne tik kaip šokėjai, bet 
ir kaip jaunuoliai lietuviai yra 
tinkami atstovauti Kanadai. Tai 
tik parodo, kad Otavoje apie 
lietuvius ir “Gyvatarą” esama 
neblogos nuomonės. Valdžia tam 
pilnai pritarė; nors iš anksto ne
buvo pažadėjusi, paskyrė $5000 
kelionės išlaidoms padengti.

2. “Gyvataras”, atstovaudamas 
Kanadai, kartu atstovavo ir Lie
tuvai. šiuo metu Lietuva negali 
būti atstovaujama kaip laisva 
valstybė, tad jos atstovavimas 
per Kanadą — didelis laimėji
mas. Programose oficialus var
das — “Lietuvių Tautinių šokių 
Grupė ‘Gyvataras’ — Canada”. 
Toks pat vardas buvo įrašytas ir 
plakatuose, su kuriais buvo žy
giuojama gatvėse.

3. Lietuviai šiame tarptauti
niame festivalyje dalyvavo pir
mą kartą, tad ir buvo dėmesio 
centre. Mūsų puikūs ir skirtingi 
drabužiai, gražios liaudies dai
nos ir šokiai žavėjo visus. Net ir 
senoji kun. Strazdelio giesmė 
“Pulkim ant kelių” suskambėjo 
Pirėnėjų kalnų katedroje.

4. “Gyvataras” aplankė ir Vo
kietijos lietuvius. Ir mums, ir 
jiems ši viešnagė paliks atmin
tyje ilgai. Patirtas nuoširdumas 
ir šilima parodė mūsų jaunimui, 

Tai žodžiai daugelio žmonių, tapusių Kanados, jų 
naujai pasirinktos tėvynės, piliečiais.

Kiekvienais metais arti 60.000 žmonių iš visų pa
saulio šalių tampa Kanados piliečiais.

Ar jūs galite gauti Kanados pilietybės teikiamas 
teises ir atsakomybę?

Pasiteiraukite ir pasitikrinkite jums artimiausia
me Kanados pilietybės teisme (Canada Citizenship 
Court).

Jie yra pasiruošę jums patarnauti sekančiose vie
tovėse: HALIFAKSE, MONCTONE, MONTREALY- 
JE, OTAVOJE, SUDBURY, TORONTE, HAMILTO
NE, ST. CATHARINES, KITČENERY, LONDONE, 
WINDSORE, WINNIPEGE, REGINOJ, SASKA- 
TOONE, KALGARY, EDMONTONE ir VANKU
VERY. Taip pat galite rašyti šiuo adresu: The Re
gistrar of Canadian Citizenship, Secretary of State 
Department, Ottawa.
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kad lietuvius dar labai tampriais 
ryšiais jungia sava kalba, daina 
ir šokis; net ir už tūkstančių my
lių susitikę jaučiamės taip artimi 
ir savi vieni kitiems. Vasario 16 
gimnazija paliko labai gerus 
įspūdžius. Kaikurie sakosi norė
tų baigę mokslą ten važiuoti mo
kytojauti.

5. Lietuvių jaunimui labai ge
ras pavyzdys*: būti lietuviu nėra 
pareigos atlikimas, bet garbė. Ki
ti žavisi mūsų liaudies menu. 
Mes tad galime juo labiau di
džiuotis ir visomis jėgomis jį 
puoselėti bei ugdyti. Laisvalai
kis, praleistas dirbant, gali at
nešti gerų rezultatų. Jaunimas, 
kuris jį praleidžia gatvėse, yra 
problema vyriausybei ir visuo
menei.

6. Mūsų jaunimas jam patikė
tą uždavinį atliko gerai, neapvy
lė nei Kanados valdžios (tai pa
brėžė festivalyje dalyvavęs Ka
nados konsulas), nei lietuvių.
- 7. Mūsų jaunimas pamatė skir
tumą tarp laisvo krašto jaunimo 
ir komunistinio. Kai “Gyvatarą” 
išrinko atstovauti Kanadai, nie
kas nedavė jokių instrukcijų ką 
kalbėti, kaip elgtis ar panašiai. 
Mus išrinko ir mumis pilnai pa
sitikėjo. Rumunai gi vengė 
bendrauti su žmonėmis, niekur 
nėjo po vieną, laikėsi nuošaliai 
nuo kitų dalyvių, po festivalio tą 
pačią naktį išvyko. Ant jų didžiu
lės vėliavos grasino kūjis ir 
pjautuvas. Jautėm, kad juos riša 
daug įsakymų bei taisyklių.

8. “Gyvataro” išvyka pakėlė 
lietuvių vardą kanadiečių tarpe, 
mūsų jaunimui parodė lietuvy
bės reikšmę, mūsų liaudies me
no vertę ir grožį. Tad lietuvių 
sudėtos aukos ir visa kitokia pa
rama nenuėjo veltui. Tai ir atei
tyje Kanados lietuviškam jauni
mui bus geras pavyzdys.

“Gyvataras” lieka dėkingas vi
siems, kurie darbu, pinigine au
ka, paskatinimu ar maloniu žo
džiu mus rėmė, skatino ir padėjo 
svajotai išvykai tapti realybe.

‘KANADA MUMS
YRA GERA!9

Kodėl “Birbynė”,
Žodis “birbynė” lietuvių kalboje 

yra ne naujiena, bet iš lietuvių ka
nadiečių vartosenos jis buvo lyg ir 
iškritęs. Ir, galimas daiktas, dėlto, 
kad čia vargu ar kas beturėjo bir
bynę. Taigi, ir birbyniavimo bus nie
kas šiame krašte negirdėjęs. O jau
nimas ir su šio žodžio prasme pirmą 
kartą bene bus susipažinęs tik V. 
Noreikos koncertų metu. Vadinasi, 
visai neseniai.

Kol šis žodis žymėjo tik eilinio 
daikto vardą, tai niekam jis nė ne
rūpėjo, bet kai jis tapo Toronto lie
tuvių jaunimo meno sambūrio krikš
tavardžiu, tai kaikam parūpo su juo 
susipažinti.

Kas yra birbynė? Nepilną, o dėl
to ir neaiškų, aptarimą pateikia Lie
tuvių^ Enciklopedija. Tai esanti “iš 
karklo ar alksnio žievės išsukta ma
ža dūdelė”. Dėl tokios aptarties ne
tenka stebėtis, nes kaikur ir Lietu
voje senesiais laikais apie ją tik tiek 
ir tebuvo žinoma. Kaikas jos net 
birbyne nevadindavo, o tik dūdele 
ar dūduke. Dzūkijoj daugiausia to
kias dūdukes darydavosi piemenėliai 
ir šiaipjau vaikai. Neteko girdėti, 
kad tokios dūdelės būtų buvusios pa
naudotos muzikiniam reikalui. Tai 
buvo veikiau vaikų žaisliukas.

Kiek platėliau birbynę aptaria 
“Dabartinės Lietuvių Kalbos Žody
nas”. Tai esanti ne tik iš karklo žie
vės padaryta dūdelė ar švilpynė, bet 
ir “medinis pučiamasis lietuvių liau
dies muzikos instrumentas”. Nei eti
mologinė žodžio kilmė, nei istorinė 
instrumento raida, nei muzikinio pa
naudojimo tarpsniai bei galimybės 
nenurodyta. Nors tai yra veikiau en
ciklopedinės žinios, bet Liet. Enciklo
pedijoje birbynė net nefigūruoja tau
tinės muzikos instrumentų sąraše. 
Jame išvardintos tik .vienos kanklės 
(žr. IX t. “instrumentas”).

Atrodo, kad birbynė, kaip populia
rus lietuvių liaudies muzikos instru
mentas, anksčiau daug kam buvo ne
žinomas, o gal ir visai nežinomas. 
Jis greičiausia išpopuliarėjo Lietuvo
je jau bolševikmety. Būtų gerai, kad 
apie tai pasisakytų lietuviai muzikai.

Etimologiškai birbynė kildintina iš 
žodžio “birbti” (plg. supti — supy
nė, sūpynės; švilpti — švilpynė; 
skalbti — skalbynė ir pan.). Ką reiš
kia šis žodis, taip pat nevisi žinome. 
Jo reikšmę betgi suvokti mums pade
da sinoniminiai žodžiai: bimbti, 
zvimbti, brungzti, brūgzti, dūgzti, 
birgzti, burgzti, zirzti ... Štai kele
tas jų naudojimo pavyzdžių: “Storai 
birbdamas, praskrido nakties vaba
las” (A. Vien.). “Bimbia kaip bite
lės (Ramygala). “Zvimbs taiklios 
kulkos partizanų, kaip strėlės Dur
bės mūšyje” (K. Kors.). “Akmuo, 
leistas iš mėtyklės, brungzdamas lė
kė”. “Ratelis tik brūzgia” (Alyt.). 
“Dūzgė kulkelės, kaip sode bitelės” 
(1. daina). “Languose tarp rėmų 
birzgė ir šildėsi prieš saulę daugybė 
musių” (J. Dov.). “Tik burzgia ve
žimai, tik eina su našuliais” (M. Va- 
lanč.). “Zirzia, kaip kuisis, į ausis 
lįsdamas” (S. Dauk.). (žr. Liet, kal
bos sinonimų žodyną).

Kaip matyti, žodžio “birbti” sinoni- 
minė apimtis yra labai plati, čia bir
bia ne tik birbynė, bet ir visokie va-

o ne “Kanklės”?
balai: bitės, musės, sparvos ... Taip 
pat sukdamasis birbia ratelis (vinde- 
lis), siuvamoji mašina, vežimo ratai 
(tik parlėkė parbirbė tėvas iš mies
to. Reiškia — parvažiavo.). Net kar
vės su avimis, ir tos birbia (reiškia 
— mykia, bliauna, kai ėsti nori). 
Kaikur vietoje rėkti, verkti ir net 
bartis yra sakoma birbti: tas vaikas 
birbia ir birbia (verkšlena). Motin, 
liaukis birbusi (barusis). (Žr. Liet. 
Kalbos Žodyną).

Dėlei savo daugiaprasmiškumo šis 
žodis yra įgavęs net humoristinės 
bei satyrinės prasmės, o taip pat ir 
menkinamosios reikšmės. Antai, 
rėksnį vaiką galima pavadinti bir
byne. O štai, kaip L. Žitkevičius šį 
žodį panaudojo savo satyriniam eilė
rašty:

Dvi birbynės — vienas tonas, 
Čia Berlynas, ten Maskva.
Viens raudonas, kaip šėtonas. 
Kitas rudas, kaip šuva.
Štai dėlko kaikam ir atrodo, kad 

tokiu puikiu garsu pradėjusio skam
bėti liaudies muzikos instrumento pa
vadinimas birbyne kažin ar yra vy
kęs? Iki šiol dar neteko girdėti, kad 
šiuo vardu būtų pasivadinęs koks 
nors meno sambūris, choras, muzikų 
būrelis ir pan. O tuo tarpu kanklėmis 
nemaža buvo pasivadinusių ne tik 
Lietuvoje, bet ir Latvijoje, ir Ame
rikoje.

Be to, dar kartais kyla klausimas, 
kodėl mūsų meno sluogsniuose yra 
taip tvirtai įsigalėjęs iš prancūzų kal
bos pasiskolintas žodis “ansamblis” 
ir labai dažnai lotynų “kolektyvas”, 
kai mes turime tokios pat reikšmės 
lietuviškus žodžius: sambūris, san
talka, telkinys (susibūrimas, susitel
kimas kuriam nors tikslui draugėn). 
Tiesa, skoliniai iš kitų kalbų yra ne- 
vengtini, nes ir jie praturtina savą 
kalbą, bet tik tokioms sąvokoms ir 
daiktams išreikšti, kuriems mes ne
turime savo tinkamo žodžio ar ne
galime sukurti naujadaro. Gi tokie 
skoliniai, kurie nustelbia savus žo
džius, yra nepageidautini.

A. Kalnius
Red. pastaba. Okupuotoje Lietuvo

je 1966 m. išleista “Mažoji Lietuviš
koji Tarybinė Enciklopedija” I t., 
234 psl. rašo: “BIRBYNĖ — pučia
masis liaudies muzikos instrumentas. 
Liaudyje plačiai žinomos B. rūšys: 
šiaudinė, žąsies plunksnos, medinė 
su iš to paties medžio išdrožtu lie
žuvėliu, medinė su pririšamu medi
niu liežuvėliu ir rezonansiniu rage
liu. Garsai gaunami, pučiamai oro 
srovei virpinant liežuvėlį; tonai kei
čiami, pirštais dengiant skylutes. 
1950-55 P. Samutis, P. Servą ir P. 
Kupčikas B. patobulino. Dabar an
sambliuose naudojamos chromatinės 
B.: aukštoji apima garsus nuo a iki 
d3, tenorinė nuo H iki ai, kontra- 
bosinė — nuo Fis iki b. B. tembrai 
dainingi, techninės galimybės labai 
didelės. Birbynininkas P. Tamošaitis 
I visasąjunginiame taryb. jaunimo 
festivalyje (1957) apdovanotas sidab
ro medaliu, VI pasauliniame jauni
mo ir studentų festivalyje (1957) — 
aukso medaliu. Birbynininkas P. 
Budrius VII pasauliniame jaunimo 
ir studentų festivalyje Vienoje 
(1959) aplovanotas aukso medaliu”.



® PAVERGTOJE IF V «
JŪRININKŲ LIKIMAS
Kai laisvojo pasaulio uostuose iš 

laivo pabėga jūrininkas, nei laivinin
kystės bendrovė, nei jo gimtasis kraš
tas nesijaudina: nepatiko darbo są
lygos, galės susirasti geresnes. Kitaip 
į šį klausimą žiūri sovietų okupuo
tos Lietuvos propagandistai. Tai liu
dija “Tiesos” korespondento Vyt. Mi
nioto rašinys “Perbėgėliai”, paskelb
tas šio dienraščio 1968 m. gruodžio 
28 d. laidoje. Didžioji rašinio dalis 
skiriama “Alytaus” tanklaivio moto
ristui Jurgiui Vaitkevičiui ir jūrei
viui Albinui Vibriui, išlipusiems iŠ 
laivo Halifakso uoste ir pasiliku- 
siems Kanadoje. Skaitytojams J. 
Vaitkevičius pristatomas kaip sąži
ningas, drąsus žmogus, o A. Vibrys 
piešiamas juodžiausiomis spalvomis. 
Skirtingos taktikos priežastis galima 
įžvelgti kad ir šiose V. Minioto ei
lutėse: “Pabėgimą surengė Vibrys. Iš 
kažkur jis gavo uosto vertėjo Oska
ro PudimaiČio adresą, šis žmogelis 
jau senokai verbuoja parsidavėlius. 
Vibrys neatsitiktinai pakliuvo ant Pu* 
dimaičio meškerės. Jis pats prarijo 
jauką ir prikalbėjo Jurgį. Žengęs 
pirmą nelemtą žingsnį, motoristas 
(Jurgis — V. Kst.) prarado valią, 
kažkaip susitaikė su likimu ...” Prieš 
kėlėt? ’•tetų įvvkusio pabėgimo rezul
tatus V. Miniotas šitaip apibūdina: 
“Po kiek laiko abu pabėgėliai atsiun
tė į Klaipėdą fotografiją. Albinas ir 
Jurgis stovi prie automobilio. Laiške 
rašo, kad per kelis mėnesius jau spė
jo įsigyti mašiną. Bet kitas tautie
tis iš Toronto paaiškino: Vaitkevičius 
dirba mašinų plovėjų ir jokio auto
mobilio neturi (nusifotografavo dar
bo vietoje, prie ką tik už keliasde
šimt centų nuplautos mašinos), o 
Vibrys bernauja pas kunigą lietuvį. 
Nei vienas, nei kitas laimės ir tur
tų Kanadoje nerado...” Už tokią 
melu grįstą istoriją V. Miniotas ture 
tų gauti literatūrinę Lenino premiją. 
Toronto lietuviai žino, kad J. Vait
kevičius ir A. Vibrys nuo pat įsikū
rimo dienų dirba vienoje rimtoje 
Toronto įmonėje, kur jiedu gauna ge
rus atlyginimus. Mašinų plauti ir pas 
kleboną bernauti jiems neteko. Auto
mobilio J. Vaitkevičius tada neturė
jo, bet jį jau buvo Įsigijęs A. Vib
rys. Taigi, nuotrauka buvo padaryta 
prie A. Vibrio automobilio. V. Minio
tas cituoja J. Vaitkevičiaus žmonai 
Jadvygai Klaipėdoje rašyto laiško ei
lutes: “Tu, mano brangute, būk pro
tinga vien dėl vaikučių, kad jie už
augtų prie tavęs, ir tu būsi garbinga 
prieš juos, o aš tą viską jau prara
dau... Aš grįžčiau ir pasiryžęs pa
kelti viską, kad tiktai jus vėl maty
čiau ..Įdomu, kas parūpino laiš
kus ir kas davė leidimą “Tiesos” pro
pagandistui V. Miniotui juos cituoti. 
Laisvajame pasaulyje už asmeninių 
laiškų citavimą be leidimo jis at
sidurtų teismo salėje. Sovietinio ka
lėjimo santvarkoje, deja, leidimo ne
reikia, kai propagandistas juodina 
žmones, kurie kalėjimą išmainė į lais
vę. Rašinyje “Perbėgėliai” V. Minio
tas taipgi mėgina juodinti ir jūreivį 
Bronislava Kulberkį, iš žvejybos lai- 
vo-šaldytuvo “Merkurijus” pabėgusį 
Kamerūne ir dabar gyvenantį Čika
goje.

RYŠIŲ “MINISTERIS”
1968 m. mirusį rusą ryšių “minis

ter!” Nikolajų Belianiną nuo š. m. 
sausio 1 d. pakeitė lietuvis inž. Kos
tas Onaitis, nors ši ministerija pri
klauso sąjunginių-respublikinių gru
pei, kurią tvarko Maskva. Inž. K. 
Onaitis yra gimęs 1935 m., baigęs 
Leningrado elektrotechninį ryšių ins
titutą. 1961-64 m. jis ėjo ryšių minis
terijos bendrosios eksploatacijos val
dybos, vėliau technikos valdybos vir
šininko pareigas. Po to trejiem me
tam buvo komandiruotas Į Kubą, kur 
jam teko būti Kubos ryšių ministe- 
rio patarėju.

Religija televizijos
\ Atkelta iš 3-čio psl.) 

dalis užpildoma rimtąja progra
ma, kurioje garbingą vietą už
ima pamaldos ir religinės pa
skaitos, kurių temos aktualios, 
karštos, diskusinės. Štai keli pa
vadinimai: ateizmo šaknys, ar 
Bendrija mirs jaunime, mūsų 
laikų tikėjimas, kunigų šeimi
ninkės, paklusnumas Dievui — 
neklusnumas Bendrijai, Šv. Dva
sia ir muzika, protas ir tikėji
mas, Dievo ir žmogaus ateitis, 
ar prisikėlimas tik legenda, 
dviguba krikščionių moralė, 
Bendrijos ir pasaulio dialogas, 
Dievas ir gamtos mokslai, ko
dėl turėtų nekrikščionys sukrikš- 
čionėti, eretiku tiesa, marksis
tų moralinė teologija, marksis
tai ir krikščionys, ar Dievas jau 
miręs, žmogaus strip-tease, Die
vo pėdsakai visuomenėje, sek
sas ir asketika. ar visuomenei 
religija reikalinga, sielovada te
lefonu. ateistiškai Dievą tikėti, 
tikintieji ir valstybė, ar įmano
mas krikščioniškas romanas, 
naudosios generacijos tikėjimas 
ir t.t.

Religinių paskaitų dauguma 
yra ne pamaldūs pamoksliukai, 
o dygūs priekaištai tradicinei 
hierarchijai, siaurai dogminei 
teologijai. Paskaitininkai bando 
be tradicinio “imprimatur” de
rinti gamtos mokslų radinius su 
tradicinio tikėjimo dogmomis ir 
atvirkščiai.

Ką duoda televizija?
šeštadienių pavakariais televi-

MINISTERIJOS
Augščiausios tarybos prezidiumo 

pirm. M. Šumauskas ir sekr. S. Nau
jalis “Tiesos” 1968 m. gruodžio 26 d. 
laidoje paskelbė vadinamųjų “minis
terijų” sąrašą ryšium su konstitucijos 
48 ir 71 straipsnių pakeitimu. Mask
vos kontrolei priklauso sąjunginės- 
respublikinės ministerijos: augštojo 
ir specialiojo vidurinio mokslo, bal
dų ir medžio apdirbimo pramonės, 
finansų, gynybos, kaimo statybos, kul
tūros, lengvosios pramonės, maisto 
pramonės, melioracijos ir vandens 
ūkio, mėsos ir pieno pramonės, miš
kų ūkio ir miško pramonės, preky
bos, ryšių, statybinių medžiagų pra
monės, statybos, sveikatos apsaugos, 
švietimo, užsienio reikalų, vidaus rei
kalų, žemės ūkio. Visas šias sritis 
tvarko įsakai iš Maskvos. Savivaldos 
teises turi tik 5 respublikinės minis
terijos: automobilių transporto ir 
plentų, buitinio gyventojų aptarna
vimo, komunalinio ūkio, socialinio 
aprūpinimo, vietinės pramonės. Tai
gi, Maskvos kontroliuojamų ir savi- 
valdinių ministerijų santykis yra 
20:5.

TELEFONO BŪDELĖS
Vilnietis A. Jansonas “švyturio” 

1968 m. 20 nr. kritikuoja Vilniaus gat
vėse ryšininkų statomas telefono bū
deles: “Vilniuje vietoj senų telefo
no būdelių jie stato naujas, panašias 
į grybus, kurios iš tikrųjų kaip gry
bai dygsta įvairiose vietose. Sutikime, 
telefono būdelė, kuri mūsų gatvėse 
stovi beveik pusę amžiaus, paseno, ta
čiau naujos formos būdelė turi, šiaip 
ar taip, daugiau trūkumų, negu se
noji. Svarbiausia naujoji būdelė ne
izoliuota nuo gatvės triukšmo. Į ją 
gali patekti, įlįsti tik smulkus pilietis. 
Todėl daugelis žmonių kalbasi tele
fonu, stovėdami šalia būdelės. Kam 
tuomet jos reikia? Norėdamas vaka
re surinkti reikiamą numerį, turi ap
šviesti telefono diską degtuku. Tai
gi, noromis nenoromis peršasi išvada, 
kad ryšininkai, projektuodami nau
ją telefono būdelę, galvojo tik apie 
formą (geriausiu atveju apie tai, 
kaip paslėpti telefono aparatą nuo 
lietaus ar sniego) ir užmiršo, kad 
svarbiausia žmonės, kurių paslau
goms bei patogumui statomos tele
fono būdelės. Norėtume, kad mūsų 
miestų gatvėse mažiau būtų “grybų”, 
o jų vietoje stovėtų telefono būde
lės, kurios ir forma, ir paskirtimi ati
tiktų šių dienų mažosios architektū
ros reikalavimus.”

VETERANŲ KLUBAS
Kūno kultūros institute susirinkę 

kauniečiai sporto veteranai įsteigė 
savo klubą “Ąžuolynas”, kurio pirmi
ninku buvo išrinktas krepšininkų tre
neris Stepas Butautas. Nariais bus 
priimami vyrai nuo 40 ir moterys 
nuo 35 metų amžiaus. Darbotvarkėn 
jau įtrauktas sporto veteranų sąskry
dis ir sporto muzėjaus organizavimas. 
“Ąžuolynas” taipgi rūpinsis “ąžuoliu
kų” ugdymu — naujos sportininkų 
pamainos ruošimu.

VILNIAUS SKAIČIAI
1968 m. gruodžio 15 d. laidoje 

“Tiesa” paskelbė eilę Vilniaus sta
tistinių duomenų, surinktų 1967 m. 
pabaigoje. Vilnius tada turėjo: 15.- 
280 ha teritoriją, 329.100 gyven
tojų, 356 visuomeninio maitinimo 
įmones, 637 mažmeninės prekybos 
parduotuves su 325.600.000 rub
lių bendra apyvartos apimtim, 2.305 
medicinos gydytojus, 6.790 lovų gy
dymo įstaigose, 29.341 pensininką, 
47.300 moksleivių bendrojo lavinimo 
mokyklose, 19.300 — technikumuose 
ir kitose specialiose vidurinėse mo
kyklose, 24.100 — augštosiose mo
kyklose, 3.087 mokslinius darbuoto
jus, 117 vaikų darželių ir darželių- 
lopšelių su 15.246 vaikais.

V. Kst.

ir radijo stotyse
zija persiunčia pasavaičiui kata
likų ir evangelikų Mišparus 
(Vespergottesdienst), o vakare 
apie 10 v. — kuris nors dvasiš
kis taria “Sekmadienio žodį” 
(Das Wort zum Sonntag). Sek
madieniais priešpiet — religinis 
pusvalandis, kurį užpildo marga 
reportažinė tematika: misijos, 
jaunimo tikėjimas, studentų pa
žiūros į tradicinę krikščionybę, 
Bendrijos kadrų sunkumai, ar 
išliks Bendrija, turtuolių pra
banga ir Dievas, iškunigiai ir 
visuomenė... Sekmadienio va
kare 6.30 v. vėl religinis pusva
landis, kur dažniausiai tikintie
ji, mažai tikintieji ir ateistai dės
to savo nuomones, nusiteikimus, 
pažiūras. Penktadieniais katali
kai ir evangelikai pasavaičiui 15 
min. programoj parodo savo ak
tualijas iš Bendrijos gyvenimo.

Retokai surengiamos ateistų 
ir tikinčiųjų diskusijos, kurios 
būna nemažiau įdomios kaip 
kriminaliniai vaidinimai. Po dis 
kusijų ateistai ir teistai sulaukia 
iš vokiečių visuomenės virtines 
pagyrimo ir padrąsinimo laiškų. 
Tai irgi rodo, kad visuomenė do
misi religinėmis temomis. -

Katalikų ir evangelikų Bend
rijos Vakarų Vokietijoje verti
namos už jų teikimą pliuralis
tinei visuomenei pastovumą, 
dvasinę atramą, kun ypač rei
kalinga įvairių idėjų, ideologi
jų, sąjūdžių eksperimentuose.

žiūrovas

G

Įėjimas — $2.00; studentams — $1.00

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 25 D., 7 VAL. VAKARO 
visi vykstame į Jaunimo Centro salę pamatyti vietos 

meninių pajėgų ansamblio, kuris stato 
Veličkos dviejų veiksmų muzikinę pjesę 

ŠIENAPJŪTE
pastatyme dalyvauja: "Aukuras", rež. E. Dauguvietytės-Kudabienės,

Rengėjai

Veikalo
Aušros Vartų parapijos choras, vad. muz. A. Paulionio, ir "Gyvataras", vad. G. 
Breichmanienės.

Po vaidinimo šokiai su Benny Ferri muzika. Veiks bufetas.
Ir seni ir jauni kviečiami dalyvauti. Tenelieka nė vieno nemačiusio mū

sų ansamblio.

g HAMILTON
G. VELIČKOS “ŠIENAPJŪTĘ” 

pamatysime * šį šeštadienį Jaunimo 
Centro salės scenoje. Veikalas pa
rašytas dar Lietuvoje Vilniaus liau
dies ansambliui ir tada susilaukęs 
nepaprasto pasisekimo. Ansambliai 
buvo populiarus neprikl. Lietuvoje, 
matėme jų daug ir gėrėjomės gy
vendami Vokietijos stovyklose, mie
lai sutinkame ir čia iš Amerikos at
vykstančius ansamblius. Dabar bus 
įdomu pamatyti, ką mūsų vietiniai 
menininkai yra sukūrę.

BR. MILAŠIUI padaryta sunki ope
racija. Dabar jau sveiksta Šv. Juoza
po ligoninėje. Žmona ir jo draugai, 
kurių Bronius daug turi, nori jį vėl 
greit matyti pasveikusi ir, kaip visa
da, geroje nuotaikoje.

SUSIŽIEDAVO gail. sesuo T. Ver- 
bickaitė su statybininku E. Apana
vičium. Kai bus užbaigtas statyti 
jaunavedžiams namas, tada numato
mos gražios liet, vestuvės. K. M.

D. L. K. ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
PA, įsisteigusi prieš dvejus metus, 
tai sukakčiai ruošia vasario 1 d. vė
darų balių ir kviečia visus Hamilto
no bei apylinkių tautiečius. Valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS. KLB 
Hamiltono apyl. valdyba rengia Va
sario 16 minėjimą vasario 16 d. Mi-

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

V. p.p.
V. p.p.
v. p.p.
V. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš SI,600,000.00.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

DELHI -TILLSONBURG, ONT.
VISI KVIEČIAMI ATVYKTI Į TRADICINĮ 

} žiemos balių 4
SAUSIO 25, ŠEŠTADIENI,

7 VAL. VAK. DELHI LENKŲ SALĖJE.

SKANŪS VĖDARAI IR ŠILTA ZUIKIENA

BUFETAS, GERA MUZIKA, ŠOKIAI, LOTERIJA

Laukiame svečių atvykstant ir iš visų artimesnių apylinkių
D.L.K. Gedimino šanliq kuopa

IfMIPUT RAD|°& III llUli I TELEVISION
SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

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

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

1
' • Taisom radijo aparatus, stereo, televizijos priimtuvus 

patefonus ir kt. ,
Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

nėjimas prasidės su 11 vai. pamal
domis. Paskaitą skaitys PLB valdy
bos narys ir švietimo tarybos pirm. 
A. Rinkūnas. Meninėje dalyje pasi
rodys Hamiltono vietinės jėgos: “Au
kuras”, parapijos choras ir “Gyva-
taras”. Visi kviečiami tą sekmadie
nį šiame minėjime dalyvauti.

“LITHUANIANS IN CANADA”. 
Primename, kad dar yra galima gau
ti šią gražią knygą anglų kalba pas 
apyl. valdybos pirm. A. Juozapavi
čių tel. 544-5015 ir jaunimo vadovą 
G. Breichmaną tel. 627-1420. Ši kny
ga yra tinkama padovanoti betkuria 
proga saviesiems ir kitataučiams.

K. Ž.
V. MIKUCKAS sausio 4 d. atšven

tė 55-ąjį savo gimtadienį gausiame 
artimųjų ir pažįstamų būryje.

JOANA KANEVAITĖ susituokė 
su Teodoru Godzisz Aušros Vartų baž
nyčioje sausio 11 d. Vaišės įvyko 
Jaunimo Centro salėje, dalyvaujant 
daugeliui svečių iŠ JAV ir Hamiltono 
apylinkės. Mons. dr. J. Tadarauskas 
pasveikino jaunavedžius. Taipgi vai
šėse dalyvavo kun. dr. S. Valiušaitis. 
J. Kanevaitė yra A. M. Wuikiu anūkė, 
iš profesijos gailestingoji sesuo; dir
ba Hamiltono Šv. Juozapo ligoninėje. 
Vestuvių iškilmėse dalyvavo gražus 
būrelis jos kolegų. A. B.

Mokame už:
depozitus _________ ___
šėrus ............    ....... .. ..
terminuotus indėlius
Duodame:
asmenines paskolas iš 
nekiln. turto paskolas iš

5%
5,5%
6%

9%
8^%

SUDBURY, ONT.
KALĖDŲ SENELIS aplankė lietu: 

vių vaikučius pirmąjį sekmadienį po 
Kalėdų Kristaus Karaliaus par. di
džiojoj salėj. Jaunimas vaišinosi ne
mokamai prie tradicinio jaunimo sta
lo, kuris buvo paruoštas kun. Ant. 
Sabo rūpesčiu. KLB Sudburio apy
linkės valdyba visus lietuviukus ap
dovanojo skanėstų krepšeliais, ku
riuos išdalino Kalėdų senelis — Alek
sas Kusinskis. Jis savo vaidmenį at
liko meistriškai. Vaikučiai jam pa
deklamavo lietuviškų eilėraščių ir 
padainavo lietuviškų dainelių. Užbai
gai Kalėdų senelis pašoko kelis ra
telius. Vaikučius tas labai gerai nu
teikė. Prie parengimo, be klebono 
ir apylinkės valdybos, daug prisidė
jo E. Staškuvienė, L. Griškonienė, 
M. Kriaučeliūnienė, J. Kriaučeliūnas 
ir mūsų šauniosios jaunuolės — S. 
Poderytė, D. Kusinskytė ir Z. Griš- 
konytė. Loterijoj laimė šyptelėjo J. 
Paulaičiui, J. Gurklienei, A. Kru- 
čienei ir S. Poderienei. Parengimas 
praėjo labai jaukioj, šeimyniškoj nuo
taikoj.

— Pereitais metais mūsų parapiji
nėj bendruomenėj susituokė viena 
pora, pakrikštyta trys ir mirė trys.

— Po N. Metų šeštadieninės mo
kyklos vedėjos pareigas eina Nijolė 
Paulaitienė, nes p. Umbrasas atsi
sakė. Sudburiškis

Sault St. Marie, Ont-
VISUOTINIS K. L. B. VIETINĖS 

APYLINKĖS narių susirinkimas įvy 
ko ukrainiečių parapijos salėje sau
sio 11 d. Kadangi mes apyl. valdybą 
renkame dviem metam, tad naujos 
valdybos rinkimų nebuvo. Apyl. val
dyba savo kadenciją baigia šių me
tų gale. Susirinkime dalyvavo gana 
gausus tautiečių skaičius. Buvo ap
žvelgta praėjusių metų veikla ir iš
kelta sumanymų šių metų veiklai. 
Susirinkimas nebūtų buvęs skirtingas 
nuo praeityje buvusių, jeigu ne tarp 
apyl. pirmininko ir K. L. Fondo įga
liotinio šiaurės Ontario sričiai įvykusi 
“kova”. Atrodo, nekorektiškai pasi
elgė KLB krašto valdyba ir K. L. 
Fondo reikalų vedėjas, pasiųsdami 
šiaurės Ontario K. L. Fondo įgalioti
niui apylinkės pirmininko rašytus raš 
tus-laiškus. Tai nė kiek nepadėjo mū
sų apylinkės veiklai, nei K. L. Fon
dui. Priešingai — pridarė daug ža
los. Centro organai gali iš gaunamų 
laiškų susidaryti vienokią nuomonę 
apie vienus ar kitus asmenis mūsų 
kolonijoje, bet mes čia vietoje tą 
patį reikalą matome visai kitokioje 
šviesoje. “Nėra namų be dūmų” — 
sako lietuviškas priežodis. Ginčų, ne- 
sugyvenimų ir pas mus pasitaiko. Pa
siginčijame, pasibarame ir vėl susi
taikome. Ko ko, bet pagalbos iš 
centro veikėjų ardyti mūsų tarpusa
vio sugyvenimui bei mūsų visuome
ninei veiklai nelaukiame. A. V.

PORTAGE 
LA PRAIRIE, MAN.

POVILUI LIAUKEVICIUI š. m. 
sausio 11 d. suėjo 70 m. amžiaus. 
Anksčiau jis turėjo didelį ūkį, tikrą 
dvarą, kurį pardavė ir su žmona per
sikėlė gyventi į Portage La Prairie 
miestelį. Sukaktuvininkas jau seno
kai gyvena Kanadoje ir aktvviai da
lyvauja visuomeniniame gyvenime, 
bendradarbiauja spaudoje, prenume
ruoja keletą laikraščių ir yra Lietu
vių Fondo įgaliotinis. Sveikiname 
mieląjį sukaktuvininką ir linkime ge
ros sveikatos bei ištvermės.

KALĖDŲ SENELIS mūsų mieste
lį aplankė labai iškilmingai — jį ly
dėjo 35 autovežimiai, išpuošti įvai
riom reklamom. Juokdariai linksmi
no žiūrovus visokiom įvairybėm ir 
mėtė vaikams saldainius. Į tolimes
nius miestelius Kalėdų senelis buvo 
nugabentas helikopteriu, kuris nusi
leisdavo paruoštoje aikštėje, išdalin
davo dovanas ir išskrisdavo tolyn į 
šiaurę, kaip sakoma, saldainių ga
minti. Kor.

Delhi - Tillsonburg
TRADICINĮ ŽIEMOS BALIŲ sau

sio 25, šeštadienį, rengia vietos šau
liai. Kadangi dabar laisvesnis laikas 
tabako augintojams, rengėjai tikisi 
gausaus dalyvavimo, žiūr. skelbimą.

Visuomet saugiau jausitės su

Dirbtiniais dantimis
Nesibaiminkite dėl dirbtinių dantų įlyižio- 
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

ASTRONAUTŲ AMERIKIEČIŲ 
SKRYDŽIUI į mėnulio orbitą talki
no tūkstančiai žmonių. Jų tarpe bu
vo ir lietuvių. Iki šiol turimomis 
žiniomis, prie astronautų maisto pa
ruošimo savo išradimu prisidėjo J. 
Alikonis, o kapitonas laivo, kuris iš
traukė astronautų erdvėlaivį iš Ra
miojo vandenyno, buvo Alfredas Ba- 
tutis. Jo biografiją paskelbs J. Ka
počiaus leidžiamoji lietuvių enciklo
pedija anglų kalba.

PROF. IGNUI KONČIUI ir jo me
džio drožiniams beveik visą savo tre
čiąją dalį paskyrė Waterbury, Conn., 
leidžiamas laikraštis “The Sunday 
Republican”. Išsamų ir gausiai iliust
ruotą reportažą apie prof. I. Kon
čiaus gyvenimą, mokslinius darbus 
ir polinkius į meną paruošė John P. 
Conway.

“LAISVĖS VARPO” lietuviška ra
dijo valanda Bostone 1968 m. gruo
džio 29 d. davė paskutinę laidą. Jau 
anksčiau radijo stotis buvo prane
šusi, kad nuo Naujų Metų dienos ji 
netransliuos programų svetimomis 
kalbomis. Kitos stoties prieinama 
kaina ir pakankamai patogiu laiku 
nepavyko surasti. Programos vedėjas 
vilnietis Petras Viščinis, buvęs “Lais
vės Varpo” pranešėju 15 metų, siū
lė pusvalandį kitoje stotyje, kur jis 
turi iš Jono Romano perimtą lietu
vių radijo valandą, bet “Laisvės Var
po” nariai šio pasiūlymo nepriėmė.

PASIKALBĖJIMĄ SU VYSK. V. 
BRIZGIU apie Lietuvių kankinių 
koplyčią Romoje paskelbė “Draugas” 
sausio 9 d. Prieš Kalėdų šventes 
vysk. V. Brizgys su dail. prof. V. 
Jonynu Vatikano vadovybei įteikė 
koplyčios vidaus įrengimo detalizuo 
tą modelį. Altoriaus sieną puoš Auš 
ros Vartų Marijos paveikslo tiksli 
kopija, grindis — lietuviškų raštų 
vainikas ir kryžius, lubas — barel
jefinės lietuviškų kryžių juostos. Ša
lutinėse sienose lankytojai matys 
Mindaugo krikštą, šv. Kazimierą, Vy 
tautą ir Jogailą, kankinį šv. Juozapą 
Kuncevičių, vyskupus BoriseviČių, 
Reinį, Matulionį, Ramanauską, Sibi 
ro maldaknygę, Kražių bažnyčią, Vy
tauto laikų senųjų Lietuvos bažnyčių 
vaizdų montažą, nišoje — bronzinę 
Rūointojėlio statulą. Koplyčiai užda
ryti prof. V. Jonynas sukurs lietuviš 
kais motyvais papuoštas grotas su 
Vyčiu ir įrašu “Lituania”. Pro jas 
bus galima matyti visą koplyčios vi
dų. Paklaustas, ar yra vilties, kad 
greitai bus paskirtas naujas lietuvis 
vyskupas, vysk. V. Brizgys atsakė: 
“Aš pats tos vilties niekad nebuvau 
praradęs. Kad ilgokai palaukėme, tai 
priežastis buvo ne Apaštalų Sosto 
nepalankumas tam reikalui, o netak 
tas būrelio mūsų žmonių, kurie, nie
kindami atskirus asmenis, nesuprato, 
kad tuomi ši reikalą stabdo ir Apaš 
talų Sosto sluoksniuose kenkia visų 
lietuvių iki šiol ten buvusiam ge
ram vardui.” Apie išeivių kunigų 
padėties pakeitimus vysk. V. Brizgys 
pareiškė: “šis klausimas aiškus jau 
keleri metai. Kas nori, gali darbuo 
tis neisijungdamas formaliai — ne- 
įsikardinuodamas į svetimų kraštų 
diecezijas. Kas nori įsijungti ir su
randa vyskupą, sutinkantį jį priimti į 
savo dieceziją, tas gali įsikardinuo- 
ti su sąlyga, kad, Lietuvoje pasikei
tus Bažnyčios būklei, kunigas yra 
laisvas grįžti atgal j Lietuvą, jeigu 
to meto Lietuvos kuris vyskupas jį 
priims.”

Argentina
NAUJUOSIUS METUS Buenos Ai- 

res lietuviai sutiko A. L. Centre, kur 
apie 100 vakaro dalyvių sveikino ALC 
pirm. J. Mičiūdas. Jie buvo supažin
dinti su svečiais iš JAV — buvusiu 
ALTos pirm. inž. Antanu J. Rudžiu 
ir jo žmona Marija. Kalėdų šventes 
ir Naujuosius Metus Antanas ir Ma

WINNIPEG, MAN.
ATVYKO Iš LIETUVOS. Kalėdų 

senelis buvo ypač geras Mečiui Sa- 
rauskui: Kūčių dieną lėktuvu iš 
Maskvos atskrido jo žmona su sūnu
mi, su kuriais buvo išsiskyręs karo 
metu 1944 m. Tuo džiaugiasi ir visi 
Manitobos lietuviai.

BENDRUOMENĖS SUSIRINKI- 
MAS. 1969 m. sausio 5 d. įvyko KLB 
Winnipeg© apylinkės susirinkimas. 
Ir šį kartą dalyvių skaičius nebuvo 
gausus, nors buvo kviesti laiškais. 
Karta vysk. V. Brizgys yra pasakęs: 
“Reikia pasiginčyti, bet reikia ir su
sitarti.” Taip buvo ir šiame susirin
kime — pasiginčyta ir susitarta, be 
to, išrinkta nauja valdyba, kurion įėjo 
ir dvi jaunos, veiklios lietuvaitės — 
Danguolė Januškaitė ir Hilda Bar- 
kauskaitė. Kiti trys nariai — gerai 
žinomi vietos veikėjai. — Ginčų su
kėlė mano korespondencija “TŽ” 
1968 m. gruodžio 5 d. numeryje. Ten 
pasakyta: “Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo penkiasdešimtoji su
kaktis buvo paminėta visose lietuvių 
kolonijose. Kaikurios kolonijos dar 
paminėjo ir kariuomenės penkias
dešimtmetį lapkričio mėnesį. Deja, 
mūs'i Bendruomenės valdyba abiem 
atvejais liko pasyvi.” Reiškia, nepa
minėjo Vasario 16. Tikrumoje ji bu
vo paminėta — šventę surengė Bend
ruomenė. Apylinkės pirm. p. Mali
nauskas reikalavo tai atitaisyti. Tu
riu pareikšti, kad mano koresponden- 
c ja “TŽ” redakcijos buvo sutrum
pinta. Turėjo būti: “karių-savanorių 
(abiejų) atveju buvo pasyvi”. Ar tas 
netikslumas įvyko dėl mano ar dėl 

rija Rudžiai su dukra Rože ir sū
num Morkum praleido Argentinoje, 
viešėdami pramonininko inž. Jono 
Čekanausko šeimoje ir lankydami ki
tus Buenos Aires lietuvius. Jie taip 
gi aplankė Aušros Vartų parapiją, 
“Laiko” spaustuvę ir “Argentinos 
Lietuvių Balso” leidyklą.

ARGENTINOS TĖVŲ MARIJONŲ 
suvažiavimas įvyko Avellanedoje, 
Buenos Aires priemiestyje. Posė
džiams vadovavo Rosario namo vy
resnysis kun. Ant. Švedas, talkinamas 
kun. Aug. Steigvilos, sekretoriavo 
kun. J. Petraitis. Pagrindinės temos 
buvo šios vienuolijos suvažiavimas 
Čikagoje š.m. vasario pabaigoje, ma
rijonų veikla Argentinoje, intensy
vesnis darbas su lietuviškuoju jauni
mu. Be jau minėtų posėdžių vado
vų, suvažiavime dalyvavo kun. J. 
Margis, kun. A. Lubickas, kun. V. 
Šimanskis, kun. M. Jodka ir P. Gu- 
delevičius.

KALĖDŲ EGLUTĖS PROGRAMĄ 
A. L. Centro sporto aikštėje Bue
nos Aires atliko Veronikos Žukaitės 
vadovaujamas mažųjų ansamblis “Pa
partynas”, pašokęs tautinių šokių ir 
padainavęs lietuviškų dainų. Progra
mos atlikėjus ir visus mažuosius da
lyvius apdovanojo Kalėdų senelis 
(Alf. Karosevičius). Vaišes peranks- 
ti nutraukė nekviesti svečiai — aikš
tę užplūdę vasarvidžio uodai.

KUN. J. PETRAITIS, Avellanedos 
Aušros Vartų lietuvių parapijos kle
bonas, dalyvavo tarptautiniame kata
likų sąjūdžio “Focolare” kongrese 
Kordoboje.

VIKTORAS LIAUDA, po II D. ka
ro atvykęs Argentinon, įsikūrė Bue
nos Aires provincijos sostinėje La 
Platoje. Policijos orkestre jis groja 
saksofonu ir eina vertėjo pareigas La 
Plata tribunole, kur jam tenka var
toti šešias išmoktas kalbas.

Britanija
KUN. S. MATULIS, pastoraciniais 

reikalais iš Nottingham važiavęs į 
Coventry, buvo sunkiai sužeistas au
tomobilio nelaimėje — užkliudė pra
važiuojantis sunkvežimis. Sąmonę 
atgavo tik po 30 valandų ligoninė
je. Nelaimė įvyko 1968 m. gruodžio 
21 d.

Vokietija
A. A. JONAS ŠILEIKIS mirė 1968 

m. gruodžio 31 d. Augsburge.
KALĖDŲ EGLUTE Vasario 16 

gimnazijoj plačiai aprašė laikraščiai 
“Weinheimer Nachrichten”, “Lam- 
pertheimer Zeitung” ir “Mannheimer 
Morgen”. Programą atliko mokiniai, 
suvaidinę mokytojos E. Tamošaitie
nės parašytą ir paruoštą kalėdinę tri
logiją “šviesa tamsoje”, mokytojo K. 
Motgabio vadovaujamas choras, pa
giedojęs kalėdinių giesmių vokiškai, 
angliškai ir lietuviškai. Pagrindini 
žodi, primindamas Lietuvos nepri
klausomybės penkiasdešimtmetį, tarė 
mokytojas Fr. Skėrys. VLB krašto 
valdybos pirm. J. K. Valiūnas įteikė 
tradicinę lietuvių sargybos kuopų fi
nansinę auką gimnazijai. Kalbas pa
sakė svečių vardu du vokiečių kata
likų ir evangelikų kunigai. Visiems 
vakaro dalyviams padėkojo gimnazi
jos direktorius V. Natkevičius. Kalė
dų senelis išdalino maišą dovanų.

KŪČIAS VIENGUNGIAMS Ham
burge suorganizavo savo patalpose 
kun. V. šarka. Maisto ruoša rūpinosi 
moterys, eglutės puošimu — vyrai.

IŠ SOVIETŲ OKUP. LIETUVOS į 
V. Vokietiją atvyko ir čia apsigyveno 
Wolfas, Genė, Rogė, Edmondas ir 
Račkauskai su sūnumi Egidijumi.

ROMOJE KUNIGU ĮŠVENTINTAS 
salezietis H. J. Šulcas aplankys Ham
burgo, Neustadto, Hannoverio. Le- 
benstedto, Luebecko, Vechtos, Osna- 
bruecko, Bad Zwishenahno, Biefeldo 
lietuvių kolonijas ir atlaikys primi
cijų Mišias.

redakcijos klaidos, nesu tikras, nes 
neturiu nuorašo. Kaip ten bebūtų, p. 
pirmininką atsiprašau, jei ir ne mano 
klaidą buvo. Dar buvo aiškinamasi 
dėl salės kariuomenės šventės minė
jimui. Visą reikalą išdėstė Vincas Ja
nuška. — Buvusio susirinkimo proto
kole pažymėta, kad Tautos Fondo įga
liotinis P. Liaukevičius “prievartavo” 
tautiečius aukoti Tautos Fondui. 
Šiuo klausimu reikalingi ilgesni ko
mentarai, bet manau, kad juos duos 
arčiau TF stovį asmenys. Buvusiame 
Bendruomenės susirinkime aš mė
ginau nušviesti Tautos Fondo reika
lingumą. Deja, buvau palaikytas 
“prievartautoju” ir net protokole 
taip atžymėtas. Pas mus Winnipegc 
prieš TF veikia kažkokia juoda ran
ka. nes vieni buvo žadėję įstoti na
riais iki N. Metų, bet vėliau atsisakė. 
Turiu padėkoti Mykolui Januškai ir 
Vincui Januškai už talką TF darbe. 
Laimingų naujų metų Fondo nariams 
bei rėmėjams. P. Liaukevičius

Red. pastaba. Ne tik Winnipege, 
bet ir kitur maišomi du visai skir
tingi fondai: Tautos Fondas ir Ka
nados Lietuvių Fondas. Pirmasis yra 
VLIKo žinioje ir telkia lėšas bėga
miesiems Lietuvos laisvinimo reika
lams, antrasis (K. Lietuvių Fondas) 
yra atskira institucija, telkianti ka
pitalą būsimai laisvajai Lietuvai, o 
to kapitalo nuošimčius skiria kultū
riniams Kanados lietuvių reikalams. 
Mūsų žinicmiis, P. Liaukevičius yra 
Kanados Lietuvių Fondo įgailotinis, 
o ne Tautos Fondo.



Tautybės Sovietų Sąjungoje
Naujas veikalas, kuriame šalia kitų tautybių minimi ir baltiečiai

Knygų apie Sov. Sąjungą iš
leista ir išleidžiama daugiau, ne
gu reikia. Jas rašo simpatikai ir 
priešai, specialistai ir mėgėjai, 
daug ar ir visai menkai nusima
ną. Matyt, paklausa yra, ir ją 
tenkina kiekvienas, kaip išma
no. Ir visdėlto įdomu pastebėti, 
kad gausioje ir įvairioje sovie- 
tikoje dar esama nepakankamai 
nušviestų klausimų, kuriuos ga
lima tiesiog vadinti dirvonuo
jančiais laukais. Toks yra ir tau
tinis klausimas.

Prosovietiniai autoriai niekad 
perdaug galvos sau nekvaršino. 
Patenkinti žodžio dialektika, jie 
tarėsi viską išsprendę dviem ne
sudėtingais šūkiais: vienoje pu
sėje — “buržuazinio nacionaliz
mo” pragaras, kitoje — sovie
tinės “tautybių politikos” dan
gus. Beje, ilgą'laiką toji politi
ka vadinosi stalininė, dabar — 
tik lenininė.

Kitoji pusė, nors ir nesutiko 
su pažiūra, kad iš suvulgarinto
jo marksizmo paskolintasis “kla
sių kovos” visraktis tinka visoms 
durims, labai dažnai nesidomė
jo tautiniu klausimu, nes jį lai
kė kažkokia atgyvena. Anttauti- 
nių ir kosmopolitinių svajonių 
atitrūkimas nuo gyvenimo tikrcn 
vės buvo toji priežastis, kuri po
kario metais ypatingai kliudė su
prasti tautinio klausimo svarbą 
ir norą jį giliau panagrinėti.

Tačiau' gyvenimiškos proble
mos neišsprendžiamos nei šū
kiais, nei nutylėjimais, štai ko
dėl tiek sovietinėje orbitoje, 
tiek už jos ribų pastaruoju laiku 
pastebimas naujas susidomėji
mas tautine problematika. Prieš 
porą metų “Voprosy Istorii” 
žurnale pradėtoji teorinė disku
sija, kas yra tauta, tebesitęsia ir 
savo gyvumu liudija, kad palies
tas opus klausimas. Iš kitos pu
sės, šitoji tema vis labiau pa-

REFORMUOJAMA ŠVIETIMO SISTEMAgų demesį. Daugėja straipsniai, 
knygos. Tautiniai dirvonai tam- K. K. PATALAVIČIUS
pa sovietologiniais plėšiniais.

Prie būdingų tos rūšies vei
kalų tenka priskirti ir šiemet 
Praeger leidyklos išleistąją kny
gą “Etninės mažumos Sovietų 
Sąjungoje”. Knygos turinį suda
ro simpoziumas, kurį 1965 metų 
rudenį suorganizavo Rytų Euro
pos žydiškųjų studijų institutas 
prie Brandeis universiteto (Wal
tham, Mass.). Knygą suredagavo 
instituto vedėjas prof. E. Gold
hagen. Tai pirmas tomas iš nau
jai pradedamos to paties insti
tuto raštų serijos.

Po įžanginio redaktoriaus 
straipsnio seka trys studijos, ku
riose mėginama apžvelgti sovie
tinę tautybių politiką atskirais 
požiūriais. Prof. John A. Arm
strong iškelia sunkumus kieky
biškai nustatyti tautybių lygina
mąjį svorį, neišleidžiant iš akių 
kokybinių skirtumų. Ypač įd(> 
mus jo pasiūlytas tautybės “so
cialinio mobilizuotumo” matas, 
kurio pagalba būtų galima nu
statyti visuomeninės kaitos ap
imtį. Lygiai įdomus bandymas 
surasti būdus, kaip nustatyti so
vietinės politikos tikslus ir tak
tiką bei rusinimo laipsnį. Auto
rius reiškia nuomonę, kad Bal
tijos valstybių padėtis esanti 
strategiškai labai svarbi, ir to
dėl sovietai tvirtai nusistatę lai- 
kvti jas savo priežiūroje. Tuo 
tikslu šiuose kraštuose stiprina
mas rusiškasis gyventojų gaiva
las ir laikoma daug kariuome

Pr. Boltuonis Liaudies šokis Medžio šaknų skulptūra 
Autoriaus kūrinių paroda Toronte — vasario 8 d. ”TZ" spaudos 
baliaus metu

nės. Palyginti žemas vietinių 
santykis partijoje taip pat rodo 
sovietinio režimo nepasitikėjimą 
baltiečiais" (22 psl.).

Vienas rimčiausių knygos 
straipsnių yra Niujorko univer
siteto lektoriaus ekonomisto 
Vsevolodo Holubnychy bandy
mas sovietinės ekonomikos ir 
statistikos duomenų šviesoje pa 
tikrinti atskirų respublikų ūki
nius santykius. Jis prieina išva
dą, kad ūkiniai ištekliai nelygiai 
paskirstomi ir tarpas tarp Rusi
jos ir nerusiškųjų respublikų 
auga pirmosios naudai. Lenino 
raginimas pasiekti bendrą pra
moninio išvystymo lygį iki šiol 
neįgyvendintas (72 psl.). Auto
rius duoda daug lentelių ir 
smulkiai nurodo panaudotus šal
tinius. Nėra abejonės, kad spe
cialistams šis straipsnis gali duo
ti daug naudingų akstinų.

Kalbininkas Jacob Ornstein 
nagrinėja sovietų kalbinę poli
tiką, jos pastovius ir kintančius 
bruožus. Šalia istorinės apžval
gos, autorius įžvalgiai išnarsto 
sudėtingą rusinimo mechaniz
mą, kurio galutinis tikslas — 
tautų sulydymas, šiame sąryšy
je autorius sovietams primena 
Anglijos kolonijinę patirtį In
dijoje, kur anglų išauklėtas eli
tas ilgainiui išvystė savąją kul
tūrą ir padėjo atsiskirti nuo im
perijos (143 psl.).

Likusieji 8 straipsniai skirti 
atskiroms tautybėms: ukrainie
čiams, armėnams, baltiečiams, 
gudams, Vidurio Azijos tautoms 
ir žydams.

Tautiškumo apraiškas sovieti- 
namose Baltijos valstybėse nag
rinėja Jaan Pennar, sprendžiant 
iš pavardės — estas, “SSSR ty
rimo instituto amerikietis pata-
RAŠO IŠ MADRIDO

Ispanijoje bus greit išleistas 
naujas švietimo įstatymas. Ne
seniai naujasis Ispanijos švieti
mo ministeris sr. Villar Palasi 
per televiziją pranešė, kad “di
džiausias turtas, kurį galima pa
likti ateinančioms kartoms, yra, 
be abejonės, mokslinė ir huma
nistinė kultūra”. Ispanija sten
giasi pasivyti švietimo srityje 
pačius pažangiausius pasaulio 
kraštus. Toliau sr. Villar Palasi 
tęsė: “Pačios švietimo ministe
rijos sandara bus pertvarkyta, 
ją suprastinant ir panaikinant 
bėtkokį biurokratizmo šešėlį. 
Antra, — kalbėjo ministeris, — 
mūsų augštosios ir techninės 
mokyklos yra perpidytos studen
tais ir studentėmis. Noriu pa
sakyti, kad perdidelis studentų 
skaičius kenkia ir taip neper- 
stipriam jų išsilavinimui. Tai pa
stebime ypač šiais neramiais stu
dentų laikais. Šia prasme mūsų 
universitetai ir augštosios mo
kyklos turi būti iš šaknų pa
keisti. Antrame ekonominio mū
sų augimo plane numatyta pa
grindinai persvarstyti mūsų auk
lėjimo ir mokymo sistemą bei 
santvarką. Šia proga švietimo 
ministerija mano paruošti nau
ją auklėjimo ir mokymo bei 
švietimo įstatymą. Pagal naują 
tvarką, profesinių mokyklų stu
dentai bus Įgalinti lengvai pa
tekti į gimnazijas ar net ir į uni
versitetus be dideliu sunkumu, 4 * ' 

rėjas”. Autorius galbūt perma- 
žai atkreipė dėmesį į prof. Arm
strongo labai teisingą pastabą, 
kad Baltijos valstybės savo tar
pe gana stipriai skiriasi daugeliu 
požiūrių. Todėl kiekvienas mė
ginimas viename straipsnyje 
viską apžvelgti ir teisingai atsei
kėti, bent tuo tarpu, atrodo ne
įmanomas. Tai įrodo ir šis 
straipsnis. Matyt, kad estiškieji 
reikalai autoriui geriau pažįsta
mi ir jie pilniau pavaizduoti. Ki
tas klausimas, kiek jie būdin
gi visai trijulei ir kiek gali būti 
bendro palyginimo pagrindu. 
Cituodamas vilkinę Eltą, auto
rius mato būtiną reikalą pažy
mėti, jog tai lietuviškas emigre 
šaltinis, bet šito abejotino prie
skonio epiteto išvengia minėda
mas toje pačioje Niujorko pa
dangėje leidžiamą estų emigran
tų laikraštį (216-217 psl.). Tai, 
žinoma, smulkmenėlė. Aplamai, 
šio straipsnio buvimas leidiny
je laikytinas nuopelnu ir auto
riui, ir redaktoriui.

Šių eilučių tikslas — ne re
cenzija, tik atkreipimas skaitan
čiosios visuomenės dėmesio į 
vertingą veikalą, kuris neseniai 
pasirodė knygų rinkoje ir turi 
nemažai kruopščiai surinktos ir 
išnagrinėtos naujausios medžia
gos reikšmingu tautiniu klausi
mu. Beje, knygos pavadinimo 
negalima laikyti vykusiu. Nors 
kaikurios tautinės respublikos ir 
nėra daugiamilijoninės, bet vis
dėlto savo ribose vietinio tauti
nio elemento tikrai negalima lai
kyti “etninėmis mažumomis”.

ETHNIC MINORITIES IN THE 
SOVIET UNION. Ed. by Erich 
Goldhagen. New York 1968, 315 
psl. Fredrick A. Praeger.

C. Kaganas

ir priešingai. Tai atidarys lais
vas duris studentams, vyrams 
ir merginoms, tapti gerais įvai
rių profesijų technikais, ypač 
kai reikia augštojo išsilavini
mo.” Be to/ ministeris pareiškė, 
kad pagal naująjį įstatymą 3-jų 
metu vaikai jau pradės eiti į 
pradžios mokyklą, kurioje turės 
išbūti net 9 metus, o vėliau, jau 
būdami 12 metų, pradės moky
tis gimnazijoj iki imtinai III 
kurso su brandos egzaminais. Pa
kaks dvejų metų baigti gimnazi
jai ir pereiti į universitetą, ku
riame mokslas užtruks keletą 
metų, besiruošiant daktaro laips
niui ar ruošiantis kuriai nors 
specialybei. Koks bus reformuo
tas Ispanijos universitetas? Vi
sai neseniai tas pats ministeris 
sr. Villar Palasi tarėsi su spe
cialia profesorių ir studentų 
komisija dėl bendros bazės nau
jam Ispanijos universitetui. Aiš
ku, naujieji universiteto nuos
tatai bus patvirtinti balsavimu 
visos Ispanijos profesorių ir stu
dentų demokratišku būdu. Dar 
sunku atspėti kokie jie bus. Prie 
naujai įsteigtų (1968. 6. 6) Mad
rido, Barcelohos Bilbao pilnai 
autonominių universitetų bus 
įsteigta po vieną patronatą, o li
kusiuose Ispanijos universitetuo
se jie bus steigiami švietimo mi- 
nisterio sutikimu ir nuožiūra. 
Patronatų tikslas — žiūrėti, kad 
universitetai siektų savo tikslo.

Atsiųsta paminėti
Shakespeare in Litauen, Alfonsas 

šešplaukis. Atspaudas iš “Deutsche 
Shakespeare — Gesellschaft West 
Jahrbuch 1968.” Išleista Quelle u. 
Mever, Heidelberg, p. 193-206.

Pirmyn, Jaunime 58-68. Neperio
dinis Toronto moksleivių ateitininkų 
laikraštėlis, jubilėjinis nr. 1(28), 
1968 m. gruodžio 15 d.

Dr. Pranas Skardžius, LIETUVIŲ 
KALBOS KIRČIAVIMAS, 117 psl. 
kietuose viršeliuose, kaina $5. Či
kaga, 1968. Mecenatas — JAV Lietu
vių Fondas, leidėjas — Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas. 5620 So. Cla
remont Ave.. Chicago, Ill. 60636, 
USA.

šaltinis nr. 6(1271), 1968 m. gruo
dis. Sv. Kazimiero Sąjungos leidžia
mas religinės ir tautinės minties žur
nalas, 16, Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH. Britain.

Lituanus No. 3. Fall, 1967. šiame 
numeryje — Broniaus Vaškelio 
straipsnis apie dabartinę lietuvių dra
maturgiją, velionies Antano Škėmos 
vienaveiksmis vaidinimas “A Christ
mas Skit” ir Vilniuje gyvenančio Ka
zio Sajos tragikomedija “The Ora
tor”. žurnalo metinė prenumerata 
$5, atskiras nr. — $1.25. Užsisaky
dami ar užsakydami angliškai kal
bantiems bičiuliams, paremsite jau
nosios kartos intelektualų lietuvių 
tautai skirtą kultūrinį darbą. Adre
sas: Lituanus, P. O. Box 9318, Chi
cago, Ill., USA.

SOCIALISTINIS REALIZMAS. Re 
dagavo Domas Velička, lietuvių lite
ratūros lektorius. Čikaga, 1968 Lie
tuvos Laisvės Kovos Metai. 59 psl. 
minkštuose viršeliuose, kaina $2. 
Mecenatas — Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, leidėjas — 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636, USA.

Dail. Mikalojus Ivanauskas įteikia dabartinio JAV prezidento R. 
Niksono portretą 1965 m. Čikagoje. Portretas yra sukurtas degin- 
tinės tapybos technika paties įteikėjo. R. Niksonas išreiškė padėka

K. Barėno “Atsitiktiniai susitikimai”
PR. NAUJOKAITIS

“Atsitiktiniai susitikimai” — 
trečioji Kazimiero Barėno be
letristikos knyga. Tai keturioli
ka pasakojimų, autoriaus žo
džiais — apsakymų, perleistų 
per “Europos Lietuvio” atkar
pą, o dabar autoriaus lėšomis 
išleistų rinkiniu. Ankstesnėse 
novelių knygose K. Barėnas nu
keldavo skaitytoją į savo gim
tąjį kraštą, į Augštaitiją, į spal
vingus Gulbinus, Pavandenę. 
Trečiojoje knygoje vaizduoja
mas lietuvių gyvenimas svetur.

“Trys berlyniški brūkšniai” 
— trys pasakojimai apie pabė
gėlį lietuvį čepurną bombar
duojamo Berlyno fone. Tai 
trys atsitiktiniai susitikimai: su 
dviem enkavedistų talkininkais, 
pirmojo bolševikmečio metu 
žiaurai nuskriaudusiais Čepur- 
nos artimuosius gimines, su vo
kiečių kariuomenės dezertyru 
kapitonu Jaegeriu, vėliau pa
kartu, su Gestapo veikėju Gul
binuose, žiauriai tardžiusiu jo 
seserį, šiuose pasakojimuose au
toriui rūpi psichologiniai mo
mentai: baimės kompleksas, 
žmoniškumo prasiveržimas susi
tikus su asmeniniais priešais,. 
hamletiškas pasyvumas prieš 
keršto pareigą. Tas sugebėjimas 
giliau įžvelgti į žmogaus vidų 
“berlyniškus brūkšnius” pada
ro nesenstančius.

Kiti geriausi knygos “keturi 
brūkšniai” yra “Gedimino Griau- 
duvės istorijos”. Tai pasakoji
mai jauno invalido, vokiečių 
fronte netekusio kojos, draugo 
malone emigravusio į Angliją. 
Gilesnis įžvelgimas į žmogaus 
vidų, lyriniai momentai, vaizda
vimo nuosaikumas, draminė 
Įtampa, vedanti i kulminacini 
tašką, šiuos keturis apsakymus 
padaro išbaigtomis novelėmis. 
Prie novelės formą turinčių rei
kėtų skirti pasakojimus “Šaliū- 
nas”, “Atostogos”, Viešnia”.

K. Barėnas linkęs į humoris
tini vaizdavimo būdą, i lengvus 
šaržo brūkšnius. Jo žodyje sly
pi lengva šypsena, ironiškas 
žvilgsnis, šios knygos apsaky
muose gana dažnai veiksmas pi
nasi su dienos aktualija. Dėlto 
kaikurie pasakojimai, kaip “Pro
fesorius”, “Atsitiktiniai susitiki
mai”, “Plaučiai”, “Krikštynos” 
artimesni feljetonui, negu nove
lei. Aktualijai pasenus, ir pats 
kūrinys nustoja ryškesnio pa
trauklumo. Pavyzdžiu tokiam tei
gimui gali būti kad ir “Atsitik
tiniai susitikimai”.

K. Barėno pasakojimas plau
kia, pasakytume, dviem lini

MATAS KALINIUS

Po koncerto
Šiandieną grįžo ji daina nepažabota 
Šiandiena Lietuva pasruvo vėl kraujais 
Šiandiena aš grįžau į kambarį ribota 
Ir pakritau po vakaro sparnais

Malda nusidriekė lengvutės gelsvos lankos 
Piemens raliavimas viršūnėmis pušų 
Šiandiena paėmiau iš Dievo rankos 
Ir nevilti ir džiaugsmą pakastų sapnų 

Šiandieną sugrįžau daina nepažabota 
IŠ Lietuvos suklupusios no vakaro sparnais 
Šiandiena grįžo ji į kambarį ribotą 
Pasruvus ašaromis ir kraujais

BOL. MASIULIS

Tremty
Tyli žygiuota vėl... Nulinkus man galva pasidabruota, 
Gyvenimas dar vienas — lyg nušluotas.
Ar gimtą šalį pamatyt — bus Augščiausiojo valia, 
Ar žemės svetimos duobė — mano dalia?
Nėra pasauly amžinybės — viskas laiko upėn krinta,
Žali, geltoni lapai į juodus pakinta...
Ir mano dienos gelsta jau... Lemtinga valanda ateis.
Bet kur ir kaip, kada?------

Red. pastaba. Šio eilėraščio autorius yra Lietuvos valstybės 
darbuotojas a.a. B. Masiulis. Eilėraštį atsiuntė velionies žmona. 
Tai rodo, kad velionis ne tik domėjosi poezija, bet ir ją rašė.

jom, lyg dviem keliais. Pirmasis 
kelias — epinis blaivumas, vaiz
do ryškumas, akiračio platumas, 
žodžio taupumas, neperkrovi- 
mas. Antroji linija — detalių, 
smulkmenų ryškinimas, pakar
totinis išaiškinimas. Dažniausiai 
abi linijos viena kitą perpina, 
perkerta, paspalvina, papildo. 
Skaitančiajam susidaro įspūdis, 
kad ta antroji linija vietomis ga
lėtų būti sutrumpinta, apkarpy
ti. Tas apkarpymas apsaugotų 
kūrinį nuo bereikalingo ištęsi
mo. O tokio bereikalingo detalių 
pasikartojimo pasitaiko gana 
dažnai, pvz. “Bailyje”, “Atsitik
tiniuose susitikimuose”, “Vieš
nioje”, “Saladūno mirtyje”, 
“Profesoriuje”. Ta savybė — 
detalių pakartotinis ryškinimas 
— buvo pastebėtas ir ankstes
nėse K. Barėno knygose. Bet ne
galėtume to pavadinti stiliaus 
dorybe, tobulumu. Man rodos, 
nesuklysime sakydami, kad K. 
Barėno pasakojimų stiprybė yra 
tas blaivus, neperkrautas epiš- 
kumas. Tokiu stiliumi pradeda
mas beveik kiekvienas pasakoji
mas. Kaio pavvzdi, išrašome 
“Viešnios” pradžią:

Zakri s tijūnai man ne giminės, nei 
Stasys, nei Stasė, nei jų Stasiukas, 
o tie septyneri kaimynystėje pragy
venti metai dar malonūs ir dabar. 
Labai reti žmonės: su jais yra apie 
ką pakalbėti.

Septynerių metų kaimynystę nu
traukė bėgimas iš namų, ir paskui 
aštuonerius metus nesimatėme ir pa
laikėme ryši tik laiškais, visados, ro
dos, nuoširdžiais ir atvirais, kaip ir 
anoji bičiuliška kaimynystė.

Kai aš atsikėliau gyventi į Intri- 
ghamą, jie turėjo jau pirkę namus. 
Po aštuonerių metų malonu bus pa
simatyti ir pasikalbėti! Aš atvažiuo
ju, parašiau jiems, noriu pasimatyti. 
Jų laiškas man truputį sugadino nuo
taiką. Girdi, jei nori, tai atvažiuok... 
(88 psl.)

Visa knyga skaitoma lengvai, 
patraukia savo siužetais, o gi
lesniu žmogaus vidaus atsklei
dimu pasilieka ir ilgiau nepa
miršta, ypač išlieka tie kūriniai, 
kur autorius prabėgančius die
nos reiškinius sugeba nusviesti 
žmoniškumo, gilesnės idėjos ir 
prasmės šviesa.

Kazimieras Barėnas, ATSITIK
TINIAI SUSITIKIMAI. Auto 
riaus leidinys. Spaudė Nida 
Press. Londonas, 1968 m., 220 
psl., kaina $2.50. Gaunama pas 
autorių: K. Barėnas, 1 Ladbro- 
ke Gardens, London, W. 11., 
Great Britain.
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C KULTŪKIIVE JE VEIKLOJE
GRAFIKAS ROMAS VIESULAS 

Brooklyno mažėjuje surengtoje ap
žvalginėje parodoje “Amerikos gra
fikas du dešimtmečiai” laimėjo pre
miją už litografiją “Yonkers”. Jis 
taipgi priklausė vertintojų komisijai, 
kuri atrinko darbus ir skyrė premi
jas Filadelfijoje atidarytai Pensilva
nijos dailės akademijos 164-tajai pa
rodai. Ji truks iki kovo 2 d.

J. KARVELIS ČIKAGOJE išleido 
ilgo grojimo plokštelę “Antras lite
ratūros vakaras”, kurion įrašyti Ados 
Karvelytės, A. šešplaukio - Tyruolio, 
Gražinos Tulauskaitės-Babrauskienės, 
Anatolijaus Kairio ir Juzės Vaičiū
nienės pačių autorių skaitomi poe
zijos kūriniai.

V. VOKIETIJOS BALTIEČIŲ 
DRAUGIJOS žurnalas “Mitteilungen 
aus baltischem Leben” 1968 m. rug
sėjo laidoje pateikia Berlyne gyve
nančios poetės Aldonos Gustas poe
zijos rinktinės “Liebdichtexte” re
cenziją. Si 300 numeruotų egz. tira
žu išleista rinktinės poezijos 42 psl. 
bibliofilams skirta knyga, iliustruota 
šešiais dailininkų Wolfgang Joerg ir 
Erich Schoening linoleumo raižiniais, 
buvo išstayta Frankfurto knygų mu
gėje. Apie autorę rašoma, kad ji yra 
gimusi 1932 m. Lietuvoje, gyvenanti 
Berlyne ir nuo 1962 m. leidžianti 
poezijos rinkinius, kuriuos tuojau 
pat išgraibsto skaitytojai. Jos kūry
bai yra būdingas vaizdas, kuriamas 
klasikinių taisyklių nesuvaržytu rit
mu, laisvaisiais rimais. Pateiktame 
pavyzdyje lig šiol mums negirdėta 
Aldona prisimena kelią į mokyklą, 
varles tvenkinyje, obuolių spalvos de
besų žaismą padangėje. Su Lietuva ją 
sieja viena eilutė: “mes buvom duk
ros ir sūnūs iš Lenkijos ir Lietu
vos ...”

PAULIUS RŪTENIS, dramos akto
rius ir operos dainininkas, Melbur
no Lietuvių Namuose, Australijoje, 
surengė originalų dainos ir literatū
ros rečitali. Programon jis buvo 
įtraukęs St. Santvaro libreto J. Gai
delio operai “Dana” prologą, B. Sruo
gos dramos “Kazimieras Sapiega” 
monologą, J. Švaisto romano “Jo su
žadėtinė” ištrauką. Bem. Brazdžionio 
poemą “Vaidila Valiūnas”, Putino 
“Somnambulą”, “Vivos plango”, VI. 
Prosčiūnaitės “Penkis eskizus”, A. 
Nykos-Nyliūno, L. Sutemos eilėraš
čius ir K. Borutos “Baltaragio ma
lūno” ištrauką. Muzikinei ’ daliai at
stovavo V. Jakubėno, J. Tallat-Kelp- 
šos, B. Zabielos dainų įtarpai. P. Rū
teniui talkino H. Kaladė ir J. Balčiū
nas garso ir šviesos efektais. Aust
ralijos lietuviai P. Rūtenį vadina ke
liaujančiu vaidila, nes jis, dirbdamas 
australų operos teatre, yra aplankęs 
visas lietuvių kolonijas, pasinaudoda
mas teatro gastrolėmis. Aktoriaus ir 
dainininko kelią P. Rūtenis yra pra
dėjęs velionies V. Dineikos Kauno 
dramos teatre pastatytoj operetėj 
“Mažasis rūmų koncertas”. Vokiečių 
okupacijos metais Kaune jis studi
javo dainavimą ir lankė dramos stu
diją.

“BANTAM BOOKS” LEIDYKLA 
Kanadoje ir JAV išleido Charles 
Haywood paruoštą ir redaguotą kny
gą “Folk Songs of the World”. Tarp 
119 valstybių dainų šiame leidinyje 
yra gaidos ir angliškas vertimas lie
tuvių dainos “Kol jaunas nevedęs 
buvau”. Knygos bibliografiniame 
skyriuje minimi keli lietuviškų dai
nų rinkiniai.

LIETUVIŲ DAILŪS INSTITUTAS 
auksiniam Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo jubilėjui atžymėti š. 
m. vasario 15-23 d.d. Čiurlionio Ga
lerijoje, Čikagoje, rengia sukaktuvi
nę dailės parodą. Numatomi išsta
tyti gyvųjų ir mirusiųjų narių dar
bai, atlikti visokiose medžiagose bei 
technikose.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” redakci 
ja paskelbė straipsnio konkursą te
ma “Tolerancija ir ištikimybė prin
cipams, kryžiuojantis pažiūroms ir 
nuomonėms”. Premijos bus skiria
mos suaugusiems ir atskirai jauni
mui (iki 20 m. amžiaus). Rašinių 
vertinimo komisijon pakviesti: Ana
tolijus Kairys, pirm.. Dalia Tallat- 
Kelpšaitė, sekr., kun. Povilas Dilys, 
Vytautas Germanas ir Regina Rasla- 
vičienė. Iki sausio 14 d. dar nebuvo 
gautas nė vienas rašinys. Konkurso 
terminas — vasario 1 d. (pašto ant
spaudo data).

PLOKŠTELĘ “VIRGILIJUS NO
REIKA” išleido “Krivūlė” Monrea
lyje. RCA pagamintoje ilgo grojimo 
plokštelėje yra 16 Vilniaus operos 
sol. V. Noreikos įdainuotų vakarie
čių klasikų ir lietuvių kompozitorių 
kūrinių, jų tarpe V. Klovos “Ganyk
lų dainos”, P. Olekos “Pjovė lan
koj”, prof. B. Dvariono “žvaigždu
tė”, A. Vanagaičio “Stasys”, L. Den- 
za “Funiculi-funicula”. plokštelės 
leidėjai taipgi mini J. S. Bacho “Avė 
Maria”, kuri sukelia abejonių ir ne
aiškumų. Atrodo, čia turima galvoje 
arba Charles Gounod “Ave Maria”, 
kurios akompanimentui jis buvo pa
naudojęs J. S. Bacho preliudą, arba 
V. Noreikos koncertuose girdėta F. 
Schuberto “Avė Maria”. Meninę 
plokštelės vertę sustiprina profesinio 
lygio palyda: ansamblio “Lietuva”bir
bynių kvintetas, Sauliaus Sondeckio 
vadovaujamas kamerinis filharmo
nijos orkestras, Vilniaus K. K. Čiur
lionio vidurinės meno mokyklos cho
ras ir Vilniaus radijo bei televizijos 
orkestras. Plokštelę galima gauti pas 
platintojus ar leidėjams atsiuntus 
$5.55 šiuo adresu: “Krivūlė”, 5260 
10th Ave., Montreal 408, Que., Ca
nada..

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS 

1938-38 m. grafikos darbų paroda 
atidaryta Vilniaus dailės parodų rū
muose. Tarp išstatytų kūrinių — 
iliustracijos liaudies pasakoms “Gul
bė karaliaus pati”, “Marti iš jaujos”. 
V. Petravičius yra išeivis dailinin
kas, gyvenąs Čikagoje.

RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS, 
kauniečio dramaturgo, pjesę “Jeigu 
pasibels” Gorkio mieste pastatė M. 
Gorkio akademinis dramos teatras. 
Šią pjesę taipgi repetuoja rusų dra
mos teatras Jakutijoje.

PROF. DR. ALEKSANDRAS ČY 
RAS, Kauno politechnikos instituto 
Vilniaus skyriaus prorektorius, laimė
jo sovietų akademiko B. Galiorkino 
vardo premiją už darbų ciklą “Tamp
rių plastinių sistemų skaičiavimas, 
taikant matematinio programavimo 
metodus”, kurie 1965-67 m. buvo pa
skelbti vietinėje ir užsienio moksli
nėje spaudoje. Šią premiją už ge
riausius mokslinio tyrimo darbus sta
tybinės mechanikos srityje kas ket- 
veri metai skiria sovietų statybos 
pramonės mokslinė - techninė drau
gija.

VACIUI REIMERIUI, “Literatūros 
ir Meno” vyr. redaktoriui, paskirta 
buvusio Indijos premjero J. Nehru 
vardo premija už eilėraščių ciklą apie 
Indiją. Draugystės premijas sovietų 
rašytojams skiria Maskvoje sudary
tas komitetas, kurio garbės pirminin
kas yra premjeras A. Kosyginas. Be 
V. Keimerio, šiemet premijomis bu 
vo atžymėti penki sovietų rašytojai.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
dviejų dalių dramos-poemos “Min
daugas” premjera įvyko Vilniaus 
dramos teatre. Spektaklį režisavo H. 
Vancevičius, apipavidalino dail. F. 
Navickas, muziką sukūrė kompoz. E. 
Balsys. Pagrindinius vaidmenis atlie
ka: Mindaugo — R. Adomaitis, Juo
dojo metraštininko — S. Jukna, Bal
tojo metraštininko — A. Zigmanta- 
vičius, Onos — L. Kupstaitė. Apie 
veikalo turinį rež. H. Vancevičius pa
sakoja: “Mindaugo asmenybei, kokią 
siūlo autorius, atskleisti reikia ne
paprastai gero aktorinio meistrišku
mo... Kaip paradyti Mindaugą — ne 
tik valdovą, bet ir žmogų, ne tik isto
rinę asmenybę, bet ir dvasinius jo 
lūžius...”

MARIAUS KATILIŠKIO “Kaimiš
ką detalę” iš knygos “Šventadienis 
už miesto” 1968. XI. 23 laidoj 
persispaudė rašytojų ir kitų meni
ninkų savaitraštis “Literatūra ir Me
nas”. Apie autorių redakcija rašo: 
“Marius Katiliškis gimė 1915 m. 
rugsėjo mėn. 15 d. Gruzdžiuose. Mo
kėsi Žagarėje, bet vidurinio moks
lo nebaigė; mėgino tęsti studijas po 
karo Vokietijoje. Lietuvoje dirbo 
kaimo bibliotekoje, o taip pat fizinį 
darbą. Per II pasaulinį karą atsi
dūrė emigracijoje. Gyvena JAV, ne
toli Čikagos esančiame Lemonte. 
Dirba fabrike. Pirmą apsakymą pa
skelbęs 193? m., po to spausdinosi 
Lietuvos periodikoje. Iš tų apsaky
mų buvo sudaręs rinkinį “Seno ka
reivio grįžimas”, kurio rankraštis žu
vo per karą ...” Toliau minimos M. 
Katiliškio išeivijoje išleistos knygos, 
skaitytojui pateikiama jo tikroji pa
vardė — Albinas Vaitkus, primena
ma, kad slapyvardžiui yra pasirink
tas prie Žagarės buvusio kaimo pa
vadinimas.

SOFIJA KANOPKAITĖ, biochemi
jos instiuto mikroorganizmų bioche
mijos skyriaus vedėja, eksperimenti
nės ir klinikinės medicinos moksli
nio tyrimo instituto taryboje sėkmin
gai apgynė biologijos mokslų doktora
to disertaciją “Kobalminų biosinte
zės ir funkcijos tyrimai”. Ji yra pir
moji biologijos mokslų daktarė Lie
tuvoje.

FIZIKINIŲ - TECHNINIŲ ENER
GETIKOS PROBLEMŲ instituto 
mokslininkai Kaune išleido dvi kny
gas. Mokslų Akademijos viceprez. A. 
Žukausko ir laboratorijų vadovų V. 
Makarevičiaus, A. Slančiausko mo
nografija “Vamzdžių pluoštų šilumos 
atidavimas skersiniame skysčio srau
te” apibendrina per pastaruosius 12 
metų institute atliktus šilumos mai
nų tyrimus, Mokslų Akademijos na- 
rio-korespondento, adaptyvių siste
mų laboratorijos vadovo A. Nemu- 
ros “Ištempimo proceso valdymas” 
nagrinėja sluogsnos ištempimo dina
mikos eigą.

LENGVOSIOS MUZIKOS REPER
TUARĄ papildė 14-kos kompozito
rių nauji kūriniai. Geriausio įverti 
nimo susilaukė B. Gorbulskio “Šiau
rės atradimas”, T. Makačino “žvaigž
džių šviesa” ir V. Telksnio “Kada 
mirties nėra”. Pirmom dviem kom
pozicijom panaudotas V. Bložės teks
tas, trečiajai — P. Gaulės.

STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS 
INSTITUTO mokslinė sekretorė Al- 
gė Jankevičienė paruošė spaudai gau
siai iliustruotą knygą apie lietuviš
kąją gotiką “Gotikos ansamblis”, šį 
architektės veikalą 1969 m. pradžio
je išleis <cVaga”.

VIRGILIJUS NOREIKA su grupe 
dainininkų, instrumentalistų, aktorių, 
dailininkų ir rašytojų dalyvavo ša
kių rajone surengtose literatūros ir 
meno dienose, šakių kultūros namuo
se jis dainavo V. Klovos harmoni
zuotą lietuvių liaudies dainų siuitą 
“Ganyklų dainos”, atskirą rečitalį 
surengė Lenino kolchoze. Šias lite-/ 
ratūros ir meno dienas kompartija 
jau skiria Lenino gimtajam gimta
dieniui, nors jis bus tik 1970 metais.

V. Kst.



MANN MARTEL
REALTOR

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD—BLOOR, $15.000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu, įrengtas 
rūsys. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 įmokėti, 12 didelių kamba
rių, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis 
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos. 
Geros pajamos.
BERRY DR. RAJONE, 4 butai po 2 
miegamuosius; $25.000 įmokėti, 14 
metų senumo, 4 garažai, vandens 
alyvos šildymas. Pirma skola tik iš 
5% ir ilgam laikui.
WINDERMERE — BLOOR, 
18.000 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 {mokėti, 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-

NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva Šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų-, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7 000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-L30 ir 4.30-7 
Antr. 10 -1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 430 -7 
Penkt 10-1.30 ir 430-8 
Sešt 9-12

Moka:
už depozitus-5%
už šėrus -5^%

Sekm. 930-1 i
PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
GUEEN ST. W. — LANSDOWNE, skubus pardavimas. Mūrinis, 6 kam
bariai, moderni virtuvė, garažas ir geras privažiavimas. Įmokėti tik 

, apie $3-5.000 ir viena atvira skola 10-čiai metų. Galima tuoj užimti.
BLOOR — HIGH PARK. Gražus naujos statybos namas, 7 dideli kam
bariai, dvi atskiros prausyklos, moderni virtuvė, gražus ir augštas rū
sys, platus įvažiavimas, garažas. Graži, rami vieta, arti parko ir pože
minio. įmokėti apie $8-10.000.
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

AL G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
WESTONE $21.000 pilna kaina, pusiau atskiras plytų namas, 6 kamba
riai, užbaigtas pramogų kambarys, 12 metų senumo, privatus įvažiavi
mas, geras sklypas; įmokėti apie $5.000.
SUNNYSIDE GATVE, 11 kambarių didelis, atskiras plytų namas, la
bai geram stovyje, vandeniu apšildomas, 3 virtuvės, 2 prausyklos; įmo
kėti apie $15.000.
JANE — BLOOR GATVE, $32.000 pilna kaina, 7 gražūs kambariai per 
2 augštus, vandeniu apšildomas; privatus įvažiavimas; įmokėti apie 
$10.000.
DURIE GATVĖ, $5.000 įmokėti, atskiras vienaaugštis (bungalow), ge
ram stovyje, ant didelio sklypo, nauja apšildymo sistema, automobiliui 
privažiavimas.
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 Reol Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Gilaus liūdesio valandoje, mirus mylimam vyrui 

inž. EUGENIJUI BUBELIUI,
mielą kolegę STASE BUBELIENĘ, vaikučius ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Toronto Maironio mokyklos 

mokytojai

A t A
LEONUI TRIBINEVIČIUI staigiai mirus,

žmoną EMILIJĄ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

Bronius ir Ona Vilimai

TORONTO
TORONTO AKADEMIKŲ DRAU

GIJOS surengtą paskaitą tema “Niu
jorko ratelio patirtis ir lietuviškosios 
aplinkos kūrimas” sausio 18 d. skai
tė svečias iš Detroito S. šimoliūnas. 
Įvade sudaręs pesimistinę rudens 
nuotaiką, nes lietuvybė išeivijoje 
nykstanti greitu tempu, paskaitinin
kas (apie 30 metų amžiaus grupės 
žmogus) didžiausią pavojų matė savo 
kartos žmonėse, kartos, kuria atei
tyje kaip tik ir turės remtis lietu
vybės išlikimas išeivijoje. Siūlė ir re
ceptą: organizuoti studijų ratelius 
Niujorko pavyzdžiu, kur durys būtų 
atviros visiems lietuviams: patrio
tams ir komunistas iš šiapus ir “ana
pus”. Diskusijose paskaitininkas pa
aiškino, kad tokie studijų rateliai 
nėra “tikslas pats sau”, — jie gali 
apjungti didesnį skaičių šios kartos 
žmonių, iš kurių esą išaugtų ir vei
kėjai. Į klausimą, ar tokiuose rate
liuose dalyvaują komunistai negali 
perimti jų kontrolės, nusivesdami ir 
sveikąjį mūsų jaunimą savais keliais, 
paskaitininkas paaiškino, kad pavojų 
yra (Niujorko ratelis taip pat kar
tais išeidavęs iš kontrolės), tačiau 
galutinėje sąskaitoje daugiau žalos 
patiria patys komunistai. — Paskai
tininkas buvo nuoširdus, rodė susi
rūpinimo lietuvybės reikalais, ne
svaidė akmenų Į vyresniąją kartą, ta
čiau Akademikų Draugijos valdybai 
tenka klausimas: kodėl beveik visi 
paskaitininkai kviečiami tik iš Švie- 
sos-Santaros grupės? Juk draugijos 
narių tarpe yra asmenų ir iš kitų 
srovių. DALYVIS

Latvių gimnazistų teatro gru
pė vaidins K. Binkio “Atžalyną” 
sausio 26, sekmadienį, 5 v.p.p.,, 
Latvių Namų viršutinėje salėje. 
Vėliau numatoma šį veikalą su
vaidinti platesnei publikai bei 
kviesti ir lietuvių visuomenę.

^.SPORTAS
SPORTAS V/SUR
Pasaulines slidžių šuolių varžybas 

laimėjo suomis B. Wirkola. Antroje 
vietoje liko jo didžiausias konkuren
tas olimpinis meistras čekas J. Ras- 
ka.

Draugiškas moterų krepšinio rung
tynes Paryžiuje žaidė prancūzų ir 
lenkų rinktinės. Laimėjo prancūzės 
53:50 ir 64:39 pasekmėmis.

Tarptautinis vyrų ir moterų krep
šinio turnyras įvyko Bremerhavene. 
Vyrų varžybose pirmą vietą laimėjo 
švedai, įveikę V. Vokietijos rinkti
nę 69:59. Moterų varžybas laimėjo 
Olandijos krepšininkės, įveikusios 
belges 50:47 pasekme.

Estijoje geriausiais sportininkais 
išrinkti — sunkumų kilnotojas L 
Talt ir bėgikas L. Erik. Abu jie at
stovavo Sov. Sąjungai Meksikos 
olimpiadoje.

SPORTAS L/FTUVOJF
Vilniaus Kibirkšties krepšininkės 

R. Berlyne surengtame moterų krep
šinio turnyre laimėjo I vietą. Kai- 
kurios pasekmės: Kibirkštis — Hale 
73:58, Kibirkštis — Berlyno TSC 68: 
47, Kibirkštis — Poznanė 67:50.

Sov. Sąjungos jaunių šachmatų pir
menybėse gerai žaidžia Vilniaus 
XXIII vidurinės mokyklos mokinys 
Gintautas Piešina. Jis su kitais dviem 
turi po 3,5 taško iš 4 galimų.

Kaune vyksta Sov. Sąjungos jau
nių stalo teniso pirmenybės. Geriau
siai pasirodė mergaitės. Asta Gied
raitytė individualinėse varžybose 
antrus metus iš eilė tapo meistere. 
Antra vieta atiteko jos seseriai Ro
mai. Berniukams sekėsi daug blo
giau . — nepakliuvo į pirmą penke
tuką. Kitos varžybos dar neužbaig
tos.

Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse Kauno Žalgiris įveikė Kievo 
ASK 78:67, tačiau antrąsias rungty
nes laimėjo ASK 66:53.

VYČ/O ŽINIOS
Rungtynės: sausio 26, šį sekma

dienį, 2 v. Prisikėlimo salėje Vy
čio jauniai žaidžia B-C lygos pirme
nybių rungtynes su estais. Sausio 21 
d., 7 v., Prisikėlimo salėje Vyčio 
mergaitės žaidžia su Sv. Juozapo mo
kykla. Praeito sekmadienio mergai
čių rungtynės su Aušra buvo atšauk
tos.

Jauniai A B-C lygos pirmenybėse 
pralaimėjo Aušrai 54:60. Vytiečiai 
sužaidė žemiau savo {prasto lygio, 
žaidė: Ignatavičius 4, Duliūnas, Vai- 
čeliūnas 12, Sprogis 11, Kazakevičius, 
14, Sepulis 13, Bumelis, Laurinavi

Lietuvių tautiniai drabužiai, 
dovanoti p. Dyčmonaitės-Žilai- 
tienės Ontario muzėjui 1940 m. 
per Lietuvos garbės konsulą 
Grant-Suttie, tebėra laikomi ap
saugoje ir išstatomi publikai 
tam tikromis progomis. Muzė- 
jaus direktorius, atsakydamas į 
KLB krašto valdybos pirm. dr. 
S. Čepo pasiteiravimą, pranešė, 
kad drabužiai yra tekstilės sky
riaus rinkinyje nr. 940. 97. Juos 
padovanojusi p. žilaitienė iš 
Flin Flon, Manitoboje, kaip 
ženklą padėkos už laimingą įsi
kūrimą Kanadoje. Drabužiai esą 
iš 19 š., išskyrus priedus. Jie 
buvo išstatyti publikai keletą 
kartų. Paskutinį kartą jie buvo 
išstatyti 1960 m. Vėl numatomi 
parodyti viešumai 1972 m. spe
cialioje parodoje. Tie drabu
žiai esą naudojami studijoms 
bent sykį per metus, o kartais 
ir dažniau. “Tai vienintelis mū
sų turimas tautinis drabužis iš 
šiaurės rytų Europos ir vienin
telis mūsų rinkinyje turimas pa
vyzdys Lietuvos audimo meno.”

Toronto jaunimui gerai pažįs
tamas veikėjas Ant. Saulaitis, 
SJ, gegužės 17 d. gauna kuni
gystės šventimus. Birželio 8 d., 
3 v.p.p., jaunasis kunigas atna
šaus vienas iš savo pirmųjų Mi
šių Prisikėlimo par. bažnyčioje. 
Salėje bus bendri pietūs. Į šias 
iškilmes kviečiama visa Toron
to lietuvių visuomenė, ypač jau
nimas, kuriam jaunasis kunigas 
yra geriausiai pažįstamas. Ant. 
Saulaitis, SJ, yra dirbęs skautų 
ir ateitininkų stovyklose ir ne
šęs didžiausią naštą Jaunimo 
Metus rengiant. Nekartą jis yra 
buvęs Toronte ir kalbėjęs vie
tiniam lietuvių jaunimui.

čius, Žolpis.
Jauniai C (iki 12 metų) pirmose 

savo rungtynėse pralaimėjo dau
giau prityrusiai Aušrai. Vytiečiai la
bai jauni ir šioje grupėje dar šais 
kelis metus, žaidė: Duliūnas III — 
4, Ignatavičius III, Gineitis, Ivanaus
kas, Sudeikis 6, Bumelis.

Mokyklų turnyruose gerai pasirodė 
Vyčio krepšininkai. Jarvis turnyre 
St. Ignatavičius žaidė laimėtojų ko
mandoje ir buvo pakviestas į rinkti
nę; P. Sprogis, žaidęs Bloor mokyk
los komandoje, buvo taip pat pa
kviestas rinktinėn ir pripažintas ge
riausiu turnyro žaidėju; A. Duliūnas 
žaidė Bloor mokykloje, kuri laimėjo 
paguodos turnyrą.

Mūsų rėmėjams J. Sepuliui ir Gri- 
zickui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: penktadie

nį, 7 v.v., King Edward mokykloje 
mergaitės D žais su St. Leo; sek
madienį, 12.30 v., Prisikėlimo salė
je vyrai žais su estais.

Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai: B-C lygoje jauniai A nuga
lėjo Vytį 60:54; CYO lygoje mergai
tės B II pralaimėjo Corpus Christi 
komandai 22:28; Ontario CLBA pir
menybėse mergaitės A dviejų rung
tynių bendru skaičiumi pralaimėjo 
St. Leo 66:80 (32:53; 34:27); Kana
dos LK lygoje jaunučiai D (g. 1957 
m. ir vėliau) nugalėjo Vyčio jaunu
čius 41:10. Žaidė jauniai A — Rau- 
tinš 24, B. Lorencas 1, Kareckas, 
Kaknevičius 6, Vaškevičius 8, Juzė
nas 10 ir Plačiakis 11; jauniai D — 
L. Rautinš, Gutauskas, V. Raab 19, 
Sriubiškis 2, žabas 8, V. Danaitis 2, 
R. Grigonis 2 ir E. Gataveckas 8; 
mergaitės A — Janeliūnaitė 12. 18, 
Birštonaitė 1, 5, Radžiūnaitė 7, 5, 
Kairytė, Ignatavičiūtė, Mačionytė 1, 
6 ir Jurevičiūtė 8; mergaitės B II — 
Salvaityte 5, Virkutytė 5, Sodonytė 
8, Klibingaitytė 2, A. Birštonaitė 2, 
V. Plučaitė, R. Vaškevičiūtė ir D. 
Vaškevičiūtė.

Toronto stalo teniso atvirame tur
nyre Almis Kuolas išsikovojo II vie
tą dvejete. *

Visuotinis Aušros klubo susirinki
mas — šį sekmadienį, 12.15 v., ant 
scenos. Jame bus renkami atstovai 
į SALFASS suvažiavimą vasario 1 d. 
Detroite.

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

Ateitininkų žinios
Susirinkimai: sekmadienį sausio 26 

d., 2 v. — visų jaunesniųjų būre
lių berniukų ir mergaičių susirinki* 
mai. Mergaičių susirinkimai — L. V. 
Namuose, berniukų — Prisikėlimo 
par. patalpose.

Vyr. moksleivių susiriųkimas — 
sausio 26, sekmadienį, 6 v., ateiti
ninkų kambaryje.

Studentai ateitininkai šį savaitgalį 
ruošia kursus ir slidinėjimą Blue 
Mountain kalnuose. Atvyksta stu
dentų iš Montrealio, Windsoro, Det
roito, Klevelando, Racine ir kitų 
miestų. Atvykę iš kitur registruo
jasi penktadienio vakare 6 v. L. V. 
Namuose, 57 Sylvan Ave. Iš Toron
to išvykstama šeštadienio rytą 6 v.

Visi ateitininkai, paėmę tėvų ko
miteto loterijos bilietų knygutes, pra
šomi kiek galint greičiau išplatinti 
ir grąžinti šakneles.

Jaunesniųjų būrelių globėjų bend
ras posėdis-pasikalbėjimas — sek
madienį, vasario 2, Hamiltone. Visi 
jaun. būrelių globėjai išvyksta tuoj 
po 10 vai. Mišių.

Klausimų ir sumanymų dėžute, ku-
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ri padėta ateitininkų kambaryje, pra
šomi pasinaudoti ne tik tėvai, bet 
ir visi ateitininkai.

Skautų veikla
• Lietuvių jaunimo organizuoja

mame žygyje už tikėjimo laisvę LS 
Brolijai atstovauja ps. A. Muliolis.

• Sj sekmadienį, sausio 26 d., 5 
v.p.p., Prisikėlimo salėje “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntai bendroje suei
goje paminės Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventę. Uniformuo
ti skautai-tės renkasi 4.30 v. Į šią 
sueigą-minėjimą kviečiami skautinin- 
kai-kės, tėveliai, rėmėjai ir visa lie
tuvių visuomenė. Programoje: oficia
lioji dalis, Vasario 16 ir Klaipėdos 
atvadavimo minėjimas, filmas ir vai
šės.

• Sausio 19 d. “Šatrijos” ir “Ram
byno” -tuntų užprašytas Mišias už 
buv. Lietuvos prezidentą ir skautų 
šefą A. Smetoną atnašavo kun. kleb. 
P. Ažubalis ir pasakė apie velionį 
įspūdingą pamokslą.

• “Šatrijos” tunto kanklininkių 
veiklą pinigine auka parėmė Tėvai 
pranciškonai. Tunto vadi j a už tai ta
ria nuoširdų ačiū.

• Sausio 19 d. staiga mirė Korp! 
Vytis filisteris, sk. vytis, Romuvos 
komiteto narys inž. Eugenijus Rūbe
lis. “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautai-tės, netekę uolaus skautiškos 
veiklos rėmėjo, giliai užjaučia šeimą 
ir artimuosius.

• Kanadiečių jaun. skautų orga
nizuotose foto varžybose III premiją 
gavo L. Ciplijauskas. Taipgi paminė
ti E. Valiūnas ir K.. Baltrūnas.

• “Rambyno” tunto vilkiukai ga
vo kanadiečių 1968 m. “Hiking 
Award”. Sveikiname. C.

J. R. Simanavičiaus radijo 
programos “Tėvynės prisimini
mai” šokių vakaras Prisikėlimo 
parapijos salėje sutraukė apie 
porą šimtų šios valandėlės rė
mėjų. Dainos menui atstovavo 
solistai Algis Simanavičius ir 
Linda Marcinkutė. Pirmasis pa
dainavo S. Šimkaus “Tamsiojoj 
naktelėj”, J. Kern “Old Man 
River”, antroji — H. Macini 
“Toli ten” ir populiarąją dainą 
iš filmo “Niekada sekmadienį”, 
kurią jai teko kartoti. Maloni 
staigmena buvo gitaristas Kęs
tutis Gužas, paskambinęs ispa
niškų ir lietuviškų melodijų. 
Plačiosios Simanavičių giminės 
kvartetas — J. Laurinavičius, 
Vladas, Algis ir Jonas Simana
vičiai — pateikė keletą lietuviš
kų dainų, kurių bene populia
riausia buvo partizanų daina 
“Stoviu aš parimus”. Vyrams čia 
talkino solistė Violeta Laurina
vičienė, koncertinės programos 
pranešėja. Pabaigai J. R. Sima
navičius padainavo J. Brahmso 
“Lopšinę”. Solistams ir kvarte
tui akompanavo Jonas Govėdas. 
Po programos įvyko originali lo
terija, kurios laimėtojų sąrašan 
buvo įtrauktas kiekvieno stalo 
atstovas. Juos visus “Tėvynės 
prisiminimai” pasveikins radijo 
bangomis gimtadienio proga.

Vilniaus radijas vakarais 5.30 
transliuoja programą užsienio 
lietuviams. Paminėjo sol. Lius- 
tikaitės plokštelę.

WILLOWDALE
RAJONE

$2.900 įmokėti
NAUJI 3 ir 4 MIEGAMŲJŲ 

NAMAI
• užbaigti šeimos kambariai
• stiklinės durys į kiemą
• kilimai salone ir 

valgomajame
• natūralių akmenų židiniai
• dvi prausyklos
• arti mokyklų, parduotu

vių, susisiekimo
Skambinti —

VIC. BARTUSEVIČIUS 
Namų tel. 231-7403, 
įstaigos tel. 222-2164

! Ed. Nelson R.E.
(Broker) LTD.

& CO. LIMITED REALTORS
ROYAL YORK — BLOOR, apie $7.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu {važiavimu.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, rupių plytų, 7 kambarių atskiras 
namas, kvadratinis planas, garažas, naujas vandens-alyvos šildymas, 
graži vieta.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, garažas, lieka 
viena atvira skola, balansui, netoli Bloor bei požeminio traukinio sto
ties, puiki vieta dantistui, gydytojui ir pan.
KINGSWAY, puikus, visai naujas 6 kambarių vienaaugštis; dvigubas 
garažas su privačiu įvažiavimu, nėmažas sklypas, 4 kambariai rūsyje 
su atskiru įėjimu; galima panaudoti kaip atskirą butą, puiki vieta, 
arti visko.
HIGH PARK — BLOOR, originalus dvibutis, 2 atskiri šildymo įren
gimai, dvigubas garažas, nepertoli nuo požeminio traukinio stoties, 
puiki vieta.
RONCESVALLES — HIGH PARK, apie $20.000 įmokėti, 18 kambarių 
atskiras namas, paverstas į 6 butus, apie $8.500 metinių pajamų, pri
vatus įvažiavimas.
HIGH PARK — BLOOR, keleto metų senumo, šešiabutis, dvigubas tri- 
butis, 3 ir 2 miegamųjų, garažai su privačiu įvažiavimu; galima pirkti 
pusę. Kas jieškote panašaus pastato, nepraleiskite progos, nes labai 
retai pasitaiko.
JANE — BLOOR, septynbutis, 2 ir 1 miegamųjų, apie $14.000 metinės 
nuomos, labai graži vieta, netoli nuo požeminio traukinio stoties.
20 BUTŲ APARTAMENTAS, maždaug 8 metų senumo, požeminė auto- 
aikštė, elevatorius, terraso, apie $35.000 metinių pajamų, puikus ra
jonas.
28 BUTŲ APARTAMENTINIS PASTATAS, vos keleto metų senumo, 
elevatorius, garažai ir autoaikštė, 2 ir 1 miegamųjų; apie $52.000 meti
nių pajamų.
$25.000 ĮMOKĖTI, 3 krautuvės ir 6 apartamentai,, virs $18.000 metinių 
pajamų, gana geras prikinys, turi būti parduota; tik keleto metų se
numo.
TAVERNA, apie $30.000 įmokėti, virs $100.000 metinė apyvarta.
MOTELIS, 11 vienetų, restoranas ir namas, apie $40.000 įmokėti, labai 
judriame tabako auginimo rajone.

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

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n ja ft A SS A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME 
5% už depozitus 
5!^ % už šėrus

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
naeal valdžios nusiatvta norma — 66% įkainuoto turto. 
VISU NARTŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

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

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

, $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 
šild'ymi, 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 ĮMOKĖTŲ 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, motelių
e įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
ir 

SKANUMYNAI

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

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

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

nAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Rindžeto ir patarnavimo planai Išsimokėjimas 5-riems metams h- Ogiau Biudžeto ir pa c (CHUCK) ROE. Tel. 382-5777.

T ietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: SL Prakapas ueravisK RQ 7 908g Hekvlenū metu
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yra “Eglutė”, bet tik ne vyresnio 
amžiaus jaunimui. Kažkodėl nevisuo- 
met entuziastingai yra užpildomas ir 
jaunimo puslapis “Tėviškės Žiburiuo-

4.CI21KAS ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

JAUNIEJI RASTO TALENTAI
GERBIAMASIS REDAKTORIAU, 
Laikraščio širdis yra jo vedamasis. 

Dėlto pirmiausia aš ir imuosi jį 
skaityti. Neturėdamas galvoje kokios 
nors reklaminės intencijos, aš vis- 
dėlto drįstu prasitarti, kad ♦Tėviš
kės Žiburių” vedamieji man labiau
siai patinka: gilūs, taiklūs, taktiški. 
Žinoma, su kaikuriais iš jų galima ir 
nesutikti, kaip pvz. “Ne Noreikos 
balsas” (28. XI. 68.). Betgi tai būtų 
tik nuomonių skirtumas. Iš pasku
tinio meto vedamųjų buvo labai ak
tualūs “Dabarties beraščiai” (7. XI. 
68) ir “Tai ne centras” (12. XII. 68). 
Iš tikrųjų, beskaitant katalikiškos 
veiklos centro sudarymo projektą ir 
man prisiminė A. Jakšto eilėraštis 
“Kai du stos”. Čia, žinoma, A. Jakš
tas norėjo išreikšti jėgą ne dviejuo
se. bet daugelyje. Betgi man labiau 
rūpi pridėti savo grašį, nors ir nu
dilusį, prie tų raštingų beraščių.

Iš tikrųjų problema yra, ne kad 
raštingieji nerašo ir skaitantieji ne
skaito, bet kad gretos tos dalies, ku
ri ir skaito ir rašo, sukuria puikius 
literatūros ir mokslo veikalus bei 
kūrybingai užpildo laikraščių ir žur
nalų skiltis, labai sparčiai retėja, o

liau savarankiškai dirbti kūrybinį se”. O man atrodo, šis puslapis, pa
kėlus prenumeratos kainą, galėtų pa
didėti iki dviejų puslapių, kurie ga-

darbą ir jame tobulėti.
Aš nežinau, kiek šiai lietuviškas 

kūrybos funkcijai tose dviejose li
tuanistinėse institucijose yra skiria
ma pastangų ir laiko, bet esu tvirtai 
įsitikinęs, kad ji yra labai svarbi, 
net svarbesnė, kaip teorinių lituanis
tinių žinių perteikimas, kurios negali 
tapti asmeniniu mėgstamu objektu 
(hobby). Dėlto man kiek keistokai 
atrodė, kai mūsų lituanistinio semi
naro studentai “Birbynės” sambū
rio krikštynose skaitė G. Tulauskai- 
tės, K. Binkio ir V. Krėvės-Mickevi
čiaus kūrybą, o mūsų jauniai — L. 
Švėgždaitė, R. Sakalaitė, G. ir D. 
Juozapavičiūtės ir kt. buvo aplenkti. 
Greičiausia, seminaras dar nesuspė
jo šiai iniciatyvai pasiruošti.

Nors laiško apimtis ribota, bet dar 
suminėsiu vieną kitą sąlygą, kuri tu
rėtų būti sudaryta. Visų pirma tu
riu galvoje jaunimo literatų būrelį. 
Mano supratimu, toks būrelis taip pat 
yra viena pagrindinių sąlygų rašan
čiam jaunimui kūrybiškai augti. Nes 
kur kitur pirmiausia jis galės pa
sidalinti savo kūrybinio darbo vai
siais ir juos analizuoti, jei ne tarpu
savy. Kur kitur literatai dažniausiai

lėtų būti net kitaip sulaužomi ir 
išeiti dažniau. Tai būtų bene pats 
praktiškiausias būdfs Kanados jauni
mo laikraštėlio problemai išspręsti.

Taigi, kiekvienam kultūriniam reiš
kiniui yra reikalingos sąlygos, o 
ypač tremties gyvenime, čia kalba
masis atvejis yra ne tik kultūrinis, 
bet ir tautinis, ir jam išugdyti reikia 
sudaryti sąlygas, nesigailinti nei pa
stangų, nei lėšų. Gana verkšlenti ir 
laukti, kad lietuviško rašto žmonės 
ir visuomenės vadai išaugtų savai
me. ’ Tai gali atsitikti tik savame 
krašte, ir tai tik išimtiniais atvejais, 
nes mes neskaičiuojame savo tautie
čių dešimtimis ir šimtais milijonų. 
Tremtyje juos reikia išugdyti. Čia 
reikia jieškoti rusenančios ugnelės ir, 
ją suradus, kurstyti tol, kol ji pa
virs liepsnos stulpu.

Atsiprašau, Gerbiamasis Redakto
riau, kad mano projektuotas trum
pas laiškutis ėmė kažkaip ir ištįso. 
Taip pat atleiskite, jeigu manote, kad 
kam nors ir kur nors tarp eilučių 
netyčia paliečiau jautrią stygą.

Jūsų A. Kalnius

Kas yra diplomatas?
Pasak Marcel Proust, tai toks 

žmogus, kuriam mokama gera 
alga už tai, kad ilgai pagalvojęs 
nieko nepasakytų.

Jaunimas
“Tiesa, kad šių dienų jauni

mas tikrai yra baisus. Bet bai- 
šiaušia, kad mes jam nebepri
klausome”. (Pablo Picasso)

..............
Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalleš Ave,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

F££L CHArtl 2X« Huron tano Su 279-7663

aONCZSVALUS CHAPU. 436 RoACMVaWAv*. 
533-7954

/^LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
\ A 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

jų, galima sakyti, niekas nepapildo. 
Ir tai jau yra tragiška, ypač tauti
niu atžvilgiu.

Tiesa, ši tragiką nebūtų tokia bai- 
. si, jeigu mažiau kreiptumėm dėme

sio į ją pačią, o daugiau į ją ap
sprendžiančius motyvus. Galbūt, kaip 
tik dėlto ir vedamojo mintis, kad at
siradę raštingi jaunuoliai “gal... ir 
neišaugs į rašytojus — kūrėjus, nes 
tam nėra sąlygų.. .” nebūtų nuskam
bėjusi rezignuojančiai. Taip, tikrai 
yra atsiradę ne tik raštingų, bet ir 
kuriančių jaunuolių, kurie neturi są
lygų nei su savo kūryba reikštis, nei 
joje tobulėti. Jeigu taip, tai ar ne
verta pasvarstyti šių sąlygų sukūri
mą?

Jieškant atsakymo į ką tik iškeltą 
klausimą, jis, atrodo, nėra beviltiš
kas. Jeigu; pavyzdžiu imsime kad ir 
Toronto lietuviškąją koloniją, tai pa
matysime, kad dvi pagrindines sąly
gas suvilioti jaunuolį lietuviško žo
džio kūrybai mes jau turime: tai 
šeštadieninę Maironio mokyklą ir 
jaunimo lituanistinių studijų semi
narą. Aš esu įsitikinęs, kad lietuviš
kos kūrybinės minties įkvėpimas ir 
atitinkamas auklėjimas šeštadieninė
je mokykloje dešimties metų būvy
je galėtų duoti geru vaisių. Nevienas 
abiturientas, ją palikdamas, sugebė
tų lietuviškai sukurti nors ir trum
putį literatūrinį vaizdelį, poezijos 
posmą arba, mažų mažiausia, para
šyti publicistinį straipsnelį, reporta- 
žėlį ar korespondenciją. Toliau tęsda
mi kūrybines studijas lituanistinia
me seminare ir jas baigę suintere
suoti studentai — literatai, publi
cistai ir žurnalistai jau būtų peržen
gę elementarinę ribą ir sugebėtų to-

gali susiburti ir apspręsti savo kū
rybines, kalbines problemas, jei ne 
būrelio seminaruose, į kuriuos jie 
galėtų pasikviesti moderatoriais net 
žymiuosius mūsų rašytojus. O, be to, 
būrelis juk galėtų kartas nuo karto 
suorganizuoti literatūros vakarėlius, 
išleisti savo kūrybos metraščius, leis
ti literatūros laikraštėlį ir pan.

Jeigu tad tokio būrelio dar nėra, 
tai verta jį suorganizuoti. Tai pri
klauso Bendruomenės, parapijų, or
ganizacijų ir ypač lituanistinių švie
timo institucijų kompetencijai bei 
iniciatyvai.

Kita labai svarbi sąlyga jaunimo 
raštijai tarpti yra laikraštis. Gaila, 
Kanados lietuviškasis jaunimas savo 
laikraštėlio neturi. O Toronto atei
tininkų leidžiamas “Pirmyn, Jauni
me”, Hamiltono ateitininkų “Moks
leivio Balsas” — paklausite? Taip, 
labai gerai, kad tokie laikraštėliai 
yra leidžiami. Bet jie yra nebloga są
lyga tik pirmiesiems rašto bandy
mams, o vėliau jie jau tampa ne
patrauklūs. Ir visų pirma todėl, kad 
jie yra palikti nepatyrusių jaunuo
lių nuožiūrai, neglobojami vyresnės 
raštingos rankos ir dėlto beveik ne
padaro pažangos nei savo technišku 
apipavidalinimu, nei kūrybiniu ūgiu, 
nei kalbine patirtimi. Būdami tokioje 
varganoje padėtyje, šie laikraštėliai 
negali tapti pilnutine sąlyga raštin
gam jaunuoliui išugdyti.

Geri yra didžiųjų jaunimo organi
zacijų laikraščiai — “Ateitis” ir 
“Skautų Aidas’\.Bet jie yra speci
fiškai ideologiniai, paskendę savo or
ganizaciniuose reikaluose ir, be ma
žesnių išimčių, tinka tik savo orga
nizacijų nariams. Geras laikraštėlis

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Ave., 

Toronto 3
(tarp granadier rd. ir neepawa ave)

Tei. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų 
drabužių. (MOD CONSERVATIVE FORMAL)

JŪSŲ ONTARIO LIGONINIU 
DRAUDA NORĖTU 

GAUTI ŠIAS ŽINIAS
(kol dar ne pervėlu)

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

i 1 --------- " Vestuvinės nuotraukos
-— Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

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

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

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

Kai sulaukiate 21 metų

A

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą ’
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. 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 gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. ,

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

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

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

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

Health Insurance Registration tU^ard, 
2195 Yongc Street, Toronto 7 

■umjf Ontario's Health Insurance Plans

LONDON, ONT.
UŽGAVĖNIŲ BALIUS — vasario 

8, šeštadienį, parapijos salėje, su 
turtingu bufetu, geru orkestru ir 
linksma nuotaika. Rengia katalikės 
moterys. D. E.

St. Catharines. Ont
NORĖDAMI TINKAMAI ATŽY

MĖTI šiuos švietimo ir lietuviškos 
šeimos metus, Tumo Vaižganto šeš
tadieninė mokykla imasi iniciatyvos 
suruošti šventę. Geriausias laikas bū
tų pavasarį vaismedžių žydėjimo me
tu. Jaunimui po žiemos šalčių tai 
smagiausias laikas. Kadangi prie lie
tuvių šeštadieninės mokyklos jau visi 
metai tyliai dirba tautinių šokių 
grupė, vadovaujama S. Zubrickienės, 
būtų gera proga plačiau pasirodyti. 
Reikia tikėtis, kad talkinant energin
gai mokytojai B. Eimantienei ir tau
tinių šokių grupės vadovei S. Zub- 
rickienei, lietuviškos mokyklos šven
tė bus sėkminga.

EGLUTE. 1968 m. gruodžio 28 d. 
mokyklos vedėjo T. B. Mikalausko 
iniciatyva buvo suorganizuota mo
kyklos mokiniams kalėdinė eglutė. 
Visi mokiniai gražiai pasirodė: eilė
raščiais, dainomis ir muzika. Už tai 
buvo visi apdovanoti.

Šia proga tėvų vardu norėtųsi pa
dėkoti Tėvui Barnabui už dovanas 
bei pastangas skatinti vaikus ugdy
ti talentus. Ši mintis nėra nauja, — 
jau per daugelį metų mūsų klebonas 
rengia konkursus ir skiria premijas. 
Be to, lietuvių mokykla naudojasi 
Tėvų pranciškonų patalpomis nemo
kamai. Tai didelis palengvinimas šiai 
mažai bendruomenei. Tėvų komitetas

Pajieškojimai
Tarptautinis Raudonasis Kryžius 

jieško Vytauto Vinco Plato (sąraše 
Plat, Vitautas Vintsas), gimusio 16. 
2. 27, Kalyavu, Pakruoiski (turbūt 
Pakruojis). Manoma, kad jis yra gy
venęs Toronte, žinantieji prašomi 
pranešti Mrs. Fostner, Red Cross tel. 
923-6692 (460 Jarvis St., Toronto 5. 
Ont).__________________________

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
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 
’t 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.

ŠYPSENOS
Turkų priežodžiai

Gaidys, kuris nelaiką užgieda, 
pirma kitų susiranda puode vie
tą.

Tas pasukti malūno rato ne
įstengs, kuris teturi rieškučias 
vandens.

Jei lemta suėstam man būti, 
tegu suėda liūtas, bet ne lapu
tė. * *

— Ar tiesa, kad Sovietų Są
jungoje panaikintos darbo* sto
vyklos?

— Tiesa. Jos dabar pakeistos 
į ištvermės stovyklas.* * *

— Esu komunistė. Nenoriu 
nukrypti nuo Lenino linijos. Ką 
man gerti: rusu ar kiniečiu ar
batą?

— Gerkite miežių kavą.
Įprastas metodas

Jaunikaitis nusiskundė, kad 
mergina atmetė jo pasipiršimą.

— Tai ką, eisi nusišauti?
— Na, ne, tokiais atvejais aš 

paprastai skandinuosi...
Veltui darbas

Matematikos mokytojas: 
“Pagaliau suradome, kad . X 

yra lygus nuliui.”
Mokinys: “Pone mokytojau, 

vadinasi, veltui visas mūsų dar
bas ...” Parinko Pr. Al.

BARONESSA
BEAUTY SALON

; 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252
“ (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College SK, • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RUa. A 296 BROCK AVE, (tarp Dun-Dloor Aurorire Laarage das ir couego. Tet 531-1305

D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas>

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE
DR. D. ANDRIULIONYTE

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

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS ‘

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

(įėjimos iš Howord Pork Avenue)
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus trecio d ;e n. ir sekmadienius.

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

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

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

OKULISTAS

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

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas

749 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 543-33ų0
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS

L. LUNSKY,R.O.

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

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 vj*.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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 RUSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas tartas pilnai apdraustas

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

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

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

INSURANCE AGENCY LIMITED

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

REAL ESTATE BROKER

DARGIS

draudimai
NAMŲ,AUT O MOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

namų tel. 481-6560
draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS231 - 2661 3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONT. 231 -6226

769-4612
769-4131



VAKARA-BALIU

B MONTREAL

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Sausio 18 d. palaidota a.a. Te

resė Vaitukaitienė iš par. bažnyčios 
lietuvių kapinėse šalia prieš 16 mė
nesių taip pat eismo nelaimėje žu
vusio savo vyro a.a. Jono Vaitukai
čio. Velionės vieninteliam sūnui Pra
nui ir giminėms nuoširdi užuojauta.

— Sausio 17 d. palaidota a.a. 
Grasilda Karalienė-Sniečkuvienė. Ve
lionės vyrui, dukroms, sūnui ir vi
siems giminėms nuoširdi užuojauta.

— Su pagarba prisimename a. a. 
inž. Eugenijų Bubelį, gerą šeimos tė
vą ir uolų visuomenininką. Velio- 
nies žmonai, vaikučiams, mamytei ir 
giminėms nuoširdi užuojauta.

— Naujiems Mišių tarnautojams 
pamoka šį penktadienį, 6 v. v. Pra
šoma berniukus 6-10 metų amžiaus 
ateiti į pamoką.

— Jaunimo talentų vakaras įvyks 
sekmadienį, vasario 2, parapijos sa
lėje. Jaunųjų menininkų generalinė 
repeticija — šį sekmadienį, sausio 
26 d., 2 v. p.p., par. salėje.

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai Baby Point ir Warren parko ra
jonuose.

— Šį sekmadienį 10 v. Mišios už 
a. a. Juodį, 11 v. — už a. a. Vladą 
Stungrį, 12 v. už a.a. Joną Tačilaus-

— Pakrikštyta: Dana-Ona Pargaus- 
kaitė.

Mirusieji. Sausio 17, penkta
dienį, palaidota a. a. Grasilda 
Karalienė, 65 m. amžiaus, Kana
doje išgyvenusi 50 metų. Velio
nė paliko 3 dukras, sūnų ir vy
rą. Palaidota lietuvių kapinėse. 
— Sausio 18, šeštadienį, palai
dota a.a. Teresė Vaitukaitienė, 
51 m. amžiaus. Ji žuvo eismo ne
laimėje, netoli Bramptono, kur 
susidūrė net trys automobiliai ir 
užmušė tris moteris. Velionė bu
vo gimusi Britanijoj, gražiai kal
bėjo lietuviškai ir buvo “TŽ” 
skaitytoja. Jos vyras prieš. 16 
mėn. irgi žuvo automobilio ne
laimėje netoli Bramptono, o ji 
pati, tada kartu važiavusi, liko 
gyva ir išgulėjo ligoninėje apie 
7 mėnesius. Velionė paliko 23 
m. sūnų Praną. — Sausio 19, 
sekmadieni, šv. Juozapo ligoni
nėje mirė a.a. inž. Eugenijus 
Bubelis, 44 m. amžiaus. Jis su
sirgo sausio 17 d., buvo nuvež
tas ligoninėn, kur konstatuotas 
kraujo išsiliejimas smegenyse. 
Gydytojų pastangos išgelbėti li
gonį nebuvo sėkmingos. Velio
nis buvo veiklus visuomeninin- 
•kas, “Varpo” choristas ir kurį 
laiką pirmininkas, Bendruome
nės ir skautų veikėjas, šeštad. 
mokyklos mokytojas. Jo liūdi 
žmona — šeštad. mokyklos mo
kytoja, trys mokyklinio amžiaus 
vaikai, artimieji, giminės ir visa 
Toronto lietuvių visuomenė. Pa
šarvotas Turner-Porter laidotu
vių namuose. Laidojamas sau
sio 22 d., 10 v.r., iš Prisikėlimo 
bažnyčios lietuvių kapinėse.

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

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
IŠ NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

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

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. ir V. IVANAUSKAI

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros 
bei praktiškos medicinos kursą B. 
NAUJALIS vėl reguliariai priima 
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, 
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos 
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3*8008.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

CPAIinnQ RAIIIIC 8<VI flUUr Vv VrlLIVV 7.00 v.v. Prisikėlimo salėse

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 • 35-ta Ave«, Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Quo. ToL RAymond 7-3120

Prisikėlimo par. žinios
— Staiga mirus a.a. inž. Eugeni

jui Bubeliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Junoną, vaikučius, motiną ir visus 
artimuosius. Laidotuvės — trečia
dienį, sausio 22 d., 10 v. iš Prisikė
limo bažnyčios.

— Sį sekmad., 11.15 vai. aukoja
mos šv. Mišios už a.a. Aleksandrą 
Steponavičių, užpr. bičiulių.

— Pirmos Komunijos pamokos — 
sekmad. po 10 vai. Mišių.

— Katechetinės pamokos: antrad.,
4.30 v. — V ir VI sk; ketvirtad.,
4.30 v. VII ir VIII sk.; sekmad. po 
10 v. Mišių — I-IV sk.

— Religijos pamoka gimnazistams
— sekmadienį po 10 v. Mišių muzi
kos studijoje.

— Lituanistinis seminaras — penk
tadienį, 7 v.v. par. patalpose.

— Chorų repeticijos: trečiadienį,
7 v.v. — bendra studentų; ketvirtad.,
7.30 v.v. — suaugusių; penktad., 6.30 
v.v. — vaikų; sekmad. po 11.15 v. 
Mišių — bendra suaugusių ir stu
dentų.

— Siuntinėjami aukotojams kvi
tai už 1968 m. aukas. Kuriems kvitai 
skubiai reikalingi, prašom pranešti 
par. raštinei — jie bus be eilės iš
siųsti.

— Parapijos metinis susirinkimas
— vasario 2 d., 7 v. vak.

— Kt. savaitę lankomos šeimos 
Manning Ave., Northcliffe Blvd., 
Turner Rd., Westmount Ave. ir dar 
neaplankytos anksčiau skelbtose gat
vėse.

— SĮ sekmadieni platinamas “The 
Ontario Catholic Directory” — infor
macinis leidinys, duodąs parapijų ir 
kunigų vardus, Mišių laiką Įvairiose 
bažnyčiose ir vasarvietėse ir t. t. 
Gautos pajamos eina Newman Cent
rui išlaikyti. Kviečiame tą leidinį Įsi
gyti.

— Pakrikštytas Laimos ir Anta
no Baltkojų sūnus Tomas Antanas. 
Sveikinimai!

Lietuvių poezija CBC progra
moje. Kanados radijas susido
mėjo tautinių grupių poezija ir 
paruošė specialią programą, ku
ri bus transliuojama vasario 1,
8 ir 15 dienomis 10.03 v.v.. Lie
tuvių poezijai atstovauja vienin
telis dr. H. Nagio eilėraštis 
“Terra incognita”, išverstas ang
lų kalbon Roberto ir Aldenerio 
Page. Lietuviškąjį tekstą skaitys 
Aldona Bušinskaitė, o anglišką
jį — CBC programos atstovas 
vasario 1, šeštadienį, 10.03 v.v. 
Ir kitų autorių eilėraščiai bus 
skaitomi originaline ir anglų kal
bomis. Paskelbtoje 3 dienų" pro
gramoje yra 3 estų, 3 latvių, 2 
ukrainiečių, 3 vengrų ir t.t. eilė
raščiai. Programos vedėjas — 
John Reeves. Būtų gera, kad ra
dijo klausytojai parašytų padė
kos laiškų CBC vadovybei.

Jungtinis Finansų Komitetas, 
ryšium su “TŽ” patarnavimais 
telkiant lėšas, paskyrė $50 auką. 
“TŽ” nuoširdžiai dėkoja.

The Edmund Burke Society, 
Toronto studentų prieškomunis- 
tinė draugija, š. m. sausio 27, 
pirmadienį, 8.30 v.v., Latviu Na
muose, 491 College St. (į va
karus nuo Bathurst), rengia vie
šą susirinkimą. Programoje: su
pažindinimas svečių su E. B. S. 
tikslais bei darbais, filmo “Fif
ty Years of Managed News” 
demonstravimas, praneš imai 
apie universitetus, Kalifornijos 
vynuogių streiką, E.B.S. pasiro
dymus CBC programose ir t. t. 
Gausiu dalyvavimu, ypač mūsų 
akademinio jaunimo, paremki
me mūsų šaunius sąjungininkus 
kovoje prieš komunizmą — Ka
nados studentų Edmund Burke 
draugiją. EBS etninių grupių 

komitetas
Didžioji spauda gana plačiai 

rašė apie p. O. Baltrušaitienę 
kaip drąsią moterį, kuri Lea- 
mingtono teisme vietoje $35 
baudos už “careless driving” pa
sirinko dvi paras kalėjimo ir pa
reiškė teisėjui, kad ji vairuojan
ti jau 10 metų be jokių incidentų 
ir dėlto negalinti būti kaltinama 
už neapdairų vairavimą. Atlikusi 
bausmę (išėjo tik 12 valandų), p. 
Baltrušaitienė pareiškė spaudos 
atstovams, kad tokiais atvejais 
reikia siųsti žmones ne į kalėji
mą, o į vairuotojų mokyklą, kad 
atitaisvtų jų klaidas.

“Baltic Story” spektakliui lo
terijos bilietai buvo pardavinėja
mi įvairiose baltiečių kolonijose. 
Spektaklio komiteto pirm. A. 
Dudaravičius iš Edmontono pra
nešė. kad loterijos bilietu par
duota už $5089.46 šiose vietovė
se: Niujorke $70, Montrealy $31, 
Toronte $1499.40, Hamiltone 
$75. Londone $10, Winnioege 
$507.73, Edmontone $1152.33, 
Prince Albert, Sask., $100. Kal- 
gary $763, Vankuvery $881. Iki 
šiol išleista: veikalo parašymui, 
kelionėms, spaudiniams, nuo- 
premijoms $850; iš viso —$1580. 
traukoms, paštui $730, loterijos 
Ižde turima $3509.46.

*
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TORONTO MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS VASARIO 1, ŠEŠTADIENĮ, 
Montrealio Aušros Vartų salėje 
L K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA RENGIA

RENGIAMAS PRISIKĖLIMO SALfiJE 
sausio 25, šeštadienį, 7 v.v.

Gėlių valsas, turtinga 
loterija

dvidešimties metų

SUKAKTUVINIS BALIUS

Linksma ir įdomi programa, 
atliekama pačių mokytojų 
Karšti cepelinai, stiprūs ir 
gaivinantys gėrimai Gros D’Amico orkestras

Įėjimas suaugusiems — $2.50, studentams —$1.00

Bilietai gaunami parapijų knygynuose, pas visus tėvų komiteto narius ir platintojus.

Mokyklos Tėvų Komitetas

VASARIO 1, ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO SALĖJE

žiemos koncertas ir šokiai
Programę atliks Prisikėlimo studentų ir suaugusiųjų
jungtinis choras, vadovaujamas kun. B. Jurkšo. - Geras
orkestras. - Bufetas. - Laimės staliukai

Koncerto pradžia 7.30 v.v. Bilietai — $2, moksleiviams — $1

STUDENTŲ ŠOKIAI!

Pirmas susibūrimas šiais metais!

Kviečiame visus gausiai dalyvauti!

Puiki nuotaika, daug žmonių -
geras laikas visiems susitikti

Toronto Šv. Jono Kr. parapijos salėje
941 Dundas St. W., penktadieni

sausio 31 d., 7.30 vai. vakaro

Lietuvių Studentų Sąjunga

KLB krašto valdybos pirm, 
dr. S. Čepas gavo iš Ontario 
muzėjaus direktoriaus P. C. 
Swann laiška, kuriame pastara
sis išreiškia kvietimą lietuviams 
dalyvauti muzėjaus veikloje. Be 
kitko, jis sako: “Negaliu su
prasti, kodėl lietuviai (tarp ki
tų) neįsijungė į mūsų veiklą.”

Kūrėjų-savanorių metinis sky
riaus susirinkimas — sausio 26 
d.. 2 v.p.p.. Lietuvių Namuose. 
Dalyvavimas būtinas. Valdyba

“Dainos” grupės metinis su
sirinkimas — šį sekmadieni, sau
sio 26 d.. 3 v.p.p., pas narę St. 
Matulevičienę, 235 Pacific Avė. 
Tel. 762-1214. Visos narės ir 
viešnios maloniai kviečiamos at
silankyti. Šia proga dėkojame 
Aldonai šarūnienei už $10 dova
ną seneliams šv. Kalėdų proga.

Baltiečių moterų lietuvių 
grupė, susirinkusi posėdžio š. im 
sausio 12 d., išrinko šiems me
tams naują valdybą. Pirminin
ke išrinkta Irena Šernaitė-Meik- 
lejohn, vicepirmininke — Mari
ja Vasiliauskienė, sekretore — 
Gerda Tarvydienė. Kadangi šie 
metai yra lietuvių metai, poniai 
Meiklejohn tenka pirmininkau
ti visai baltiečių moterų or
ganizacijai. I. V. K.

Dėmesio! Dėmesio! Visiems 
studentams šokiai! Ateikite visi! 
Atsiveskite draugus ir drauges! 
Juo daugiau — juo smagiau!

Šv. Jono Kr. parapijos salėje 
penktadienį, sausio 31, 7.30 v.v.

Liet. Studentų S-gos valdyba

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami 

. nurodymai klasėje ar namuose 
turintiems laikinus leidimus.

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuos HO 6-1331
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“T. ŽIBURIŲ” S P A U D OS 
BALIAUS LOTERIJAI jau gau
ta labai vertingų fantų: 1. dail. 
Leono Urbono, gyv. Australi
joj. didelio formato paveikslas 
“Vidaus pasaulis”, 2. dail. V. 
Stančikaitės originalus paveiks
las, 3. Baltuonio medžio šaknų 
skulptūra, 4. P. Misevičiaus lie: 
tuviško stiliaus drožinys, 5. P. 
Šimkevičiaus drožinys “Lietuvos 
Vytis”. Tikimasi ir daugiau ver
tingų fantų. “TŽ” leidėjai nuo
širdžiai dėkoja už gautas dova
nas.

Bilietai į “TŽ” spaudos balių, 
įvykstantį vasario 8, šeštadienį, 
7 v.v., jau gaunami “TŽ” admi
nistracijoj; suaugusiems — $3, 
studentams — $1.50. Stalai re
zervuojami iš anksto, kad būtų 
išvengta spūsties. Užsakant bi
lietus prašoma ir atsilyginti, šie
met spaudos baliui išnuomotos 
abi Prisikėlimo par. salės, kad 
visiems dalyviams būtų erdvu, 
jauku ir smagu.

Tautos Fondui paaukojo $50 
“Talka” Construction. Nuoširdi 
padėka. — š.m. sausio 2 d. “TŽ” 
paskelbta, kad Tautos Fondo 
Toronto skyriaus valdyba 1968 
m. pagal aukų lapus surinko 
$225.90. Turėjo būti $255.90.

TF Toronto apyl. valdyba 
Tautinių grupių klausimais 

domisi senatorius N. A. Mac 
Kenzie. Jis dalyvavo Kanados 
tautinių grupių konferencijoj ir 
pasakė kalbą. Jam buvo nusius
tas leidinys “Lithuanians in Ca
nada”. Savo laiške jis rašo: “Tai 
tik skubotai parašytas padėkos 
laiškutis už nepaprastai patrauk
lią knygą “Lithuanians in Ca
nada”, kurią gavau prieš keletą 
dienų. Išvykstu užsienin iki va
saros vidurio. Sugrįžęs į Vanku
verį (4509 West 4th Avenuę, 
Vancouver, B.C.), skaitysiu jū
sų knygą su dideliu dėmesiu. 
Sveikinu tokio įdomaus ir reikš
mingo leidinio išleidimo pro
ga ir linkiu geriausios sėkmės.”

Gen. konsulas Toronte ir dail. 
Halina Jonė Žmuidzinienė Kalė
dų šventes praleido šeimoje sa
vo sūnaus, kuris dirba kaip fizi
kas Jet Propulsion laboratori
joj ir dėsto fiziką Kalifornijos 
universitete Los Angeles. Gen. 
konsulas aplankė savo tarnybos 
kolegą gen. konsulą dr. J. Biels
ki, iš seniau pažįstamą Vokieti
jos gen. konsulą M. Oppel, dr. 
P. V. Raulinaitį, poetą B. Braz- 
džionį, dr. J. Jurkūną, kompozi
torių Bronių Budriūną ir Lie
tuvių Dienų redakciją. Be to, 
p. p. Žmuidzinai susipažino su 
dail. J. Rimšos kūryba jo stu
dijoje ir pas p. p. Andrius.

Gen. konsulas ir Ponia H. 
Žmuidzinienė, negalėdami dėl 
savo išvykos į JAV kiekvienam 
atskirai laišku padėkoti už kalė
dinius linkėjimus, prašo juos pa
sveikinusius priimti šiuo reiškia
mą labai nuoširdžią jų padėką.

P A D Ė K A
Nuoširdžiai dėkoju dr. Urbaičiui 

už tikrą ligos nustatymą- ir skubų 
pasiuntimą i St. Joseph's ligoninę, 

. dalyvavimą prie operacijos ir lanky
mą ligoninėj. Taipgi nuoširdi mano 
padėka už sėkmingai padarytą opera
ciją dr. Borowy.

Noriu nuoširdžiai padėkoti mano 
geriems bičiuliams bei draugams, ma
ne lankiusiems ligoninėj, atsiuntu- 
siem sveikinimus, dovanas ir gėles: 
dvasios vadams — Tėvui Pauliui, 
OFM, ir kun. J. Staškevičiui, N. Pr. 
Marijos vienuolijos seselei, kurios 
vardo nesužinojau. KLK Moterų Dr- 
jos Sv. Jono Kr. parapijos skyriui, 
p.p. Šalčiams, Saunoriui, Barrie, Las- 
tauskams, L. ir I. Fewer, C. ir C. 
Cunninghams. Juodikaičiams ir Žy
mantienei.

Viskas lengviau pakelti, kai yra 
užjaučiančių, suraminančių širdžių. 
Jų aš visą gyvenimą nepamiršiu. Dar 
kartą visiems nuoširdus ačiū.

Juozas Jurgaitis.

PARDUODAMA geros veislės jau
na kalytė (gavusi gydytojo adatas) 
LE 1-3856.

6 | | y ■ A y y ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I A W MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

Asmenines iš  ............. .......9 %
Nekiln. turto iš _________ _ 8.5%
Įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palu* 
kanomis (pradedant 6.5%)

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

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

PROGRAMOJE: MENINIS PASIRODYMAS

“SUBATVAKARIS”
šilta vakarienė, A. Balčiūno orkestras, bufetas, loterija.

Pradžia — 6 vai. vakaro.
Įėjimas jaunimui — $1.50, suaugusiems — $3.00

Rengėjai

Sv. Kazimiero par. žinios
— Sausio 12 d. įvyko metinis Šv. 

Onos Dr-jos susirinkimas. Valdyba 
perrinkta ir ją sudaro: pirm. Mari
ja Gručkunienė, vicepirm. M. Klei- 
zienė, sekr. A. Mikėnienė, protokolų 
— M. Arlauskaitė, ižd. G. Visockie- 
nė. Susirinkimo metu įstojo nauja 
narė Akvilė Buračienė.

— Šv. Onos Dr-ja sausio 25, šeš
tadienį, ruošia labai gerą vakarienę, 
kurios metu gros puikus orkestras, 
bus turtinga loterija ir kiti netikė
tumai. Į vakarienę kviečiamos ne tik 
visos draugijos narės su savo sve
čiais, bet ir visi Montrealio lietu
viai.

— Metinė -parapijos Kazimierinių 
vakarienė — kovo 1 d., Margučių 
vakarienė — balandžio 12 d., Šv. Ka-

1. Rinkliavos _____________________ 1
2. Parapijos mokestis ...... ....................
3. Mišios___ -______________________
4. Krikštai, sutuoktuvės, laidotuvės _
5. Votyvinės žvakės ...___ _________
6. Palūkanos __ ___ ___ ____________
7. Aukos ir parengimai ______ _____
8. Salės nuoma ..... ......... .......................

9. Likutis iš praėjusių metų ..

- Iš viso
II. Išlaidos

Kunigų ir tarnautojų algos  
Pensijos mokestis 
Giedotojai, honorarai, rekolekcijos

1.
2.
3.
4. Maistas, skalbimas __ _______
5. Vot. žvakės, vynas, raštinė ...
6. Telefonas, šviesa, šildymas .......
7. Altoriaus pakeitimas _______
8. Remontas ir mokesčiai........... .
9. Palūkanos _____________ ____

10. Mokestis arkivyskupijai __....:.

11. Apmokėta skolų ..

12. Likutis banke

Iš viso 
_____ $ 7.000.00

$22.714.42

Iš viso 
______ $ 5.937.38

$29.714.42

- Balansas $35.651.80 
Praėjusiais metais buvo likę $74.000.00 skolų. Apmokėjus šiemet $7.000.00, 
dar liko 67.000.00 skolų.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 1968 M. APYSKAITA
— Sausio 12 d. įvyko parapijiečių' susirinkimas. Išrinkti du nauji pa

rapijos komiteto nariai — Bronius Buzas ir Romas Otto. Sveikiname naujuo
sius komiteto narius, linkėdami sėkmingai įsijungti į parapijos darbą. Pet
rui Lukoševičiui ir Vytautui Zubui, komiteto nariams, praėjusių metų gale 
pabaigusiems savo kadenciją, reiškiame nuoširdžią padėką už atliktus darbus.

Susirinkime buvo paskelbta 1968 m. apyskaita:
Pajamos:

Bažnyčios rinkliavos 
Parapijiečių mokestis
Mišios, krikštai, jungtuvės___
Parengimai, aukos, vajai_____
Žvakės, salė, įvairios pajamos .

Išlaidos:
Ostijos, vynas, žvakės_________
Algos patarnautojams, honoraras
Klebonijos maistas-----------------

.. $ 1.435.47 
.... 4.055.92 
.. 3.886.55

Apšildymas, elektra, telefonas, priežiūra ............    2.495.29
Vyskupijos įsakytos rinkliavas, mokesčiai __________ __________ 1.073.19
Draudos, maisto mokesčiai _____________ ____ ____ -..............  1.181.46
Raštinė, svečiai kunigai, kelionės, įvair. draugijos, šalpa, labdarybė 1.068.68 
Naujas inventorius__ ___ —............  1.083.00
Išmokėtos skolos____._____ _____ __ —5.200.00
Išmokėtos palūkanos____________________ ____ __ __ __________  2.026.04

Iš viso: $24.336.17
Praėjusių metų likutis banke — S7.956.18, šių metų — $5.389.95. Pa

rapija turi dar neišmokėtų skolų $65.800.00.

Saulių metinis kuopos susirin
kimas šaukiamas kovo 2, sek
madieni. Aušros Vartų salėje, 
šaulių būstinės kambaryje. Visi 
kuopos nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Valdyba

MOKA UŽ:
Depozitus....... ........................ 5.0%
Serus (numatyta) ..........._.. 5,5%
Term. ind. 1 met. ______  6,5%
Ter. ind. 2 met ____ 6.75%
Term. ind. 3 met. _____ 7.0%

Nemokamas gyvy bės draudimas 
iki $2.000 šėrų sumos.

zimiero par. choro koncertas — ge
gužės 3 d.

— Š. m. parapijos komiteto pirm.
yra Andrius Russell, nariai — K.
Ambrasas, P. Adamonis, V. Mitchell, > 
J. Stanulis ir Ph. Milienė.

— Sunkiai susirgo Juzė Jurevičie
nė; išvežta į Montreal General li
goninę.

— Dėl dažnų susirgimų gripu vi
sos pagrindinės ligoninės , nepriima 
lankytojų, nebent išimtinais atvejais 
ir labai trumpai tik artimiausius šei
mos narius.

—. Jau duodami pakvitavimai, ku
rie bus reikalingi užpildant pajamų 
mokesčių formas.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $137.50.
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$ 9.076.72 
2.020.00 
1.610.00 
2.269.00 
1.338.71

189.62
12.766.62 

673.06

Iš viso $29.943.73
_________  $ 6.193.40

$35.651.80

$ 8.728.15
117.72 

1.983.00 
1.393.13 
1.506.61 
2.237.91 
1.422.00 
1.054.67 

4.121.23
150.00

... $12.959.34
...... 1.440.00

1.800.00
..... 3.219.00

2.931.60

Iš viso: $22.340.94

Subatvakarj, kuriame bus pa
vaizduota montažo būdu lietuviš
ko kaimo buitis, rengia L. K. 
Mindaugo šaulių kuopos scenos 
mėgėjų grupė vasario 1 d. AV 
par. salėje. Tai bus moterų sky
riaus vakaro-baliaus dalis, kuri 
pasižvmės savotišku originalu
mu. Programa bus įdomi jauni
mui, kuris apie kaimo tradici
jas girdėjo tiktai iš pasakojimų, 
ir senimui, kuris turės progos 
prisiminti jaunas dienas.

“Žmogus ir jo pasaulis” paro
dos bilietai gaunami “Lite”, š. 
m. iš anksto pardavinėjami tik 
sezoniniai bilietai. Suaugusiems 
— po $15 (nuo 18 m.), jauni
mui — po $7.50 (nuo 6 iki 17 
m.). Vaikams iki 6 m. bilietu 
nereikia, šios kainos galioja iki 
vasario mėn. galo, po to bus 
pakeltos 50%.

“Lito” valdyba nutarė pakelti 
palūkanas už terminuotus indė
lius iki 7%. Šiuo metu už ter
minuotus indėlius "Litas” mo
ka: vieneriem metam — 6V4%, 
dvejiem — 6% ir trejiem — 
7%. Indėlius galima išimti ir 
prieš terminą, bet tokiais atve
jais nustojama nedidelės dalies 
palūkanų. Palūkanos už pasko
las nenadidintos, nors bankai ir 
“Trust” bendrovės jas padidino. 
“Litas” tikisi, kad augštos pa
lūkanos už terminuotus indėlius 
sutrauks i “Litą” tiek naujo ka
pitalo. kad padidėjusi apyvarta 
leis išvengti palūkanų padidini-




