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Nuomonių plantacija
Vergija iš žmogaus atima viską, o duoda tik minimumą. Jei 

kas turi stiprius raumenis, vergijoj tampa fiziniu Įrankiu, jei kas 
turi talentą, privalo jo vaisiais maitinti propagandinę vergijos 
mašiną. Laisvam žmogaus reiškimuisi lieka tik trupiniai, o laisvai 
minčiai — tik slaptumą. Kas kita laisvėje. Čia žmogus pajėgia 
reikštis laisvai visu plotu ir visose srityse, žinoma, absoliutinės 
laisvės ir čia nėra. Net ir didžiausios laisvės visuomenėje žmogus 
nėra valdovas, o pilietis, kuriam turi rūpėti ne tik savoji, bet ir 
kito laisvė. Visdėlto ši laisvė yra tokia, kurioje žmogus gali pa
kankamai laisvai reikšti savo mintis, turėti savo nuomonę net ir 
tais atvejais, kai ji nesiderina su valdančiųjų linija. Pastaraisiais 
dešimtmečiais laisvos nuomonės balsai Vakaruose nepaprastai su
stiprėjo. Galbūt ir dėlto, kad Rytuose, sovietinėje imperijoje, jie 
liko užgniaužti. Matyt, Vakaruose klestinti laisva mintis, lyg norė
dama pabrėžti vergijos kontrastą, pasidarė tokia balsinga. Jauno
sios kartos sąjūdžiuose ji tapo net agresyvi — išsiveržė i gatves 
ir aikštes, kur atrado valstybinės jėgos — policijos ir kariuome
nės užtvaras. Bet tai ne tos užtvaros, kurios varžo laisvą minties 
išraišką. Tai užtvaros, kurios sulaiko potvynį, grasinantį visuome
nei naikinimu vertybių, sukurtų ligi šiol daugelio talentų. Tai 
pagaliau užtvaros, sulaikančios grėsmę pačiai laisvei, kurios vardu 
sukyla griaunančios jėgos. * * *

Mes, lietuviai, esame padalinti tarp Vakarų ir Rytų, tarp 
laisvės ir nelaisvės. Didžioji tautos dalis, pats jos kamienas, tebėra 
sovietinėje nelaisvėje, o kita jos dalis — laisvėje. Vergijoj liku
sieji tautiečiai dirba, kenčia ir tyli, o laisvėje gyvenantieji ne
gali pilnai džiaugtis, kol jų broliai tebėra nelaisvi. Visdėlto lais
vėje gyvenantieji, prasimušę i patogų gyvenimą, dažnai užmirš
ta savo brolių nelaisvę ir savo darbus tvarko taip, lyg anos ver
gijos nebūtų, tarytum Lietuva būtų laisva. Jie patenka į bendrą 
europinės-amerikinės laisvės srovę ir iš jos žiūri į lietuviškąsias 
problemas. Bene- būdingiausias dabartinio stiliaus bruožas yra 
kraštutinė nuomonės laisvė. Net ir amerikinėse mokyklose pirmoje 
eilėje puoselėjamas mokinio sugebėjimas susidaryti savo nuomonę 
ir ją išreikšti. Tokios sistemos mokyklas baigę mūsų tautiečiai 
ateina i lietuviškąjį gyvenimą ir čia reiškiasi taip, kaip išmoko 
mokykloje. Dėlto su jaunosios kartos atėjimu į lietuvių veiklą tapo 
labai jau pabrėžta nuomonės laisvė. Tų nuomonių atsirado tiek 
daug, kad jau darosi sunku susikalbėti net pagrindiniais lietuvių 
veiklos klausimais. Ne tik suvažiavimuose, bet ir spaudoje pasi
girdo “atviro žodžio” reikalavimai, pažadai atidaryti spaudos pus
lapius visoms nuomonėms, kokios jo bebūtų. Taigi, pagrindinis 
akcentas dedamas ant nuomonės ir tuo būdu sukama lietuviškaja
me gyvenime į nuomonių plantaciją, lyg tai būtų pagrindinis mūsų 
dabarties rūpestis. ★ ★ ★

Kad nuomonės laisvė reikalinga, Vakarų pasaulyje niekas ne
neigia. Tai žmogiškoji būtinybė, be kurios normalus laisvos visuo
menės gyvenimas nėra Įmanomas. Net ir tais atvejais, kai žmogaus 
nuomonė klaidinga, dar nenustoja teisės būti deramai išreikšta. 
Visa tai priklauso prie normalaus laisvo žmogaus gyvenimo. Ne
normalumas prasideda tada, kai visuomenės gyvenimo centre atsi
stoja ne tiesa, o nuomonė. Tada tiesa nustumiama šalin, iškeliama 
vieno ar kito nuomonė, kuri dirbtinai padaroma “tiesa”. O tai 
įvyksta tais atvejais, kai susidaro stipresnis nuomonės balsas (gar
siau šaukias) arba iškyla grupė asmenų, pasiryžusių savo nuomonę 
padaryti “tiesa”. Tai pavojus, kuris labai nekaltais keliais atslenka 
į lietuviškąjį gyvenimą ir sąmoningai ar nesąmoningai grasina 
padaryti jį nuomonių plantacija. O mums šiuo metu svarbu ne 
nuomonių puoselėjimas bei jų gausinimas, o ių derinimas. Jeigu 
Lietuvos vyrai, kurie 1918 m/grūmėsi už krašto laisve bei nepri
klausomybę. būtų užsiėmė nuomonių plantacijom, būtų jose ir 
dinge. Jų visų pastangos buvo nukreiptos i viena tiesa — Lietu
vos laisve. Ir dabar ta pati tiesa galioja visai tautai, kur ios na
riai bebūtų. Ypač Vakaruose gyvenantieii turime panaudoti laisvę, 
tą didžiaia žmogaus vertybę, ne anarchijai daryti, o laisvėje su
brendusiai tvarkingai visuomenei kurti: ne nuomonėms perdėtai 
plėsti, o tiesai įžvelgti ir jai rvžtineai vvkdvti. Ir vadinamasis atvi
ras žodis bus tada nuoširdžiai atviras, kai konstruktvvai rikiuosis 
į bendrąsas pastangas, bendrąjį Lietuvos laisvės kelią.

Pasaulio įvykiai |
ARTIMUOSIUS RYTUS Į NAUJĄ KARĄ GALI ĮVELTI Ira 

ke pradėti Izraelio šnipų teismai. Bagdade ir Basroje buvo viešai 
pakarta pirmoji nuteistųjų grupė — penki irakiečiai ir 9 žydai. 
Izraelyje vis garsiau šnekama apie tradicinį atsilyginimą —- “akis 
už akį, dantis už dantį”. Šį kartą reikalą komplikuoja bendros sie
nos neturėjimas su Iraku. Izraelio kariuomenė gali mėginti pulti 
Jordane esančius Irako kariuomenės dalinius. Viso pasaulio žydai 
pradėjo protestuoti prieš antrąjį teismą, kur kaltinamųjų suolan 
esą pasodinti 35 asmenys, jų tarpe 13 Irako žydų. Bagdado tele
vizija transliavo pokalbį su 3.000 Irako žydų vadu rabinu S. Cha- 
douri. Pastarasis paneigė gandus apie teismų bangą ir žydų per
sekiojimą. Jo teigimu, Irako žydai turi pilną laisvę, o tardymai

KANADOS ĮVYKIAI

NAMAI PABRANGO 70%
Susisiekimo ministerio P.Hel- 

lyer komisija, keturis mėnesius 
tyrusi namų pasiūlą ir paklau
są pagrindiniuose Kanados mies
tuose, paskelbė 85 psl. praneši
mą su 47 pasiūlymais namams 
atpiginti. Pasirodo, per 15 pas
tarųjų metų namų statyba Ka
nadoje pabrango 70%, o žemės 
sklypai — net 200%, daugeliui 
kanadiečių namo įsigijimas pa
sidarė neįgyvendinama svajonė. 
Jeigu federacinis parlamentas 
patvirtins P. Hellyerio pasiūly
mus, namų kaina turėtų suma- 
šėti 20%. Pagrindinį dėmesį ko
misijos pranešimas skiria žemės 
spekuliantams, kurie superka 
miestų pakraščiuose žemės plo
tus ir vėliau juos parduoda sta
tybininkams už keleriopai dides
nę sumą. P. Hellyer siūlo tokių 
spekuliantų pelnui įvesti pilną 
pajamų mokestį su atitinkamu 
papildu tiems, kurie neinvestuo- 
ia į žemę dolerių ir nesirūpina 
jos paruošimu statyboms. P. Hel- 
lyer taipgi pataria duoti federa
cines paskolas miestų savivaldy
bėms žemei pirkti. Tuo būdu 
spekuliantams būtų užkirstas ke
lias ir atpiginti statyboms skir
ti sklypai. Mažiau uždirbančiom 
šeimom siūloma panaikinti įmo
kas už perkamą namą ir mort- 
gičių išmokėjimą pratęsti iki 40 
metų. Namų kainas sumažintų 
11% federacinio mokesčio pa
naikinimas statybinėms medžia
goms. bet tai padarytų kasmet 
apie 300 milijonų nuostolio fe
deraciniam iždui. Miestu savival
dybėms P. Hellyer pataria su
stabdyti pigių apartamentų sta
tybą ir šiam reikalui numatytas 
sumas skirti kaip atitinkamą pa

šalpą senuose namuose gyvenan
čioms neturtingoms šeimoms. Už 
namų apleidimą, netaisymą ir 
r.eremontavimą turėtų atsakyti 
ne nuomininkai, bet juos išnau
dojantys savininkai, kurie su
perka tokius pigius namus. To
kias apleistas lūšnas P. Hellyer 
siūlo nugriauti miestų savival
dybėms be jokios kompensaci
jos nuoma spekuliuojantiems sa
vininkams. Nauji įstatymai pri
verstų lūšnomis tampančių na
mų savininkus susirūpinti jų at
naujinimu. Tada miesto savival
dybei nereiktų nugriauti ištisus 
rajonus ir juose savo lėšomis 
statyti apartamentus neturtė
liams.

Audrą sukėlė Kvebeko švieti
mo ministerio J. Cardinal Pary
žiuje pasirašyta sutartis pran- 
cūzų-kvebekiečių ryšių satelitų 
sistemai. Premjero pareigas ėjęs 
finansų min. P. Dozois iš karto 
pareiškė, kad J. Cardinal netu
rėjo teisės tokios sutarties pasi
rašyti, bet vėliau šį pareiški
mą atšaukė. Jo nuomone, tai 
buvusi ne sutartis, bet tik pa
prastas raštas, neturįs teisinės 
galios. Erdviu satelitų sistemos 
nrojektą ruošia federacinė ry
šių ministerija Otavoje. Si sis
tema skiriama visai Kanadai, 
įskaitant ir Kvebeką, švietimo 
min. J. Cardinal grasina pasi
traukti, jei premjeras J. Bert- 
randas nepritars jo pasirašy
tiems raštams su Prancūzijos 
vyriausybės atstovais. Aplamai. 
Kvebeko prancūzai sako: kai 
anglai stiprina savo ryšius su 
Britanija, viskas būna tvarkoje, 
o kai prancūzai daro tą patį, ang
lai kelia triukšmą. Dabartinė

Kanados prancūzų balsas stiprėja ne tik Kvebeko provincijoj, bet ir kitose srityse. Angliškose pro
vincijose prancūzai ima daugiau rūpintis savo kalbos mokymu. Nuotraukoje — Toronto pran
cūzė mokytoja, naudodamasi moderniomis priemonėmis, moko vaikuti klasėje gimtosios kalbos

Krikščioniškos grupės ir socialistai
Dabartinė koalicija, vadinama 

didžiąja, yra pirma tokio po
būdžio V. Vokietijos istorijoje. 
Gal todėl daug kalbėta ir dar 
tebekalbama apie jos nuopelnus 
kraštui.

Perdėti nuopelnai
Užsienio politikoj iškeliamas 

atnaujinimas diplomatinių ryšių 
su Jugoslavija ir jų užmezgimas 
su Rumunija. Žinoma, tai nėra 
eilinės reikšmės dalykai ateičiai,
Otavos vyriausybė Kvebeko 
prancūzų ryšiams su Paryžium 
pritaria, tačiau reikalauja, kad 
jie būtų palaikomi per federa
cinę vyriausybę.

Finansinės problemos priver
tė Montrealio savivaldybę atsi 
sakyti pernai pradėtos parodos 
“Žmogus ir jo pasaulis”. Ši pa
roda šiemet nebus atidaryta, nes 
pernai ji miestui padarė $5.288.- 
691 nuostolio. Federacinei vy
riausybei miestas tebėra skolin
gas $29.288.567 už “Expo” pa
rodą. Burmistro J. Drapeau 
prieš 9 mėnesius įvesta loterija 
vietoj $32 milijonų pelno davė 
tik $10 milijonų. Finansinė ne
sėkmė ir neaiški parodos “žmo
gus ir jo pasaulis” ateitis gali 
priversti pasitraukti iš pareigų 
burmistrą J. Drapeau.

Kanados gerovės taryba pa
skelbė studiją “Socialinė Kana
dos linkmė”, siūlančią visiems 
kanadiečiams garantuotą pakan
kamo lygio metinį uždarbį, pen
sijų didinimą su kylančiomis 
pragyvenimo išlaidomis, nedar
bo draudos praplėtimą visiems 
dirbantiesiems, didesnę paramą 
šeimoms su vaikais ir eilę kitų 
socialinių planų. Pasiūlymai yra 
gražūs, bet jie nebus priimti, 
nes didžioji kanadiečių dalis ne
nori socializmo pagrindais tvar
komos valstybės.

Ontario vyriausybė gavo $60 
milijonų paskolą iš vokiečių ban
ko — Deutsche Bank AG — 
Frankfurte. Tai yra tas pats 
bankas, kuris pernai vasarą pro
vincijai davė $40 milijonų pa
skolą. Tada už ją buvo sutarta 
mokėti 6.75%, o dabar — 6.5%. 
Naujoji paskola sumažins On
tario provincijai gresianti $250 
milijonų deficitą. Paskolos iš 
Vokietijos visdėlto yra rizikin
gas dalykas: jeigu būtų pakelta 
markės vertė, tektų grąžinti di
desnę sumą nei buvo skolinta.

Kanados eksportas 1968 m. 
buvo rekordinis. Iš Kanados bu
vo eksportuota $13.576.000.000 
vertės gaminiu ir žaliavų, kurių 
JAV įsigijo už $9.183.000.000. 
Lyginant su 1967 m., eksportas- 
nernai padidėjo 19% arba 
$2.165.000.000, kai tuo tarpu ii 
buvo planuota ir tikėtasi padi-, 
dinti tik bilijonu doleriu. Di
džiausias nuopelnas tenka Jung
tinėms Amerikos Valstybėms, 
importą .iš Kanados padidinu
sioms net 25% — $1.860.000.- 
000.

J. KAIRYS
Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj 
bet visa tai yra ne tiek nuopel
nas didžiosios koalicijos, kiek 
pašalinių' įtakų;-rs pastarų  jų be
ne daugiausia'nulėmė Maskvos 
nesibaigiantis karinis ir ūkinis 
spaudimas į Varšuvos Sąjungos 
kraštus. Kremliui sustiprinus 
savo budrumą, diplomatinių ry
šių užmezgimas su kitais ko
munistiniais kraštais Bonnai ne
pasisekė. Jos judrios pastangos 
atsimušė pirmoje eilėje i Mask
vos “niet”.

Bonnos pastangos rasti kokį 
nos išlyginimą su rytų zona liko 
irgi be rezultatų. Ši zona savo 
nauja konstitucija, baudžiamuo
ju statutu ir kitomis teisinėmis 
normomis tolsta nuo V. Vokie
tijos vis daugiau ir elgiasi taip, 
lyg būtų antra suvereni Vokie
tija teoriškai ir praktiškai. Čia 
irgi lemia ne vien tai, kad rytų 
zoną valdo komunistai, bet ir 
Maskva. Be to, pastaroji siekia 
ir toliau pasaulinio komunizmo 
viešpatavimo. Todėl būtų naivu 
tikėtis, kad dabartinis Kremlius 
sunkintų sau kelius kokiais nors 
priešingais ėjimais.

Bonnai nelabai sekėsi ir Va
karų užsienio reikaluose. Nežiū
rint jos didelio lankstumo, De 
Gaulle lieka ir toliau nusisukęs 
į raudonąją Maskvą. Vakarams, 
o ypač Europai, jo “non” nepa
sikeitė ir po praeitų metų vasa
ros įvykių Čekoslovakijoje.

Ūkinis žydėjimas
Vienu dalyku gali didžioji 

koalicija pasigirti — tai ūki
niu pakilimu. Prieš jos atėji
mą valdžion ūkis buvo pradėjęs 
smukti ir net gana dideliais 
žingsniais. Dabar jis yra paki
lęs ir tebekyla beveik visose 
šakose. V. Vokietijos markė pa
sidarė viso pasaulio pastoviau
siu pinigu. Pvz., palyginus 1967 
m. su 1968-siais, gamyba pakilo 
6,5%, prekybos balanso aktyvas 
padidėjo daugiau kaip per pusę, 
uždarbiai ir algos pakilo 4,1%, 
darbdavių pelnas — nuo 0,9% 
iki 9,1%, padidėjo indėliai, su
vartojimas krašto viduje, stabi
lizavosi prekių kainos ir pan. 
Pramonės gamyba pakilo nuo 
2,8% iki 11%; ypač padidėto au
tomobilių gamyba — V. Vokie
tija dabar yra trečioje vietoje 
pasaulyje.

Išvengti bereikalingai konku
rencijai ir pakelti gamybai dau
gelis atitinkamu imonių sudarė 
vienokius ar kitokius junginius 
— susilieto arba kitaip apsijun
gė. Visdėlto yra nuomonių, lai
kančiu ūkinį pakilimą 1968 m. 
laikiniu dalyku. Esą nuolat didė
jant gamybos išlaidoms padėtis 
gali pasikeisti. Pagaliau ir pa
saulinės rinkos nesančios pasto
vios.

Subyrės koalicija?
šiais metais bus renkamas 

valstybės prezidentas ir parla

mentas. Dėl kandidatu į prezi
dentus tarp partijų susitarimo 
nėra, kaip kad seniau būdavo. 
Krikščioniškos grupės siūlys sa
vo-kandidatą, o socialdemokra
tai — savo.

Renkant parlamentą, nebus 
išvengta rinkiminės akcijos. Pa
gal partines programas, ji turės 
būti skirtinga. Be to, krikščio
niškosios grupės kalba jau nuo 
seniau apie laimėjimą parlamen
tinės daugumos, kuri įgalintu 
valdyti kraštą be jokių 'koalici
jų. Panašių užuominu tenka nu
girsti ir iš socialdemokratu pu
sės. Todėl didžiąją koalicija su
darančiųjų keliai turės daugiau 
ar mažiau išsiskirti. Visa tai tu
rės Įvykti jau šiemet. Tai, žino
ma, susilpnins ir koalicijos vie
ningumą.

Į koaliciją daug nesklandumo 
gali įnešti profesinių sąjungų 
reikalavimas teisės ' darbinin
kams dalyvauti įmonių tvarky
me. Jau kuris laikas jos kelia 
šį reikalavimą. Darbdaviai jau 
pasakė savo “nein”, bet social
demokratų partija remia profe
sines sąjungas ir bene bus jau 
pateikusi atitinkamo įstatymo 
projektą parlamentui. Krikščio
niškosios grupės palaikys grei
čiausiai darbdavius. Tai būtų 
joms labai nepopuliarus daly
kas prieš rinkimus, nors daugu
ma V. Vokietijos darbininkų vi
są laiką atiduodavo savo baisus 
socialdemokratams, šiemet ko
kia nors forma dalyvaus rinki
muose ir naujai įsteigtoji komu
nistų partija, ir daug profesinės 
sąjungos narių balsuos greičiau- 
už šios partijos išstatytus kan
didatus. šitokia išvada peršasi 
jau ir todėl, kad, kiek tenka 
spręsti iš profesinių sąjungų 
spaudos, jos yra dausiau suka’- 
rėjusios nei socialdemokratų 
partija. Todėl ir pastariesiems 
nebus daug naudos iš minėto 
įstatymo pasiūlymo, jei jis yra 
padarytas pirmoje eilėje vien 
būsimų rinkimų sumetimais. Kas 
kita, jei tai yra programos da
lis.

O po rinkimų?
Manoma, kad didžioji koali

cija galėtų būti sudaryta ir po 
rinkimu. Tokių nuomonių girdė
ti ir iš dabartinės koalicijos 
žmonių. Greičiausiai taip ir bus, 
nes neįtikėtina, kad kuri nors 
grupė ar partija laimėtų rinki
mus. Taip pat neįtikėtina, jog 
laisvieji demokratai laimės tiek 
per šių metu rinkimus, kad ga
lėtų palenkti kurią nors pusę 
dabartinės koalicijos dėtis su 
jais. Didžioji koalicija būtu ir 
toliau pats išmintingiausias 
sprendimas V. Vokietijai. Ži
nant šio krašto vidaus ir užsie
nio problemas bei Maskvos kės
lus, tik didžioji koalicija galė
tų pajėgiai valdyti kraštą net 
ir tuo atveju, jei kuri nors par
tija laimėtų rinkimus.

yra pravedami laikantis įtatymų 
paragrafo. Panašią mintį spau
dos konferencijoje dėstė ir Ira
ko informacijos ministeris A. 
Saloum ai Samarraie: Irakas 
baudžia šnipus, nekreipdamas 
dėmesio į jų religją ar tautybę. 
Bausmės pagrindą sudaro teis
me įrodytas šnipų nusikaltimas. 
Egipte viešėjęs sovietų kompar
tijos politbiuro narys A. Šelepi- 
nas įspėjo Izraelį, kad Maskva 
nepakęs “nuolatinės Izraelio ag
resijos”. Prez. R. Niksonas savo 
pirmoje spaudos konferencijoje 
taipgi užsiminė apie didėjančią 
įtampą Artimuosiuose Rytuose, 
kur į tiesioginį konfliktą gali 
būti įtraukti sovietai ir ameri
kiečiai. Kad Izraelis nėra be 
kaltės, liudija didžiųjų laikraš
čių pirmųjų puslapių nepasie
kusi žinutė iš Tel Avivo apie 
Gazos juostoje nušautą arabę, 
devynias sužeistas arabų mote
ris ir merginas. Pasirodo, Izrae
lio kariuomenės dalinys šūvių 
pagalba išsklaidė arabų moterų 
ir vaikų demonstraciją'. Nesun
ku įsivaizduoti, koks būtų kilęs 
triukšmas pasaulinėje spaudoje, 
jeigu tokių priemonių prieš žy
des demonstrantes būtu griebę- 
sis kuris nors arabų kraštas. Ota
voje viešėjęs žydų kilmės rašy
tojas A. Lilienthalis Carleton 
universiteto studentams pasaky
toje kalboje pasmerkė Izraelio 
ekspansinę politiką ir sionistus. 
Šias mintis jis pakartojo “The 
New York Times” dienraščio 
puslapiuose paskelbtame atvira
me laiške prez. R. Niksonui. Žy
dai rašytoją A. Lilienthalį yra 
apšaukę savo tautos išdaviku, 
antisemitu, kandidatu į Hitlerio 
laikų essesininkus, nors iš tik
rųjų jis yra žydas antisionistas, 
kuris nepritaria Izraelio vykdo
mam svetimų žemių grobimui.

Kremlius sustiprino spaudimą 
čekoslovakų kompartijos va
dams užbaigti demonstracijas 
miestų gatvėse, įvesti griežtesnę 
spaudos ir televizijos cenzūrą. 
Centrinėje Prahos aikštėje de
monstravusius studentus išsklai
dė milicininkai, suimdami apie 
20 jaunuolių. Milicininkus stu
dentai sutiko šūkiu: “Gestapo!” 
Pagal Kremliaus paruoštą sąra
šą iš pareigų atleidžiama 120 
žurnalistų, radijo ir televizijos 
pranešėjų. Pirmoji auka buvo 
televizijos vyr. pranešėja Kami
la Mouckova, herojės vardo su
silaukusi už pogrindžio veiklą 
pirmosiomis sovietinės okupaci
jos dienomis. Jai buvo įsakyta 
paimti mėnesį priverstinių ato
stogų. Kiti du televizijos komen
tatoriai gavo įsakymą vykti už
sienin ir užimti ČTK žinių agen
tūros pasiūlytus postus. Sovietų 
spauda aštriai kritikavo iš Švei
carijos į Čekoslovakiją sugrįžu
sį ekonominių reformų projek
to autorių dr. O. Sik. Susidegi
nusį studentą J. Palachą TASSo 
agentūra apšaukė antikomunis
tinio pogrindžio auka. Girdi, jam 
buvo garantuota, kad parūpinta
sis benzinas yra specialus miši
nys, kuris sukels nepavojingas 
šaltas liepsnas. Pasak TASSo, 
susideginti turėjusi studentė 
Blanka Nachazelova ne nusinuo
dijo dujomis, bet buvo nunuo- 
dvta suokalbininkų, šių pasakai
čių tikslas, be abejonės, yra są
moningas sovietų propagandistų 
bandymas sumenkinti savižudžių 
patriotizmui.

Šiaurinės Airijos premjeras T. 
O’Neill, siekęs sumažintis įtam
pą tarp katalikų ir oranžistų, 
laimėjo pasitikėjimo klausimą 
parlamente. Visą mėnesį Bel
faste vyksta susikirtimai tarp pi
lietinių teisių reikalaujančiu ka
talikų ir pastoriaus i. Paisley 
vadovaujamų protestantų oran
žistų, kurie katalikus ir toliau 
nori traktuoti kaip antros rūšies 
piliečius. Už dalyvavimu de
monstracijoje be leidimo I. Pais
ley yra nuteistas kalėti tris mė
nesius. šios bylos jis nesiruošė 
apeliuoti ir nesirengė atlikti 

bausmės, kol pagaliau policija jį 
uždarė į kalėjimą. Išleistas iš ka
lėjimo už užstatą, dabar jis žada 
pradėti apeliaciją. Presbyteri- 
ninkas I. Paisley yra aršus ka
talikybės ir popiežiaus priešas, 
tebegyvenąs senųjų laikų ne
apykantos dvasia.'

Prancūzijos prez. De Gaulle 
tris dienas viešėjo tarp savųjų 
separatistų — autonomijos rei
kalaujančioje Bretanijos provin
cijoje. Jį sutiko ir išlydėjo stu
dentų demonstracijos šios pro
vincijos pagrindiniuose miestuo
se. Pastarųjų dvejų metų lai
kotarpyje Bretanijos Išlaisvini
mo Frontas yra susprogdinęs 
apie 30 bombų centrinės vy
riausybės pastatuose. Įtampa 
taip padidėjo, kad Prancūzijos 
saugumo organai buvo priversti 
suimti 41 bretanietį, jų tarpe 4 
kunigus. Prez. De Gaulle viešna
gės tikslas kaip tik ir buvo su
mažinti įtampą ir pažadais nu
tildyti autonomijos šalininkų 
balsus.

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministerija paneigė Vaka
rų spaudoje pasirodžiusius pra
nešimus, kad premjeras A. Ko
syginas serga kepenų_liga. Spė
liojimus sukėlė A. Kosygino ne
dalyvavimas keturių kosmonau
tų sutikime. Sovietai skelbia, 
kad A. Kosyginas atostogauja ir 
jau ruošiasi grįžti į darbą. Už
sieniečiai laikraštininkai Mask
voje yra linkę manyti, kad tarp 
premjero A. Kosygino ir kom
partijos vado L. Brežnevo didė
ja nesutarimai tarptautinės po
litikos klausimuose.

Kairiųjų pažiūrų studentai 
Frankfurte pasveikino V. Vo
kietijos kanclerį K. G. Kiesin- 
geri šūkiu: “Sieg! Heil!” Frank
furto teatre buvo surengtas spe
cialus koncertas, kurio pelnas 
yra skiriamas olimpinėms žai
dynėms 1972 m. Atsitiktinio su
tarimo dėka tą dieną buvo A. 
Hitlerio valdžios paėmimo 36- 
tosios metinės. Įsisiūbavę stu
dentai akmenimis išdaužė JAV 
konsulato, kultūros centro ir Is
panijos atstovybės langus. De- 
monriracijoje buvo nemažas 
skaičius sužeistų, kai įsikišo po
licija.

Sulaukęs 75 metų amžiaus, 
Vašingtono ligoninėje mirė Al
len W. Dulles, amerikiečių Cent
rinės žvalgybos Agentūros va
dovas 1953-61 m. Jis yra prez. 
D. Eisenhowerio laikais buvu
sio valstybės sekr. Foster Dul
les brolis. Velionis pagrįstai yra 
vadinamas amerikiečių šnipų tė
vu, nes II D. karo metais Švei
carijoje vadovavo Vokietijoje 
veikusiam šnipų tinklui. Iš Cent
rinės Žvalgybos Agentūros vado 
pareigų buvo atleistas prez. J. 
F. Kennedžio po nesėkmingo ku
biečiu išsikėlimo Kiaulių įlan
koje.

Išlaidos informacijai
VLILKo 1968 m. išlaidų apy

skaitoje paaiškėjo bendra suma
— $30,092.13. VLIKo seimui 
pateiktajame vicepirmininko J. 
Audėno pranešime buvo pabrėž
ta, kad VLIKo darbe didžiausias 
dėmesys buvo skirtas informa
cijai. kuri skleidžiama per EL
TOS biuletenius, kurie 1968 m. 
buvo leidžiami anglų, prancū
zų, vokiečių, italu, isnanu. ara
bu ir lietuviu kalbomis. Tai at
siėjo $16.477.37. tai yra 54.82% 
visos išlaidų sumos. Buvo išleis
ta eilė ir vienkartiniu leidiniu. 
Jie visi tais metais atsiėjo $6.- 
157.64 — 20.40%. Be to. infor
macijos į Lietuva paruošimas ir 
nerteikimas — $3.656.00. t. y. 
12.18%. Iš viso šiose trijose oo- 
ziriiose susidarė išlaidų $26.- 
291.61, arba visos išlaidu sumos 
87.4%. Likusieji 12.6%. arba 
$3.801.12 išleisti: atlyginimams
— $2.040.00 (6.8%), paštui, te
legrafui. telefonui — $617.31 
(2.03%) ir įvairiems kitiems rei
kalams — $911.36 (3.02%).

i
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Laisvinimo darbo pertvarkymas

* Krikščionių vienybės savaitė 
lietuvių gyvenime praeina ma
žai tepastebėta. Bene pirmosios 
vienybės pamaldos įvyko Čika
gos lietuvių jėzuitų koplyčioje 
sausio 18 d. Jas surengė Čikagos 
ekumeninis būrelis. Susirinku
sius pasveikino kun. K. Trima
kas, SJ. Sv. Rašto ištraukas skai
tė Aug. Tijūnėlis ir Eug. Geru
lis, Vatikano santarybos nutari
mų ištraukas — E. Dilytė ir A. 
Liulevičienė. Pagrindinę kalbą 
pasakė evangelikų kun. P. Dilys. 
Jis pabrėžė, kad pirmą kartą iš
eivijoj evangelikų kunigas gali 
prabilti katalikų dievnamyje. Jis 
skatino plėsti ir lietuviuose tar
pusavį konfesijų pažinimą bei 
draugišką nusiteikimą.

* Vysk. Paulius Marcinkus, 
konsekracijos ir naujo paskyri
mo proga, buvo gerokai išgarsin
tas amerikiečių spaudoje. Žur
nalas “Time” ilgoką straipsnį 
apie jį įsidėjo ne religinėje, bet 
finansinėje sekcijoje, pavadinda
mas jį “vyskupu - bankininku”, 
nes jo žinioje tvarkymas lėšų, 
skirtų religinėms institucijoms. 
Vysk. P. Marcinkus yra gimęs 
Cicero III., teologiją studijavęs 
Romos Gregorianumo universi
tete ir nuo 1959 m. pradėjęs dar
bą Vatikano diplomatinėje tar
nyboje. Jis yra nepaprastai ge
ras organizatorius ir buvo pa
grindinis popiežiaus Pauliaus VI 
kelionių planuotojas bei rengė
jas. Dabar jis yra paskirtas reli
ginės Šalpos Instituto sekreto
riumi. Oficialiu tos įstaigos vir
šininku dar tebėra 84 m. kard. 
Alberto di Jorio, tačiau praktiš
kai jai vadovaus vysk. P. Marcin
kus.

* Vienos arkivyskupijos sino
das, susidedąs iš pasauliečių, vie
nuolių ir kunigų, viso 340 narių, 
pasiūlė sistemą,* kurioje kunigai 
ir pasauliečiai dalintųsi vyskupi
jos bei parapijų tvarkymo ir ku
nigų paskirstymo atsakomybe. 
Vienos arkivyskupiją pasiūlyta 
padalinti į tris sritis, vadovauja
mas arkivyskupo pagalbininkų, 
kurie galėtų būti vyskupai ir bū
tų skiriami Vatikano tik atsi
klausus arkivyskupijoje esančių 
katalikiškųjų organizacijų, arki
vyskupijos kunigų ir parapijų 
atstovų—pasauliečių. Taipgi nu
tarta, kad vyskupai ir kunigai su 
pasauliečių tarybomis dalintųsi 
arkivyskupijos bendra adminis
tracine, finansine ir mokyklų 
problemų našta. Su labai maža 
persvara buvo priimtas pasiūly
mas, suteikiąs parapijiečiams 
teisę prašyti, kad vyskupas pa
rapijai skirtų tokį kunigą, kokio 
parapijiečiai pageidauja. Šio si
nodo — tarybos trečdalį sudarė 
rinkti nariai iš parapijų bei or
ganizacijų. Sinodo pasiūlymai, 
pasak kardinolo Koenigo, esą 
nauji, tačiau manoma, kad Vati
kanas, dabar susirūpinęs tradici
nės doktrinos išsaugojimu, gali 
juos atmesti.

* Britanijoje įvairių krikščio
niškųjų Bendrijų teologijos stu
dentai išsiuntinėjo bendrą laišką 
šimtinei teologiniu institucijų ir 
visiems augštiesiems dvasiš
kiams, reikalaudami, kad jų 
mokslas būtų daugiau grindžia
mas vienybės, dvasia, leidžiant 
visiems bendrai studijuoti: kad 
jų paruošimas būtų specializuo
tas; kad būtu skatinamas naujų 
būdų jieškojimas apaštalavime; 
kad studentai būtu mažiau atski
riami nuo parapijinio gyvenimo 
studijų metu.
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* Krikščionių vienybės savai
tė Britanijoje buvo atšvęsta tik
roje vienybės dvasioje. Kard. 
John Heenan pasakė pamokslą 
metodistų bažnyčioje, metodistų 
dvasiškis kalbėjo iš kardinolo 
sakyklos Westminsterio katedro
je, o anglikonų arkiv. dr. Micha
el Ramsey kalbėjo kongregacio- 
nalistams. Edinburgo škotų 
bendrijos dievnamyje katalikų 
kunigui Walter Glancey sakant 
pamokslą, keletas asmenų ėmė 
šaukti: “Nereikia popiežystės!” 
Jie buvo pašalinti is pamaldų. 
Taipgi triukšmavo protestantų 
radikalo pastoriaus Paisley ša
lininkai anglikonų katedroje, 
kur kalbėjo katalikų kardinolas 
Heenan.

* Amerikos katalikų gyveni
me, pasak sociologo kun. And
rew M. Greeley, ateinančiame 
dešimtmetyje vyraus šešios “be
veik nepakeičiamos” kryptys: 1. 
pasitrauks vis didesnis kunigų ir 
vienuolių skaičius, nes šiuo me
tu yra mažai veiksmingų bend
ruomeninių sankcijų šiuo atžvil
giu, o išstojantieji laiko save he
rojais; 2. pašaukimai į kunigus, 
vienuolius bei vienuoles mažės ir 
už 10 metų greičiausiai bus likę 
tik pusė dabartinio jų skaičiaus; 
3. daugelis kunigų ir pasaulie
čių, ypač visi pasisakiusieji prieš 
Šv.Tėvo encikliką gimimų kont
rolės klausimu, nebepripažins 
Bendrijos mokymo apie san
tuoką; 4. įtampa tarp kunigų ir 
vyskupų didės ir dėlto vyskupai 
dar daugiau atitrūks nuo savo 
kunigų ir tikinčiųjų; 5. nors ka
talikiškų mokyklų sistema tebė
ra populiari didesnės dalies ka
talikų tarpe, tačiau ryšium su 
dabartinės sistemos peržiūrėji
mu ir perorganizavimu palaips
niui mokyklos nyks; 6. dėl mažė
jančio dėmesio tradicine Bend
rija daugelis katalikiškų įstaigų 
nukentės: vyskupijų laikraščiai* 
leidyklos, knygynai, žurnalai bus 
smarkiai paliesti ir daugelis jų 
dings. Kun. Greeley nepramato 
masinio katalikų pasitraukimo iš 
Bendrijos, tačiau prieina išva
dos. jog Amerikoje Bendrijos at
eities vaizdas yra miglotas. Grei
čiausia Amerikos katalikybė 
pradėsianti silpnėti, kaip tai įvy
ko Prancūzijoje, Italijoje ir ki
tuose kraštuose. Tai, žinoma, tė
ra spėliojimas, paremtas dabar
ties nuotaikomis. Gali įvykti ir 
kitaip.

* Vatikano derybos su komu
nistine Vengrijos vyriausybe 
trunka jau ketveri metai, bet 
iki šiol pasiekta labai mažai. 
1964 m. komunistinė vyriausybė 
buvo sutikusi palengvinti 7.000. 
000 katalikų gyvenimą, priimti 
Vatikano paskirtus vyskupus, iš
leisti suimtuosius kunigus iš ka
lėjimų, bet iki šiol beveik niekas 
nepasikeitė. Tik pastaruoju me
tu Vengrijos vyriausybė pareiš
kė leisianti paskirti penkis nau
jus vvskupus ir nenkis valdyto
jus. Vatikanas už tai turėjo su
tikti su pakėlimu i vyskupus 
kun. G. Zemplen, kuris yra pa
lankus komunistinei vyriausybei. 
.Ti<: nask’rt.as Esztersomo vysku
pijos valdytojo pagalbininku. 
Esztergom apima dalį Budapešto 
miesto ir yra kardinolo Minds- 
zentv senoji sostinė. Pastarasis 
tebėra JAV atstovybės globoje. 
Vengrijos katalikų religinis gy
venimas ir toliau yra labai su
varžytas. vpač religinis auklėji
mas. Kunigu skyrimas į parapi- 
ias turi būti tvirtinamas vyriau
sybės. K. J. Stš.

Kai Vasario 16 proga žvelgia
me į mūsų laisvės kovos barus, 
negalime tarti, kad atlikome vi
sa, ką privalėjome ir galėjome.

Daug kalbame, rašome ir pla
nuojame, ką ir kaip turėtume 
atlikti, tačiau mūsų veikloje ne
maža yra blaškymosi, planų ne
įvykdymo, išradingumo stokos ir 
gal paprasto apsileidimo ženk
lų. Tuo tarpu išeivijos pareiga 
savo pavergtai tėvynei kuo 
veiksmingiausiai padėti yra 
šventa ir nepakeičiama. Juo la
biau tai yra svarbu dabar, kai 
žinios iš anapus apie okupan
to pastangas slopinti lietuvybę 
krašte ir skleisti pasimetimą iš
eivijoje vis gausėja.

Nepakankamai vadovauja
Šiuo metu ne tik išeivijos lais

vinimo veikloje nestinga atsitik
tinumo ir sustingimo, bet ir mū
sų politinei vadovybei daroma 
kaikurių priekaištų. Be abejo
nės, VLIKas, ypač informacijos 
srityje, atlieka didelį ir svarbų 
darbą, tačiau ne be pagrindo nu
siskundžiama, kad jis nevado
vauja mūsų politinei veiklai, kad 
stinga jam dinamizmo ir pastan
gų derinimo Lietuvos laisvini
mo fronte. Kaip pavyzdį galima 
nurodyti santykių su okupuotu 
kraštu klausimą, dėl kurio aiš
kesnių nurodymų iš VLIKo vi
suomenė pagrįstai laukia, bet 
nesulaukia. Kai vyriausioji lais
vės kovos vadovybė neatlieka 
savo pareigos vadovauti, nežiū
rint, kad pati ir atlieka daug 
svarbių darbų, ji nustoja visuo
menėje autoriteto, o šalia jos 
atsiranda partizaniškas ir nevi- 
sada tikslingas veiksmas.

Pakeisti VLIKą?
Išeivijoj turime daugybę or

ganizacijų ir sambūrių, kurių žy
mi dalis tarp savo tikslų yra 
įsirašiusios ir Lietuvos laisvės 
siekimą. VLIKui — tai vienin
telė paskirtis, gi LB-nei — da
linė (greta kultūrinių reikalų). 
Savo kilme, sudėtimi, 25 metų 
tradicija ir Įgytu pripažinimu sa
vųjų ir svetimųjų tarpe VLIKas

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

(Tęsinys iš pr. numerio)
Nykstą kaimai
Nuodugniai pažinau lietuvišką 

kaimą. Jis yra teisingos refor
mos eigoje. Išsiplėtusios dide
lės kaimo gyvenvietės, lenkiško, 
gudiško ar ukrainietiško tipo 
kaimai, dažnai skaitantieji kele
tą šimtų namų, greitai dingsta 
iš Lietuvos kraštovaizdžio. Jie' 
pasmerkti galutinei likvidacijai.

Lietuvos vyriausybė pamažu 
eina prie vienkiemių kūrimo, 
vydydama žemės ūkio reformą. 
Marijampolės ir Panevėžio ap
skrityse jau mačiau tokius nau
jus ūkius. Mačiau ir keletą kai
mų, visiškai tuščių. Jie atrodė 
kaip išmirę. Tokių ūkių savi
ninkai persikėlė iš kaimų į nau
jai pastatytas sodybas, pasiim
dami su savim visa, kas jiems 
buvo reikalinga. Tie tušti dideli 
kaimai, sudaro labai nemalonų 
vaizdą, nes atrodo kaip po karo.

Su malonumu stebėjau Lie
tuvos kaimo gyventojus Lietu
viai ir žemaičiai ūkininkai yra 
labai gražios išvaizdos. Tai ti
pas stiprių ir sveikų žmonų, grą
žai nuaugusių, daugiausia blon
dinų, mėlynakių ir augštaūgių. 
Panašios išvaizdos moterys, tik 
truputį smulkesnės sudėties. 
Vienu žodžiu, lietuviai — šiau
rės gyventojų tipas. Labai daug 
vaikų kaimuose, tačiau taip pat 
daug kresnų senukų virš 80 m. 
amžiaus.

Nežiūrint žemės ūkio refor
mos, Lietuvoj yra ir dvarų. Ne
gausūs jie. tačiau kaikurie turi 
virš 100.0 ha žemės. Jie išsau
gojo seną buvusios Rzeczpospoli- 
tos kresų didelių dvarų charak
teri ar net didponiškos reziden
cijos išvaizdą. Tie dvarai buvo 
aiškiai pranašesni nei panašios 
nuosavybės šiandieninėj Lenki
joj (prieškarinės Lenkijos — K. 
B.) technikos oažanga. naujau
sios amerikietiškos gamybos au
tomašinom. imnortuotom i Lie
tuva žymiai mažesniu muitu nei 
Lenkijon.

Pažaislio gamta
Dažnos mano išvykos iš Kauno 

suteikdavo progą pažinti Lietu
vos krašto grožį. Jausdavau tuo
met siūlą, rišantį mane su Lie
tuva.

Didelis ilgesys viešpatavo Lie
tuvos žemėj, jų lygumose, kar
tais padengtose kalneliais, ker- 
tančiom upėm. Mano ir žmonos 
širdžiai ypatingai artimos buvo 
Kauno apylinkės ir Pažaislio vie
nuolynas — puikus barokinis pa
minklas, kurio pakaitą galima 
buvo rasti tik Lietuvoj ir Vil
niuj.

Pažaislio vienuolyno bažnyčia 
nuo XVII a. matė daug įvairių 
pasikeitimų, surištų su įvykiais 
Didžiojoj Lietuvos Kunigaikš- 
kvstėj.Lietuvoj vienuolynas pri
klauso šv. Kazimiero seselėms, 

yra tapęs natūralia mūsų poli
tine vadovybe. Pastaruoju metu 
siūlymai jį pakeisti kuo kitu, 
pertvarkyti ar jam “kepurę” už
dėti aprimo. Ir tai jau gerai. Ge
ros valios ir Lietuvos interesu 
verčiami, rasime būdą išlaikyti 
VLIKo tęstinumą ir kartu j| pa
daryti visos kovojančios lietu
vių tautos veiksminga politine 
vadovybe. Jo grupinė sudėtis ne
gali būti rimta kliūtimi tam tiks
lui atsiekti.

Kas reformuotina?
VLIKo vadovavimui ir visai 

mūsų laisvinimo veiklai sustip
rinti reikia kaikurių reformų ir 
naujų įsipareigojimų. Tiesiogine 
VLIKo darbo sritimi, manau, 
turėtų būti: politikos nustaty
mas, laisvinimo pastangų koor
dinavimas, vyriausybiniai santy
kiai, informaciją į Lietuvą, o 
taip pat didžioji dalis svetimų
jų informacijos ir dokumenta
cijos. Jo politinė komisija, su
daryta iš kviestinių pajėgiausių 
mūsų visuomenės asmenų, ap
tartų bei išryškintų viso mūsų 
laisvinimo darbo kryptį ir pa
grindinius laisvės kovos meto
dus. Periodinėse VLIKo šau
kiamose platesnio masto konfe
rencijose komisijos rekomenda
cijos būtų aptariamos, priima
mos ir darbais pasiskirstoma. 
Lietuvos laisvės bylos doku
mentacijai VLIKas turėtų suda
ryti to darbo žinovų komisiją. 
Ji, esant reikalui, ruoštų ir me
morandumus, protestus * bei ki
tus pareiškimus, kuriuos VLI
Kas, reikalui esant, galėtų įteik
ti vyriausybėms ar delegacijoms 
prie JT. "

Bėgamąja svetimųjų informa
cija ir ryšiais su visais VLIKo 
darbo talkininkais — komisi
jom, organizacijom ir pavie
niais asmenimis rūpintųsi kva
lifikuotas, gerai mokąs lietuvių 
ir bent anglų kalbą, VLIKo rei
kalų vedėjas. Vyriausybiniai 
santykiai ir informacija į Lie
tuvą liktų, kaip ir iki šiol, VLI
Ko valdybos tiesioginėje žinio
je.

atvykusioms iš JAV po 1918 m. 
Šventovės vidus ir lauko pusė, 
vienuolyno pastatai yra rūpes
tingai sutvarkyti ir, vienuolės- 
vadovės tvirtinimu, čia viskas 
privesta prie XVII a. stovio. De
ja, niekur nesimatė tikriausiai 
puikių XVII a. šventovės vidaus 
žymių* jokių paveikslų, raižinių, 
fundatorių Pacų paminklų.

Pažaislio vienuolynas, tik ke
letą km nuo Kauno centro, bu
vo gausiai lankomas sekmadie
niais įvairių sostinės ekskursi
jų. šalia vienuolyno matyti pla
tūs miškai, senas pušynas ir 
jaunų pušaičių plotas, išsaugoję 
grožį ir žalumą senovės lietuvių 
miškų. Pušynas savo grožiu su
spindėdavo saulėtom rudens po
pietėm, kvepėdamas stipriu aro
matu. Nestigo Pažaislio miškuo
se grybų ir uogų. Daug žinomų 
Kauno diplomatinio korpuso as
menų tradicinį anglišką golfą 
pakeisdavo grybavimu, nes Pa
žaislio miškuose buvo gausu 
rudmėsių, sveikų, sultingų, tik
rų lietuviškų rudmėsių.

Nemuno intakas Nevėžis tin
kamas maudytis. Prie pat vieš
kelio, priešais Raudondvarį, bu
vo smėlėtas paplūdimys, diplo
matų vadinamas kaimiška Ost
ende. Pasimaudžius giliame ir 
tamsiame Nevėžio vandenyje 
tikrai maloni pramoga buvo ilgi 
pasivaikščiojimai Nevėžio oa- 
krantėm, kuriose žydėjo tūks
tančiai įvairių gėlių, kvepiančių 
saulėtom dienom medumi ir do
biliena.

Prezidentas baliuje
Didelis įvykis Kaune — me

tinis Lietuvos kariuomenės ba
lius, į kurį atvyko prezidentas 
A. Smetona su ponia. Jo atvyki
mas ir pasveikinimas maršo gar
sais buvo šokių pradžios ženk
las. Karinis gusarų orkestras už
grojo Štrauso valsą, šokius pra
dėjo prez. A. Smetona, šokda
mas valsą su ponia Sieja, Lat
vijos pasiuntinio žmona. Prez. 
A. Smetona, puikiai sukirptam 
frake ir perjuosta raudona juos
ta ant sniego baltumo marški
nių, atrodė tikrai įspūdingai. Jo 
išvaizdoj matėsi dvi savybės: 
perveriančios tamsios akys ir 
dengianti jo veidą ispaniška 
barzdelė; vidutinio ūgio, kiek 
palinkęs, liesokas. Nežiūrint 
peržengtos šešiasdešimt metų 
amžiaus ribos, A. Smetona buvo 
labai gyvas ir judrus. Tai paro
dė aną vakarą, šokdamas sūku
ringą vaisa.

Pasirodė, kad valsas buvo daž
niausiai kartojamas šokis tame 
baliuje, šokamas jis buvo ge
rai, lengvai iki šokio pabaigos 
su tuo načiu partneriu. Kauniš
kė nublika — elitas tame baliuj 
pasirodė labai iškilmingai: visos 
ponios su brangiom balinėm 
suknelėm, vyrai — su frakais 
arba iškilmių uniformoj.

Keletas sugestijų
Kitus specifinius Lietuvos 

laisvės kovos uždavinius VLIKo 
vadovybėje ir pagal tikslingą 
planą vykdytų kiti išeivijos sam
būriai bei organizacijos. Štai ke
letas sugestijų: Lietuvos klau
simo aktualinimas intelektualų 
tarpe — lietuviai profesoriai ir 
studentai; komunikacijos insti
tucijų įtaigojimas — vyčiai, laik
raštininkai; komunistų kovos 
prieš religiją iškėlimas — mū
sų jaunimo sambūriai, Kunigų 
Vienybė, A. L. K. Federacija; 
rusinimo ir ekonominio Lietu
vos pavergimo išryškinimas — 
akademikai ir verslininkai.

Lietuvos reikalus iškelti sveti
moje spaudoje, per radiją ar 
televiziją yra daug lengviau pe
riferijose nei didžiuosiuose 
centruose. LB apylinkių vado
vybės čia gali atlikti ir kaikur 
atlieka labai svarbų Lietuvos 
bylos propagavimo darbą plačio
se svetimųjų masėse. Įėjimas 
tuo tikslu į vietinio pobūdžio or
ganizacijas, klubus, paradus, pa
rodų sales taip pat yra labai 
svarbus ir įvykdomas. Tai būtų 
labai vertingas LB, kaip masi
nės organizacijos, įnašas į Lie
tuvos laisvės klausimo populia
rinimą.

Kaip sutelkti pakankamai lė
šų visiems čia suminėtiems ir 
kitiems darbams finansuoti, bū
tų atskiras kiek platesnis klau
simas. Mano įsitikinimu, Tautos 
Fondo nuolatinis stiprėjimas tei
kia vilčių, kad ši problema nėra 
neišsprendžiama.

Šios kelios mintys tebūnie 
akstinu pajieškoti naujų kelių 
bei metodų Lietuvos laisvinimo 
darbui suaktyvinti. Racionalus 
mūsų intelektualinių jėgų pa
naudojimas, tikslingas darbo pa
sidalijimas ir uolus laikymasis 
principo — mažiau kritikos ir 
kalbų, o daugiau konkrečių dar
bų — yra sąlyga ir laidas atsiek
ti geresniem rezultatam mūsų 
laisvės kovoje.

S. Dz.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkui 
A t A JUOZUI J. BAČIONUI mirus, 

žmonai poniai J. BAČIŪNIENEI ir artimiesiems 

gilių užuojautų reiškia —

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba

Velionies JUOZO BAČIONO,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininko, 

vieno iš nuoširdžiausių tautos veikėjų, liūdi 

MARTYNO JANKAUS vaikai kartu su visais 

tautiečiais plačiajame pasaulyje ir reiškia gilių 

užuojautų Velionies žmonai poniai MARIJAI 

BAČIŪNIENEI bei visiems artimiesiems —

Elzė, Ėdė, Urtė ir Kristupas

AtA
EUGENIJUI BUBELIUI staiga mirus,

jo žmoną STEFANIJĄ, vaikučius ir mamą ALEK
SANDRĄ BUBELIENĘ nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi —

Janė ir Mykolas Biliūnai
Port Chester, USA

Lietuvos pajūryje
Vasaros metu didesnė dalis 

Kauno gyvenimo persikeldavo į 
Palangą. Čia vasarotojų dieninis 
gyvenimas telkėsi paplūdimyje, 
o vakarais — Kurhauzo resto
rane.

Palangos maudyklės paskirs
tytos į tris dalis: moterims, vy
rams ir mišriąją — bendrą vy
rams ir moterims. Pirmuose 
dviejuose paplūdimiuose mau
dymosi apranga nebuvo priva
loma. Trečiasis buvo skirtas 
draugystei, p a s i kalbėjimams 
abiejų lyčių atstovams, dėlto ja
me griežtai buvo reikalaujama 
padori apranga. Vyrai negalė
jo vaikščioti su labai trumpom 
kelnaitėm, o moterys turėjo dė
vėti ne šiandieninį “bikinį”, bet 
“pilną” maudymosi aprangą. Vi
si trys paplūdimiai buvo vienas 
šalia kito. Bendrasis paplūdimys 
buvo netoli Kurhauzo, sekantis
— moterų ir vaikų, toliausiai
— vyrų. Tokiame paplūdimių 
išplanavime buvo paslėpta tam 
tikra mintis — tikslas. Lietu
viai džentelmenai, o ypač Kau
no svetimšaliai — diplomatai, iš
siruošdavo į Palangą, kad galė
tų savo akimis pamatyti prie 
juros vakaruose nematyta mote
rų vaizdą — Jievos drabužiuo
se. Mačiau savo akimis džentel
menus Palangoj, daugiausia vy
resnio amžiaus, laikančius dre
bančiose rankose karinius žiū
ronus ir sėdinčius ištisas valan
das su kantrumu, žinomu tik 
meškeriotojams, ir... stebin
čius. Vyrų paplūdimyje papras
tai būdavo visiškai tuščia. Mau
dėsi ten paaugliai ir keletas vy
resnio amžiaus vyrų. Moterų pu
sėj taip pat nebuvo spūsties.* Ma
tėsi ten lietuviškos matronos, 
maži vaikai ir senutės daugiau
sia ilguose marškiniuose. Lietu
viškos afroditės, dianos, nimfos 
ar undinės mėgdavo labiau 
bendras maudykles ir padorią 
aprangą, negu demonstraciją 
žiūronų akivaizdoje.

Birutė ir Kęstutis
• Parkas prie grafų Tiškevičių 

rūmų buvo atdaras visiems lan
kytojams. Tačiau populiariau
sia vieta prie parko buvo Biru
tės kalnas, legendinės, nors isto
riškai žinomos XIV a. Lietuvos 
kunigaikštienės. Ant to kalno, 
priešais Baltijos jūrą, stovėjo 
maža tašytu akmenų koolvtėlė. 
tariamai primenanti Birutės lai
kus. Vietos padavimas skelbė, 
kad Birutės kalnas buvo suriš
tas su DL kunigaikščiu Kęstu
čiu. Birutė buvo Kęstučio žmo
na. Iš iu santuokos gimė DL ku
nigaikštis Vytautas, nekarūnuo
tas Lietuvos karalius, šiuo metu 
laikomas naujosios Lietuvos tau
tiniu didwriu.

Romantiška ir, be abejonės, is
torinė legenda apie Birutės kal
ną ir Kęstutį patarnavo šios

A t A

Inžinieriui EUGENIJUI BUBELIUI, 
buvusiam varpiečiui ir valdybos nariui mirus, ponią 

STEFANIJĄ BUBELIENĘ, vaikučius, gimines ir arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame —

"Varpas"

AtA

inž. EUGENIJUI BUBELIUI mirus, žmonų,

vaikučius ir motinų nuoširdžiai užjaučiame

bei kartu liūdime —

O. V. Mikšiai A. Palionis

AtA

JOKŪBUI SERAPINUI Lietuvoje mirus, 
gilaus liūdesio valandoje B. VAIDOTIENEI 
ir jos vyrui reiškiame nuoširdžią užuojautą

Petravičių ir Dranginių 
šeimos

368-
6813

KIAUSKITE-
PATARSfM-MDESfM

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

Turiu sveikatos drauda OMSIP — Ontario Medical Insurance Plan. 
Kai dirbau, tai pats mokėjau po $17.70 už tris mėnesius. Dabar jau 
daugiau kaip metai nedirbu ir gaunu labai maža pensiją. Esu fiziškai 
nepajėgus ir toliau dirbti nepajėgsiu. Jei galima, norėčiau gauti neap

mokamą OMSIP. Ką tuo reikalu turiu daryti ir kur kreiptis? J. B.
Gaunant pensiją, reikia ir toliau mokėti už sveikatos bei ligoninės 

draudas. Tačiau jei pensininkas neturi kitų pajamų ir nepajėgia až 
tas draudas mokėti, vyriausybė stengiasi tokiems pensininkams padė
ti. Dėl ligoninės draudos įmokų sumažinimo bei panaikinimo reikia 
rašyti šiuo adresu: Director of Family Benefits, Dept, of Family and 
Social Services, Queen’s Park, Toronto. Norint gauti OMSIP įmokų su
mažinimą ar panaikinimą, reikia užpildyti pareiškimo antrąją pusę. 
Tai yra tie patys pareiškimai, kurie užpildomi įsirašant į OMSIP. Pa
reiškimai gaunami bankuose.

Neseniai Įsivedžiau telefoną, bet už jo Įvedimą turėjau sumokėti 
$50. Niekas iš mano pažįstamų tiek daug už telefono Įvedimą nemo
kėjo. Kodėl tokia augšta kaina specialiai man? S. P.

Tam yra keletas priežasčių. Be Jūsų yra daugiau asmenų, kurie 
moka pakeltas kainas. Kainos yra augštesnės tiems, kurie turi blogą 
kreditą — nemoka skolų arba kada nors yra sugadinę ar tyčia sulau
žę telefonų bendrovės turtą. Jūs vienas galite žinoti, kokia priežastis 
Jums pritaikoma.

vietovės išpopuliarinimui.
Akmenyse Birutės koplyčioj 

ir visose pušyse šimto metrų 
spinduliu buvo įrėžti inicialai, 
datos, įvairūs simboliai, pieši
niai dviejų širdžių, pervertų 
Amūro arba amžinai degančia 
meilės liepsna, kokią jauni žmo

nės deda ant meilės dievaitės 
aukuro visuose civilizuotuose 
kraštuose. Sakoma, Birutės kal
nas buvo ypač populiarus vedu
siųjų tarpe kurie norėjo susi
laukti įpėdinių.

(Bus daugiau)
Išvertė K. Baronas



At A
LEONUI TRIBINEVIČIU1 mirus, žmoną EMILIJĄ, sū
nų ALGI, dukras ALDONĄ ir DANĄ gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime — 

Vladas ir Bronė Skvereckai 
Chelmsford, Ont.

Mylimam vyrui ir tėveliui LEONUI TRIBINEVIČIUI 
staigiai mirus, žmoną EMILE, sūnų ALGj, dukteris — 
ALDUTE ir DANUTE nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime —

" Ptr. Pr. Pekarskai

Gilaus liūdesio valandoje, 
mirus Lietuvoje mylimam broliui

a. a JOKŪBUI SERAPINUI,
B. VAIDOTIENĘ ir jos vyrą nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime —

A. ir J. Karpiai

Pastabos ir nuomonės iš anapus
AL. GIMANTAS
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KLB krašto valdybos pranešimai

Teko kalbėti su beveik viene
rius metus Jungtinėse Valstybė
se išgyvenusiu jaunu mokslinin
ku iš sovietinamos Lietuvos, ku
ris viename universitete dirbo 
ir tobulinosi savoje specialybė
je. Jo ryšiai per tuos metus su 
tėvyne buvo gana menki — vien 
tik laiškai iš likusiųjų artimųjų 
krašte ir jokios spaudos iš te
nai. Užtat turėjo gerą progą sek
ti čia išeinančią mūsiškę spau
dą. Tai patyrus, aišku, bene pir
masis klausimas ir sukosi apie 
lietuviškąją spaudą išeivijoje. 
Tautietis, matyt, pakankamai 
nuodugniai sekė jam prieinamus 
periodinius leidinius, nes atmin
tinai citavo ■ vienus ar kitus 
straipsnius, jų mintis, išvadas, 
mažai klysdamas net leidinių pa
vadinimuose, kuriuose tie ar kiti 
rašiniai buvo išspausdinti.

Skirtingi terminai
Bene svarbiausias jo priekaiš

tas mūsų spaudai buvo — tam 
tikro nuoseklumo stoka kalbant 
apie gyvenimo reiškinius tėvy
nėje. Viename laikrašty kultū
ros ministeris rašomas kabutė
se, kitur paliekamas be kabu
čių. Kaikada net ir moksliniai 
laipsniai, kaip dr. ar prof, vie
nų laikraščių rašomi tiesiai, kitų 
— kabutėse. Tas pats esą ir ki
tuose aprašymuose apie gyveni
mą, darbą, sąlygas, aplinką ir 
asmenis tėvynėje. Rėžė jam akis 
ir mūsų naudojami terminai, k. 
a. sovietinis, sovietų, kolchozas, 
kolchozininkas ir t.t. Žinoma, 
svečiui buvo paaiškinti motyvai, 
kodėl mes čia toleruojame tas 
lietuvių kalbai svetimybes ir są
moningai nenorime jų nei vers
ti, nei lietuvinti. Deja, tie visi 
argumentai nepajėgė pakeisti 
jo nuomonės.

Kabutės — pasityčiojimas?
Svečias daugiausia dėmesio 

skyrė savo pastaboms dėl tų 
kabučių. Jis čia Įžiūrėjo lyg sa
votišką pasityčiojimą iš visos ei
lės įstaigų ir pareigūnų, kurių 
daugelis yra geri ir ištikimi sa
vajai tautai asmenys. Esą reikia 
tik džiaugtis, kad savieji, o ne 
svetimieji užima vienas ar kitas 
vietas. Girdi, ar būtų geriau 
tautos interesams, jei svetimtau
čiai sudarytų administracinių 
įstaigų branduolį, jeigu jie ban
dytų tvarkyti lietuviškąjį švieti
mą, kultūrą, ekonominį gyveni
mą? Jis neneigė, kad kaikurios 
gyvenimo apraiškos yra tvarko
mos ne iš Vilniaus, o iš Mask
vos, bet kartu pabrėžė, kad tu
rint savųjų pareigūnų ir įstai
gų čia pat visa eilė klausimų 
galima išspręsti kiek galint tei
giamesne prasme. Jis čia ir pri
siminė senąjį posakį, kad “ca
ras toli, Dievas augštai!” Tai 
reikštu, kad nežiūrint nepalan
kiu sąlygų visdėlto yra būdų vi
soje eilėje klausimų ir proble-

GERIAUSIA IR VERTINGIAU 
ŠIA DOVANA —

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
(JAV dolerių pažymėjimai)

Jūsų giminės galės pasirinkti, 
KAS jiems patiks. KADA norės 
ir gaus daug DAUGIAU už juos. 
Jūsų giminės galės tai patvirtin
ti. Daug tūkstančių asmenų jau 
yra išsiuntę DOVANŲ PAŽY
MĖJIMUS savo giminėms per

INTERTRADE EXPRESS CORP.
Jų giminės parašė, kad buvo pa
tenkinti. Siunčiant pažymėjimus 
neimamas joks mokestis už pa- 
tarnavima jums, nei jūsų gimi
nėms. nes gauname nuošimtį už 
darbą. Jei jūs dar nesate siuntę 
DOVANU PAŽYMĖJIMŲ, pra
šykite mūsų NEMOKAMAI duo
damų katalogų su pilnomis in
formacijomis.

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street.

New York, N.Y. 10010 U.S.A.
PRAŠYKITE MŪSŲ

NEMOKAMŲ KATALOGŲ 

mų tvarkytis taip, kaip tuo me
tu reikalauja bendrieji tautos 
reikalai. Bene didžiausia jo bai
mė dėl tų kabučių buvo ta, kad 
jos gali prisidėti prie abiejų 
tautos dalių dar didesnio išsky
rimo. Esą tuo būdu sėjamas ne
pasitikėjimas dirbančiais, ei
nančiais kaikada pakankamai at 
sakingas pareigas. Jie pristatomi 
išeivijos lietuviams kaip nepati
kimi, nepakankamai patriotiškai 
nusiteikę, lyg kokie išdavikai. 
Esama ten ir tokių, nėra reikalo 
tų faktų vengti, bet toli gražu 
ne tiek daug, kad reikėtų reikš
ti didesnį susirūpinimą.

Svečiui buvo priminta, kad ir 
sovietinamos Lietuvos spauda 
tik retais atvejais sugeba objek
tyviau išsireikšti apie išeivijos 
lietuvių gyvenimą, ryškesnes as
menybes, pasiekimus. Atsaky
mas, sarkastiškai nusišypsojus, 
buvo gana trumpas: “Ar blogi 
pavyzdžiai turi jus įpareigoti? 
Ar būtina tuo persiimti, tai kar
toti?”

Įsileis Lietuvon?
Buvo kalbėtasi ir apie mūsų 

spaudos persiuntimo Lietuvon 
labai miglotas galimybes. Tas, be 
abejonės, jam gerai žinoma. 
Bent šiuo metu nebūtų galima 
laukti bent kiek ryškesnio pa
gerėjimo. Savaime suprantama, 
kad čia kliūtys daromos ne lie
tuvių įstaigų ar pareigūnų. Sve
čio nuomonė, gal ir tas ilgainiui, 
jei ir nevisai, tai bent iš dalies 
galėtų pagerėti, jei esą lietuvių 
išeivijos spauda bandytų žiniose 
iš tėvynės būti kiek galint ob
jektyvesnė, rašyti ne tiek apie 
neigiamas puses, bet ir pasi
džiaugti pozityviais laimėjimais, 
kuriais didžiuojasi kiekvienas 
krašte gyvenąs lietuvis. Atseit, 
jei mes čia nuolat kalbame ir 
rašome apie sunkias krašto są
lygas, tai dar labiau vertėtų iš
kelti laimėjimus, kuriuos tautie
čiai pasiekia ir sunkiose sąly
gose. Čia mūsų nuomonės kiek 
išsiskyrė, nes ir tokiu atveju 
vargiai galima tikėtis, kad mask- 
viniai cenzoriai lengvu mostu 
įsileistų išeivijos spaudą.

Red. pastaba. Kabutės reiškia, 
kad žodis vartojamas neįprasti
ne reikšme. Rašant apie oku
puotą Lietuvą, ministeris rašo
mas kabutėse, nes jis nėra tik
rąja prasme, t. y. nepriklauso
mos valstybės ministeris. Oku
puotos Lietuvos ministerijos yra 
Sovietų Sąjungos agentūros, 
vykdančios Maskvos valią, dėlto 
ir jų skirtieji vadovai tėra mi
nisterial kabutėse. Kad lietuviai, 
būdami tose pareigose, gali vie
ną ar kitą dalyką patvarkyti sa
vo tautos naudai, dar nesudaro 
teisinio pagrindo nuimti kabu
tėms.

Lietuvaitės Argentinoje. Iš kairės: p. čekanouskienė — K. Povilauskoitė, Miss Argentina 1967 m. 
Morijo-Carmen Sabaliauskaitė ir "Argentinos Lietuvių Balso" moterų skyriaus redaktorė Ona 
Gudliauskaitė - Ožinskienė Nuotr. Pr. Ožinsko

Studentų ir studenčių choras su savo vadovu kun. Br. Jurkšu pasiruošęs atlikti koncertinę programą 
"Tėviškės Žiburių" spaudos baliuje Toronte vasario 8 d. Prisikėlimo salėje

Kada keikiasi raidžių rinkėjai?
VL. RAMOJUS“Tž” redaktorius užsiminė, 

kad būtų įdomi tema straips
niui — kaip atrodo rankraščiai 
didžiojoje amerikiečių spaudoje. 
Nesu didelis tos srities specia
listas, bet šešis metus turėjęs 
reikalų su rankraščiais lietuvių 
spaustuvėse, o dabar antri metai 
amerikietiškoje, savo praktišku 
patyrimu noriu pasidalinti.

Lietuvių spaustuvėse
Lietuvių laikraščiuose bendra

darbiai rašo visaip — vieni, ra
šomąja mašinėle, kiti ranka. 
Vieni tik vienoje lapo pusėje, 
kiti net ir abiejose. Dauguma 
rašo sugrūstomis eilutėmis, tik 
retas kuris mašinėle rašydamas 
palieka dvigubą tarpą (ameri
kiečių spaudoje neapeinama tai
syklė). Joks didžiosios spaudos 
kolumnistas ar reporte
ris straipsnio nerašo ranka, nes 
toks straipsnis nepasiektų spaus
tuvės.

Lietuvių spaustuvėse mėgda
vau gražiai ranka parašytus 
straipsnius, kur būna paliekami 
užtektini tarpai redaktoriaus pa
taisymams. Daug labiau keikda
vomės prie tų rankraščių, ku
rie, kad ir mašinėle rašyti, bet 
eilutės sugrūstos ir dar priraiz
gyta paties autoriaus pataisymų. 
Kai prie tos makalynės prisidė
davo redaktorių marginimai, 
toks rankraštis būdavo tikra pra
žūtis. Autoriai turbūt niekada 
nepagalvoja, kiek rinkėjai to
kiais atvejais juos keikia.

Palyginimui šią akimirką pri
simena du lietuvių spaudos 
bendradarbiai — * Ed. Šulaitis 
ir P. Gaučys. E. Šulaitis mano 
dienomis rašydavo ranka, bet jo 
braižas aiškus ir tarpai tarp ei
lučių dideli. Toks pat kun. dr, 
Ig. Urbonas ir eilė kitų. P. Gau
čys visad rašo mašinėle, bet 
rankraštį sulieja ir siunčia re
daktoriams nuorašą. Prisimenu, 
kiek mano bendradarbiai ner: 
vindavosi... Mažai kas savo 
straipsnius taip kietai iš
taiso, kaip Kazys Bradūnas, bet 
jo mašinraščio tarpai visada di
deli ir rankraštis labai aiškus. 
Panašiai ir “Draugo” moderato
riaus kun. Pr. Garšvos. Nebjo- 
gai rankraščius paruošia Pr. Al- 
šėnas, J. Vaičiūnas, St. Daunys, 
Jurgis Janušaitis ir visa eilė ki
tų, nors kaikuriuos iš šių bend
radarbių gerokai apkarpo redak
torių žirklės...

Ar amerikiečiai redaktoriai 
brauko rankraščius?
Parašęs paskutinį sakinį, net 

išsigandau, kad kuris iš lietuvių 
spaudos bendradarbių ant ma
nęs neužsirūstintų. Tad skubu 
atsakyti į klausimą: ar amerikie
čiai redaktoriai brauko rankraš
čius? Pašėlusiai! AP, UPI ir ki
tų agentūrų perduotos žinios la
bai dažnai sutrumpinamos pa
liekant tik ketvirtadalį. Kai at
siranda reikalas, trumpina Also- 
pą, Drummondą, Kupcinetą ir 
kitus garsiuosius “Chicago Sun- 
Times” kolumnistus. Tai įvyks
ta tuo atveju, kai jų skiltys ne
išsitenka puslapyje. Tada tech
nikinis puslapio redaktorius 
(makeup editor) savo atsakomy
be nubraukia tai, kas jam atro
do mažiau reikšminga. Kupci- 

net, kurio rankraščius teleista 
rinkti tik linotipais, bet ne au
tomatizacijos būdu, tokiais at
vejais nekartą pats ateina į 
spaustuvę pasitarti su techniki
niu redaktorium, o kaikada net 
pas linotipininkus atsargiai pa
keisti kurios nors pavardės. Be 
galo mandagus ir taktiškas žmo
gus.

Man tiesiog keista, kad kai- 
kurie lietuvių spaudos bendra
darbiai prie savo raštų prideda 
pastabą: negalima braukti nei 
vieno žodžio. Buvo laikai, kada 
ir aš pats panašiai galvojau. Jei 
iau tokia pasaulinė garsenybė, 
kaip Alsopas, nepyksta už brau
kymą, tai. bičiuliai, mes tik tu
rim pasitikėti redaktoriais ir 
dėkoti jiems, nes jie žino, ką 
daro.

Kas pjauna rinkėjus 
amerikiečių dienraščiuose?
Kaip jau minėjau, straipsniai 

pas mus mašinėle parašyti, vi
sada su dvigubais tarpais, tad 
rankraščiai atrodo kaip auksas. 
Įvairūs bendradarbiai dažnai ra
šo ant geltono popieriaus, kad 
redaktorių ir rinkėjų akims bū
tu lengviau. Bet ir šitoje gero
vėje yra tamsesnių dėmių. Toli
mo rašymo teletipai žinias ar 
straipsnius parašo tik didžiosio
mis raidėmis. Tokiais atvejais 
redaktoriai paskubomis brūkš
neliu pabraukia tas raides, ku
rias palikti didžiąsias. Bet labai 
ir labai dažnai daug tokių žo
džių praleidžia. Rinkėjai čia tu
ri gerai orientuotis, kur yra tik
riniai daiktavardžiais, kur dien
raščio stilius reikalauja didžio
sios raidės, nes didelį nuošimtį 
klaidų darydamas gali netekti 
unijos kortelės ir darbo.

Kartais labai žiaurūs būna at
skirų laidų puslapių pataisymai. 
Po pirmosios laidos pasirodymo 
už dviejų valandų išeina antro
ji laida ir jau atspausdintose 
žiniose yra įvykę kaikurių pasi
keitimų. Redaktoriai dažniausiai

Naujas bandymas - Toronto “Gintarėliai”
žvilgterėję Į lietuvišku pobūvių ir 

pramogų kalendorių matome, kad jau 
iki pat vasaros pradžios ir sekanti ru
deni kiekvienas šeštadienis kuo nors 
užimtas. Tačiau tie parengimai, vie
nu ar kitu tikslu rengiami, Įėjo Į sa
votišką rutiną, kurią kuo nors paįvai
rinti nėra lengva, ypač jei savo pra
mogomis norime sudominti jaunimą.

Vienas gražus ir naujas reiškinys— 
tai “Gintarėlių” vakaras, pirmą kar
tą suruoštas Toronte 1967 m. rudeni. 
Vakaro-baliaus svečiams buvo prista
tyta dvylika porų, mergaičių ir ber
niukų, kurie patys atliko programą, o 
visas vakaras praėjo iškilmingoje ir 
jaukioje nuotaikoje.

Šios rūšies, tik gal kitu vardu va
dinamą įvyki rengia jau daugelis lie
tuvių kolonijų. Vienur jis praeina su 
didele pompa ir reikalauja daug iš
laidų, kitur kukliai. Tačiau iš atsilie
pimų matyti, kad jis visur šiltai su
tinkamas.

Šiais metais “Gintarėlių” vakaras 
Toronte ruošiamas balandžio 12 d. 
Rengėja — K. L. Katalikių Moterų 
Draugija — torontiškiams jau beveik 
dvidešimt metų pažįstama ir visuome- 

puslapius subrauko ir čia ranka 
priraizgo įvairiausių pataisymų, 
naujų sakinių, dažnai net ir pa
vardžių. Pvz. nukrito lėktuvas. 
Pirmoje laidoje paskelbtos 25 
žuvusiųjų pavardės, o dabar dar 
prisidėjo kokios penkios. Visa 
tai surašo įvairiuose kampuose 
ir kartais labai neaiškiai nurodo 
į kurią vietą tai įjungti. Tas klai
dų taisymas ir yra pats sunkiau
sias didžiosios amerikiečių spau
dos rinkėjų darbas: Jis atlieka
mas neautomatizacijos būdu, 
apie kurią stengsiuosi pakalbėti 
kitame straipsnyje, bet rinkė
jų pirštais ir laužytojų ranko
mis. Todėl, kai 6.45 v.v. išeina 
antroji dienraščio laida, jaučia
me, kad akmuo nusirito, ir ra
miai sau geriam kavą, nes ži
nom, kad trečios laidos pataisy
mo atsakomybė jau guls ant ki
tos pamainos pečių.

Iš lietuvių redaktorių teko nu
girsti, kad amerikiečių spauda 
niekada nededanti atitaisymų, 
kurių lietuviai dažnai reikalaują 
iš savųjų laikraščių. Kiek esu 
pastebėjęs, amerikiečiai redak
toriai daro baisybę atitaisymų 
sekančioje laidoje, tik jie to 
viešai neskelbia. Tos įvairios pa
taisos yra kasdieninis reiškinys. 
Vedamųjų straipsnių puslapiai, 
kurie būna viena diena anks
čiau surenkami ir sulaužomi, 
prieš spausdinant dar peržiūri
mi teisinių patarėjų, kad neįsi
veltų į teisines painiavas.-

Tad, mieli spaudos bendra
darbiai, rašykime lietuvių laik
raščiams vienoje lapo puseje ir, 
svarbiausia, palikime didesnius 
tarpus tarp eilučių. Šiais moder
niais laikais spaudos žmogus ne
beturėtų skųstis, kad negali ar 
nepajėgia įsigyti rašomosios ma
šinėlės. Tada nekeiks mūsų nei 
redaktoriai, nei rinkėjai, o ir pa
tys straipsniai bus tada redak
torių geriau ištaisyti, rinkėjų 
tiksliau surinkti ir skaitytojams 
bei patiems autoriams daug ma
lonesni skaityti.

nės pasitikėjimą įgijusi organizacija, 
nesuinteresuota jokiom politinėm 
partijom, besirūpinanti kultūrinėm 
apraiškom, pagalba jaunimui ir šal
pos darbu. Jai, kaip motinai šeimoje, 
pirmoje vietoje rūpi jaunas žmogus 
ir ji jieško su juo bendravimo, jį iš
keldama ir pagirdama, kol dar nevė
lu ir kol jis yra tiesioginėj jos įta
koj.

Stebint jauną žmogų, kartais atro
do, kad jis viskam abejingas, niekas 
jam nepalieka įspūdžio. Iš tikrųjų 
tas abejingumas yra tik išorinė kau
kė apsiginti nuo klausimų, žvilgsnių ir 
įkyraus skverbimosi į jo pasaulį. Jis 
yra labai jautrus ir geriems, ir blo
giems įspūdžiams bei išgyvenimams. 
Mes visi norim, kad jų jaunystė bū
tų pilna gražių įspūdžių, surištų su 
lietuviškuoju gyvenimu, ir kad jie, 
net į gyvenimą išėję, žinotų, kad bu
vo savųjų gerbiami ir įvertinami ir 
kad ten visada ras užuovėją, neati
tvertą sąlygomis nei karčia kritika.

“Gintarėliais” gali būti ir mergai
tės ir berniukai. Rengėjoms svarbu 
pagerbti ir iškelti juos visus ir kiek
vieną atskirai. Taip pat nebūtina tu
rėti iš anksto numatytą partnerį, nes 
jo ar jos kvietimas kartais sukelia be
reikalingų keblumų. “Gintarėlių” va
karas nesurištas su jokiais specialiais 
pirkiniais ar išlaidomis, todėl ir pini
ginis klausimas šeimos neapsunkina.

Registruotis kviečiami: a. 12-toj ar 
13-toj gimnazijos klasėj besimokan
čios mergaitės ir berniukai, nejau- 
nesni kaip 17 metų amžiaus; b. 1968 
m. baigusieji 12 ar 13 gimnazijos 
klasių.

Torontiečiai, norintieji dalyvauti 
ar informacijos, kreiptis į dr. O. 
Gustainienę tel. 445-4521; A. Sungai- 
lienę tel. 239-1047; A. Kuolienę tel. 
RO 9-7051 ir V. Ottienę tel. 531-0954. 
Jaunimo organizacijos ir pavieniai 
jaunuoliai, gyvenantieji ne tik To
ronte, bet ir kituose miestuose, kvie
čiami šiuo įvykiu susidomėti. Re
gistruojamas! iki §. m. kovo 3 d.

Rengėjos

OKUPUOTOJE LIETUVOJE, 
šviekšnoje, 1969 m. sausio 21 
d. mirė mokytojas Jokūbas Se
rapinas, mokytojavęs Kaišiado
ryse, Šiauliuose, Utenoje ir 
Švėkšnoje. Jo giminių bei pa
žįstamų yra ir šiaurės Ameri
koje. Kaikurie jų gyvena Toron
te. Jiems apie giminaičio mirtį 
buvo pranešta skubos keliu.

VASARIO 16 PROGA sveikiname 
apylinkių valdybas ir visus Kanados 
lietuvius ir prašome dar su didesniu 
pasiryžimu budėti Lietuvos laisvės 
reikalų sargyboje, įjungiant į šį dar
bą ir mūsų jaunąją kartą. Rengiant 
šios šventės minėjimus, prašome apy
linkių v-bas visas surinktas aukas 
skirti Tautos Fondui, o visus mūsų 
tautiečius — gausiai ir duosniai auko
ti Šiam tikslui.

PRAEITO KLB krašto tarybos su
važiavimo naujai išrinktas garbės 
teismas pasiskirstė pareigomis: pirm. 
— A. Gražys, nariai — dr. M. Ra
monienė, dr. V. Pavilanis, J. Ado
maitis, M. Juodviršis. Garbės teis
mo pirmininko adresas — Mr. A. 
Gražys, 5005 Jean Brillant, Mont
real, Que.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME Sud- 
burio ir Sault Ste. Marie apylinkių 
valdyboms už prisiųstus solidaru
mo įnašus už 1968 m. Prašome ir 
kitas apylinkių valdybas atsiskaityti 
už 1968 m.

KONFERENCIJA TORONTE. Š.m. 
sausio 11 d. Toronte įvyko PLB val
dybos, JAV centro valdybos ir KLB 
krašto valdybos konferencija, kurio
je buvo išklausyti pranešimai bei 
referatai mūsų bendruomeninio gy
venimo klausimais. Priimti šie nu
tarimai: t

1. Konferencija, išklausiusi PLB 
valdybos vicepirmininko informaci
jos reikalams dr. A. Butkaus prane
šimo tarpveiksninio bendradarbiavi
mo klausimu, keliamu mūsų spaudo
je ir gyvenime, atsižvelgdama į kon
ferencijos dalyvių pasisakymus, pa
reiškia: a. PLB organizaciniu savo 
būdu ir toliau reiškiasi nepartiniu 
pagrindu; b. yra patenkinta ligšioli
niu bendradarbiavimo būdu su VLI- 
Ku; c. pritaria visuomeninių reika
lų studijinės komisijos sudarymui 
prie PLB; d. studijuoja informacinio 
centro sudarymo galimybes ir kelia 
šį klausimą busimojoje veiksnių kon
ferencijoje.

2. Konferencija, išklausiusi PLB 
valdybos finansų vicepirmininko dr. 
V. Majausko, JAV centro valdybos

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Vasario 16 minėjime, kuris 

Toronte įvyks vasario 16, sek
madienį, 4 v. p. p., Brockton 
High School salėje (Brock Ave. 
Awde St. kampe), Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybė pra
dės TF lėšų telkimo vajų. Tą 
dieną prie įėjimo į salę TF atsto
vai visiems dalyviams įteiks vo
kelius su atitinkamais lapeliais, 
kuriuos užpildytus su auka per 
pertrauką surinks paskirti rin
kėjai.

Šios mūsų tautai reikšmingos 
šventės proga, vasario 16 d., vi
sų trijų lietuvių parapijų gerb. 
klebonams mielai sutikus, prie 
bažnyčių bus irgi daromos rink
liavos Tautos Fondui.

Nepamirškime, kad dėl Tėvy
nės laisvės ir nepriklausomybės 
tūkstančiai geriausių Lietuvos 
sūnų kūrėjų - savanorių, šaulių 
ir miško brolių partizanų gyvy
bių sudėta ant Tėvynės aukuro.

Dabar pavergtos lietuviu tau
tos laisvės šauksmui tęsti, pa
remti ir radijo bangomis, raštais, 
asmeniškais kontaktais ir kito

Tiek suaukojo Kanados lietuviai
LIETUVOS VALSTYBES ATSTATYMO PENKIASDEŠIMTMEČIO 
JUNGTINIO FINANSŲ KOMITETO KANADOJE APYSKAITA

Pajamos
Aukos iš Toronto apyl. $4,678.21
Hamiltono 2,300.00
Sudburio 423.00
Delhi 617.61
Montrealio 425.00
Londono 400.00
Rodney 244.00
Edmontono 209.00
Sault St. Marie 226.53
Vankuverio 207.50
Wellando 181.00
Windsoro 252.00
Winnipego 120.00
Port Arthur-Fort William 80.00
Kalgario 72.00
Otavos 90.00
St. Catharines 280.00
Oakvillės 74.00
Lethbridge 66.00
Už spaudinius 41.50
Už indėlius banke 84.30

Iš viso $11,071.65
Išlaidos

Grąžinta p. Taraškevičienei
per klaidą TF vietoj Liet.
Fondui $200.00

Tautos Fondo
TF ATSTOVYBES KANADOJE 1968 M. PINIGINE APYSKAITA

Pajamos
1. Pagal susitarimą gauta iš Jungtinio Finansų Komiteto ....... $5,500.00
2. Taip pat papildomai iš likučių ___ ____________________ 118.65
3. Gauta iš “Paramos” ir Prisikėlimo par. bankelių % už indėlius 242.08
4. A. žalpio per “Paramą” auka Tautos Fondui____________ 10.00

Balansas________$8,010.86
Išlaidos

1. Išmokėta TF centrui per prel. J. Balkūną $6,000.00
2. Išmokėta vietos JFK atidaryti ein. s-tom lietuvių bankeliuose 20.00
3. Kelionės išlaidos į Niujorką ir kt 71.95
4. Pašto ženklai ir rašomoji medžiaga 3.00
5. Bankams už patarnavimus J______________ 50

Iš viso  $6,095.45

1969. L 1 d. likutis $L»15.41 
Balansas------------ $8,010:86

St Banelis, TF atstovybės pirm. VL KaalatokM, ižd.

pirm. inž. B. Nainio pranešimų ir da
lyvių pasisakymų finansų klausimais, 
nutarė: a. pritarti finansų komisijos 
sudarymui prie PLB valdybos; b. 
PLB mastu vykdyti traukimų laimė
jimus PLB valdybos ir kraštų bend
ruomenių lėšoms padidinti; c. suak
tyvinti kraštų bendruomenėse tauti
nio solidarumo įnašų rinkimą; d. su
sitarti su JAV ir Kanados Lietuvių 
Fondais dėl nuolatinės paramos kul
tūrinei PLB valdybos, JAV ir Kana
dos lietuvių bendruomenių veiklai; 
e. reikšti apgailestavimą dėl kaiku
rių bendruomeninių organų atsiskai
tymo nedrausmingumo ir pareigingu
mo stokos; f. apgailestauti Jungtinio 
Finansų Komiteto nesėkmę JAV; g. 
siekti PLB konstituciją pakeisti ta 
prasme, kad būtų laiduotos PLB val
dybai didesnės pastovios pajamos; h. 
Bendruomenės surenkamos lėšos vi
sų pirma skiriamos Bendruomenės 
organų gyvybiniams uždaviniams vyk
dyti.

3. Konferencija, išklausiusi PLB 
švietimo tarybos pirm. A. Rinkūno 
pranešimo ir konferencijos dalyvių 
pasisakymų, pritaria PLB švietimo 
tarybos parengtam Lietuvių švietimo 
ir šeimos Metų vykdymo planui ir 
prašo Lietuvių Bendruomenės orga
nus, mokyklas, tėvų komitetus ir vi
sus lietuvius padaryti visa jų sėk
mingumui bei našumui.

PLB švietimo tarybos bendraraš- 
čiai šiuo reikalu yra skelbiami “Pa
saulio Lietuvio” 1969 m. sausio 3 d. 
numeryje. Kraštų bendruomenių val
dybos arba specialūs jų organai pra
šomi į juos atkreipti reikiamą dė
mesį, skiriant specialius posėdžius jų 
vykdymo reikalams ir akciją vedant 
per lietuvių spaudą, radiją, organi
zaciją, parapijas, tėvus ir kitais 
būdais.

4. Konferencija, išklausiusi PLB 
kultūros tarybos pirm. dr. A. Klimo 
raštu atsiųsto pranešimo ir konferen
cijos dalyvių pasisakymų, principe 
pritaria kraštų bendruomenių kultū
rinio rėmimo planui ir paveda PLB 
kultūros tarybai pagal turimas gali
mybes jį vykdyti.

mis priemonėmis perteikti lais
vajam pasauliui, prašant užtari
mo, yra mūsų visų šventa parei
ga. Tam darbui atlikti būtinai 
reikia ir lėšų. Tad, mielas tautie
ti ir tautiete, jauski tautinę pa
reigą prisidėti savo auka prie pa
vergtos Tėvynės laisvinimo dar
bo — aukoki Tautos Fondui.

Norėdami išvengti mielų au
kotojų namuose bereikalingo 
trukdymo ir neapsunkinti aukų 
rinkėjų, nuoširdžiai prašome Va
sario 16 proga įteikti savo auką 
Tautos Fondui. Pas tuos, kurie 
bus rasti neaukoję, būsime pri
versti eiti į namus ir prašyti au
kos.

Tie tautiečiai, kurie dėl įvai
rių priežasčių negalės Vasario 16 
proga įteikti savo aukos Tautos 
Fondui, gali vėliau ją įnešti į 
Tautos Fondo einamąsias sąskai
tas Toronto lietuvių kredito ko
operatyvo bankeliuose. Prsikėli- 
mo parapijos bankelyje nr. 1255, 
“Paramos” bankelyje nr. 763.
TF Toronto apylinkės atstovybė

LB Toronto apyl. Vasario 16 
išlaidoms 358.11
LB krašto valdybai 2,300.00
J. F. Komitetui Niujorke 2,334.50 
T. Fondo Kanadoje atstov. 5,618.65 
Spaudai, radijui ir kt. 260.39

Iš viso $11.071.65
Jungtinis Finansų Komitetas, įsteig

tas 1968 jubilėjiniams metams, savo 
kadenciją baigė. Komiteto archy
vas su visu piniginio vajaus vykdy
mo susirašinėjimu bei pateisinamais 
pajamų-išlaidų dokumentais perduo
tas Tautos Fondo atstovybei Kana
doje. Reiškiame nuoširdžią padėką 
Lietuvių B-nės apylinkių valdyboms, 
Tautos Fondo apylinkių atstovybėms, 
įgaliotiniams ir aukų rinkėjams už 
rūpestingai atliktą darbą telkiant lė
šas lietuvybės išlaikymo ir paverg
tos Tėvynės laisvinimo reikalams. 
Taip pat gili ir nuoširdi padėka mie
liems tautiečiams, įvertinusiems 
rinkliavos prasmę, savo gausiomis 
aukomis rinkliavą rėmusiems.

Dr. J. Yčas, JFK Kanadoje pirm.
VI. Kazlauskas, ižd.

surinktos lėšos

Iš viso__________  $5,870.73
1968. I. 1 d. likutis $2,140.13
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KIPRO ATMINIMUI
A. su Kipro Petrausko pirmųjų 

lirties metinių dieną, sausio 17, jo 
,.apą Rasų kapinėse aplankė velio- 
nies našlė A. Žaliuke vičaitė-Petraus- 
kienė, Vilniaus operos vyr. dirigen
tas R. Geniušas, soL V. Adamkevi- 
čius, grupė buvusių mokinių ir bend
radarbių. K. Petrausko atminimui 
įamžinti kompartija įsakė Kauno 
miesto vykd. komitetui Kaune įsteig
ti Kipro Petrausko muzėjų, kuria
me bus sutelkti jo, brolio Miko bei 
kitų operos ir baleto teatro kūrėjų, 
didžiojo dainininko amžininkų gyve
nimą ir kūrybą atskleidžiantys eks
ponatai. Iš Trakų rajono Dusmenų 
kaimo į Rasų kapines Vilniuje bus 
perkelti Miko Petrausko palaikai ir 
palaidoti šalia Kipro kapo. Bendrą 
paminklą Kiprui ir Mikui Petraus
kais turės pastatyti Vilniaus mies
to vykd. komitetas.

“POČTA CCCP”
A. Martinėnas “Tiesos” sausio 18 

I. laidoje džiaugiasi, kad Sovietų Są- 
unga išleido pašto ženklą su Gedi

mino pilimi: “Į apyvartą atiduotas 
pašto ženklas, skirtas Tarybų valdžios 
paskelbimo Lietuvoje 50-mečiui. Pie
šinio autoriai N. Babinas ir G. Gaus- 
manas. Tai 4 kap. vertės, raudonos, 
alyvinės ir violetinės spalvų ženk
las, vaizduojantis raudoną vėliavą 
Gedimino pilies bokšte, su tekstu 
lietuvių ir rusų kalbomis: ‘50 metų 
nuo Tarybų valdžios paskelbimo Lie
tuvoje’. ..” Džiūgauti, žinoma, nėra 
pagrindo, kai Gedimino pilyje plevė
suoja raudonoji okupanto vėliava ir 
kai ženklo piešinį paruošė rusai dai

lintai, nors Lietuvoje yra už juos 
iresnių grafikų. Kur gi dingo pro- 
tgandiniams reikalams kompartijos 
estą “lietuviška” trispalvė (raudo- 
i-balta-žalia)? Negi ir‘jai Gedimi

no pilyje nebėra vietos? Vietinė ar 
sovietinė vėliava šiuo atveju nesu
daro esminio skirtumo, nes ant 
ženklo dedamas užrašas “POČTA 
CCCP” — Sovietų Sąjungos paštas. 
O juk buvo laikai, kai iš Lietuvos 
siunčiamus laiškus puošė ne tik lie
tuviški vaizdai, bet ir užrašas “LIE
TUVA”. A. Martinėno teigimu, 
Maskva šiemet išleis kitą specialų 
ženklą Pirčiupio tragedijos 25-tosiom 
metinėm atžymėti. Įdomu, kada bus 
atžymėti trėmimai į Sibirą, parei
kalavę nepalyginamai daugiau aukų 
už Pirčiupį?

V. NOREIKOS GASTROLĖS
Šiame skyriuje jau buvo pateik

ti Vilniaus operos solisto Virgilijaus 
Noreikos įspūdžiai iš gastrolių Ka
nadoje ir JAV, paskelbti “Literatū
ros ir Meno” savaitraštyje. Antrąjį 
įspūdžių pluoštą Naujųjų Metų išva
karėse, gruodžio 31 d., paskelbė Vil
niui ir Kaunui skirtas dienraštis “Va
karinės Naujienos”. V. Noreika pa- 

ikoja: “Ganyklų dainos” mums bu- 
> unikumas ir pati maloniausia 
aigmena. Visa virtinė tų dainų, 
-audžiu, subtilių, piemeniškai šel

miškų buvo tarytum ištisa ganyklų 
opera, vienintelio veikėjo išdainuo
jama.” Tai — vienas spaudos atsi
liepimų apie vilniečio kompozito
riaus V. Klovos harmonizuotos liau
dies dainų siuitos “Ganyklų dainos” 
premjerą anapus vandenyno, Kana
doje ir Jungtinėse Valstijose. Nau
jieji kūriniai dar nesuspėjo nuskam-
bėti gimtojoje žemėje, o man jau 
teko vežti kaip brangų gintaro kraš
to suvenyrą į užjūrio koncertus. Bu
vome išvykę kartu su žmona Žane
ta, pianiste, kuri man akompana
vo. Teko susipažinti, pabendrauti su 
užsienio lietuviais dainininkais Stan- 
kaityte, Braziu, Baru, Vazneliu ir ki
tais, kurie dainuoja Čikagoje lietuvių 
kalba pastatytose operose. Daugelis jų 
atsisveikinant sakė: “Jūsų pasakoji
mai apie Nemuno kraštą, ypač tada, 
kai jūs pasakojate dainomis — pa
čios geriausios dovanos, kurias mums 
Palikote.” Mes su žmona taip pat iš
sivežėme kuo šilčiausius prisimini-

Delhi - Tillsonburg
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTEI 

Hnėti komitetas kviečia visus į Del- 
d lenkų salę vasario 8. šeštadienį, 7 
.v., kur bus paminėta Lietuvos ne- 
riklausomybės sukaktis. Programo

je: paskaita, skaučių pasirodymas, 
solistė iš Montrealio A. Paškevičie- 
nė. loterija, vaišės, orkestras, šokiai.

PADĖKA
Nuoširdi padėka visiems už lan

kymą, gėles, įvairias dovanas ir laiš
kus mano ligos metu: kun. dr. J. 
Gutauskui, p.p. A. Masiuliams, A. 
Mažeikoms, M. Bartuliams, A. Su- 
kaičiams, J. Vaitkui, M. Juodžiui, P. 
Vaitkams, J. Dadurkoms, J. Stro- 
domskiams, J. Vitkauskams, B. Bi- 
kams. S. Skudams, p. Mėtai, A. Ru
dokams, Audronei ir Fred B. Cvir
koms. S. Jokubiliams, St. Augusti
ne. A. Skuodienei, F. Gurkliui, Del
hi katalikių moterų dr-jai, D. Žio
gams. J. Vertelkai, J. Stolliams.

Jūsų visų nuoširdumas teikė man 
stiprybės ir geros nuotaikos. Dar 
kartą nuoširdus ačiū — J. Rudokas

Cordova Mines, Ont.
PADĖKA

Norim nuoširdžiai padėkoti gimi
nėms ir draugams už netikėtas iš
leistuves ir už vertingas dovanas: 
p.p. Giedraičiams, Kitrams, Lapins
kams, Pienus, Vezauskams, K. Li
sauskas, A. čuižui.

Jūsų nuoširdumo niekad nepamir
šim ir tariame nuoširdų ačiū.

Benas ir Birutė Galbuogiai 

mus, o ypač apie dainininką Bronių 
Marijošių, vieną mūsų koncertų ren
gėją. Menininkui brangiausi suveny
rai, susiję su kūryba. Neseniai ga
vau naujametinį sveikinimą iš Itali
jos. Jį siunčia buvęs mano pedago
gas maestro G. Barra. Jis mane, o 
paskui Vaclovą Daunorą mokė dai
navimo meno, pas jį Milane, La Ska
los teatre, mes tobulinomės. O da
bar operinio meno pas jį mokosi vie
na jauniausių mūsų solisčių Giedrė 
Kaukaitė, dar tik šiemet (1968 m.
— V. Kst.) baigusi Vilniaus konser
vatoriją. Italų pedagogo sveikinime
— nuoširdžiausi žodžiai apie jauną 
gabią menininkę. Tai malonūs linkė
jimai Naujųjų Metų išvakarėse...”

POPULIARIAUSIA PROGRAMA
Populiariausia Vilniaus televizijos 

laida “Petraičių šeimoje” įžengė į 
ketvirtuosius gyvavimo metus. Ji 
transliuojama pusvalandį kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį. Šios 
buitinės satyros scenariste ir reži- 
sorė yra Galina Dauguvietytė, pa
grindinių vaidmenų atlikėjai — 
Konstancija Bialopetravičienė ir Pet
ras Likša. Pastarasis yra 1944 m. 
baigęs Kauno dramos teatro studi
ją, kurios vadovu tada buvo velionis 
Petras Kubertavičius^ “Literatūros ir 
Meno” sausio 1 d. puslapiuose Ta
das Sviderskis duoda žodį laidos rež. 
G. Dauguvietytei: “Temas scenari
jams diktuoja gyvenimas. Dabar dirb
ti žymiai lengviau, negu prieš tre
jus metus, kai visuomeniniais pagrin
dais statėme “Petraičių šeimos” 
pirmtaką — penkiolikos minučių 
buitinį vaizdelį. Didelis mūsų pagal
bininkas yra žiūrovas. Jis ir tiesiogi
nis mūsų kritikas. Siunčia pluoštus 
laiškų, kuriuose dažnai randame pui
kių idėjų ir minčių. Naujaisiais me
tais žadame keisti laidos geografiją, 
arba, kitaip tariant, išsiųsti Petraitį 
į komandiruotę...” T. Sviderskis pa
brėžia šios buitinės satyros įtaką 
gyvenimui: “Visi, tur būt, atsime
name Petraičio ir jo svečio iš užjū
rio “ekskursiją” po gruoblėtas Vil
niaus gatves ir gatveles. Įdomu, jog 
netrukus po laidos daugiau kaip pu
sė šaligatvių buvo išlyginta ...”

IŠTUOKOS IR JŲ PRIEŽASTYS
Filosofijos mokslų kandidatas N. 

Solovjovas “švyturio” žurnalo 1968 
m. 19 nr. paskelbtame rašinyje “Ko
dėl išyra santuokos?” paliečia vieną 
skaudžiausių problemų — ištuokas. 
Apie skyrybas ir šeimų kritusią mo
ralę jau nevienam išeiviui teko gir
dėti skundų asmeniniuose laiškuose 
iš Lietuvos. N. Solovjovo duomeni
mis, 1965 m. Lietuvos teritorijoje 
turėta 2.611 ištuokų, 1966 m. — 
5.370, 1967 m. — 5.402. Didžiausias 
ištuokų skaičius yra miestuose, kurie 
1967 m. rikiavosi šia tvarka: Vilnius 
turėjo 1.049 ištuokas, Kaunas — 938, 
Klaipėda — 652, Šiauliai — 286, Pa
nevėžys — 134. šiem penkiem mies
tam teko 3.079 ištuokos, o visom ki
tom Lietuvos vietovėm — tik 2.323. 
“Švyturio” žurnalo 1968 m. 21 nr. mi
nėtasis N. Solovjovas ir Vilniaus 
miesto Tarybų rajono liaudies teismo 
pirm. K. Lipeika konstatuoja: “Api
bendrinimas keturių šimtų ištuokų 
bylų, esančių LTSR Aukščiausiojo 
Teismo archyve, leido padaryti išva
dą, kad 2,8% santuokų buvo nu
traukta dėl vieno sutuoktinio ligos, 
2,5% — dėl vaikų nebuvimo šeimo
je, 7,7% — dėl priverstinio išsisky
rimo, 0,5% — dėl nesutarimų, auklė
jant nesantuokoje gimusius vaikus, 
3,8% — dėl fizinio pažeminimo, 
17,5% — dėl neištikimybės, 21% — 
dėl kitos šeimos sukūrimo, 14% — 
dėl alkoholizmo, 13% — dėl charak
terių nesutapimo, 3% — dėl tėvų įsi
kišimo, 7,5% — pamilus kita, 6,5% 
— dėl įvairių kitų prieža sčių...” 
Taigi, svarbiausios priežastys, kaip 
matome, yra neištikimybė ir kitos 
šeimos sukūrimas, kol dar negauta 
oficiali ištuoka, du modalinio pūzdro 
pagrindiniai simptomai. V. Kst.

Winnipeg, Man.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 

vasario 16, sekmadienį, tuojau po 
pamaldų Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Bus išpildyta atitinkama pro
grama su tai dienai pritaikyta pa
skaita, kurią skaitys dar mažai win- 
nipegiečiams žinomas asmuo. Kurie 
dar domitės pavergtos Lietuvos rei
kalais, atsilankykite. Vaidyba

BALTIEČIŲ FEDERACIJOS sky
riaus v-bą 1968 m. sudarė pirm. M. 
Stauvers, sekr.H. Anniko ir ižd.T.Lu- 
kas^ Iš lietuvių pusės vietoje sergan
čio inž. Adolfo Maciūno į v-bą buvo 
įėjės Stasys Ramančiauskas, bet at
sisakė. Dabartinė v-ba pasižymėjo sa
vo gyva veikla, ateidama į pagalbą 
“Baltic Story” ruošiamam spektak
liui paremti. Ta proga susidarė ir at
skiras k-tas iš visų trijų tautybių. — 
S. m. sausio 18 d. “Elks Club” salėje 
buvo suruoštas kaukių balius, kurio 
pelno dalis numatoma skirti “Baltic 
Story” spektakliui. Dabartiniu me
tu skyrius jau ima ruoštis Baisiojo 
birželio įvykiams paminėti. Po to bus 
sudaroma nauja vadovybė 1969 m.

SUNKOKAI SERGA Baltiečių Fe
deracijos Winnipego skyriaus ilgame
tis pirm. inž. Adolfas Maciūnas. Jis 
čia buvo įsijungęs į lietuvišką veik
lą, daug pasidarbavęs statant lietu
vių Sv Kazimiero bažnyčią ir apla
mai sielojosi lietuvybės reikalais. Ne
priklausomos Lietuvos laikais jis tar
navo inžinerijos batalijone kaip inži- 
nierius-karininkas. Dabartiniu metu 
gydosi St. Boniface ligoninėj 555 
kambaryje. K. Sir.

Tumo-Vaižganto šeštadieninė mokykla St. Catharines, Ont. Viduryje — mokyklos vedėjas kun. 
B. Mikalauskas, OFMZ ir mokytoja B. Eimantienė

Fi HAMILTON™
VISI KVIEČIAMI atsilankyti į 

kaukių balių vasario 15, šeštadienį, 
7 v.v. Jaunimo Centro salėje, ža
vinti muzika, gaivinantis bufetas, už
kandžiai, turtinga loterija, kurioje, 
be jau skelbtų aukotojų, dar laimė
site vieną geriausią metinę šukuo
seną J. Norkaus “Olympia” salone, 
2 asmenim gerus pietus — A. Ga
linio “Seaway Club” restorane ir 
mokytojų paaukotą laimės staliuką. 
Geriausioms kaukėms bus skiriamos 
piniginės premijos. Tėvų komitetas

LIETUVIŲ NAMŲ bendrovės val
dybos posėdis įvyko sausio 25 d. P. 
Pranckevičiaus bute. Pirmininkau
jant G. Palmeriui, apsvarstyta visa 
eilė reikalų, liečiančių Deltos parda
vimą. Nutarta siūlyti visuotiniam su
sirinkimui išmokėti šėrininkams už 
1968 m. po 8 % dividendų. — Valdy
ba yra gavusi 3 šėrus po $100. Jų sa
vininkai yra mirę. Norintieji juos nu
pirkti. prašomi parašyti prašymą val
dybai P. Pranckevičiaus adresu (143 
Young St., Hamilton, Ont.) iki š. m. 
kovo 1 d. ir išsiųsti registruotu laiš
ku. Jei bus daugiau prašymų nei Še
rų, valdyba sudarys komisiją, kuri 
parduos šėrus burtų keliu. — Šerų 
paveldėtojai, neturį mirusiojo parašo 
ant šėro nei palikimo testamentu, ne
gali išmokėti už šėrus juos turin
tiems asmenims. Dėl šėrų perleidimo 
kitiems asmenis prašoma atkreipti 
dėmesį į paaiškinimus anglų kalba 
antroje šėro pusėje. — šeštadieninei 
mokyklai iš Kultūros Fondo paskirta 
S20, kurie bus panaudoti laimės sta
liukui parengime. — Deltos pastatą 
pirkėjas perėmė 1968 m. lapkričio 8

“RODNEY, Onh
“FREE PRESS” KORESPONDEN

TAI LIETUVIŲ MOKYKLOJE. Sau 
šio 11 d. netikėtai aplankė mūsų šeš
tadieninę mokyklą du “The London 
Free Press” korespondentai-fotogra- 
fai: Rieki Metthew ir Richard Walla
ce. Jie, sako, buvo anksčiau skaitę 
apie Rodney apylinkės lietuvius ir jii 
veiklą. Jiems buvo įdomu patiems 
patirti, kaip vyksta darbas lietuviškoj 
mokykloj ir pamatyti įsigytas patal
pas. Kor. Rieki Metthew turėjo pasi
kalbėjimą su vietos Bendruomenės 
pirm. K. Gapučiu. klubo pirm. J. Ras- 
tapkevičium ir vicepirm. S. Paketuru. 
Jie buvo nustebinti, kad nedidelė lie
tuvių kolonija įsigijo savo patalpas, 
švariai jas užlaiko, sugeba turėti savo 
mokytoją. Mokiniai gerai atrodo, ra
mūs, gražiai apsirengę. Be to, jie tei
ravosi plačiau apie lietuvių gyvenimą, 
apie parengimus, minėjimus. Iš minė
jimų ir parengimų buvo suminėta 
Kalėdų eglutė. N. Metų sutikimas, 
Lietuvos nepriklausomybės šventė. 
Motinos Diena. Jie žadėjo apsilankyti 
per Vasario 16 minėjimą. Pasikalbėji
mas ir įspūdžiai buvo atspausdinti 
sausio 13 d. laidoje. Kartu įdėtos dvi 
nuotraukos — mokykla darbo metu 
su mokyt. J. Statkevičium.

Visa tai rodo įvertinimą lietuvių 
kultūrinių pastangų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 51 metų sukakties paminėjimas 
įvyks šeštadienį, vasario 15 d., 4 v. 
p.p.. Lietuvių Klubo patalpose. Vietos 
jaunimas ir mokykla atliks programą. 
Tikimės svečių iš artimesnių kaimy
ninių apylinkių, juo labiau, kad “Lon
don Free Press” korespondentai pa
žadėjo vėl mus aplankyti ir ta proga 
susipažinti su mūsų parengimais.

JAUNIMAS DIRBA. Po netrumpos 
pertraukos vyr. jaunimas vėl susibū
rė į grupę ir pradėjo darbą. Vieni šo
ka ir dainuoja, kiti skaito ir mokosi. 
Atrodo, kad D. M. Chainauskai ran
da laiko ne tik Londone mokyti tau
tinių šokių, l?et suspėja ir į Rodney 
atvažiuoti. Tik būtų gerai, kad ir 
berniukai, kurių čia yra apsčiai, įsi
trauktų į tautinius šokius.

LIETUVIŲ KLUBO valdyba suor- 
ganizavo ekskursiją autobusu į žemės 
ūkio mašinų parodą Toronte sausio 
24 d. Dalyvavo ir keletas vietos kita
taučių. Milžiniška paroda imponavo 
mašinų įvairumu ir gausumu. Taipgi 
buvo aplankyta Molsono alaus daryk
la ir Toronto miesto rotušė. Tiek Mol
sono alaus darykla automatizacija, 
tiek ir Toronto miesto rotušė di
dingumu ir originalumu paliko dide
lį įspūdį. Ekskursantai grįžo paten
kinti ir su daina. Kr.

d. Pastato perdavimą kliudė jo nuo
mininkas ir pareikalavo iš bendrovės 
$9.000. G. Palmeriui vadovaujant, 
nuomininkui nepavyko nei pardavi
mo sukliudyti, nei minėtos sumos iš
reikalauti. LN bendrovė, pardavusi 
pastatą naujam savininkui, liko atpa
laiduota nuo betkokių įsipareigojji- 
mų po perleidimo dienos. J. Š.

APYLINKĖS VALDYBA rengia 
Vasario 16 minėjimą vasario 16, sek
madienį. Minėjimas prasidės 11 vai. 
pamaldom. Oficialioji ir meninė da
lis — punktualiai 4 v. p.p. naujoje 
ir gražioje Scott Park School audi
torijoje King St. East, ties Balsam 
Ave. Didelė autoaikštė automobiliams 
pasistatyti iš Balsam Avė. Visi Ha
miltono ir apylinkės lietuviai kvie
čiami minėjime dalyvauti ir kartu 
paminėti mums visiems šią brangią 
tautos šventę. Valdyba

VASARIO 16 PROGA skautų “Šir
vintos” ir Nemuno” tuntų iškilmin
goji sueiga įvyks vasario 9 d. Abie
jų tuntų skautės ir skautai renkasi 
9.30 v.r. į parapijos salę, iš kur or
ganizuotai su vėliavomis vyks į baž
nyčią pamaldoms. Dalyvavimas su 
uniformomis privalomas. 3 v. p. p. 
Jaunimo Centro salėje — iškilminga 
sueiga, kurios metu bus duodami įžo
džiai. Po to trumpa meninė progra
ma, dalyvaujant skautėms iš 3-jų 
“Širvintos” tunto draugovių. Svečiai 
turės progos pirmą sykį Hamiltone iš
girsti vyr. skautes dainuojant su 
kanklių palyda. “Širvintos” tuntas 
dar tik dvejas kankles tepajėgė įsi
gyti, bet vyr. s. A. Matulienė jau pra
dėjo jaunesnes skautes mokyti kank
liuoti. Tunto vadija nuoširdžiai dėko
ja B. Kronui ir J. Svilui, kurių duos- 
numo dėka pavyko praeitais metais 
tas kankles įsigyti. Norint sudaryti 
mažą kelių balsų kanklių orkestrė
lį, dar mažiausiai reikalingos trejos 
kanklės. Kadangi kanklės yra bran
gus instrumentas (apie $90), tai pra
šome nepašykštėti vieno kito dolerio 
tam tikslui paaukoti. — Maloniai 

I

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

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 $1,600,000.00.

Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p. deuozitus 5%
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p. šėnis 5.5%
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p. terminuotus indėlius 6%
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. Duodame:
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. asmenines paskolas iš 9%
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p. nekiln. turto paskolas iš__ 8% %

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

KNIPUT RAD|°& lllliun I TELEVISION
SALES & SERVICE

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

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH
V . BENDROVĖMS

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

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

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

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

O

kviečiame tėvus ir bičiulius iškilmė
se dalyvauti. Lauksime! Tuntininkai

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS, ruošia 
mas ateitininkų, įvyks šį sekmadie
nį, vasario 9 d., 5 v.v., parapijos sa
lėje. Vaikams bus įvairių žaidimų, 
dainų bei šokių. Kaukės premijuo
jamos. Kviečiami ir neateitininkai.

LIETUVIŲ MUZIKOS plokšteles 
galima gauti pas J. Pleinį, 137 Glad
stone Ave., Hamilton 22, Ont., telef. 
527-4876. Sol. V. Noreikos plokštelė 
— tik $6.00. Taip pat gaunama ir 
sol. J. Liustikaitės plokštelė.

MUZIKINĖ PJESĖ “Šienapjūtė”, 
suvaidinta jungtinėmis parapijos cho
ro, “Aukuro” ir “Gyvataro” jėgo
mis, praėjo sėkmingai. Žiūr. 5 psl.

PADĖKA
1968 m. lapkričio 20 d. Hamiltono 

General ligoninėje turėjau sunkią 
operaciją, dėl kurios teko ilgesnį lai
ką išgulėti ligoninėje.

Su dideliu nuoširdumu pirmiausia 
dėkoju savo šeimai, kuri taip rū
pestingai mane lankė, globojo ligo
ninėje ir vėliau namuose. Taip pat 
dėkoju visiems geraširdžiams bičiu
liams ir draugams, kurie ligos metu 
manęs nepamiršo — lankė namuose 
ir ligoninėje, tuo suteikdami man 
didelį moralinį sustiprinimą ir viltį 
būti vėl lietuvių tarpe. Ypatingą ir 
nuoširdžią padėką reiškiu didž. gerb. 
Hamiltono lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos klebonui mons. dr. J. Tada- 
rauskui, tos pat parapijos chorve
džiui sol. Paulioniui ir jo vadovauja
mam Hamiltono parapijos chorui, p. 
Paulionienei, katalikių moterų dr-jos 
Hamiltono skyriaus v-bai, ypač tos 
valdybos narėms p. Kačinskienei ir p. 
Babinienei. S. Kačinskui, P. Babinui. 
p.p. Klevams, L. Tribinevičiui, P. 
Pleiniui. A. Giriūnui, J. Kažemėkui, 
L. P. Kažemėkams, S. Karalėnui, Stri
maičiui. A. Prunskui, F. Urbaičiui, 
Stukui, Tarvydams, Vyšniauskui, B. 
V. Morkūnams, O. P. Zabarauskams, 
Baranauskui, J. Naujokui, F. Rim
kui ir visiems, kurių gal čia nepami
nėjau. Visiems tariu nuoširdų ačiū.

Su didžia pagarba —
Julius Budnikas
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SMlWlAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PROF. DR. ANTANAS RAMŪ
NAS, Otavos universiteto pedagogi
nių mokslų katedros vedėjas ir ly
ginamosios pedagogikos centro di
rektorius, viešėjo Čikagoje ir Kle- 
velande. Čikagoje jis aplankė vysk. 
V. Brizgį, Lietuvos gen. konsulą P. 
Daužvardį, Tėvus marijonus bei ki
tus tautiečius, o Klevelande turėjo 
pasitarimą su lietuvių krikščionių 
demokratų centrinio komiteto nariais 
jam surengtame priėmime.

KRIKŠČIONIŠKOSIOS DEMOKRA
TIJOS Lietuvoje istoriją nutarė iš
leisti LKD Sąjungos taryba. Kelių 
tomų veikalą redaguos komisija, va
dovaujama “Tėvynės Sargo” red. dr. 
D. Jasaičio. Visi tautiečiai, turintys 
šiuo klausimu hetkokios medžiagos, 
prašomi kreiptis į dr. D. Jasaitį, 220 
North Seventh Ave., Mount Vernon, 
N.Y. 10550, USA.

JUBILĖJINIS BALFO 25 metų 
seimas bus Čikagoje š.m. kovo 15-16 
d.d. Šia proga St. Balzeko muzėjuje 
rengiama apžvalginė BALFo veiklos 
dokumentų bei nuotraukų paroda. 
Jubilėjinis seimas vyks Jaunimo 
Centre kovo 15 d., o vakare bus iš
kilmingas pokylis Šv. Kryžiaus par. 
salėje. Seimo programą praturtins 
Klevelando Čiurlionio ansamblio kon
certas kovo 16, sekmadienį, Marijos 
Augštesniosios Mokyklos salėje.

ČIKAGOJE SUKVIESTOJE ALTos 
spaudos konferencijoje buvo aptar
ti Vasario 16 minėjimo reikalai. Pa
grindinis minėjimas rengiamas Čika
goje, Marijos Augštesniosios Mokyk
los salėje, vasario 16, sekmadienį, 
2 v. p.p. Kalbėtoju pakviestas VLI- 
Ko pirm. dr. J. K. Valiūnas. Žodį 
tarti buvo kviestas JAV viceprez. Spi
ro Agnew, bet atsisakė, nors tą dieną 
jis lankysis Čikagoje. Tikimasi gau
ti kitą valdžios pareigūną. Koncer
tinę programa atliks “Dainavos” an
samblis ir sol. Prudencija Bičkienė. 
Konferencijoje buvo pabrėžta, jog vi
sos Vasario 16 minėjimų metu su
rinktos aukos siunčiamos ALTos val
dybai. šiam nutarimui pritariąs VLI- 
Kas. Vasario 16 JAV senate ir at
stovų rūmuose bus paminėta vasa
rio 18 d. Invokacijas skaitys lietu
vių katalikų ir evangelikų kunigai.

Vokietija
MUZ. MOTIEJUS BUDRIŪNAS, 

ištiktas širdies smūgio, mfrė Mem- 
mingene ir buvo palaidotas sausio 
20 d. vietinėse kapinėse. Atsisveiki
nimo žodį lietuvių vardu tarė kun. 
dr. J. Petraitis, primindamas velio- 
nies 1953 m. suorganizuotą lietuvių 
chorą “Darna”, veikusį 9 metus, kon
certavusį Vokietijoje ir netgi Švei
carijoje. Velionis ilgus metus dirbo 
visuomeninį darbą VLB Memmin- 
geno apylinkės valdyboje, vadovavo 
šeštadieninei lietuvių mokyklai. A. a. 
M. Budriūnas buvo gimęs 1898 m. 
Pabiržėje, Biržų apskr. Muzikinį išsi
lavinimą įgijęs Klaipėdos muzikos 
mokykloje, reiškėsi ne tik kaip mu
zikas, bet ir kaip kritikas nepriklau
somos Lietuvos spaudoje — “Muzi
kos Mene”, “Muzikoje”, “Kultūroje”, 
“Muzikos Atžalose”, “Lietuvos Ai
de”, “Naujojoje Romuvoje”, leido ir 
redagavo “Muzikos Barus”. Jam teko 
būti Klaipėdos muzikos mokyklos 
reikalų vedėju, švietimo ministeri
jos kultūros reikalų departamento 
muzikos inspektorium, Vilniaus me
no reikalų valdybos muzikos skyriaus 
viršininku, estetikos dėstytoju Kau
no konservatorijoje ir Vilniaus mu
zikos mokykloje. Vokiečių okupaci
jos metais pertvarkė ir susistemino 
gimnazijų bei pradinių mokyklų mu
zikos programas, išleido mokykloms 
skirtą dainų rinkinį “Pradinis dainy
nas”. Kaip kompozitorius, kūrė dai
nas chorams.

CALGARY, ALTA
KALGARIO APYLINKĖ rengiasi 

iš anksto kuo iškilmingiau paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo šventę vasario 15 d. “Orange” sa
lėje. Iš anksto platinami minėjimo 
bilietai. Jau išplatinta per 150. Pa

ST. CATHARINES, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS, rengia- 

mas KLB apylinkės valdybos, įvyks 
vasario 22, šeštadienį, 6.30 v.v., St. 
Denis salėje, Carlton-Lake gatvių 
sankryžoje. Meninę programą atliks 
“Varpo” choras iš Toronto. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas prof. A. 
Musteikis iš Buffalo. Numatoma gau
si fantais loterija. Jau 15 asmenų 
paaukojo lietuviškų drožinių. Rengė
jai kviečia ir kaimyninių apylinkių 
tautiečius dalyvauti.

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO su
kaktis paminėta sausio 19 d. Tėvų 
pranciškonų patalpose. Pamaldas lai
kė kun. B. Mikalauskas, OFM, pa

LONDON, ONT.
BLYNŲ BALIUS — šį šeštadienį, 

vasario 8 d., 8 v. v., parapijos salėje, 
1414 Dundas St. E. Rengia Kat. Mo
terų Dr-jos Londono skyrius. Geras 
orkestras, linksma nuotaika ir turtin
gas bufetas... neiškiriant nė blynų ir 
namie gamintų dešrų su... kopūstais. 
Prašoma paaukoti fantų loterijai. Ka
talikės moterys nuoširdžiai remia pa
rapiją ir jaunimo organizacijas, tad 
savo atsilankymu į šį balių paremki
me ir jas!

SVEČIAI IŠSIVEŽĖ PERGALE- 
Sausio 25 d. Londone įvyko dvejos 
krepšinio rungtynės: lygos jaunių A 
tarp "Aušros” ir L. “Tauro” ir drau
giškos tarp paminėtų klubų jaunių B

KALĖDŲ EGLUTĖS. Mūsų spau
doje plačiai nuskambėjo Vasario 16 
gimnazijoje surengta Kalėdų eglutė, 
bet tokias kalėdines programas ma
žiesiems taipgi turėjo Miuncheno, 
Hamburgo ir Saarlouis - Beaumarais 
lietuviukai. Miunchene juos sveikino 
VLB apylinkės pirm. A. Barauskas 
ir lituanistinės mokyklos vedėjas J. 
Laukaitis. Su maišu dovanų atvy
kus Kalėdų seneliui, giesmių ir dek
lamacijų programą atliko mokiniai. 
Hamburge Kalėdų senelio belaukian
tiems mažiesiems šios šventės pras
mę išaiškino kun. V. Šarka. Kun. Br. 
Liubino montažą apie Kristaus gimi
mą suvaidino atostogų parvažiavę Va
sario 16 gimnazijos ir vietiniai mo
kiniai. Po to sekė giesmės, deklama
cijos ir, žinoma, Kalėdų senelio do
vanos. Saarlouis-Beaumarais ir apy
linkės lietuviai Kalėdų eglutės pro
gramai surinko 15 lietuviukų. Kalė
dų senelis juos apdovanojo už dainas 
ir deklamacijas. Mažųjų kalėdinei 
šventei vadovavo VLB apylinkės 
sekr. Z. Nagelienė, dalyvių tarpe 
buvo VLB krašto valdybos įgaliotinis 
Saaro kraštui kun. Br. Liubinas.

ELTOS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
Miunchene perrinko valdybą: pirm. 
— dr. J. Grinių, sekr. — A. Her
maną. ižd. — V. Banaitį. Susirinki
mo dalyviai konstatavo didėjantį EL
TOS biuletenio vokiečių kalba popu
liarumą. Daug gražių atsiliepimų bu
vo gauta už ELTOS priedą — dr. N. 
E. Sūduvio knygutę “AUein, ganz al- 
lein”.

Italija
DON BOSCO LIETUVIŲ SALE

ZIEČIŲ INSTITUTAS Romoje laiki
nai yra prisiglaudęs prie Marijos 
Krikščionių Pagalbos bažnyčios ir 
italų saleziečių instituto, kur veikia 
penkių klasių vidurinė mokykla, 
techninis - komercinis ir buhalterijos 
skyrius, spaustuvė su grafikos mo
kykla, mechanikos skyrium. Viduri
nėje mokykloje mokosi 5 lietuviai 
moksleiviai, 2 — spaudos skyriuje. 
Jau yra gauta prašymų sekantiems 
mokslo metams.

CASTELNUOVO ĮSTAGA, kuria 
nemokamai buvo naudotasi 16 metų, 
dabar vėl perėjo Tėvų saleziečių 
centro žinion. Lietuviams salezie
čiams liko gražioji vasarvietė Alpių 
kalnuose, čia norėtų vasaroti 70 uk
rainiečių iš Prancūzijos, 60 vokie
tukų. 40 italiukų iš Pavijos ir netgi 
būrys arabų jaunimo iš Orano, Alže- 
rijos. Instituto direktoriaus kun. Pr. 
Gavėno teigimu, pirmenybė bus tei
kiama Europos lietuvių jaunimui, 
kurį betgi labai sunku surankioti. Bū
tų gera, jeigu jaunimo atostogomis 
šioje vasarvietėje iš anksto susirū
pinti! Europoje veikiančios lietuvių 
organizacijos. Naujasis saleziečių ad
resas: Istituto Lituani Don Bosco, 
Pz. S. M. Ausiliatrice, 54, 00181 Ro
ma, Italy.

Australija
LIETUVOS KARIUOMENĖS AT

KŪRIMO penkiasdešimtmečio proga 
kun. A. Kazlauskas pašventino prie 
Adelaidės Lietuvių Namų romovėnų 
pastatytą paminklą žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, kurio projektą sukū
rė dail. I. Pocienė. Kryžiumi, Gedi
mino stulpais ir Vyčio kryžiumi pa
puoštame paminkle vaizduojama mo
tina, laikantį rankose žuvusį karį.

LIGONIAI ADELAIDĖJE: buvu
siam Kauno radiofono rež. J. Gučiui 
padaryta sėkminga apendicito ope
racija; sunegalavusi namie gydosi 
Marija Baronaitė-Grėbliūnienė, tauti
nių šokių propagavimo iniciatorė iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų; ilges
nį laiką serga Vyčio sporto klubo 
šachmatų sekcijos vadovas P. Luko
šiūnas.

grindiniu kalbėtoju pakviestas Kana
dos kariuomenės tankų korpo leite
nantas Baršauskas. Pasižadėjo daly
vauti ir jau iš anksto įsigijo bilietus 
visa eilė profesijonalų ir dauguma 
priaugančio lietuviško jaunimo. Kor.

skaitą skaitė A. Lukas. Apylinkės 
valdyba jiems reiškia padėką.

MIRĖ V. SKrebutėno žmonos mo
tina. Likusia? šeimai nuoširdi užuo
jauta.

APYLINKĖS VALDYBA dėkoja 
buv. “NL” red. J. Kardeliui už gražų 
bendradarbiavimą ir linki greitai pa
sveikti; naujuosius redaktorius svei
kina ir tikisi glaudaus ryšio su apy
linke.

SLA 278 KUOPOS visuotinis susi
rinkimas — kovo 2 d., 3 v.p.p.. I. 
Giliūno bute, 130 Lake St. Bus me
tinis pranešimas ir naujos valdy
bos rinkimai.

komandų. Abejas rungtynes laimėjo 
“Aušra”. Ypač dideliu taškų skirtu
mu pralaimėjo “Tauro” B komanda. 
Teks vyrams gerokai padirbėti, kad 
galėtų tapti lygiaverčiu partneriu To- 
rontui.

ENERGINGAS PARAPIJOS KO
MITETAS iš pirmųjų dienų labai 
rimtai pradėjo tvarkyti visus reika
lus. Ypač daug laiko jam skiria jo 
pirm. Br. Misius, studijuodamas vi
sas veiklos sritis ir stengdamasis su
rasti geriausią būdą reikalams tvar
kyti. Eilę smulkių pataisymų ir pa
našių reikalų, be ko kito, jis pats 
atlieka. D. E. -
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TO REGIONS OF NO ADMITTANCE

Jaunos poetės angliški
VYTAUTAS A. JONYNAS

žingsniai
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St. Zobarsko vadovaujama 
Manylands” leidykla aktyviai 
iekia supažindinti angliškai kal

bančio pasaulio skaitytoją su lie
tuvių literatūra. Sis ryžtas yra 
davęs gražių vaisių. Leistina ta
čiau suabejot, ar visuomet pa
rinktieji tekstai atstovauja tam, 
kas mūsų grožinėj literatūroj 
yra iškiliausia. Atsiranda juk 
vertėjų, komercinio pelningu
mo, propagandos ir kitos prob
lemos, nekalbant apie užkulisi
nius dalykus.

Naujai pasirodęs “Manylands” 
leidinys D. Sealey poezijos kny
ga “To Regions of No Admit
tance” būtų galėjęs atverti nau
ją lapą šios leidyklos veikloj. 
Tiesa, leidinyje pasišykštėta nu
rodymų, ar spausdinamieji eilė
raščiai * yra lietuviškųjų verti
mai, ar originalai. Jų parašymo 
data irgi nenurodoma. Bet visa 
leidžia spėti, kad pirmą kartą 
‘‘Manylands” išleido jaunos po
etės knygą, rašytą anglų kalba. 
Atseit, turim konkretų dvilypės 
kultūros atvejį. Itin įdomu 
mums, kanadiečiams, kuriems iš
ūžė galvas šnekos apie dvikal- 
biškumą, stoviniavimą dviejų 
kultūrų tarpuvartėj ir t. t.

Seniai nujautėm artėjant me
tą, kad vyresnioji karta bus pa
šaukta tokiems naujokams padėt 
užsitikrint leidėją, populiarint jų 
bandymus krašto visuomenėj, 
drąsfnt jų pastangas. Juk jie irgi 
yra lietuviškos pasaulėjautos 
reiškėjai, ir, kas žino, galbūt bu
simieji mūsų tautos ambasado
riai. Pagaliau konkreti parama 
labiau prilaikytų juos prie tau
tos kamieno.

Taip būtumėm norėję pasitik
ti D. Sealey pirmąjį rinkinį ang
lų kalba. Jos atvejis, deja, nėra 
taip paprastas. Visų pirma ne
aišku, ar “To Regions of No Ad
mittance” posmai nėra lietuviš
kai rašytų (ir kuriam laikotar
py?) eilėraščių vertimas. Antra, 
autorė yra iki šiol išleidusi net 
tris eilėraščių knygas lietuvių 
kalba: “Vasaros medžiai” (1961), 
“Kai tu arti manęs” (1965) ir 
“Tu esi mano žemė” (1968). At
seit, gali būti laikoma pilnamete 
Lietuvių Rašytojų Draugijos na
re. Pagaliau pati “Manylands” 
leidykla, pristatydindama skai
tytojui leidinį, anaiptol nemėgi
na paaiškinti, kad D. Sealey esa
ma debiutantės Priešingai, ap
lanko tekste prirašyta nepagris
tų dalykų.

Danguole Sealey’s verse, as many
layered as her experience, blends the 
ancient modes of the Lithuanian folk 
song with modern idiom. Contempo
rary in their interiority and indivi
dualism, these poems are not encased 
in solitude, but offer themselves to 
nature in a manner that is not typical 
of the Western poetic tradition.

Nesismulkinsim dėl termino 
“many-layered experience”. Tik
riausiai juo norima išreikšti poe
tės eilių trapumą, nors mums iš
šoka tuoj prieš akis Napoleono 
tortas. Pripažinti D. Sealey ei
lėms giminingumą su lietuvių 
liaudies dainom, mūsų manymu, 
yra netikslu. Bevardžių mūsų po- 
etij kūryba atlaikė šimtmečių rū
dis ir tebejaudina mus savo be
tarpiu išgyvenimu, ryšiu su kūri
nija ir jausminiu tyrumu. Jei kuo 
Danguolės Sealey eilėraščiai pa
sižymi, tai tik ne emocingumu, 
bet jo stoka.

Nors didesnė dalis jos minia
tiūrų yra sukurta gamtos reiški
nių :— saulėlydžio, žydinčio so
do, jūros, žiemos vaizdo poveiky
je, tačiau labai retai kada susi
daro įspūdis, kad autorė jaustų 
kokią identifikaciją su gamtos 
agonija ar jos šėlimu. Daugiau
sia tai blankus aprašinėjimas 
(“descriptiveness”). Kaikur esa
ma net trafareto. Iš pradžių pa
sakomąją poetė mato, ir tik pas
kutinėj eilutėj šmėkšteli įmant
resnis palyginimas, pvz. medelio 
su pakylančiu skrist paukščiu ir 
panašiai. Pažymėtinai reta eilė
raščių. kuriuose praskambėtų 
vientisa nuotaika ar žmoniška ši
luma. Danguolė Sealey stebi 
gamtą per žiūronus, lyg operos 
ložėj. Galbūt todėl taip apsčiai ir 
įkyriai naudojami ištiktukai, 
eksklamacijos. visokie “O 
Trees”’. O pliant young life”! 
O path!” Visa tai skamba dirbti
nai, koketiškai.

Retas iš skaitytojų, užvertęs 
knygą, gali tvirtint, kad D. Sea-

ley būta atviros žmogaus kan
čiai, nerimui, erotikos demonui, 
nusivylimui, motinystės jaus
mams, socialinei neteisybei, mir
ties baimei, žodžiu, visai skalei 
jausmų, kuriuos tenka išgyvent 
kiekvienai mirtingąją!, štai ko
dėl norėtųsi kalbėt ne tiek apie 
Sealey “interiority”, kiek apie 
jos gelmingumo stoką.

Apie jos santykį su Kūrėju, 
tuo “communion with God ... 
and beast”, apie kurį kalbama 
aplanko tekste, galima pasakyti, 
kad čia vėl esama nesusipratimo. 
Gerai išauklėta Mrs. Sealey žino, 
kad Dievulį reikia mylėti, ir pri
simena jį katekizminiu pamaldu
mu savo posmuose. Labai man
dagiai, civilizuotai. Tik kažin ar 
ji Jo įieško. Greičiau, kaip kad 
ji prisipažįsta viename eilėraš
tyje, Kūrėjas aplanko ją poil
siaujant vasarvietėj, bet ne ban
dymų valandoj...

Pasirinktoji laisva eilėdara, 
nepaisymas melodingumo sutei-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
GIEDRE KAUKAITEŽEBRIŪNIE 

NE, Vilniaus operos sopranas, iš Mi
lano La Scalos grįžo į Vilnių nauja
metinių atostogų. Spaudoje buvo ra
šyta, kad ši jauna dainininkė, per
nai baigusi Vilniaus konservatorijo
je Elenos Dirsienės dainavimo klasę, 
premijas laimėjusi Pabaltijo jaunųjų 
dainininkų konkurse Rygoje ir IX 
tarptautiniame jaunimo festivalyje 
Sofijoje, buvo išsiųsta tobulintis į 
Leningradą. Kelionė į Milaną nebuvo 
skelbta. Pasirodo, Maskvos didžiaja
me operos teatre G. Kaukaitė kon
kurso keliu pateko į Milanan siun
čiamų penkių dainininkų grupę. La 
Scalos teatre ji tobulinasi pas velio- 
nies Enrico Caruso bičiulį, garsųjį 
87 metų amžiaus dainavimo pedago
gą G. Barrą, kurio mokiniais buvo 
Virgilijus Noreika ir Vaclovas Dau
noras. Jo priežiūroje G. Kaukaitė, 
filmų rež. Arūno Žebriūno žmona, 
ruošia G. Puccini “Bohemos” pagrin
dinį Mimi vaidmenį. Vilniuje jos lau
kė vyras su dukrele, jo naujasis fil
mas televizijai “Mirtis ir vyšnios 
medis”. “Gimtajame Krašte” G. Kau
kaitė rašo: “Šiuo metu galima kal
bėti tik apie viltis. Aš noriu tikėti, 
kad pavyks išspręsti daugybę man, 
kaip dainininkei, rūpimų problemų. 
Galų gale betarpiška pažintis su bei 
canto žeme, su jos peizažu, jos žmo
nėmis veikiausiai turės įtakos, jau 
nekalbant apie konkretų pačios dai
navimo mokyklos studijavimą. Gal 
būt, italai gerai dainuoja ne vien dėl 
to, kad jų kalba nepaprastai patogi 
dainavimui ir ne tik dėl tos daugy
bės kitų priežasčių, kurias žino teo
retikai. Mes. lietuviai, šiauriečiai, esa
me santūrūs, savo jausmus mėgsta
me slėpti, mūsų dainos liūdnos, mū
sų dangus — pilkšvo atspalvio, ir 
tokių liūdnų smūtkelių niekur nėra, 
tik Lietuvoje. Italijoje gi ir žiemą 
ryškiai žaliuoja platanai, šalnos ne
liečia žolės. Neketinu atsisakyti sa
vo lietuviško charakterio, o ir ne
galėčiau, — jau manyje augte įau
gę mano žemės spalvos ir papročiai, 
tačiau italų temperamento norėčiau 
nors truputį ‘pasiskolinti’...” Šių 
žodžių autorė yra gimusi 1943 m. 
Plungėje.

KAZIO SAJOS dviejų veiksmų gro
teskinę komediją “Mamutų medžiok
lė” Kauno dramos teatre pastatė rež. 
Jonas Jurašas. Ši premjera yra su
kaktuvinė jos kūrėjams: dešimtoji K. 
Sajos pjesė, dešimtasis rež. J. Jura
šo pastatymas ir keturiasdešimtasis 
dail. J. Malinauskaitės apipavidalin
tas spektaklis. “Mamutų medžioklė”

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO Čika 
goję spalvotų skaidrių konkurso ver
tintojų komisija — dail. Zita Sodei- 
kienė, dail. Vytautas Virkau, dail. Al
girdas Kurauskas, Algimantas Kezys, 
SJ, ir Algirdas Grigaitis — premijas 
paskyrė: I — K. Daugėlai iš Bedford, 
N. H., už “Spalvas”, II — J. Maleiškai 
iš Cicero, III., už “Karves raudonoj 
pievoj” ir III — G. Valiūnienei iš 
Toronto, Kanadoj, už “Rudenį”. Spe
cialių atžymėjimų susilaukė 8 skaid
rės: K. Daugėlos iš Bedford, N.H., 
“Ruduo”, čikagiečio J. Kasakaičio 
“Povo plunksna”, kanadiečio J. Šab- 
lausko “Krikštolo rutulyje”, D. Ty- 
jūnėlio iš Buffalo Grove, Ill., “Gam
tovaizdis”, torontiečių — A. Valiūno 
“Svajonės”, “Gamtos abstraktas”, 
“Atoslūgis” ir G. Valiūnienės “Ru
duo tvenkinyje”. Konkurso dalyviai 
buvo suskirstyti į keturias temines 
grupes — gamtovaizdžio, portreto, 
eksperimento ir abstrakto. Daugiau
sia atsiųstų skaidrių atstovavo gamto
vaizdžio ir eksperimento grupėms. 
Kadangi kitoms grupėms buvo gau
tas mažesnis skaidrių skaičius, ver
tintojų komisija nutarė atskirų gru
pių nepremijuoti, o premijas skirti 
trims geriausioms skaidrėms.

LIETUVIŲ MENO DARBUOTOJŲ 
“Atvanga” Santa Monica, Calif., yra 
paskelbusi feljetono konkursą, ku
riam lig šiol yra gauti šie rankraš
čiai: Frico nuo Kulių “švento Jur
gio išdaigos”, P. Linelio “Seksas ir 
maistas”, Kazio Pūslio “Priešakinis 
lietuvis”, Vainiaus Linksmuolio “Pa
rengimas su nuostoliais”, Audės Svil- 
kenio “Šimtadarbis bedarbis” ir 
Klaustuko “Praeities pagerbimas”. 
Galutinė data rankraščiams atsiųsti— 
š. m. vasario 15 d. Adresas: Lithua
nian Arts Club Atvanga^ P. O. Box 
5178, Santa Monica, Calif. 90408, 
USA. Autoriai pasirašo slapyvardžiu, 
nepridedami atskirame voke savo pa
vardės, bet pasilikdami feljetono nuo
rašą. Premijas — $250, $150 ir $100 
— paskirs Klevelande sudaryta ko
misija: poetas Kęstutis Gaidžiūnas, 
rašytojas Viktoras Mariūnas ir rež. 
Petras Maželis. Į premijų mecenatų 
eiles jau įsijungė J. V. Gašlūnai iš 
Čikagos, A. H. Bajaliai ir P. S. Ker
šiai iš Los Angeles, A. Markevičius 
iš Santa Monica. Konkurso rengėjai 
prašo ir kitus tautiečius finansinės 
paramos.

FOTOGRAFIJOS MENININKO Al
gimanto Kezio, SJ, nuotraukų paroda 
atidaryta Fairfield universitete. Fair- 
field. Conn. Visą vasario mėnesį truk
siančią parodą surengė šio universi
teto vadovybė.

BERKLEE MUZIKOS MOKYKLOS sprendžia nūdienius klausimus, kri- 
saksofonų kvartetas, vadovaujamas 
prof. J. Violos, Bostono New England 
Life salėj surengtame koncerte atliko 
šios mokyklos dėstytojo kompoz. Je
ronimo Kačinsko kvartetą.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
gražų koncertą surengė J. Plačo va
dovaujama Dariaus - Girėno lituanis
tinė mokykla. Programą atliko akto
rius Vitalis Žukauskas, pateikęs 
pluoštą humoristinių aktualijų, ir 
Alice Stephens - Steponavičienės jau
nųjų dainininkių ansamblis “Aldutės”, 
padainavęs lietuvių kompozitorių dai
nų, ištraukų iš J. Karnavičiaus “Gra
žinos”, “Radvilos Perkūno” ir Vyt. 
Klovos “Vaivos” operų. Solo operų iš
traukose dainavo Viktorija Grige- 
laitytė, Leonilija Nakutytė ir Liuci
ja Buivydaitė. Dainininkėms akompa
navo p-lė Geraldine Niwranske.

VIRGILIJAUS NOREIKOS ilgo gro 
jimo stereo plokštelę išleido “Nord- 
mende” Toronte kaip suvenyrą jo 
koncertų Kanados ir JAV lietuviams. 
Plokštelėje įrašyta 13 koncertuose 
girdėtų operų arijų ir lietuvių kom
pozitorių dainų: S. Šimkaus “Kur ba
kūžė samanota". A. Bražinsko “Ug
nelė”, G. Donizetti “Elisir d’amore” 
arija “Una furtiva lagrima”, F. Cilea 
“L’Arlesiana”—“Romanza di Federi
co”, J. Tallat-Kelpšos “Daina apie 
Nemunėlį”, R. Leoncavallo “Pajacų" 
arija “Arlekino serenada”, G. Verdi 
“Rigoletto” — “Questa o quella”, J. 
Karnavičiaus “Tris dienas, tris nak
tis". G. Puccini “Toscos" arija “E lū- 
cevan le stelle". A. Canio neapolietiš- 
ka daina “Surdata n’amuratto”, F. 
Falvo — “Sakykite, merginos", M. 
Petrausko “Bernužėli, nesvoliok” ir 
A. Kačanausko “Pradalgiuos”. Solis
tui akompanuoja Vilniaus operos 
koncertmeisterė Žaneta Noreikienė. 
Spalvotą apvalkalą plokštelei 
torontietis dail. Telesforas 
Techniniu atžvilgiu plokštelė 
priekaištų. Toronte plokštelė 
ma: Margio vaistinėje, 408 Ronces- 
valles Ave.; Alfa Radio, 295 Ronces- 
valles Avė.; parapijų knygynuose. Ją 
taipgi galima užsisakyti paštu, at- 
siunčiant $6.50 čekį ar pašto perlai
dą Nordmende Sales, 44 Colville Rd.. 
Toronto 15. Ont.. Canada.

TRECIOJI MOKYTOJŲ STUDI
JŲ SAVAITE 1969 metais įvyks rug
pjūčio 17 — 24 dienomis Dainavo
je. Dalyvauti kviečiami visi lietuviai 
mokytojai, ypač dirbantieji lietuviš
kose mokyklose ar besirengią jose 
dirbti, šiais lietuvių švietimo ir šei
mos metais bus ypač laukiami ir tė
vai. Studijų savaitę rengia JAV LB 
švietimo taryba.

O. MILAŠIAUS 30-tųjų mirties me
tinių proga “Les Amis de Milosz” 
— Milašiaus bičiulių draugija Pary
žiuje prikals paminklinę lentą prie 
namo, kuriame jam teko gyventi ir 
mirti. Lietuvių pastangų dėka ši len
ta primins, kad O. Milašius buvo 

Toronto studenčių choros dainuoja. Jis dalyvaus Ir 'Tėviškės Žiburių" spaudos baliaus programoje lietuvių kilmes. įrašo tekstas: “Lie- 
vosorio 8 d. Prisikėlimo salėje. Chorui diriguoja — kun. Br. Jurkšos tuvių kilmės prancūzų poetas”.

kia D. Sealey eilėraščiams avan
gardinės poezijos išorę, leidžia 
užtušuoti talento ribotumą. Daž
nai tarp skliaustelių įrašomos fi
losofinės sentencijos įtaigoja 
kažkokį minties gylį. Deja, įvaiz
džių skurdumas iškyla visu nuo
gumu angliškajam tekste, kur 
rėžte rėžia akį visokios įprasti
nės sibmolikos klišės: sun, 
roudness of the fruit, fragrance 
etc.

Mėgėjiškai atrodantis knygos 
viršelis, pieštas P. Jurkaus, sim
boliškai tikslus. Jame vaizduoja
mas kažkoks šalavijas, pralindęs 
pro tvenkinio augmenijos lapus, 
neniufarus. Dailininkas turėjo 
sąmojaus prikabint prie to šala
vijo smaigo vėpūtę, rodančią į 
keturias pasaulio šalis. Viskas 
dvelkia stagnacija bei dinamikos 
stoka.

Danguolė Sealey, TO REGIONS 
OF NO ADMITTANCE. New 
York, Manyland Books, 1968, 
$4.00.

JUNGTINĖS JĖGOS "ŠIENAPJŪTĖJE
K. MILERIS

šytei reikėjo sukurti rafinuotos, 
išpuikusios didmiesčio mergai
tės tipą. Ji tai atliko, bet savo 
metais atrodė tam perjauna.

Gera buvo draminė dalis, pa
sigėrėtinai traukė choras ir pui
kiai šoko šokėjai. Tokio dalyko 
paruošimui reikia labai daug de
rinimo, repeticijų. Spektaklio 
datai artėjant, “Aukuras” vis te
bebuvo užimtas su “Mindaugo 
mirtim”. Bebuvo likę laiko tik 
trim repeticijom. Ir štai šeštadie
nį buvo parodytas stebuklas. Gal 
publika pastebėjo mažus pralei
dimus ar užsikirtimus, bet tai ir 
viskas. Turėjau progą stebėti 
rež. E. Dauguvietytę-Kudabienę 
repetuojant ir vaidinimui vyks
tant, užcsenyje. Tai nemažo svo-

šeštadienio vakarą, sausio 25, 
Hamiltono Jaunimo Centro salė
je skambėjo dainos, muzika, juo
kas ir ranku plojimai. Prisirin
kusi pilna salė hamiltoniečių ati
džiai sekė G. Veličkos dviejų 
veiksmų muzikinės pjesės vaidu 
nimą. Scenoje rodėsi traukdami 
dainą šienpjoviai su dalgiais, 
grėbėjos, kaimo muzikantas 
virkdino savo armoniką, prie šu
linio jauna mergelė pasižadėjo 
berneliui, pabaigtuves iškėlęs 
ūkininkas vaišino talkininkus 
alumi.

G. Velička gerai yra pažinęs 
mūsų lietuvišką kaimą su jo 
linksmybėmis, ydomis ir intrigo
mis. Visa tai jis meniškai sudėjo 
į “šienapjūtę”. Veiksmas vyks
ta viename panemunės kaime ' rio gabalas dinamito. Tuoj pa- 
nepriklausomybės laikais. Pats 
vidurvasaris, šienapjūtė. Į sodžių 
pas ūkininką Rimkų (K. Bungar^ 
da) atvažiuoja studentas Petras 
(R. Kontenis), kuris savo dėkin
ga išvaizda ir švelniomis manie
romis atkreipia dėmesį visų apy
linkės mergaičių. Jis čia nėra 
neigiamas tipas. Tik jo pasirody
mas sudrumsčia ramią kaimo 
idiliją, sukeldamas intrigų, ko
vų, kurių dramos eigai reikia. 
Pas savo dėdę Rimkų gyvena 
švelnios širdies, pilna nekalto 
drovumo mergaitė Agnė (D. Ku- 
dabaitė) ir iš Kauno atvykusi 
atostogų Agnės pusseserė Alė 
<M. Repšytė), kuri yra jau daug 
mačiusi, iš sostinės gyvenimo ge
rai pažįsta Petrą, savinasi jį, net 
pinigais jį šelpia. Drama atsi
skleidžia. kai Petro širdis prade
da linkti prie Agnės. Alė prade
da ūžti ir vaidinimo gale visiš
kai jį praranda. Čia yra dar ir ki
tų charakterių: Mikas (Ant. El- 
vikis), mažažemis geras, bet 
naivus ūkininkaitis, kuris negali 
išlaikyti konkurencijos su praš
matniu miestiečiu; Kazys (E. 
Dervaitis), studentas, Petro 
draugas; Birutė (D. Pronckutė), 
nepėsčia, kad ir kaimo mergaitė, 
taip pat bebandanti savo laimę 
su studentu Petru. Joneliukas 
(K. Deksnys). kaimo muzikantas 
ir kt. Visi savo vaidmenis atliko 
neblogai. Ilgiausią rolę turėjo K. 
Bungarda ir jis žiūrovui gal 
labiausiai atsimintinas. M. Rep-

matai, kad teatras yra jos visas 
gyvenimas ir jam ji yra atidavus 
visą savo širdį. Tada pasidaro 
suprantama, kodėl, kai rašoma 
apie teatrą, minimos jos dvi pa
vardės. O tai dėlto, kad ji yra iš- 
sivežusi iš Kauno .savo teatrinį 
tėvo duotą kraitį, kuris jau yra 
perduotas ir į trečiąją kartą. Tai 
pastebėjome jaunosios D. Kuda- 
baitės vaidyboje. Kas gali dau
giau pergyventi, kas vyksta sce
noje, kaip pati režisorė: ji juo
kiasi su savo artistais scenoje, 
pyksta su besibarančiais, dainuo
ja su dainuojančiais. Kiekvieną 
iš scenos grįžtantį vaidintoją ji 
pasitinka, glosto už gerai atliktą 
vaidmenį ar ramina, kai kas 
nors nepavyksta. “Gyvataras” 
“Senių šokyje” įvedė komišką 
elementą, kuris davė progos 
publikai pasijuokti.

Jeigu ir kitą šeštadienį vaidin
tų tą patį veikalą, salė būtų pilna 
žmonių. Dalykas įdomus ir gra
žus žiūrėti. Jau yra pakvietimas 
vykti ir į kitą miestą. Tų pakvie
timų bus ir daugiau. Reikia tik 
patobulinti dekoracijas, parepe
tuoti. ir mūsų ansamblis, pamir
šęs savo kuklumą, galės rikiuotis 
šalia čiurlioniečių ir “Dainavos” 
ansamblininkų.

Šis paminklas, pagal dail. Antano Mončio projektą, pastatytas ant 
Ernesto Galvanausko kapo Aix-les-Bains vietovėje, Prancūzijoj. Ant 
jo užrašyta: “Ernestas Galvanauskas, Homme d'Etat Lithuanien 
1882 — 1967. Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina“

Pagerbkime tuos 
kurie gyveno ir 
mirė Dievui ir

Lietuvos Kankinių Koply
čia Šv. 
Romoje 
lietuvio

Petro Bazilikoje 
laukia kiekvieno 
atsiliepiant savo 

auka.

Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:
LITHUANIAN MARTYRS’

CHAPEL FUND
2701 W. 68 St. Chicago,

Ill. 60629, USA

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
4, 

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 
•r sužadina naujų audinių augima.

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

Rašytojas J. Gliaudo apie savo kūrybą penktųjų laurų proga
— Bene penktą kartą nuski- 

nate “Draugo” romanų konkurso 
laurus. Kaip jaučiatės tokioje 
literatūrinių laimėjimų gausoje?

— Esu patenkintas, kad ver
tinimo komisija parinko mano 
veikalą premijai.

— Jūsų, kaip rašytojo, vardas 
nebuvo žinomas nepriklausomos 
Lietuvos visuomenei. Atrodo, 
tremtyje būsite atradęs savo ta
lentą?

—- Kelis smulkesnius dalykus 
esu parašęs nepriklausomoje 
Lietuvoje. Talentas gi yra san
dauga jieškojimų ir darbo.

— Kas gi paskatino Jus iš tei
sinės srities pereiti j literatūrą 
ir joje sėkmingai reikštis?

— Kūrybinėms apraiškoms 
nėra paskatinimo. Jos visada su
daro buvimo esmę.

— Ar turėjote progos specia
liai studijuoti literatūrą, ar oa- 
sitenkinot privačiu domesiu bei 
natūralia vidine trauka?

— Scholastinės literatūrinės 
studijos neturi ryšio su rašymu. 
Akiračiai platėja kitu būdu.

— Daug kalbama apie trem
ties rašytojo nepalankias sąly
gas kūrybai. Ar jūs turėjote ge
resnes sąlygas ar gal mokėjote 
jas apvaldyti bei nugalėti?

— Turėjau ir tebeturiu nepa
lankias kūrybiniam darbui sąly
gas; gal net sunkesnes už dauge
lio kitu.

— Kaip sutiko lietuvių visuo
menė ir kritika pirmuosius Jūsų 
kūrinius išeivijoje?

— Sutiko nepalankiai.
— Bandote veržtis ir j ameri

kiečių visuomene — pora Jūsų 
romanų buvo išversta i anglų

STASĖ PRAPUOLENYTĖ-BUNKER

ISTORIJOS POKŠTAS
Jam buvo pažadėta šventųjų karūna: 
Neturto užrašyta duona — 
Kad tyru kūnu ir mintimi, 
Atsižadėjęs savos valios, 
Tarnautų artimui ir Sutvėrėjui. 
Plačiai keliavo jis, baldė duris. 
Kalbėdamas nužemintu balsu — 
“Kas nerenka, tas barsto.” 
Vaizbūną atpažinę, žmoneliai 
Lyso, nešė, davė — kalbėdami: 
“Taip radom, taip paliksim”, 
“Viena kregždė pavasario 

nepadarys.. 
šaipėsi juodi akmenys kapuos, 
Vienas per kitą stiepėsi 
Iš paskutinės žmogaus paikybės. 
Istorijos eiga taip lėmė, 
Kad pasidėjęs šventojo vainiką 
Jis tapo — komisaro prototipu.

kalbą ir išleista JAV-se. Kaip 
jie buvo sutikti amerikiečių 
skaitytojų ir kritikų?

— Kritika įvertino perdaug 
palankiai. Skaitytojų laiškai įti
kino mane, kad augščiausia ra
šytojo misija yra humanizmo 
skelbimas.

— Ar esate patenkintas savo 
kūryba?

— Bijau būti patenkintas, nes 
tai žalinga.

— Ką planuojate ateičiai?
— Ir toliau žavėtis Ikaro skry

džiu.

Gliaudą svetimomis 
kalbomis

Rašytojo J. Gliaudos beletris
tiniai kūriniai ėmė rodytis ne 
vien mūsų knygų rinkoje ir lai
mėti premijas, bet ir svetimomis 
kalbomis. Neseniai išėjo anglų 
kalba jo romanas “Ikaro Sona
ta”, o kiek anksčiau — “Namai 
ant smėlio”. Vienas jo romanas 
jau verčiamas į prancūzų kalbą 
ir girdėti, kad vokiečių leidyklos 
esančios susidomėjusios Gliau
dos romanais. Kaikuriais jo kū
riniais gali ir rusai susidomėti...

Neseniai pasirodė “Ikaro So
natos” vertimas į anglų k. Vertė
jas — prof. Raphael Sealey, ku
ris yra britas ir vertimą padarė 
britų literatūrine kalba.

“Ikaro sonatoje” J. Gliaudą 
interpretuoja M. K. Čiurlionio 
kūrybinius motyvus, pažiūras į 
meną bei grožį, bet tai jis daro 
ne dokumentiškai, o originaliai 
pagal savo įkvėpimą. “Ikaro So
nata” savo meno filosofijos min
timis, idėjomis ir aforizmais pri
mena Fr. W. Nietzsches ir belet
risto Oscar Wilde’o idėjų išraiš
kos formą, bet nėra imitacija. J. 
Gliaudą yra visai originalus. Dr. 
K. Keblys taikliai apie šį roma
ną rašo “Aiduose”: “Neneigiant 
“Ikaro Sonatos” pozityvaus įna
šo mūsų literatūron. tenka pri
pažinti, kad šis romanas stebina 
ne tiek konkrečiu literatūriniu 
laimėjimu, kiek autoriaus suge
bėjimu nenukristi į absurdo be
dugnę. vaikščiojant plonu siūlu 
tarp žaidimo fantazijomis ir 
prasmingo tikrovės atskleidi
mo”. Yra pagrindo manyti, kad 
šis romanas susilauks teigiamo 
įvertinimo angliškai kalbančia
me pasaulyje. Jis įdomus ne 
tiek savo intriga, kiek reiškiamų 
idėjų originalumu ir aforizmais.

J.Gbs.

sukūrė 
Valius, 
yra be 
gauna-

SIUNČIU “TĖVIŠKES ŽIBURIU” 
PRENUMERATĄ UŽ 1969 METUS

Vardas ir pavardė /.............................
Gatvė ir namo nr.
Miestas ar miestelis, pašto zonos nr......
Provincija, valstija (zip code number)
Valstybė ...............................................................................
Metinė prenumerata — $6.00, auka $ . , skola $
Rėmėjo metinė prenumerata — $10.00

Pastaba. Pirmamečiams skaitytojams metinė **TŽ” prenumerata 
— $4.00. Keičiantieji adresus prašomi pridėti 25 et ir pažymėti 
senąjį adresą. Maloniai prašome sumokėti prenumeratą iš anksto 
bent už vienerius metus. Sumokantiems už trejus metus j priekį 
prenumerata $17.00. čekius ar perlaidas rašyti: "Tėviškės žiburiai”,
941 Dundas St. W.. Toronto 3, Ont.___________________________
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tikuodama prieraišumą daiktų pasau
liui, pavydą, garbės troškimą, sava
naudiškumą. Rež. J. Jurašas atliko 
įdomų eksperimentą, turbūt pirmą 
kartą lietuvių teatro istorijoje į dra
mos spektaklį įjungdamas M. Teni- 
sono vadovaujamą pantomimos gru
pę, išryškinančią pagrindinių veikė
jų vidinę būseną ir siekius.

LIETUVIŲ KULTŪROS FESTI
VALIS vasario pabaigoje bus su
rengtas Orisos valstijoje, pietrytinė
je Indijos dalyje, netoli Kalkutos 
miesto. Kvietimas buvo gautas iš 
Indijos ir Sovietų Sąjungos kultū
rinės draugijos, kurios Orisos sky
riaus atstovai pernai lankėsi Vilniu
je. Festivalin bus pasiųsta oficiali 
delegacija ir menininkų grupė.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJ koncertą surengė styginis kvar
tetas — Eugenijus Paulauskas, Kor
nelija Kalinauskaitė, Jurgis Fledžins- 
kas ir Romualdas Kulikauskas. Pro- 
gramon jie buvo įtraukę W. A. Mo
carto, C. Debussy ir S. Tanejevo 
kvartetus. Nuotaikai sustiprinti vie
toje elektros šviesos scenoje buvo už
degtos aštuonios žvakės.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
atidaryta knygženklių paroda, kurio
je dalyvauja 41 dailininkas su 240 
knygos ženklų Vilniaus motyvais. Pa
rodos tikslas — pasiruošti Vilniaus 
garsinimui artėjančių miesto įkūri
mo 650-tųjų metinių proga.

TEATRO IR MUZIKOS MUZEJU- 
JE Vilniuje atidaryta Vilniaus lėlių 
teatro dailininkų J. Surkevičiaus, P. 
Deltuvos, G. žalalio ir V. Mazuro 
spektakliams sukurtų lėlių paroda. 
Balio Lukošiaus vadovaujamas Vil
niaus lėlių teatras neseniai atžymė
jo veiklos dešimtmetį, per šį laiko
tarpį davęs 21 premjerą ir daugiau 
kaip 2.000 spektaklių. Repertuare 
yra eilė populiarių kūrinių, kaip pvz. 
S. Nėries “Eglė žalčių karalienė”, 
B. Sruogos “Aitvaras teisėjas”, K. 
Kubilinsko “Vėjo botagėlis”, V. Krė
vės “Raganius”, A. Liobytės “Trys 
negražios karalaitės”. Sekančią lėlių 
parodą surengs S. Ratkevičiaus vado
vaujamas Kauno lėlių teatras.

KOMPOZITORIŲ NAMŲ SALEJE 
Vilniuje perklausai buvo pateikti du 
naujausieji prof. A. Račiūno kūri
niai — “I sonata violončelei ir for
tepijonui” ir “II sonatina obojui ir 
fortepijonui”, kuriuos išpildė A. Ši- 
vickis ir R. Vaitkevičiūtė, J. Rimas 
ir A. Ivanauskaitė.

TARPTAUTINĘ MENINES FOTO 
GRAFUOS parodą “Ji” ir “Jis” Vil
niuje rengia žurnalistų Sąjunga ir 
kultūrinių ryšių su užsienio šalimis 
draugija. Pagrindinė parodos tema 
— meilė, atskleidžianti kilniausius 
žmogaus jausmus, skatinanti siekti 
laimės. Dalyvauti kviečiami Baltijos 
jūros kraštų fotografai mėgėjai, pro- 
fesijonalai ir fotožurnalistai, kurie 
yra raginami atsiųsti po šešis juo
dai-baltus darbus 30x40 cm dydžio 
iki š.m. rugsėjo 20 d. V. Kst.



MANN MARTEL
REALTOR

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD.—BLOOR, $15,000 įmo- 
keti, 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 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 Įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7000 įmokėti, atski
ras, mūrinis. 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butų galima tuojau
užimti.

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
PARKDALE, King-Jameson Ave, astuoni gražūs kambariai, dvi virtu
vės, dvi prausyklos. Geras rajonas nuomojimui. Įmokėti $4-5.000.
BURNAHAMTHROPE — MARTINGROVE, rupių plytų, gražus 6 kam
barių vienaaugštis (bungalow). Didelis ir gražus sklypas, garažas su 
privačiu įvažiavimu. Namas naujas ir skoningai išdekoruotas. Tik ke
lios minutės nuo apsipirkimo ir susisiekimo bei mokyklų. įmokėti apie 
$10.000. Galima tuoj užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, atskiras, 8 kambariai per per du augštus, 
2 modernios virtuvės, 2 prausyklos, naujas šildymas. Garažas ir didelis 
kiemas. Arti Bloor krautuvių ir požeminio. Įmokėti apie $10-15.000. 
Namas be skolų.
COLLINGWOOD, 100 akrų žemės, 2 vasarnamiai, traktorius ir kitas 
ūkio inventorius. Apie 20 akrų dirbamos žemės, kita dalis apaugus me
džiais ir vaismedžiais. Trykštantis šaltinio vanduo. Prašo $14.500 su 
$8.000 įmokėjimu. Vertas dėmesio investavimas.

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

BLOOR — RUNNYMEDE, 2-jų butų namas, 2 garažai. Prašoma kaina 
$38.000 grynais.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8,000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 3 mod. 
virtuvės, I augšte 4 kambariai; prašoma $30,000. Liks viena atvira 
skola balansui.
BLOOR — JANE, $20,000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų apartamen
tas, geras investavimas. Liks viena atvira skola balansui.
SWANSEA PRIE BLOOR, $14,000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 butų apar
tamentas, kiekviename bute po 6 kambarius.
WINDERMERE — ANNETTE, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kam
bariai per 2 augštus. Prašoma kaina $24,900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

V TORONTO
Dėmesio verta iniciatyva. 

Dienraštis “The London Free 
Press” sausio 13 d. laidoje at
spausdino ilgą reportažą apie 
Rodney šeštadieninės mokyklos 
darbą ir pailiustravo nuotrau
komis (plačiau žifir. 4 psl.). Ra
šinys pavadintas “Lithuanians 
bought old Rodney school to 
teach their own culture, lan
guage”. Matyt, buvo kam už
megzti ryšius su spaudos žmonė
mis. Reportažą parašė dienraš
čio atsiųsti reporteriai.

Poniai C. Kellet Bramptone 
policija iškėlė bylą už nusikals
tamą vairavimą automobilio, ku
ria nelaimėje žuvo trys moterys, 
jų tarpe Teresė Vaitukaitienė.

Džiugi žinia ledo ritulio mė
gėjams — Kanada pagaliau įvei
kė Sovietų Sąjungą! Maskvoje 
įvykusias ledo ritulio rungtynes 
tarp Kanados ambasados ir so
vietų TASS žinių agentūros ko
mandų laimėjo kanadiečiai 8:3. 
Tai, žinoma, šiokia tokia paguo
da, kai Sovietų Sąjungos rink
tinė jau kelis kartus iš eilės yra 
įveikusi Kanados rinktinę dabar
tinėse gastrolėse. Politikai gero
kai atsparesni už mėgėjų rinkti
nę. Pirmąsias rungtynes su 
TASSu jie sužaidė lygiomis 4:4, 
II — laimėjo 5:4 ir III — apvai
nikavo neįtikėtina 12:0 pergale.

Sporto žvaigždžių metiniame 
baliuje, kuris buvo suruoštas 
sausio 28 d. Royal York viešbu
tyje. dalyvavo ir žymioji stalo 
teniso žaidikė Violeta Nešukai- 
tytė. Jos pavardė programoje 
įrašyta tarp įvairių sporto šakų

žvaigždžių. Balių organizavo On
tario sporto korespondentų ir 
pranešėjų draugija. Jo pelnas 
paskirtas paralyžuotiems vai
kams, kuriuos globoja “Ontario 
Society For Crippled Children.”

IS “DAINOS" VEIKLOS. Sausio 
26 d. pas narę St. Matulevičienę įvy
kusiame metiniame susirinkime da
lyvavo daug narių ir viešnia iš Det
roito, pirm. L. Kybartienės sesutė Al
dona Dulaitienė. Išrinkta 1969 m. val
dyba: K. Butienė — pirm., V. Ra- 
siulienė ir Br. žiobienė — vicepirm., 
J. Rukšienė — sekr., J. Kulikaus
kienė — ižd. Revizijos komisija: M. 
Karkienė, V. Jasinevičienė ir O. Ro- 
žaūskienė. Išklausyti pranešimai ir 
laiškai — padėkos už Kalėdų dova
nas. Susirūpinta ateities veikla, ypač, 
kad pastaruoju laiku nevisiems pa
rengimai sekasi. Visos dainietės ti
kisi, kad Toronto ir apylinkių liet, 
visuomenė jų neapvils ir į pavasa
rinį gražių suknelių balių gausiai at
silankys. Balius įvyks balandžio 26 d. 
Prisikėlimo salėje. Visos narės pra
šomos ruoštis loterijos fantų vajui — 
pačios gaminti ir iš artimų papra
šyti. Br. žiobienė sutiko būti fantų 
telkimo koordinatore. Jos tel. 762- 
4523. Visi atsiminkim, kad dainietės 
prašo ne sau — jos tarpininkauja 
tarp aukotojų ir senelių bei ligonių, 
likusių Vokietijoje. Jie jau priprato 
žiūrėti į Kanados lietuvius, kaip į 
šviesią žvaigždę tamsoje. Neapvilkim 
jų gilioje senatvėje. — Sekantis su
sirinkimas vasario 23 d. pas narę M. 
Karkienę. Ačiū mielai St. Matulevi
čienei už gražų priėmimą ir jos tal
kininkėms — M. Norkienei ir p. če- 
ponkienei. M. F. Y.

Ateitininkų žinios
Sį sekmadienį, vasario 9, įvyksta 

ateitininkiško jaunimo Vasario 16 
minėjimas. Visi jaunesnieji, vyr. 
moksleiviai ir studentai renkasi 9.30 
v. ryto Šv. Jono Kr. par. salėje. Or
ganizuotai dalyvausime 10 v, Mišio
se, kurių metu giedos pats jauni
mas, pritariant gitarom. Po to salė
je trumpa programa ir bendri pus
ryčiai. Viskas vyksta šv. Jono Kr. 
parapijos patalpose. Susirinkti 9.30 v.

Giedojimo repeticija įvyks ketvir
tadienį, vasario 6 d., 4.30 v. L. V. 
Namuose. Visi vyr. ir jaun. mokslei 
viai privalo dalyvauti.

Vyr. moksleivių susirinkimas — 
šeštadienį, vasario 8 d., 4 v. L. V. 
Namuose. Visi dalyvaukime.

Studentai ateitininkai nuoširdžiai 
dėkoja O. Jonaitienei už prieglaudą 
vasarnamyje ir maisto paruošimą 
studentų ateitininkų kursų ir slidi
nėjimo savaitgalio metu. Taip pat 
dėkojame už patalpas klebonui kun. 
P. Ažubaliui, Tėvams pranciškonams 
už paskolintą automobilį ir Nek. Pra
dėtosios Marijos seselėms.

Tėvų komitetas nuoširdžiai dėkoja 
už aukas jaunimo veiklai. Aukojo: 
dr. A. Valadka — $50, dr. O. Gus
tainienė — $25, dr. J. Vingilis — 
$25, dr. A. Lukienė — $20, dr. J. 
Sungaila — $20, dr. M. Uleckienė — 
$10, Prisikėlimo par. kat. moterų 
draugija — $25, Prisikėlimo par. 
kat. vyrų draugija — $10. Tos aukos 
padeda ne tik materialiai, bet ir su
stiprina jaunimą moraliai.

Jaunimo popietė, rengiama tėvų 
komiteto, įvyks vasario 23 d. Kurie 
dar turi neišplatintų loterijos bilie
tų, prašomi paskubėti ir išplatinti.

Skautų veikla
• “Rambyno” tunto I-sios ir Il

sios vilkiukų dr-vių iškilminga suei-
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

ROYAL YORK BLOOR, apie $7.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu.
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, nemažas 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,, virš $18.000 metinių 
pajamų, gana geras prikinys, turi būti parduota; tik keleto metų se
numo.
BABY POINT — apie $10.000 įmokėti, gražus kvadratinio plano, 7 
kamb. namas. Užbaigtas rūsys, garažas su plačiu įvažiavimu. Netoli 
susisiekimo.

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

m S PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Be anksčiau minėtų R. ir A. Gied- 

raityčių Sov. Sąjungos jaunių stalo 
teniso pirmenybėse, tenka dar pri 
dėti dvejetų varžybas. Astai Giedrai
tytei čia teko I vieta ir Romai — II.

Kauno “Žalgirio” krepšininkai lai
mėjo ir antrąsias rungtynes prieš Ry
gos VEF 61:55. Po šių pergalių kau
niečiai iš 12 rungtynių turi 9 laimė
jimus ir pirmenybių lentelėje dali 
jasi II-III vieta.

Kaunietė V. Reinikovaitė, geriau
sia plaukikė, 1968 m. Lietuvoje 100 
m. nugara nuplaukdavo per 1:14,3. 
Toronto Vyčio G. Kemiūtė tą patį 
nuotolį nuplaukė per 1:11,8.

Lietuvos bokso meisteriais 1969 m. 
tapo, pradedant sunkiausiu svoriu: 
J. Čepulis, V. Bingelis, J. Juocevi- 
čius, R. Misiūnas, R. Matukonis, V. 
Nikolajevas, I. Kuznecovas, A. Zur- 
za, M. Morozovas, J. Dubauskas ir O. 
Vainauskas.

SPORTAS VISUR
Meksikos olimpiadoje švedų mo

derniosios penkiakovės komanda pra
rado bronzos medalį, nes jos vienas 
šaulys rankai sutvirtinti panaudojo 
alkoholį. Tai antra tokia Švedijos 
nesėkmė. 1948 m. Londono olimpia
doje švedų raitelis buvo prieš olim
piadą pakeltas į leitenanto laipsnį. 
Tuomet buvo tokios taisyklės, kad 
šiose varžybose gali varžytis tik ka-

Dar du nauji rekordai uždarų pa
talpų rungtynėse buvo pasiekti JAV. 
B. Seagren šuolyje su kartimi per
šoko 17-5% pėdų ir australas R. Dou- 
bell 880 jardų nubėgo per 1:47,9 sek.

Greitojo čiuožimo varžybose pa
siekti du pasaulio rekordai. Olandas 
K. Verkerk 10.000 m. nučiuožė per 
15:08,6 sek. Senasis rekordas —15: 
16.1. Norvegas D. Fornaes 1.000 m. 
nučiuožė per 2:17,4 sek. Tai irgi nau
jas pasaulio rekordas.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai A B-C lygos pirmenybėse 

be P. Sprogio įveikė latvius 61:46. 
Nors pasekmė aiški, tačiau rungty
nės buvo apylygės. Vyčio komando
je gerai sužaidė* A. Duliūnas 20; 
taipgi žaidė: Akelaitis, Ignatavičius 
20, Žolpis, Kazakevičius 7, Sepulis 4, 
Bumelis, Stankus 4, Vaičeliūnas 10, 
Laurinavičius.

Mergaitės A šį sekmadienį 2 v. 
žaidžia CYO pirmenybių rungtynes 
su St. Joan of Arc.

Nors G. Kerniūtė į Meksikos olim
pines žaidynes nepateko, tačiau rei
kia manyti, kad ji ten būtų gerai 
pasirodžiusi. 100 m. plaukimu nuga
ra jos geriausias laikas yra 1:11,8, 
o VI vietos laimėtojos laikas buvo 
1:10,6. G. K. būtų galėjusi patekti į 
pirmąjį dešimtuką.

Mūsų rėmėjams L. Radzevičiui ir 
J. Šulcui nuoširdžiai dėkojame. A.S.

ga ir įžodis įvyks vasario 15 d., 4 v. 
p.p., Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Kviečiami dalyvauti visi tė
veliai ir artimieji.

• Kovo 2d. — tradicinė Kaziu
ko mugė, kuriai dr-vės jau ruošiasi. 
Il-sios vilkiukų dr-vės paviljone bus 
galima įsigyti pinigų rinkinius ir 
Lietuvos 50 m. sukaktuvinius meda
lius.

• Kanadiečių skautų savaitė yra 
paskelbta vasario 16-23. Vienetai yra 
raginami tą savaitę rengti sueigas 
su tėvais bei rėmėjais ar kaip kitaip 
išskirtinu būdu pristatyti skautybę 
platesnei visuomenei.

• “Skautų Aidas” 10 nr. skelbia 
uoliausių savo prenumeratorių rin
kėjų sąrašą, kuriame torontiškis s. 
V. Rušas pažymėtas surinkęs 53 pre
numeratas. Tėvai kviečiami prenu
meruoti “Skautų Aidą” šiems me
tams.

• Dr. M. Anyso ir V. Anysienės 
knyga “Žymios lietuvių moterys” 
paruošta spaudai. Šiuo metu telkia
mos prenumeratos ir renkamos au
kos. Talkina Kanados rajono vado- 
vai-vės. Prenumeratas ir aukas siųs
ti: dr. M. Anysas, 37 Delaware Ave., 
Toronto 4, Ont.

• Šį šeštadienį, vasario 8, kas ga
li, tedalyvauja “Tėviškės Žiburių” 
spaudos baliuje. “Tž” tarnauja vi 
siems. č. S.

Šv. Juozapo ligoninėje serga 
Elena Vyšniauskienė, Bronius 
Švedas; Humber Memorial ligo
ninėje, Westone, — J. Rama
nauskas.

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
___ _________ -7

MOKAME 
5% už depozitus 
5Y2% už serus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
naeal valdžios nustatvta norma — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir 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).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

rininkai. Po olimpiados G. Person 
vėl tapo puskarininkiu. Olimpinis 
komitetas tai sužinojęs komandą dis
kvalifikavo.

Australietis Ron Clarke, kuriam 
kadaise priklausė daugiausia rekor
dų lengv. atletikoje, vėl gerina re
kordus. Oaklande įvykusiose užda
rų patalpų varžybose jis 3 mylias nu
bėgo rekordiniu laiku — 13:12,6 
sek. Meksikos olimpiadoje jis nega
lėjo prisitaikyti prie klimato ir ke
letą kartų varžybų metu apalpo.

L. Miller Houstone pasiekė naują 
pasaulio rekordą 100 jardų bėgime 
uždarose patalpose — 9,4 sek. Senas 
rekordas buvo 9,5 sek., pasiektas 
1956 m. Sis nuotolis yra bėgamas re
tai, nes sunku surasti 100 jardų il
gumo uždaras patalpas.

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

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

XONCXSVAU.ES CXAm 4M RoncrcvaOM Avfc, 
5J3-7954

747-31SJ

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

NAUJI SAVININKAI 

V. ir V. IVANAUSKAI

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
I§ NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

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

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, picinis, alyva šildymas, privatus įvažiavimas, moderni 
virtuvė, poilsio kambarys; prašoma $22.900.
$28.500, Bloor-Dufferin, dvibutis, 2-5 kambarių butai, šiltu vandeniu 
šildymas, dvigubas garažas, lieka vienas mortgičius.
$5.000 ĮMOKĖTI, Bloor-Pauline, plytinis, 8 didelių ir šviesių kambarių 
namas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 8% mortgičius, dvigubas garažas, keli 
žingsniai nuo Bloor.
S8.000 ĮMOKĖTI, Jane-Bloor, atskiras, plytinis, 6 švarūs kambariai, 
2 virtuvės, šiltu vandeniu šildymas, šoninis įvažiavimas, garažas, lieka 
vienas mortgičius.
$2 500 ĮMOKĖTI, Dundas-Keele, 6 švarūs kambariai, dvigubas garažas; 
prašoma $14.900; lieka vienas mortgičius.

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

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

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

WILLOWDALE 
RAJONE 

52.900 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.

TORONTO MIESTAS
1969 nejudomo turto mokesčiai

Pagal savivaldybių įstatymą “The Municipal Act” ir nuosta
tą 383-68, priimtą miesto tarybos 1968 m. gruodžio 4 d.,

I pirmieji trys mokėjimai už 1969 metus nejudomojo turto 
mokesčiams nustatyti:
VISAME PIRMAS ANTRAS TRECIAS
MIESTE MOKĖJIMAS MOKĖJIMAS MOKĖJIMAS

J Vas. 12 d. Bal. 2 d. Geg. 21 d.
čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1969 m. mokesčių sąskaitą pa
gal paskutinių 6 mėnesių mokesčius praėjusiais metais. Sąskaitos 
mokesčių likučiui bus paruoštos apie šių metų vidurį ir jos bus taip 
pat išdėstytos į tris mokėjimus. Tuo būdu mokesčiai bus mokami per 
šešis kartus vietoj buvusių trijų. Dabartinis mokesčių išdėstymas 
duoda žymiai daugiau laiko.

« W. M. CAMPBELL
City Treasurer

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

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 6-4982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

259 LAKE SHORE BLVD. EAST -—^TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

n AR AR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
h- natarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir Qgi«n Biudžeto ir vėg c (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

TJetuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St Prakapas 
14 tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

XONCXSVAU.ES
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BALIO MASKELIŪNO ZjifefcX I
DRAUDOS ĮSTAIGA I

Tel. 2514864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių d ra ūdos b-vių atstovybė

© SKAITYTOJAI PASISAKO

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

TELEFONAS LĖ 1-6165. * 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

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

PAS SENUOSIUS ATEIVIUS
Man teko (vairiose kelionėse išsi

kalbėti su senosios ateivijos tautie
čiais V. Kanadoje. Visi pasisakė, kad 
dabartinė lietuvių spauda - laikraš
čiai neįdomūs. Visiems nusibodo skai
tyti tik Rytų Kanados lietuvių veiklos 
žinias, pasigyrimus ir barnius. Kana
dos lietuvių laikraščiai esą pilni 
“bjaurių” paveikslų, nesuprantamų 
aprašymų apie juos ir jų autorius — 
dailininkus. Pas senosios kartos lie
tuvius mačiau, kad abu Kanados lie
tuvių laikraščiai guli rūsyje neskai
tyti. Visi smerkia Lietuvos Vyčio iš
niekinimą, t. y. dabartinį stilizuotą 
Vytį, ypač buvusieji kariai. Kiti pri
minė Karpavičiaus “Dirvą”, anais 
laikais mėgstamas apysakas iš Lietu
vos praeities ir sakė: “ot, tai buvo 
laikraštis!”

Kalba Vakarų Kanados lietuviai ir 
apie Kanados Lietuvių Fondą. Aš ir 
keliolika kitų sutiktume testamentuo
se tam fondui užrašyti ne “peanuts”, 
o tūkstantines sumas. Bet mes esa

me susirūpinę Čikagos lietuvių kapi
nių ir parapijų likimu. Aš gerai at
simenu a. a. savo tėvo ir kun. Sta- 
niukyno aukų rinkimą lietuvių vie
nuolynams. Kaip matome, tais pini
gais įgytos nuosavybės atitenka ne
lietuviams. Aš prisibijau, kad pana
šiai gali atsitikti ir su Lietuvių Fon
do kapitalu. Nematyti jokios garanti
jos, kad jis teks nepriklausomai Lie
tuvai. Aš rašiau Kanados Lietuvių 
Fondo vadovybei ir prašiau, kad at 
siųstų įstatus, kad galėčiau patikrin
ti, kas ten tuo reikalu įrašyta, bet 
iki šiol nieko negavau. Sk. N.

PELNINGIAU TABAKĄ AUGINTI 
NEI...

“Sveika ir padori aplinka, tyras 
oras, gana švarus darbas, saugus pi
nigų investavimas kviečia į Delhi lie
tuvių tabako augintojų koloniją” — 
rašo Stasys Kairys, “TŽ” 2(989) nr. 
Toliau jis aiškina visas tabako au
gintojų turimas gėrybes ir malonu
mus, daug duoda pavyzdžių ir palygi-

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

Maisto siuntinių svoris neribotas.

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

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

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

JUOZO BACICNO, Pasaulio Lie

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ ĮTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

/^LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia I

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ # su gaminių kokybe ir kainomis
MRU 2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

Sav. A. B. Beresnevičius 
343 Roncesvalles Avė 

Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

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

tuvių Bendruomenės pirmininko, ku
ris mirė sausio 23 d. Benton Harbo- 
ro ligoninėje, palaikai sausio 25 d. 
buvo pervežti į Čikagą, čia su velio
niu buvo iškilmingai atsisveikinta. 
Pradžioje velionis buvo pašarvotas 
Mažeikos-Evans laidotuvių namuose, 
o pirmadieni atvežtas į Jaunimo 
Centrą, kur tos dienos vakare įvyko 
iškilmingas atsisveikinimas. Susirin
kus apie 700 tautiečių būriui, atsi
sveikinimą pradėjo kun. J. Borevi- 
čius, SJ. Po to kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis, 
PLB vicepirm. St. Barzdukas, ALTos 
pirm. E. Bartkus, Liet. Tautinės Są
jungos pirm. T. Blinstrubas ir seno
sios išeivių kartos atstovas “Sanda
ros” redaktorius M. Vaidyla. Miru
siojo artimųjų vardu kalbėjo Val
das Adamkus - Adamkavičius. Akto
rius Leonas Barauskas perskaitė Ny
kos - Nyliūno kūrini “Paskutinė ke
lionė” ir liaudiškąją “Raudą”. Sau
sio 27 d. iš Jaunimo Centro pradė
ta laidotuvių procesija į Mount Ho
pe kapines, kur velionies palaikai 
buvo sudeginti krematoriume, kaip 
jis kad buvo pageidavęs. Ten vėl 
kalbėjo V. Adamkus-Adamkavičius. 
Buvo sugiedotas Tautos himnas. 
Karstą nešė 6 jauni vyrai — jau
nimo organizacijų atstovai, kadangi 
velionis nemaža dėmesio yra skyręs 
ir jaunimui. Netolimoje ateityje J. 
Bačiūno pelenai bus perkelti į Lie
tuvių Tautines kapines Čikagoje.
• • •

LIETUVIŲ DAILĖS VETERANAS 
prof. Adomas Varnas sausio 1 die
ną sulaukė 90 metų amžiaus sukak
ties. Jis ir šiandien yra atsidavęs kū
rybai, lanko kitų rengiamas dailės 
parodas ir kitokius parengimus. Prof. 
Varno darbai bus Įamžinti Lietuvių 
Foto Archyvo filme “Dvylika”, ku
riame tilps Įvairių sričių lietuviai 
veteranai. Prof. A. Varno paveikslai, 
kurių jis yra sukūręs šimtais, puo
šia nevieno mūsų tautiečio butus. Jo

nueitas kelias yra ilgas ir platus.• • •
PRAĖJUSIŲ METŲ PABAIGOJE 

6 mėnesių vizitui pas savo artimuo
sius atvyko Lietuvos Kino Studijos 
operatorius Donatas Pečiūra su savo 
žmona, kurios tėvai gyvena Čikago
je. Tai jaunosios kartos žmogus, bai
gęs Lietuvoj augštąjį mokslą. Ameri
koje jis plačiai bendrauja su lietuvių 
akademiniu jaunimu, domisi lietuvių 
veikla, lanko parengimus. 
• • •

ČIKAGOJE VIEŠĖJUSI turistų 
grupė iš okup. Lietuvos išvyko, ta
čiau ji paliko nemaža kalbų ir pri
siminimų. Vietinė lietuvių spauda 
apie ją nerašė nei gerai, nei blogai, 
tačiau redakcijų žmonės kaikuriuos 
atvykėlius buvo pasikvietę į namus. 
Svečių iš Lietuvos pamatyti buvo 
atvykę giminės bei pažįstamieji ir iš 
kitų miestų. Pvz. E. Meškausko susi
tikti buvo atvažiavęs jo brolis iš To
ronto. Sol. Kaniava čia susitarė ir 
dėl koncerto, kuris planuojamas ši 
rudenį. • • r

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėjimas 
rengiamas vasario 16 <L, 2 v. p. p., 
Marijos Augšt. Mokyklos salėje. Po 
praėjusių metų panašaus minėjimo 
Operos Rūmuose šiemet grįžtama į 
nedidutę salę lietuviškoje kolonijo
je. — Garsus “Čiurlionio” ansamb
lis iš Kleyelandp atvyksta į Čikagą 
koncertuoti kovo 15 d. Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje. — Čikagos lietuviai 
kviečiami daugiau susidomėti lietu
vių televizijos programa, kuri yra 
matoma kiekvieną sekmadienio vaka
rą nuo 8.30 iki 9 v. v. per 26-jį ka
nalą. Finansinė parama šiai progra
mai yra labai reikalinga. Taip pat 
gal nevisi tautiečiai žino, jog kiek
vieną šeštadienio vakarą nuo 8 iki 
9 v. per WXRT-FM yra girdima nau
ja lietuvių radijo programa “Lietu
vių Forumas”, kuriai vadovauja A. 
Rudis.

nimų su kitomis lietuvių kolonijomis 
iš gerai įsikūrusių tabako augintojų 
gyvenimo. Gražu. Sveikintinas p. Kai
rys, nes neturi pavydo, bet kviečia 
visus pasekti jų pavyzdžiu — pirkti 
ūkius, auginti tabaką, žinoma, pa
tiems nerūkant, susikurti gerą mate
rialinę ateitį. Pagal p. Kairio teigi- 
mą, per pastaruosius dvejus metus 
kiekvieno tabako augintojo verte bu
vo nemažiau $100.000, o taip pat iš
skaitė, kad knygoje “Lithuanians in 
Canada” apskaičiuota, jog vienas dir
bantysis sudburietis vertas $13.333, 
tai esąs gana silpnas vertės rodiklis. 
Klausia, kodėl tautiečiai nepersikelia 
į tokias sritis, kur septynis kartus 
stipriau ant kojų atsistojama?

Įdomu, kokiais duomenimis p. Kai
rys nustatė Delhi, o “Lithuanians in 
Canada” redakcija Sudburio dirban
čiųjų vertės koeficientą? Ekspertai 
apytikriai gali nustatyti, įvertinti 
ūkius, namus, vasarvietes, mašinas ir 
kitą kilnojamąjį turtą, bet kur gi gau
si duomenis asmeninių santaupų ban
kuose, akcijų ir kitokių investacijų, 
nes paslaptis garantuota įstatymais. 
Nei bankai, nei kitos įstaigos jų ne
išduos. Argi verta netiksliais duome
nimis remtis spaudoje? Niekas neke
lia ginčų, kad Delhi lietuviai mate
rialiai pralenkia tautiečius Sudbury- 
je, bet ar pralenkia tautinėje srityje, 
lietuviškų reikalų rėmime ir šalpoje 
— labai abejojame. Ar gi tik duona 
žmogus gyvas?

Gyvenant reikalingi materialiniai iš
tekliai, ūkiai, pinigai, tabakas... bet 
taip pat gera lietuviška širdis, kad, p. 
Kairio žodžiais tariant, pajustume, jog 
lietuviais esame gimę, lietuviais tu
rime ir būt, ir geros akys, kad galė
tume įžvelgti “per karalienės pa
veikslą, atmuštą ant kanadiško pini „ 
go”.

Kanados Lietuvių Fondo praneši
mu (<fNL” 1968 m. nr. 50-51) Sudbury, 
Ont., surinkta $2.800.00, t. y. 112%, o 
Delhi-Tillsonburg, On t., per dvi vie
toves— tik $3.200.00, t. y. tik 64%. 
Tenka prisiminti, kad Sudburyje tėra 
virš šimto dirbančiųjų.

Jungtiniam Finansų Fondui Sudbu
ryje surinkta $423.00, Delhi duomenų 
neturiu, bet nemanau, kad būtų di
desni. O kur dar aukos Vasario 16 ir 
saleziečių gimnazijoms, religinei šal
pai Lietuvoje ir kitos sumos šalpai. 
Nei stambūs tabako ūkiai, pelningi 
kasyklų požemiai, didmiesčių pinigi
nė romantika mums nieko nepadės, 
jei tautinės nostalgijos balso neišgir- 
sime ir pamiršime tik tris žodžius: 
lietuvis, tėvynė, laisvė. Dėkingas p. 
Stasiui Kairiui už taip nuoseklų ir 
visapusišką Delhi lietuvių kolonijos 
charakteristiką ir žinias apie “atvo- 
gą” įsikurti tabako ūkiuose.

J. Kručas

Pajieškojimai
Pajieškomas Juozas Videika, atvy

kęs 1928 m. iš Kaniūkų kaimo, Aly
taus apskrities. Jieško sesuo Anelė 
Lučinskienė. Žinantys apie jį — gy
vą ar mirusį praneškite Jonui Samu- 
levičiui, 63 Appleton Ave., Toronto 
10, Ont.

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

PAMATYKITE
1968 OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ 

SPORTO ŽVAIGŽDES 
PENKTADIENĮ, 1969 M. SAUSIO 14 D.

“THE TELEGRAM” MAPLE LEAF ŽAIDYNĖSE

if a
Kartais...

Viena žymi Hollywoodo 
žvaigždė padavė prašymą užsie
nio pasui gauti, valdininkas už- 
pildydamas anketą paklausė, ar 
paso prašytoja yra ištekėjusi?

Truput} pagalvojusi žvaigždė 
atsakė: “Kartais...”

Tt
Nemalonu...

— Man stačiai nemalonu, kad 
mano vardas minimas eilėje ki
tų didžiųjų rašytojų: visi jie 
miršta; Cnauceris mirė, Spence- 
ris mirė, Miltonas ir Šekspyras 
taip pat mirė. Aš irgi nelabai 
kaip jaučiuosi (Mark Twain).

Pelė ir vaikai ir pamatė gulintį dramblį.
Pelė su savo vaikais sėdi sa

vo urve ir jaučia, kad prie urvo 
tupi katinas. Pelė kombinavo, 
kaip išeiti, bet niekas neišeina. O 
alkani vaikai cypia. Vargšė mo
tina priėjo arčiau prie angos ir 
pradėjo šuniu loti. Katinas išsi
gando ir pabėgo. Pelė su vaikais 
išėjo, susirado maisto ir sugrįžo. 
Ji sako savo vaikams: “Matot, 
kaip kartais gerai mokėti sveti
mą kalbą!”

Irgi labdarybė
— Mamyte, ar gali man duoti 

pusę dolerio, kad galėčiau su
šelpti vieną senelį?

— Labai mielai, sūneli. O kur 
yra tas senas žmogus?

— Ten už gatvės kampo. Jis 
turi saldumynų kioską, — paaiš
kina sūnus.

Dvi pelytės
Dvi pelytės ėjo per džiungles

Viena sako: “Ot pabaliavo- 
sim”.

Antra sako: “Žinai ką? Čia už
teks maisto visai mūsų giminei! 
Tu saugok, kad niekas nesuėstų 
dramblio, o aš nubėgsiu pakvies
ti giminių į puotą” — Ji nubė
go... Pasirodo, dramblys tik mie
gojo. Kai ta pelytė nubėgo pa
kviesti giminių, dramblys atsi
kėlė ir nuėjo. Antroji pelytė su
grįžo su didžiausia virtine pelių. 
Žiūri į savo draugę ir sako: “Tai 
kur dramblys? Draugė atsakė: 
“Atsikėlė ir nuėjo”. Antroji, žiū
rėdama jai į akis, sako: “Meluo
ji! Tu jį suėdei. Aš matau — tu 
dar laižaisi...”

Reinkarnacija
Aiškus reinkarnacijos įrody

mas (ypač pas moteris). Daugu
mas 35 metų amžiaus moterų 
puikiausiai atsimena įvykius 
prieš 40 metų. Parinko Pr. Al.
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BARONESS A
BEAUTY SALON

; 2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 ;
’ (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė <
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Pardoodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika 
1000 Colleae Sh, • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalit

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 

Bloor Autorite Garage įg ?’SeTmlS-SS

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIUUONYTE

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

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

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

Uėjimos iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo tokas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-Sv.v« 
v.p.p. išskyrus treciadien. it sekmadienius.

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

OKULISTES
DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria 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.

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

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

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

Bob Beamon, JAV — olimpinis šokimo j 
tolį čempijonas 29'2’Z*"
Dick Fosbury, JAV — olimpinis šokimo j 
augštj čempijonas 7'4!4"
Willie Davenport, JAV — olimpinis šokėjas 
per kliūtis
Valentin Gavrilov, SSSR — olimpinis bron
zos medalio laimėtojas, šokėjas į augštj

Bilietai:
$6, $5, $3.50, $2.50 parduodami

Maple Leaf Gardens kasoje,

The Telegram

Travel Bureau, 34 King St.

E. ir visose bilietų agentūrose.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(J rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

TRAVEL AGENCY 
East, Port Credit, Ont. 
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais. laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

749 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 543 -&3ų0
Priima pacientus iš anksto susitarus

412 Roncesvalles Avė. (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 vaL po 

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

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

ALL SEASONS
323 Lakeshore Rd.

Savininkas
• 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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

470 College St. Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefono

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS 

laikinai persikėlė į 
2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130 
(International Auto Body) 
Towers — Loblaw’s kiemas 

Įvažiavimas tiesiai H 
Dundas gatvė*.

BALTIC MOVERS
VISU RUSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4 • 1403 
30 Dewson St, Toronto, Ont.

Vlsp rūšių automobiliu išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas. 

430 BATHURST ST.
TeL WA 14225 arba WA 4-1001

231 -2661 3828 BLOOR ST. W„ ISUNGTON, ONT. 231 -6226

KOMERCINIŲ TR KITT

draudimo į staigia

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



«

DIDYSIS SPAUDOS BALIUS
VASARIO 8, ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO DIDŽIOJOJ IR MAŽOJOJ AUDITORIJOJ

BALIAUS PRADŽIA - 7 VAL. VAKARO, PROGRAMOS PRADŽIA - 7.30 V. VAKARO
• Studentų-studenčių choro muzikinė ir 

baletinė programa
• Originali medžių šaknų skulptūrų paroda
• Labai vertingų fantų loterija
• Geriausios sudėties D’Amico orkestras

i

RENGĖJAI MALONIAI VISUS KVIEČIA NES “TŽ” VISIEM VIENODAI ŠVIEČIA
W .............................. .. .. ~ .... • ........ --i in-r -j i-_

’J TORO NT
Toronto kroniką žiūr. ir 6 puslapyje

A. a. Jono Yokubyno ir Lietuvoje mirusio mokytojo Juozo 
Stankevičiaus - Stankūno vienerių metų prisiminimui bus atlaikytos 
Mišios Toronto §v. Jįomo Kr. bažnyčioje š. m. vasario 8 d., 10 v. ryto.

Visus gimines ir bičiulius kviečiu atsilankyti ir maldoje juos 
prisiminti.

Marija F. Yokubynienė
(sesuo ir žmona)

$v. Jono Kr, par. žinios
— Šį sekmadienį 10 vai. pamal

dose organizuotai dalyvauja Toron
to moksleiviai ateitininkai, Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 51-sios 
sukakties proga. Jų giesmės bus pa
lydimos gitarų. Pageidaujama, kad 
asmenys, nesurišti su šventės iškil
mėmis, atsilankytų į vėlyvesnes pa
maldas, būtent 11 ar 12 vai. Po 10 
vai. pamaldų par salėje įvyks ateiti
ninkų agapė.

— Šį penktadienį, pirmąjį vasario 
mėnesį, rytinės rMišios 7.30 ir 8.00, 
vakarinės — 7.30 v.

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai Kingsway ir Islingtono rajonuo
se.

— Iš parapijos bažnyčios sausio 
31 d. palaidotas a.a. Pranas Snieč
kus, 48 m. amžiaus. Vasario 5 d. pa
laidota a.a. Elena Pūdymaitienė, 67 
m. amžiaus. Velionė mirė Halifakse, 
N. S.; jos kūnas traukiniu pergaben
tas į Torontą ir palaidotas lietuvių 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpinosi jos 
vyras gydytojas ir vaikai, gyveną To
ronte. Vasario 4 d. liet, kapinėse pa
laidotas Emilis Cigleris evangelikų 
liuteronų apeigomis. Mirusiųjų šei
moms nuoširdi užuojauta.

— Nuoširdžioje nuotaikoje praėjo 
sekmadienį jaunųjų talentų vakaras. 
Padėka už surengimą kat. moterų 
draugijai ir ypač jos pirmininkei 
V. Ottienei.

— Parapijos choras stropiai ruo
šia repertuarą Vasario 16 iškilmėms. 
Tradicinis choro parengimas — ba
landžio 26, šeštadienį.

— Šį šeštadienį 10 vai. gedulingos 
pamaldos už a.a. Joną Yokubyną, ve- 
lionies vienerių metų mirties proga; 
sekmadienį 11 vai. — metinės Mi
šios už a.a’. Mariją Kučinskienę.

— Šį sekmadienį 1 vai. latvių ka
talikų pamaldos.

A. a. Elena Vyšniauskienė, 48 
m. amžiaus, mirė šv. Juozapo li
goninėje. Pašarvota Odette lai
dotuvių namuose. Velionė laido
jama ši ketvirtadienį, vasario 6 
d., 10 v., iš šv. Jono Kr. bažny
čios lietuvių kapinėse.

Toronto Dėtuvių studentų bei 
moksleivių choras, vadovauja
mas Br. Jiirkšo, pakviestas atlik
ti koncerto programą Detroite, 
Mercy kolegijos balių salėje. 
Koncertą rengia ateitininkai. 
Ten bilietai suaugusiems — $5. 
Sis choras atliks meninę progra
mą “TŽ” spaudos baliuje šį šeš
tadienį, vasario 8 d.

Privačios iniciatyvos atliktas 
aukų vajus sunkiai sergančiam 
red/J. Kardeliui Montrealyje 
susilaukė gražaus atgarsio. To
ronte, Delhi ir kitose apylinkė
se surinkta $1,102.25. Pinigai 
yra persiusti p. E. Kardelienei. 
Aukų vajaus iniciatorės davė 
bilną apyskaitą Toronto apylin
kės valdybai, kuri šį vajų glo
bojo. Ponia E. Kardelienė nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams ir vajaus iniciatorėms. Prie 
p. E. Kardelienės padėkos pri
sideda ir Toronto apylinkės val
dyba. Tai buvo gražus ir kilnus 
mostas paremti tautiečiui, kurio 
visas gyvenimas buvo pašvęstas 
tautos reikalams.

S. Amerikos sporto sąjungos 
metinis suvažiavimas įvyko Det
roite vasario 1-2 dienomis. Da
lyvavo 26 atstovai ir sporto dar
buotojai. Vienas atstovas buvo 
siunčiamas nuo 20 nariu. Iš To
ronto dalyvavo 10 atstovu, iš 
Londono, Ont, 1. Suvažiavimas 
buvo sklandus ir darbingas, ap
svarstė visą eilę sportinės veik
los reikalu

Atitaisymas. “TŽ” 5 nr. paraše po 
po velionies J. Bačiūno kliše mirties 
data turėjo būti sausio 23 d.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdūs sveikinimai S. A. 

Gaideliams 25 m. vedybų sukakties 
proga.

— Šį penktadienį, 7 v., Mišios už 
a.a. P. Butrimienę; šį sekmadienį, 
11.15 v. — už a.a. B. Augaitienę, 
užpr. dukros Gražinos.

— Sis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintys ir Ko
munija — 7, 7.30 ir 8 v. ryto ir 7.30 
v. vak. Ligoniai ir seneliai Komu
nija aprūpinami iš anksto susitarus.

— Choro repeticijos: trečiadienį, 
7 v.v. — studentų bendra; ketvirta
dienį, 7.30 v. — suaugusių bendra; 
penktadienį, 6.30 v.v. — vaikų, o po 
jos jie lieka giedoti per vakarines 
Mišias.

— Lituanistinis seminaras — šį 
penktadienį, 7 v.v. par. namuose.

— Katechetinės pamokos: antra
dienį, 4.30 v. — V ir VI sk.; ket
virtadienį, 4.30 v. — VII ir VIII sk.; 
sekmadienį po 10 v. Mišių — I-IV 
sk.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
— sekmadienį po 10 v. Mišių.

— Religijos pamokos gimnazis
tams šį sekmadienį nebus.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Albany Ave., Alcina Ave., Austin 
Cr., Burnside Cr., Olive Ave.. Pal
merston Blvd., Yarmouth Gnds.

— T. Rafaelis yra išvykęs į Šv. 
Augustino seminariją, Scarborough, 
dalyvauti 4 savaičių kunigų pastora
ciniame seminare. Parapijon grįš va
sario 28 d.

— Vasario 16, sekmadienį, įteikia
mos aukos Tautos Fondui. Jas bus 
galima įteikti ir prie bažnyčios.

— Pr. sekmadienį visuotiniame 
metiniame par. susirinkime buvo 
pateikta metinė apyskaita ir auko
tojų bei aukų sąrašai. Par. tarybos 
pirm. dr. J. Sungaila ir visų 4 sek
cijų pirmininkai padarė veiklos pra
nešimus. Nors susirinkimas nebuvo 
gausus, savo diskusijomis jis buvo 
gyvas ir sugestijomis labai konstruk
tyvus. Susirinkime pastebėta, kad tų, 
kurie naudojasi par. patalpomis ir 
patarnavimais, pavardžių aukotojų są
rašuose nematyti. Be organizacijų 
skirtųjų ir kunigo klebono kviestų
jų, parapijos tarybon išrinkti: J. Ba
naitis, L. Kulinauskas, V. Lukas, V. 
Montvilas, M. Petrulis, J. Puteris, J. 
Stankaitis, V. Taseckas ir I. Žemai
tienė.

— Pakrikštytas Juliaus ir Stefos 
Sinkevičių sūnus Julius Gintaras. 
Sveikinimai!

Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvo metinis narių-šėrininkų 
susirinkimas įvyks sekmadienį 
vasario 9 d., 4 v. Prisikėlimo 
par. auditorijoje. Registracija 
pradedama 3 v. Visi prašomi at
sinešti nario knygutes arba atsi
minti sąskaitos numerį. Po su
sirinkimo — kavutė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

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

DARAU NUOTRAUKAS vestuvių, 
krikštynų; atvažiuoju fotografuoti j 
namus. Skambinti tel. 766-5738, 277 
Runnymede Rd. fotografui B. Tar
vydui.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2*7981 
Namą telefonas AM 1-9537.

: Visi maloniai kviečiami vasario 15, 
šeštadienį, 7.30 v.v. Prisikėlimo salėn į

Tradicini Užgavėnių
BALIŲ

Žagarėliai, turtinga loterija, gėlių valsas
Bufete — cepelinai, koldūnai, stiprūs ir gaivinantys gėrimai. 

D’Amico orkestras
Įėjimas — suaugusiems $2.00, studentams $1.00

KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius

! Mažosios Lietuvos Draugijos rengiamas

| tradicinis šiupinys
j vasario 18, antradienį, 7 v.v.,
I Prisikėlimo salėje.
! Linksma programa, turtinga loterija, skani vakarienė. Įėji- 
Į mas, įskaitant vakarienę — $ 3.00, studentams — $2.00.
1 Bilietai iš anksto gaunami pas E. Jankutę tel. 535-9379.
i Kviečiame visus dalyvauti. Rengėjos

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ SPAU
DOS BALIUS — šį šeštadieni, 
vasario 8 d., 7 v. v. Trumpą, 
jaunos nuotaikos programą, at
liks studenčių-studentų choras, 
vad. kun. Br." Jurkšo.* šis vie
netas pasižymi gyvumu, Įvairu
mu, patrauklia išvaizda ir savo 
dainų programon moka Įpinti iš
raiškos šoki. Su dainos menu 
derinsis Toronte dar nematyta 
montrealiečio Pr. Baltuonio me
džio šaknų skulptūrų paroda, 
surengta baliaus metu Prisikėli
mo par. parodų salėje. Ten bus 
pastatyta keletas apvalių stalų, 
kurie patiks ypač mėgstantiems 
ramesnę aplinką, šiais metais 
labai gausi fantais loterija, kuri 
daug ką padarys laimingą. “T. 
ž.” leidėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems rėmėjams, praturtinu
siems spaudos baliaus loteriją 
vertingomis dovanomis ir tuo 
prisidėjusiems prie lietuviško
sios spaudos išlaikymo.

Kas nupirks paveikslą? Dail. 
Leonas Urbonas, gyvenąs Aust
ralijoj, šiuo metu rengia savo 
darbų parodas Australijos mies
tuose. Prieš porą metų jo dar
bų paroda buvo surengta To
ronte. “TŽ” spaudos baliui dail. 
L. Urbonas atsiuntė didelio for
mato paveikslą “Vidinis žmo
gaus pasaulis”. Savaitraščio lei
dėjai, gavę dailininko sutikimą 
(per įgaliotini), nutarė, kaip di
džiausią paveikslą, išskirti iš lo
terijos ir parduoti papiginta kai
na. Iki baliaus paveikslas laiko
mas “TŽ” redakcijoj, o baliaus 
metu bus išstatytas Prisikėlimo 
parodų salėie. Suinteresuoti pa
veikslu prašomi teirautis “TŽ” 
administracijoj tel. 368-6813.

Ką laimėsite spaudos baliaus 
loterijoj? šiais metais “TŽ” 
spaudos baliaus loterija ypač 
gausi vertingais fantais: 1. Nord- 
mende radijo priimtuvas, prie 
kurio galima prijungti magne
tofoną (J. Tumosos dovana). 2. 
Dail. V. Stančikaitės-Abraitienės 
oaveikslas “Išsivadavimas”. 3. 
Dail. A. Tamošaitienės vienas 
naujausių kūriniu “Ankstyvas 
ruduo”. 4. Dail. J. Baldo kera
mikinė skulptūra. 5. Pr. Baltuo
nio medžio šaknų skulptūra. 6. 
Stp. šetkaus naujausias paveiks
las — gamtos vaizdas. 7. P. Mi
sevičiaus lietuviško stiliaus dro
žinys. 8. Br. Šimkaus drožinys 
Lietuvos Vytis. 9. Punskietės O. 
Derliūnienės rankšluostis su 
įaustu Lietuvos himnu. 10. Ci
garečių dėžė, gauta iš Kohl a. 
Frisch Ltd. firmos (per M. Pra
nevičių). 11. Margio dovana. 12. 
Raguolis (skaitytoju dovana). 13. 
Nemokama savaitgalio kelionė 
Otavon lėktuvu dviem asmenims 
(V. Bačėno dovana).

NAUJAUSIOS LIETUVIŠKOS MU* 
ZIKOS ir daina plokštelės Mauna
mos pas A. Čižiką —, Alfa Radio, 
295 RonCesvailes Avė.

• Gaivinantis ir stiprinantis bufetas
• Jaunos nuotaikos šokiai
• Prašoma rezervuotis vietas iš anksto 

“TŽ” administracijoj
• Bilietai suaugusiems - $3.00, 

studentams - $1.50

VI. Pūtvio kuopos šauliai va
sario 16 d. iškilmingose 11 vai. 
pamaldose dalyvauja organizuo
tai su vėliava Šv. Jono Kr. pa
rapijos bažnyčioje, šauliai ir 
šaulės uniformuoti (kas turi) ir 
neuniformuoti renkasi parapijos 
salėje 10.30 v.r.

Tradicinį šiupinį rengia Ma
žosios Lietuvos Moterų Draugi
ja vasario 18, antradieni, 7 v.v., 
Prisikėlimo salėje. Bus vakarie
nė, kultūrinė programa ir lote
rija Žiūr. skelbimą.

Etninių grupių poezijos kūri
niai per ČBC radiją bus skaito
mi ši šeštadieni, vasario 8 d., 
10.03 v.v., numatytas ir Henri
ko Nagio eilėraštis, ši progra
ma buvo suplanuota vasario 1 
dienai, bet liko atidėta. Etninių 
grupių poezija bus skaitoma dar 
vasario 15 ir vasario 22 d., 10.03 
v. v.

Ateitininkų studentų ir sen
draugių bendras vakarojimas su 
paskaita, diskusijomis ir vaišė
mis rengiamos vasario 22, šeš
tadienį, 7 v.v., Prisikėlimo pa
rodų salėje. Kalbės jaunas Lon
dono universiteto gamtos moks
lų profesorius Romas Mitalas 
tema: “Dabarties studento akty
visto žvilgsnis Į pasauli”. Daly
vauti kviečiami studentai ir sen
draugiai.

Nauja Baltiečių Federacijos 
valdyba: pirm. J. R. Simanavi
čius, vicepirmininkai — L. Ma
tukas, I. Heinsoo, estas, A. Ka
lins, latvis, sekr. A. Kalendra, 
ižd. dr. E. Aruja, estas, narys 
T. E. Kronbergs, latvis. Federa
cijos — būstinė — 1021 College 
St., Toronto 3, Ont. Pirmininko 
adresas — 175 Parkside Dr., To
ronto 3, Ont. Tel. LE 4-1274.

Laisvės paminklui didysis vit
ražas apylinkės valdybos ir ka
pinių administracijos pavestas 
suprojektuoti dail. Juozui Ba- 
kiui. Praėjusią savaitę prie sta
tomo paminklo ir koplyčios at
likti sausinimo darbai. Koply
čios statybai gauta $1.000 auka 
iš Stasio ir Genovaitės Kuzmų. 
Geradariams už šia auką nuo
širdi statytojų padėka.

PADĖKA
Sužeisti automobilio nelaimėje, ma

ma ir aš, sulaukėm daug nuoširdumo 
bei artimo meilės iš savo draugų ir 
bičiulių, kurie mudu lankė ligoninėje 
ir namuose. Nuoširdžiai dėkoju: Pri
sikėlimo parapijos kunigams — Tė
vams pranciškonams, B. P. Sapliams, 
A. J. Dulkėms, J. Balsiui, A. D. Si- 
minkevičiams. J. Dambrauskui, A. 
Genčienei, M. Morkūnienei, V. M. 
Pėteraičiams, V. Pėteraičiui, L. B. 
Būtėnams, P, G. Stauskams, R. Ky
mantui, V. Vaitkevičiui, V. L Stui- 
kiams, V. J. Vingeliams, S. Valickui, 
L. Dargienei, S. Šarkaitei, V. Baleišai, 
“Vyčio” klubo ir visiem golfinin- 
kam.

Lieku visuomet dėkingas —
Vytas Siminkevičins

-
■Ųt

i

Apylinkės valdyba uoliai ruo
šiasi didžiajai mūsų tautos šven
tei — Vasario 16-ajai. “Varpas” 
ir jaunimo ansamblis, vad. muz. 
D. Viskontienės, ruošia naujo 
stiliaus programą, kurioje bus 
įjungti tautiniai šokiai, dainos 
ir dailusis žodis. Net ir dr. H. 
Nagio paskaita įsijungs į meni
nės programos rėmus. Yra pa
kviestas kalbėtojas iš Otavos fe
deracinės valdžios. Minėjimas 
įvyks vasario 16 d., 4 v. p. p., 
Brocktono gimnazijos auditori
joje. Kanadiečiams svečiams yra 
priėmimas Šv. Jono Kr. par. sa
lėje po minėjimo. Minėjimo me
tu tėvynės laisvinimo reikalams 
Tautos Fondo Toronto apyl. sky
rius, vadovaujamas J. Švėgždos, 
darys rinkliavą. Visose trijose 
lietuvių bažnyčiose tą dieną bus 
laikomos Lietuvos laisvės inten
cija pamaldos.

Naujai išrinktoji K. L. Kata
likių Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
par. skyriaus valdyba, susirin
kusi posėdžio sausio 29 d., pa
siskirstė pareigomis: pirm. A. 
Kuolienė, vicepirm. I. Žemaitie
nė, sekr. L. Murauskienė, ižd. B. 
Vaitiekūnienė, soc. reik sekcijos 
narės — D. Baranauskienė ir B. 
Sapijonienė, pareng. sekc. narės
— S. Valatkienė, A. Genčiuvie- 
nė, G. žemaitaitienė, koresp. rei
kalams B. Danaitienė. Dvasios 
vadu pakviestas Tėv. Placidas, 
OFM. Revizijos komisija: S. Mi
niotienė, D. Keršienė ir S. Ma
tulevičienė. Be savo tiesioginių 
uždavinių, valdyba 1969 m. yra 
numačiusi suruošti tradicinį Už
gavėnių balių — vasario 15 d., 
dail. S. Kvietienės paveikslų pa
rodą — vasario 22 iki kovo 2 
d., moterų popietę — kovo mė
nesį. Apsvarsčius uždarų reko
lekcijų klausimą, kurios kat. mo
terų v-bos būdavo organizuoja
mos kasmet, nutarta jas ruošti 
ir šiemet. Tokį pageidavimą yra 
išreiškusios pačios skyriaus na
rės savo pirmajame šių metų 
susirinkime. Rezervuotas laikas
— spalio 3-5 d.d., vieta — 
Queen of Apostles Retreat Hou
se, Port Credit, Ont. Skyriaus 
nares ir visas Toronto bei apy
linkių moteris kviečiame minė
tų datų neužmiršti ir gausiai da
lyvauti. B. D.

V

Kūrėjų - savanorių metiniame 
susirinkime išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: V. štrei- 
tas — pirm., V. Tamašauskas — 
sekr., S. Pociūnas — ižd., J. 
Punkris ir K. Aperavičius — 
kandidatai. Į revizijos komisiją 
išrinkti: A. Jakimavičius, K. 
Kregždė ir A. Poškus. Kūrėjai- 
savanoriai prašomi vasario 16 d., 
10.45 v.r. susirinkti Šv. Jono Kr. 
par. salėje dalyvauti organizuo
tai su vėliava iškilmingose pa
maldose Vasario 16 proga.

Valdyba
Jonas Lelis, inž. Petro Lėlio 

sūnus, vasario 1 d. susituokė su 
Birute-Terese Bilevičiūte Hamil
tono Aušros Vartų par. bažny
čioje. Apeigas atliko mons. dr. 
J. Tadarauskas. Pokylio metu 
kalbas pasakė vietos kunigai, 
KLB krašto valdybos pirm. dr. 
S. Čepas, G. Breichmanienė, P. 
Lelis, p. Bilevičienė. Padėkojo 
jaunavedys J. Lelis. B. T. Bilevi- 
čiūtė buvo “Gyvataro” šokėja, 
dėlto ir vestuvėse dalyvavo daug 
jaunimo. Pokyliui vadovavo J. 
R. Simanavičius.

Jaunimo talentų popietė, su
rengta šv. Jono Kr. par. salėje 
vasario 1 d., praėjo labai sėkmin
gai. Plačiau — kitame nr.

Užgavėnių vakara rengia kata
likių moterų draugija vasario 18, 
antradienį, 7.30 vai., šv. Jono 
Kr. par. salėje. Bus šilta vaka
rienė su tradiciniais blynais ir 
kitais skanumynais.. Taipgi nu
matoma linksma programa.

Vienas mokesčių mokėtojas iš 
Edmontono federaciniam iždui 
Otavoje atsiuntė savo marški
nius, t.y. ant marškiniu išrašy
tą čekį paiamu mokesčiui. Ka
dangi marškiniai buvo išskalb
ti ir gražiai išlyginti, finansų 
ministerija žada atsiimti pinigus 
iš banko, o čekiu tapusus marš
kinius grąžinti savininkui.
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fiS MONTREAL
K. L. Katalikių Moterų Draugijos 

Montrealio skyrius Ę
► 

vasario 8, šeštadienį, 7 v. v.z
Aušros Vartų parapijos salėje

► 
rengia ►

kaukiu balių- 
X r

Užgavėnių vakariene : 
Karšta vakarienė, bufetas, loterija, p ► 

puikus orkestras, kaukių ;
premijavimas ►

► 
įėjimo auka — $3.00, studentams — $1.50, ►

su kaukėmis — nemokamas ►
„ t v-. .- .-y?  ..................    J

$v. Kazimiero Dar. žinios
— Dėl susilpnėjusias sveikatos, 

gydytojo patartas, Juozas Laurinai
tis nori parduoti savo maisto krau
tuvę, turinčią pilną leidimą visokios 
rūšies maistui, vaisiams ir alui. Pa
geidauja, kad pirktų lietuvis, neutra
lus politikoje. Visą verslą su esa
mais gaminiais, įrengimu ir automo
biliu parduoda už $15.000. Jeigu kas 
norėtų, gali pirkti verslą ir su namu 
už $40.000. Krautuvė yra prie pat 
Frontenac Metro ir gero autobusų 
susisiekimo. Adresas: 1918 Frontenac 
St., Montreal 134, telefonas 524- 
0209.

— Jieškomas Antanas Juška, gi
męs Lietuvoje, Šilagaliu kaime, Svė
dasų valsčiuje. Apie jį žinantieji pra
šomi pranešti Jonui Baršauskui, 6630
— 11 Ave. Rsmt., Montreal 408, P.Q.

— Šv. Onos Dr-jos vakarienė su
traukė apie 200 svečių. Pelno gauta 
$517.40. Draugijos valdyba dėkoja at
silankiusiems svečiams, kurie nupir
ko loterijos bilietų už $280. Didelė 
padėka darbininkėms ir visiems do
vanų aukotojams.

— Šį sekmadienį, vasario 9, bus 
šv. Onos Dr-jos susirinkimas. Narės 
kviečiamos dalyvauti ir nepamiršti 
užsimokėti narės mokestį.

— Mirė viena iš senesnių Šv. Onos 
Dr-jos narių — Elzbieta Zubrickienė- 
Mitchell, sulaukusi virš 80 metų; pa
laidota iš Aušros Vartų bažnyčios.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— vasario 7 d. Mišios — vakare 8 v.

— Petras Čipkus tebėra Royal Vic
toria ligoninėje, kur buvo padaryta 
lūžusio kojos kaulo operacija.

— Jonas Kardelis guli Reddy Me
morial ligoninėje su lūžusia koja. 
Prisidėjo dar viena nelaimė — lū
žo rankos kaulas. Jis tikrai gyvena 
skausmų dienas.

— Kazimieras Kazakevičius, 84 
metų, serga namuose.

— Užpraėjusio sekmadienio rink 
liava $239.15. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
— Sis penktadienis — vasario mė

nesio pirmasis. Mišios vakare 7.30. 
Vieną valandą prieš Mišias bus išsta
tytas Švenčiausias Sakramentas ado
racijai.

— Šeštadienį, vas. 8, katalikių mo
terų skyrius ruošia Užgavėnių vaka
rienę ir kaukių balių AV salėje.

— Parapijiečių susirinkime buvo 
labai entuziastiškai priimta mintis 
suruošti iškilmingą naujojo altoriaus 
inauguraciją. Visus kviečiame rezer
vuoti šiai iškilmei sekmadienį, vasa
rio 23. Bus specialios, koncelebruotos 
Mišios 5 v. v. Po Mišių bus vakarienė. 
Bilietai bus pradėti platinti šią sa
vaitę.

— Naujam altoriui aukojo po $10: 
J. Dalmantas ir J. Ladyga; N. N. pa
aukojo $100.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$200.24.

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
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 palū
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.

A. NORKELIONAS
Commissioner of the Superior Court of Montreol 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-to Ave., Rosemount (kampos St. Zatiqua)
Montreal, 36 Que. Tai. RAymond 7*3120

Šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto susirinkimas įvyko sau
sio 19 d. AV par. salėje. Dalyva
vo gana daug tėvų. Iš pranešimų 
galutinai paaiškėjo, kad parama 
iš kanadiečių mokyklų komisijos 
baigta ir kad lietuviškos mokyk
los veiks savarankiškai — nuo
mos patalpas ir apmokės moky
tojus. Nutarta iš buvusios pra
džios mokyklos ir lituanistinių 
kursų sudaryti vieną vienetą — 
Montrealio lietuvių šeštadieninę 
mokyklą su vienu tėvų komitetu 
ir vienu iždu. Priimta sąmata 
1968—69 m. m. $2.948.00. Di
džioji dalis šios sumos bus su
rinkta iš tėvų mokesčių forma, o 
$1.283.00 sutelkta iš visuomenės 
įvairiais parengimais. Metinis 
mokestis šeimai: $20 už vieną 
vaiką, $25 — už du, $30 — už 
tris ar daugiau vaikų. Mokyto
jams atlyginimas — $8 už dar
bo dieną. Patalpų nuoma — $27 
už 9 klases šeštadieniais nuo 9 
iki 12 v. Vaikus siunčia į mokyk
lą 72 šeimos. Iš viso yra 118 mo
kinių. Pastarųjų skaičius mažėja 
kasmet po 15%. Nutarta 1969 
—70 m. m. nuomoti vienas pa
talpas visai mokyklai miesto 
centre.

Lietuvių mokyklų tėvų komi
tetą šiais "metais sudaro: pirm. 
P. Lukoševičius, vicepirm. švie
timo reik. A. Kličius, sekr. Z. 
Piečaitienė, parengimų vad. G. 
Kudžmienė, ižd. R. Jurkus, mo
kesčių rinkėjas E. Dainius, in
formacijos reikalams P. Adamo- 
nis. Numatoma sek. metais mo
kyklai gauti patalpas prie Berri 
— Demontigny gatvių ir centri
nės stoties. Tėvai prašomi sumo
kėti mokyklai mokesčius iki ko
vo 1 d. šiuo adresu: E. Dainius, 
205 Place des Pins, Dollard des 
Ormeaux, P.Q. Tel. 626—3564. 
Numatoma surengti mokyklos 
naudai koncertą — vakarienę 
kovo d. AV par. salėje. Progra
mą atliks D. Viskontienės vad. 
ansamblis iš Toronto.

Montrealio šauliai vasario 1 d. 
AV par. salėje suvaidino vaizdelį 
“Subatvakaris”, kuriame pavaiz
duoti Augštaitijos papročiai: ver
pimas, plunksnų plėšymas, svies
to mušimas, žaidimai ir dainos 
armonikai palydint. Vaidino vy
resnio amžiaus artistai. Rengėjai 
žada tą tradiciją tęsti ir pavaiz
duoti talką, užbaigtuves ir t.t. 
Režisavo J. Šiaučiulis. J. L.

Jaunimo stovyklavietei page
rinti ir skoloms išlyginti rengia
ma plataus masto dailės kūrinių 
loterija. Savo kūrinius jau paža
dėjo visa eilė Montrealio meni
ninku. Traukimas įvyks balan
džio 19 d. Kviečiami paremti sto
vyklavietę ir kitų apylinkių tau
tiečiai. J. L.

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 šėrq sumos.




