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Seni, jauni ir kuproti...
Turbūt jau visiem aišku, kad čiagimis lietuvių jaunimas bręs
ta dviejų pasaulių įtakoje — amerikietiškojo bei kanadietiškojo
ir lietuviškojo. Amerikietiškoji įtaka yra labai stipri — kaikas
ją matuoja net 90%. Kiek Čia tuose nuošimčiuose tiesos, sunku
patikrinti, bet kad ji žymiai stipresnė už lietuviškąją įtaką, ne
tenka abejoti. Pilnai atsverti amerikietiškosios bei kanadietiškosios įtakos niekas nebeįstengia, tačiau išlaikyti kad ir nelygią
pusiausvyrą įmanoma. Jaunimo vadovai pastebėjo, kad lietuviš
kajame išeivijos pasaulyje yra įdomių, patrauklių dalykų, tik juos
reikia išimti iš senų rėmų ir naujai perteikti jaunajai kartai.
Kurį laiką buvo svyruota, jieškota ir pagaliau rastas kelias į jau
nimo širdis, kurios gana plačiai susidomėjo tautiniais šokiais,
muzikos instrumentais, dainomis, teatru, poezija, plokštelėmis.
Reta lietuvių gyvenvietė neturi savo tautinių šokių grupės. Kur
trūksta lietuvių šokėjų, pasitelkiami kitataučiai. Didesnės gyven
vietės turi sambūrius, kurie apima ir dainą, ir šokį, ir muziką.
Kaikurie jų turėjo progų pasirodyti ne tiktai lietuviams, bet ir
kitataučiams. O tokios grupės kaip Hamiltono “Gyvataras”, Klevelando “Grandinėlė” yra kviečiamos net į kitus kraštus. Kiek
tenka girdėti, į tokius' sambūrius jaunimas mielai ateina. Jam
toks lietuviškumas yra savas, mielas, artimas. Jis nebėra našta,
' kurią reikia keikiant vilkti. Jei senoviški minėjimai daug ką
stūmė nuo lietuviškumo, tai naujasis kelias vilioja savo patrauk
lumu.
,
★ ★ ★
Ta pačia patrauklumo linkme bando eiti šeštadieninės mo
kyklos ir jaunimo organizacijos. Mokyklų vedėjai ir mokytojai
stengiasi kuo galėdami sudominti jaunimą ir padaryti pamokas ne
tokias jau kalėjimiškas, kaip kartais seniau būdavo. Jau atsirado
ir naujų mokslo priemonių, ir skaidrės, ir kaikur filmai, ir nauji
vadovėliai, ir literatūriniai seminarai... žodžiu, buvo pasistengta
ir surasta naujų būdų bei priemonių pakelti dėstomųjų dalykų pa
trauklumui. Panašus vyksmas pastebimas ir jaunimo organiza
cijose, ypač ateitininkų ir skautų. Ir ten atsisakyta senųjų statiš
kųjų metodų, pasukta' didesnio aktyvumo bei iniciatyvos ugdy' mb kryptimi. Patys jaunieji suvažiavimuose kelia savo idėjas, rei
kalauja vienokių ar kitokių reformų bei atsisakymo atgyventų
dalykų. Vyresniesiems kartais tokie posūkiai nepatinka — laiko
juos organizacinių tradicijų griovimu. Bet neužmirškime, kad
naujose sąlygose kuriamos ir naujos tradicijos. Bijoti reikia ne
senųjų tradicijų atsisakymo, bet jaunųjų visiško nusisukimo nuo
organizacijų, jau nevienas jaunųjų veikėjų išėjo iš organizuoto
jaunimo gretų vien dėlto, kad nusivylė vienos ar kitos organiza
cijos nepajėgumu duoti brandaus turinio. Kai organizacija tampa
tuščiai besisukančia mašina, netenka savo patrauklumo. Dėlto jau
nimo telkiniams gyvybiškai svarbu nesustingti, nepasenti jaunys
tėje, gyventi išradingumo dvasia.
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Tada, kai jaunimas dirba, senimui reikia džiaugtis. Jaunųjų
sambūriai to tikisi. Savo repeticijose jaunieji dainininkai, muzi
kai, aktoriai, šokėjai... kietai dirba, kad galėtų gražiai pasirodyti.
Kam? O gi vyresniesiems! Jaunųjų sambūriai, ruošdamiesi pasi
rodymams, tikisi, kad salė bus pilna žiūrovų. Ir koks nusivyli
mas apima jaunas širdis, kai pamato, kad salė pustuštė... Po to
kyla priekaištai, skundai, apmaudas: jūs nuolat šaukiate apie jau
nimą, o kai šis pasirodo, neateinate, neparemiate! Taigi, vra ne
tik jaunimo, bet ir senimo problema, kuri išsprendžiama tik abi
puse sąveika. Kai jaunimas dirba, tegu nesnaudžia ir senimas. Jei
pastarasis jaunimui ir nedaug gali padėti, tegu bent neatsisako
būti jo rėmėjais ir žiūrovais. Vyresniųjų domesys jaunajai kartai
yra paskata, kurios nederėtų atsisakyti.' Pvz. liūdnai nuraibuoja
spaudoje pranešimai, kad Montrealyje mokyklos tėvų susirinkime
iš 73 šeimų dalyvavo tik 23, o Toronte — 60, nors čia mokosi apie
550 mokinių. Tai rodo domesio stoką tokiai pagrindinei lietuviš
kumo atramai — šeštadieninei mokyklai. Pagalvokime, kaip atro
dytų, jei i tokius susirinkimus, kur sprendžiami mokyklos reika
lai, neateitų nė vienas iš tėvų! Tada visi pasakytų, kad jaunimas
jiems nerūpi. O kad tokia būklė neateitų, remkime jaunųjų veiklą
visi — “seni, jauni ir kuproti...”, anot dainos žodžių. Pr. G.
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SIAURINA SAVININKŲ TEISES
Ontario teisingumo ministeris A. Wishart provinciniam par
lamentui pateikė gyvenamųjų
namų nuomos įstatymo projek
tą, kuris gerokai susiaurins sa
vininkų teises. Pirmiausia bus
panaikintas apartamentų savi
ninkų labai mėgstamas pinigi
nis užstatas. Už lig šiol įmokė
tus užstatus savininkai nuomi
ninkams turės duoti kasmet po
6% palūkanų. Už nuomininko
padarytus nuostolius atskaityti
atitinkamą sumą iš ligšiolinių
užstatų bus galima tik nuomi
ninkui sutikus arba gavus teis
mo sprendimą. Ateityje, kai bus
panaikinti užstatai, namų savi
ninkai nesumokėtą nuomą bei
atlyginimą už nuostolius galės
gauti laisvu susitarimu su nuo
mininku arba teismo keliu. Sa
vininkas, norėdamas įeiti išnuomoton patalpon, turės iš anksto
nuomininkui įteikti raštišką pra
nešimą ir sutarti valandą. Išim
tis daroma tik gaisro bei kitos
nelaimės atveju. Kai nuominin
kas ruošiasi išsikraustyti, savi
ninkui duodama teisė patalpas
parodyti jų jieškantiems nuomi
ninkams. Savininkams taipgi ne
bus leista be teismo sprendimo
paimti nuomininko baldus ar
juos iškraustyti gatvėn. Už šių
taisyklių pažeidimą savininkams
gresia piniginė bauda iki $1000.
Naujasis įstatymas taipgi įparei
goja miestų savivaldybes suda
ryti patarimų biurus nuominin
kams ir savininkams. Jie netu
rės teisminės galios, bet svars
tys tokius klausimus, kaip pvz.
neraugšta nuoma, remonto rei
kalai ir nuomininko padaryta
žala. Nesutarimus bus stengia
masi spręsti tarpininkavimu, šie
biurai betgi turės pilną teisę

spaudoje, per radiją ir televizi
joje skelbti tokių savininkų pa
vardes, kurie nesutiks sumažin
ti perdaug augštos nuomos. Įsta
tymą tikimasi priimti prieš Ka
lėdas, kad jis įsigaliotų 1970 m.
pradžioje.
Partijos reformas svarstė 450
liberalų ideologų Harrison Hot
Springs, Britų Kolumbijoje, įvy
kusioj konferencijoj. Jos me
džiaga bus išsiuntinėta libera
lams visoje Kanadoje su prašy
mu organizuoti diskusijas, kad
į pasitarimus būtų įtrauktas
kiek galint didesnis kanadiečių
skaičius. Tuo būdu bus siekiama
liberalų partijos glaudesnių ry
šių su' rinkėjais. Galutinis žo
dis reformų klausimu bus tartas
1970 m. lapkričio mėn. įvyksian
čiame liberalų partijos suvažia
vime.
Ontario provincijos parlamen
to ir ministerių kabineto algos
padidintos 50%. Parlamento na
riai gaus $18.000 į metus, minis
terial — $35.000, ministerial be
portfelio — $24.000. Premjero
J. Robarts metinė alga dabar
bus $40.000, opozicijos vado R.
Niksono — $35.000. Atlyginimų
padidinimas Ontario politikus
dabar sulygina su Kvebeko ir
Otavos politikais. Lig šiol jie
gaudavo mažesnį atlyginimą, ši
operacija susilaukė rinkėjų pro
testo balsų. Daug kam atrodo,
jog Ontario vyriausybės ir par
lamento narių algų padidinimas
50% yra peraugštas. Daug kam
kyla klausimas, ar buvo reikakalas padaryti sprendimą algų
papildą išmokėti nuo š.m. balan
džio 1 d., kai naujus atlygini
mus buvo galima įvesti nuo
1970 m. sausio 1 d. Padidinusi
algas, Ontario vyriausybė taipgi
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Pasaulio įvykiai
AMERIKIECIŲ SĄŽINĘ SUKRĖTĖ P. VIETNAMO SONG MY KAIMELIO
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koncertams. Gruodžio 7 d. jis koncerMontrealio jaunimo meno ansamblis "Gintaras” ruošiosi
i
tuos Toronte drauge su vietiniu "Birbynės" sambūriui
Nuotr. R. Kunnapu
PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Partija, stovėjusi ant galvos
Š. m. lapkričio 17 -— 18 d.
Maince įvyko Krikščionių De
mokratų Sąjungos — CDŪ par
tijos suvažiavimas — pirmas po
parlamentinių rinkimu pralai
mėjimo. Dėlto juo visi domėjo
si — viduje ir užsienyje. Suva
žiavime dalyvavo apie 500 ats
tovų ir 1500 svečių bei spaudos
atstovų.
Kodėl pralaimėta?
Rinkimų pralaimėjimas bei jo
priežastys nebuvo svarstomi su
važiavime, bet iš veikėjų kalbų,
referatų ir nutarimų matyti,
kad krikščionys demokratai ne
turėjo tinkamos rinkiminės stra
tegijos bei programos, kuri bū
tų galėjusi imponuoti plačioms
masėms. Pasak generalinio sek
retoriaus, partija stovėjusi ne
ant kojų, o ant galvos.
Sekusiems parlamento rinki
mus buvo gana aiškiai matyti,
kad krikščionys demokratai ne
pajėgia pagauti masių dėmesio,
mažai ką žada, kai tuo tarpu so
cialdemokratai žadėjo labai
daug. Krikščioniu demokratų
partija perdaug pasitikėjo savo
nuopelnais atstatant kraštą iš
karo griuvėsių ir savo politikų
populiarumu. ' Ji užmiršo, kad
milijonai jaunų rinkikų neatsi
mena pokario sąlygų ir negali
palyginti su dabartine gerove,
kuri atėjo krikščionims demo-

nutarė pakelti mokytojų pensi
jas nuo $1.200 iki $2.100 į me
tus, kurios atrodo labai menkos,
kai jas palygini su ministerių
ir parlamento narių algomis.
Federacinė vyriausybė ruošia
si padengti dalį OHSIP sveika
tos draudos įmokų 122.000 savo
tarnautojų Ontario provincijoje.
Ši paslauga pareikalaus apie $11
milijonų.
Ontario vandens atsargų ko
mitetas teisminėn atsakomybėn
patraukė Domtar medžio ir po
pieriaus gaminimo bendrovę už
Superior ežero Nipigon įlankos
vandens užteršimą. Gruodžio 8
d. Port Arthure pradedama byla
yra bandomojo pobūdžio. Jos
tikslas — išaiškinti, ar dabarti
niai Ontario įstatymai yra pajė
gūs kovoti su vandens teršėjais.
Komitetas yra sudaręs vandens
teršėjų sąrašą. Federacinės vy
riausybės žemės išteklių ministeris J. Greene parlamento na
riams pristatė Kanados vandens
apsaugos įstatymo projektą. Jo
įgyvendinimu turės rūpintis fe
deracinės - provincinės agentūros. J. Greene teigimu, sekančiodešimtmečio laikotarpyje Kanada turės išleisti apie $4 bilijonūs vandenims švarinti. Jeigu
šių priemonių nebus imtasi,
vandenims padaryta žala gerokai prašoks šią sumą.
Kanados vyriausybė ir spau
da dažnai skundžiasi, kad JAV
vilioja profesijonalus kanadie
čius. Darbo jėgos ir imigraci
jos ministerio A. J. MacEachen
pranešimų,
de-.
«
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J. KAIRYS

kratams valdant. Jaunieji vokiečiai žiūri į ateitį ir dėlto balsavo
už socialdemokratus, kurie savo
propagandoje kaip tik pabrėžė
ateities planus^
Nepamirština ir ta aplinkybė,
kad vokiečių plačioji masė nesi
domėjo ir nesidomi politika. To
dėl rinkimų metu reikia didelės
propagandos. Gi krikščioniškos
grupės nehi^jjĮ jps išvysčiusios.
Be to, krašte jau daug kur rei
kia pataisų, pakeitimų ir net
naujų reformų, ypač socialinia
me gyvenime,' turtų paskirsty
me, švietime. Atrodo, krikščio
nys demokratai turėjo užtektinai
žmonių, kurie galėjo visa tai
pramatyti ir padaryti atitinka
mas išvadas, bet, deja, jie į tai
nekreipė dėmesio. Socialdemo
kratams padėjo labai daug ta
aplinkybė, kad krikščionys de
mokratai buvo valdę kraštą il
gą laiką. Daug kas atidavė savo
balsus už socialdemokratus vien
dėlto, kad įvyktų pasikeitimas
valdžioje.
Nusivylimas ir viltis
Suvažiavime buvo jaučiamas
nusivylimas dėl rinkimų pralai
mėjimo, bet netrūksta ir vil
ties prošvaisčių ateičiai. Nusi
vilta rinkikais, kurie nedavė
partijai tiek balsų, kad toliau
galėtų be koalicijos vairuoti

valstybės gyvenimą, nusivilta ir
laisvaisiais demokratais, kurie
buvo ilgą laiką su kr. demokra'tų partija koalicijoje, .bet....
šį kar
tą nuėjo su socialdemokratais.
Bet negalima pasakyti, kad nu
sivylimas būtų labai didelis. Ne.
Partija yra 'įsitikinusi, kad ir
opozicijoje
būdama ji *patarnaus
ootrn.
* savo
tautai.
Be
to,
ji
nenustoja
VlltlPQ nar calrannmcvilties per sekančius rinkimus" 4į
parlamentą laimėti daugumą ir
vėl paimti krašto vairavimą į'sa
vo rankas. Dėlto suvažiavime
padaryta daugybė pasiūlymų
partijai atjauninti, sustiprinti^
suaktyvinti ir pan. Visus pasiū
lymus turės peržiūrėti atitinka
ma komisija, juos suklasifikuo
ti ir pateikti sekančiais metais
įvykstančiam partijos atstovų
suvažiavimui svarstyti.
Vėl kandidatuos
Partijos pirmininku vėl per
rinktas Kiesingeris, buvęs kanc
leris. Per sekančius rinkimus
1973 metais partija siūlys jį vėl
į kanclerius. Bet neatrodo, kad
pasisektų per kelis metus at
gauti 20 metų turėtas ir vėliau
prarastas pozicijas politiniame
bare. Jei socialdemokratams pa
siseks įgyvendinti duotus paža
dus rinkikams savo rinkiminės
propagandos metu, tai kr. de
mokratų grįžimas valdžion gali
nusitęsti.
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“Tėviškės Žiburių” dvidešimtmetis
šio savaitraščio gimtadienis rio dainą iš Klovos operos “Pi
— 1949 m. gruodžio 24 d., ta lėnai”. Sol. D. Mongirdaitė atli
čiau sukakties paminėjimas bu ko: “Išdykęs rudenėlis”, “Išauš
vo paankstintas, nes Kalėdose pavasaris” — Budriūno, “Spin
tai neįmanoma padaryti. Be to, dulėlis vakarų” ir “Gėlės iš šie
“Tž” pirmasis numeris kaip tik no” — Jakubėno, ariją iš Beetbuvo ruošiamas lapkričio pabai hoveno operos “Fidelio”, dei
goje ir gruodžio pradžioje. Lei mantų ariją iš Gounod operos
dėjų nutarimu, dvidešimtmečio “Faustas”, “Lopšinę” — Mocar
sukakties paminėjimas sureng to, “Bučinys” — Arditi. Be to,
tas lapkričio 30 d. Toronto Prisi abu solistai padainavo duetus
kėlimo salėje. Ta proga išleistas “Meilė Tėvynės nemari” —
specialus numeris, kurio veda Naujalio ir iš operos “Don Gio
mąjį straipsnį parašė prof. A. vanni” — Mocarto. Daiva Mon
Ramūnas. Tai tas pats autorius, girdaitė, koloratūrinis sopranas,
kuris parašė vedamąjį ir pirma žavėjo klausytojus savo dainavi
jam “TŽ” numeriui. Jo mestos mo aiškumu, balso stiprumu bei
idėjos atsispindėjo “TŽ” pusla geru jo valdymu, vienur lyrine,
piuose per ištisus du dešimt kitur stipriai dramine nuotaika.
J. Vaznelis, bosas, buvo ypač ge
mečius
roj formoj ir. imponavo tvirtu
Iškilus koncertas
balsu, ryškiu dainavimu, pagau
Sukaktuvinės iškilmės buvo nančia jėga. Iš klausytojų susi
pradėtos pamaldomis šv. Jono laukė audringo plojimo, ypač už
Kr. ir Prisikėlimo bažnyčiose. arijas ir duetus.
Jose buvo prisiminti mirusieji
Pagerbti steigėjai
“TŽ” darbuotojai, o taip pat ir
Prieš vaišes maldai sukalbėti
gyvieji. Vakare Prisikėlimo sa
pakviestas
kun. P. Ažubalis.
]ėje įvyko koncertas-banketas.
Susirinkus pilnutėlei salei tau- Baigiantis vaišėms “Tž” redak
tiečių iš Toronto, Otavos, Hamil- cijos vardų kalba pasakė kun.
tono, Londono. Buffalo ir kitų Pr. Gaida. Pranešėjas V. Aušrovietovių. KLK Kultūros Drau- tas perskaitė mirusių steigėjų
pavardes: dr. A. Šapokos, V.
gijos pirm. P. Bražukasi įžengiįžen„
_______
pradėjo
iškilmę.
RinkUžupio,
P. Aleknos ir J. Jokune kalba pradėjo iškilmę. Rmktine koncerto programą atliko byno. Jie buvo pagerbti atsistosolistai — Daiva Mongirdaitė ir jimu bei tylos momentu. Taip
Jonas Vaznelis. akompanuojami pat buvo perskaitytos gyvųjų
D. Viskontienės. J. Vaznelis pa- steigėjų pavardės: kun. P. Ažudainavo: “Da nepaketinau” — balis, Pr. AlŠėnas. A. Bajorinas.
šimkaus. “Beržas” — Vanagai- dr. S. Cenas, A. Cirūnas. St. DarMn.Ku«fino ““Aš
AŠ nežinau
nežinau”” —
— gis,
gis, M.
M. Dervinis,
Dervinis, kun.
kun.dr.
dr;J.J. GuGučio-Kučiūno.
oiekos-Jakubėno, Pilvpo arija iš tauskas, dr. E. Jasevičiūtė, dr.
Verdi operos “Don Carlo”, Ūd(Nukelta j 8 psl.)

gyventojų masinės žudynės 1968 m. kovo 16 d. Šis kaimas buvo
pasižymėjęs komunistų partizanų rėmimu. Jo apylinkėse kovojusi
amerikiečių “America!” divizija neteko trečdalio vyrų dėl komu
nistų spąstų, kuriems jie naudojo paslėptas granatas, artilerijos
sviedinius ir nusmailintas bambuko lazdeles. Tokiose aplinkybėse
suprantamas yra karių įtūžimas ant civilių gyventojų, rėmusių par
tizanus. Karo lauko teisme už gyventojų žudymą tures atsakyti bū
rio vadas vyr. Itn. W. Calley. Kaltinamoji medžiaga ruošiama būrio
viršilai D. Mitchell, minima ir kuopos vado kpt. E. Medina pavardė.
Žudynes atskleidė karo veteranas R. Ridenhour, pasiuntęs laiškus
apie jų nuogirdas kariuomenės vadovybei ir netgi prez. R. Niksonui. Neužginčijama įrodomoji •---------------- - ---------------------medžiaga yra kariuomenės foto biuletenio “Dabartinių įvykių
grafo R. Haeberle nuotraukos. kronika” dešimt lig šiol išėju
Amerikos priešai Song My gy sių numerių. Biuletenis pranešė
ventojų sušaudymą jau lygina apie trijų karo laivyno karinin
su vokiečių 1942 m. sudegintu kų suėmimą Taline ir paskelbė
Lidice kaimu Čekoslovakijoje. A. Solženicino laišką Rašytojų
Palyginimas nėra tikslus, nes Li- Sąjungai. Jame taipgi yra patei
dicės žudynėms įsakymas buvo kiama žinių apie koncentracijos
gautas iš Berlyno. Vyriausybės stovykloje uždarytus rašytojus
įsakymu Vokietija ir Sovietų Są A. Siniavskį ir J. Danielį. Pas
junga sulikvidavo milijonus ne kutiniame numeryje pranešama,
kaltų žmonių. Egzekucijų vyk kad Tartu universitetui Estijo
dytojus naciai ir sovietų komu je buvo duotas įsakymas nepri
nistai laikė herojais, tarnaujan imti J. Danielio sūnaus Alek
čiais jų sistemai. Song My žudy sandro, nors, gimnaziją jis yra
nės buvo įvykdytos kelių žmo baigęs augščiausiais pažymiais.
nių iniciatyva, nesilaikant ka Biuletenio teigimu, sovietų
riuomenės įsakymo. Gangsterių kompartija ruošiasi rehabilituo^
turi kiekviena tauta. Už padary ti Staliną jo 90-tojo gimtadienio
tus nusikaltimus jie atsako teis proga š.m. gruodžio 21 d. Tam
tikslui yra numatyti ilgi rašiniai
me,
laikraščiuose “Pravda” ir “IzATOMINIAI GINKLAI
vestija”, nauja Stalino raštų keŽenevos nusiginklavimo kon turiu tomu laida.
ferencijoje JAV, Britanijos ir
PAŠALINO PARLAMENTARUS
Sovietų Sąjungos iniciatyva
Maskvos įsakyta valymų ban
1968 m. lapkričio 27 d. priimtą
sutartį atominiams ginklams su ga palietė čekų tautinį parla
varžyti pasirašė'prez. R. Nikso- mentą. Iš pirmininko pareigų
nas Vašingtone ir prez. N. Pod- pasitraukė čestmiras čisaras, A.
gornas Maskvoje. Iki jos įsiga Dubčeko liberaliniame laikotar
liojimo reikia 43 valstybių para pyje buvęs kompartijos sekreto
šų, kurių dabar yra 21. Sovietų rium. Su juo iš parlamento atsi
delsimo pagrindine priežastimi, statydino 52 liberalių pažiūrų
trod
v Vokietija. Jos atstovai, 9 buvo pašalinti kom
wvxvviv,
naujasis kancleris W. Brandt partijos įsakymu. Naujuoju par
jau davė įsakymą savo ambasa lamento pirmininku paskirtas
doriams Vašingtone, Londone ir Evzen Erban, artimas kompar
Maskvoje sutartį pasirašyti jo tijos vado G. Husako bičiulis.
vardu. Sutartis įpareigoja atomi
VYSKUPŲ BALSAS
nius ginklus turinčias valstybes
Popiežius Paulius VI, paten
neduoti jų neturinčioms ir nepa kindamas
vyskupų reikalavimą
dėti kraštams, kurie norėtų pa suteikti jiems didesnį balsą, pra
sigaminti atominius ginklus.
nešė, jog vyskupų sinodo sekre
GERINA SANTYKIUS
toriatą Vatikane papildys 15
V. Vokietijos prekybos atsto vyskupų iš viso pasaulio. Tris
vybės vadovas Varšuvoje Lenki vyskupus pasirinks pats popie
jos užsienio reikalų ministerio žius Paulius VI, o kitus atsiųs
pavaduotojui J. Winiewicz įtei tais laiškais išrinks paskutiniojo
kė kanclerio W. Brandto pasiū vyskupų sinodo dalyviai. Vatika
lymą pradėti derybas, kurių ne įsikūręs vyskupų sinodo sek
tikslas bus Lenkijos ir V. Vokie retoriatas rūpinsis vyskupų su
tijos nepuolimo paktas. Kelią į važiavimais ir priimtų nutarimų
diplomatinių ryšių užmezgimą Įgyvendinimu.
lig šiol pastodavo lenkų užimta
PARTIZANŲ BOMBA
40.000 kv. mylių Vokietijos te
Izraelio orinio susisiekimo
ritorija. Kancleris W. Brandt bendrovės
“EI Al” būstinėje
jau nekartą yra prasitaręs, jog Atėnuose sprogusi
bomba su
V. Vokietija pripažins Oderio ir žeidė 15 asmenų. Vienas
jų —
Neissės sieną, šią mintį jis pa dvejų metų amžiaus berniukas
kartojo kompartijos laikraščiui jau mirė nuo žaizdų. Policija su
“Žycie-Warszawy” duotame pa ėmė du arabų partizanus iš Jor
sikalbėjime. Santykius su olan danijos sostinės Ammano —
dais mėgina. gerinti V. Vokieti siuvėją E. DerGarabedian ir
jos prez. G. Heinemann, atvy Atėnų universiteto studentą M.
kęs pirmo oficialaus vizito po II
D. karo. V. Vokietijos ir Olan Zugaghe.
PERŽIŪRĖS KONSTITUCIJA
dijos oficialūs santykiai yra
glaudūs, bet olandai vis dar nė
Jungtinių Tautų visumos po
ra užmiršę naciu okupacijos sėdžio komitetas 15:3 santykiu
dienų.
priėmė Kolumbijos ambasado
riaus J. Vallejo pasiūlymą pra
NENAUDOS BAKTERIJŲ
pasitarimus šios organiza
Prez. R. Niksonas Baltųjų dėti
konstitucijos reformos
Rūmų spaudos konferencijoje cijos
klausimu.
Didžiausią opoziciją
pranešė, kad JAV niekada ne betkokiai konstitucijos
reformai
panaudos bakteriologinių gink reiškia Sovietų Sąjunga.

lų. Jų gamyba yra sustabdoma. tai taipgi atmetė JungtiniųSovie
Tau
Amerikiečiai mokslininkai tęs tų sumanymą, kad turtingosios
bakteriologinius
tyrinėjimus,
skirtų 1% savo bend
bet jie jieškos tik priešnuodžių valstybės
rųjų metinių pajamų ekonomi
apsisaugoti nuo kitų kraštų tu niu atžvilgiu atsilikusiems kraš
rimų bakteriologinių ginklų. tams. Sekretoriui U Thant įteik
Prez. R. Niksonas žadėjo rem
notoje Maskva kaltę suver
ti Britanijos pasiūlymą sušaukti toje
buvusiems kolonistams. Pa
specialią konferenciją, kuri pa čia
ramą
atsilikusiems kraštams,
pildytų 1925 m. Ženevos nutari pasak Maskvos,
teikti tos
mą, draudžiantį dujų naudoji valstybės, kurios turi
juos išnaudojo
mą kare. Papildas lies už dujas kaip savo kolonijas.
Nota, žino
baisesni bakteriologinį ginklą. ma. nutyli visiems gerai
žinomą
Sovietai bakteriologinio ir che faktą, kad Sovietų Sąjungos
im
minio karo klausimą jau yra iš perija šiandien yra didžiausias
kėlę Ženevos nusiginklavimo kolonistas visame pasaulyje, iš
konferencijoje.
tisą ketvirtį šimtmečio melžiąs
PUOLA RAŠYTOJĄ
savo satelitus Europoje.
Sovietų Rašytojų Sąjungos
atnaujins Ryšius
oficiozas “Literatūrnaja Gazeta” pasiūlė iš organizacijos pašaJugoslavija yra pasiruošusi
tintam rašytojui Aleksandrui atstatyti normalius diplomati
Solženicinui išvykti į Vakarų pa
nius ryšius su komunistine Kinisauli. Jam metamas kaltinimas, ja. Abu kraštai turi ambasadas,
kad jis iš užsienio slaptai gautu bet 1959 m. Kinija, apkaltinusi
honoraru remia pogrindžio or- Jugoslaviją revizionizmu, atšauganizaciją. Kaltinimas yra ab- kė ambasadorių, to paties žingssurdiškas. nes A. Solženicinas nio priversdama imtis ir Jugoyra atsidūręs sunkioje ekonomi- slaviją. Ambasadoms dabar vanėję būklėje.
būklėje. Kad
Kad Sovietų
Sovietų SąSą- dovauja
dovauja reikalų
reikalų vedėjai.
vedėjai. EsmiEsminėję
jungos intelektualai tun pogrin- nis nutarimas grąžinti ambasa- Ir
džio" organizaciją, liudija
liudija" slapto dorins
dorins” jau padarytas.
padoytas.
džio
v.

t
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Padėkime pagalbos reikalingiems
Mielas Kaimyne,
Kadangi esame ne tik tos pačios
tautos vaikai, bet taip pat gyvena
me tame pačiame Amerikos žemyne
ir greta esančiose valstybėse, todėl
ir galime vadintis kaimynais.
Kaimynai paprastai turi bendrų
reikalų, šiuo tarpu visų bendras ir
svarbiausias reikalas — kuo efektin
giausią pagalba mūsų vargstantiems
broliams ir sesėms kur jie bebūtų,
bet ypatingai tiems, kurie neša ver
gijos jungą tėvų žemėj ir Sibiro
tremty.
Bendrasis Amerikos Lietuvių šal
pos Fondas — BALFas — šią pagal
bos misiją našiai vykdo jau ištisus
25-rius metus. BALFo šalpos darbo
reiultatai yra ne tik materialinės pa
ramos teikimas, bet dar daugiau mū
sų vergijoj gyvenančių sesių ir bro
lių vilties palaikymas ir akivaizdus
Įrodymas, kad jie nėra užmiršti.
O kad BALFo darbas yra tikrai
efektingas, galima spręsti iš to, kaip
smarkiai jis buvo užpultas ir šmeiž
tas Maskvos gizelių Vilniuje leidžia
moje “Tiesoje” ir radijo bangomis
š. m. rugsėjo mėnesi.

Kad BALFas tikrai būtų Bendra
sis Amerikos Lietuvių šalpos Fon
das, jis turėtų būti remiamas ir pa
laikomas ne vien tik JAV-se gyve
nančių, bet ir kitose Amerikos žemy
no valstybėse, ypatingai Kanadoje,
įsikūrusių lietuvių.

Dėlto ir kreipiamės į Jus šiuo svar
biu šalpos reikalu. Kreipiamės su
Kanados Lietuvių Bendruomenės val
dybos pritarimu ir paraginimu ir
prašome savo aukas siųsti Kanados
Šalpos Fondo pirmininkės A. Kuo
lienės adresu (102 Beresford Ave,
Toronto 3, Ont). Kanados Lietuvių
Bendruomenės šalpos Fondas gautas
pajamas, atsižvelgiant į aukotojų pa
geidavimus, paskirstys kilniems lie
tuviškiems tikslams.

Iš anksto reiškiame Jums nuošir
džią padėką ne tik savo, bet ypatin
gai vardu tų, kurie Jūsų aukomis
bus sušelpti.
KUN. V. MARTINKUS,
BALFo pirmininkas
A. KUOLIENĖ,
Kanados Šalpos Fondo pirmininkė

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:
347. Styra, Stepas ,__________ $200
348. Strikaitis, Kostas _____—_ 100
349. A., J.___ _______ ______ 100
350. Jonytė, Gailė-Regina ____ 100
351. Matukas, Liudas ________ 100
Papildė įnašus:
127. Januška, Mykolas ____ iki $150
128. Januška, Vincas _____ „ 150
129. KLB Winnipego apyl... „ 171
202. Liaukevičius, Pov. ____ „ 150
Įmokėjo įnašo saskaiton: E. š.
(Toronto) $15, A. Supronas $10; au
kojo: Br. Bujokienė Winnipege $5,
Z. Brazauskas $5.
S. Styra gyvena Tillsonburge, dir
ba lietuvių tabako ūkiuose. K. Stri
kaitis — Bendruomenės veikėjas ir
spaudos bendradarbis Winnipege. J.
Andrulis — didžiausios
išeivijoje

lietuvių šeštadieninės mokyklos ve
dėjas Toronte. G. R. Jonytė, 6 mėn.
amž., Miko Petrulio anūkė, įrašyta į
Fondo narius krikštynų proga. Tai
šeima, kurios penki asmenys yra L.
Fondo nariai. L. Matukas — K. L.
Fondo investacijų komisijos narys.
Įgaliotinio Liaukevičiaus iniciatyva
lapkričio 8 d. Winnipego lietuvių pa
rapijos salėje suruoštas Fondo nau
dai parengimas ir kartu kariuome
nės minėjimas. Jo pelnas $71 įneš
tas į Fondą kaip Winnipego apyl.
Įnašo papildymas. Fonde yra $55.200,
iš kurių Toronte sudėta $23.000. La
bai silpnai Fondo vajus eina Montrealyje ir Hamiltone, šiais metais
Hamiltone nerasta nė vieno naujo
nario.
P. LELIS, ižd. ir vajaus ved.

Dvidešimtasis amžius pasižy
mėjo revoliucijomis. Beveik
kiekvieną dieną skaitome laik
raščiuose apie vis naujas revo
liucijas. Siaučia karai, riaušės,
įvairūs kriminaliniai nusikalti
mai ir moraliniai nuosmukiai.
Visi pastebime, kad žmonėse
kažkas netvarkoje. Pasiekę tokį
augštą laipsnį moksle ir gyveni
me, visdėlto negalime išspręsti
daugelio klausimu ir išsivaduoti
iš žmogiškų problemų." Kodėl
žmonijos padėtis, nežiūrint visų
technikos laimėjimų, ne tik nesitaiso, bet dargi blogėja? Kodėl
pasaulis dreba dėl trečiojo pa
saulinio karo tada, kai turėtų gy
venti ramybėje pasiekęs tokį
augštą mokslo lygį? Šiais klau
simais didieji pasaulio moksli
ninkai ir mąstytojai yra susirū
pinę, bet neranda atsakymo.
Valstybių vadai planuoja viso
kias programas žmonėms padėti,
bet mes vis dar turime milijonus
lijonus
beturčių, gyvenančių laužynuo
se. Išleidžiami griežti įstatymai
prieš nusikaltėlius, bet nusikalti
mai vis didėja. Medicina išranda
vis naujas priemones prieš li
gas, bet ligoninės ne tuštėja, o
vis pilnėja.
Ar yra kokia nors išeitis iš
tų pinklių, kuriose mes randa
mos? Ar yra koks kelias, kuriuo
galėtume išeiti iš tos padėties?
Valstybių vadovai kruopščiai ap
svarstė šią padėtį, bet rezultatų
nepastebime. Mes turime visus
reikalingus pasitikėjimui daly
kus, bet pasitikėjimo neturime.
Mes turime visa, kas galėtų teik
ti mums džiaugsmo, bet jo neturime. Mokslas atvedė mus prie
rojaus vartų, bet mes stovime
prie pragaro slenksčio.
Vienas anglas lankėsi ameri
kiečio namuose, kuriuose jis pa
stebėjo tris mašinas garaže, gra
žų svečių kambarį su spalvota
televiziją, pilną modernių įren
gimų virtuvę, prabangišką mau
dymosi baseiną su visais įmano
mais priedais bei gelbėjimosi
nuo paskendimo lankais, bet šei
mininkė sėdėjo paniurusi ir
skaitė knygą “Kaip tapti laimin
ga?”
Giliau žvelgiant į šį reikalą, at
rodo, kad tokios mūsų dvasinės
padėties priežastis yra pasida
vimas iliuzijoms. Mes esame
kaip mano draugas, kuris kartą
įlipo į savo valtį, atsistūmė nuo
kranto, išmetė inkarą ir atsigu
lęs užsnūdo. Pabudęs pastebėjo,
kad valtis plūduriuoja kažkur

toli vandenyne. Pasirodė, kad jo
išmesto inkaro virvė nebuvo pri
tvirtinta prie valties.
Pirmutinė iliuzija, kuri žmonė
se vyrauja, yra įsitikinimas, kad
turtai atneša džiaugsmą ir ramy
bę. Materializmas be Dievo lais
vajame pasaulyje nedaug kuo
skiriasi nuo materializmo komu
nistiniuose kraštuose. Dalykai,
kurie padaro tautą garbinga, yra
jos siekimai, viltys, idealai, reli
ginis tikėjimas. Šitie dalykai su
daro tautos vidinę jėgą. Kai jie
užmirštami, žmonės tampa ne
normaliais, silpnais, ligoniais,
neranda gyvenimo prasmės, ne
pajėgia gyventi savo tautos ir
žmonijos gerovei. Tai viena prie
žasčių, kodėl mes šiandieną tu
rime taip vadinamą hipių judė
jimą. Pažymėtinas jų bruožas —
protestas prieš gėrybių gausu
mą. Vienas filmų artistas pasa
kojo savo kolegoms, esą jo sūnus
paliko universitetą ir tapo hipiu. .
“Tėve, aš tavęs neapkenčiu, nes
perdaug man esi davęs. Man nie
kad neteko dirbti, kovoti ir jaus
ti kokius nors trūkumus”, — pareiškė jis.
,
Materialinis turtingumas be
moralinių pagrindų, susiklausy
mo ir religinio tikėjimo yra kaip
bumerangas, kuris sugrįžta išme
timo vieton. Jis panašus į bom
bą, kuri tam tikru laiku gali
sprogti ir sunaikinti didelį pasta
tą.
- ;
Antroji iliuzija yra manymas,
kad ramybė ir taika yra mūsų
tikslas, o ne mūsų vidinio gyve
nimo pasekmė. Mes kovojome I
ir II D. kare, Korėjoj ir dabar
Vietname. Mums sakoma, kad
tai kova už taikos išlaikymą. Mes
remiame kiekvieną pastangą.
Jungtinių Tautų pasitarimuose
taikai išlaikyti* dalyvaujame
įvairiose taikos konferencijose,
bet ramybės ir taikos vis nėra.
Nebus taikos ir ramybės pasau
lyje, kol neturėsime taikos savo
širdyse. Kol vyrauja gobšumas,
neapykanta, kerštas, — neišnyks
kovos ir neramumai pasaulyje.
Iki šiol pavyko tik kaiką užlopy
ti, kaikurias žaizdas vaistais pa
tepti. Perdaug laiko praleidžia
ma pastangoms pasauliui pakeis
ti, permažai — pakeisti žmogui,
kuris suorganizavo tokį pasaulį.
Trečioji iliuzija — įsivaizdavi
mas, jog žmogus yra geras iš
prigimties. Deja, mūsų spaudos
pranešimai kasdien skelbia prie
šingas žinias. Iš kur tad atsirado
tokia idėja? Iš graikų mes to ne

perėmėm. Aristotelis yra pasa
kęs: “žmonijoje nieko nėra ge
ro, nes ji gimė piktam”. Taip
pat mes negavome iš žydų, nes
izaijas pasakė: “Visi mes kaip
avys išbėgiojome klystkeliais’’.
Tikriausiai mes tą mintį paveldėiome iš savimeilių, kurie daug
kalba, daug žada, o mažai duoda.
Marksas pasakė, kad žmogus yra
geras, tik ideologija yra bloga,
Nietsche skelbė, jog Dievas yra
miręs. Mintis, kad žmogus yra
geras ir tik aplinka ar žmonių
klasė jį padarė blogu, yra klai
dinga. (čia derėjo priminti, kad
prigimtinio žmogaus gerumo idė
jos kėlėjas buvo J. J. Rousseau.
Red.).
Ketvirtoji iliuzija yra religija
be asmeninio įsipareigojimo, tik
išviršinis dalyvavimas joje. Is
torijoje religijos vardu įvyko
daugybė karų, pralieta daug
kraujo. Mes negalime pritarti
viskam, kas buvo daroma krikš
čionybės vardu, tačiau tebegalio
ja Kristaus žodžiai “Mylėk savo
artimą, kaip pats save”. Ypač
svarbus yra* asmeninio tikėjimo
atnaujinimas, kuris siekia mūsų
problemų šaknis. Pagrindinis da
barties klausimas yra, kaip vyrai
ir moterys gali rasti tikėjimą,
kuris anksčiau buvo toks akty
vus, gyvenimą perkeičianti jėga
mūsų visuomenėje? Kristaus
kalba buvo revoliucinga, keičian
ti gyvenimą iš pagrindų, bet kar
tu ir šventa — niekas negalėjo
paneigti jos teisingumo. Jis kal
bėjo apie pakeitimą ne valdžios
ar kultūros, o žmogaus širdies,
jo vidinės laikysenos gėrio link.
Daugumas revoliucijų buvo su- ‘
keltos prievartos keliu, bet Kris
taus
savaimin. T revoliucija
. - kilo
.
. . v. .
:lani ^-e^en?e Pva,slPJ.iesinV
nei
nA1 išminčiai,'
"sn,n^!" nei
npi rašto žinovai.
wnnvai
Jis atėjo kaip tyli pavasario jė
ga, skleisdamas naują grožį, gy
venimo tikslą bei prasmę. Tai
buvo gyvenimą keičianti jėga.
Pasaulio problemos yra mūsų
asmeninių problemų tęsinys. Pa
žvelgę į pasaulį, matome patys
save su visu beprasmiškumu, ne
apykanta ir savimeile. Pasaulis
negali būti pakeistas, kol bus ne
pakeistas žmogus. Mums reika
linga vidinė revoliucija, radika
lus pasikeitimas pilnesnės arti
mo meilės ir moralės linkme.
Kol toji revoliucija nebus įgy <
vendinta, nebus pasaulyje nei
taikos nei ramybės.
Iš anglų kalbos vertė —
B. Milašius

SUKAKTUVINIS “T. ŽIBURIŲ” VAJUS
Dvidešimtmečio proga skelbiame “Tėviškės Žiburių” platini
mo vajų. Kviečiame visus savaitraščio skaitytojus, rėmėjus, bičiu
lius, lietuviškosios spaudos talkininkus prisidėti prie dar didesnio
skaitytojų rato praplėtimo. Kiekvienas naujas prenumeratorius bus
žingsnis lietuviškosios spaudos stiprinimo linkme. Norėdami tuos
žingsnius paskatinti bei palengvinti, skelbiame atpiginimą pirma
mečiams naujiems skaitytojams. Jiems metinė “Tž” prenumerata
— tiktai $4.00 (visiems kitiems — $6.00). Tad visus kviečiame j
talką:
1. SKAITYTOJUS — užsakyti “TŽ” dar jų neprenumeruojan
čiam tautiečiui arba prie savo metinės $6.00 prenumeratos pridėti
auką laikraščiui paremti;
2. PASITURINČIUOSIUS — tapti pastoviais rėmėjais — gar
bės prenumeratoriais, mokant metinę prenumeratą po $10.00;
3. PLATINTOJUS — pasiūlyti “TŽ” dar jų neprenumeruo
jantiems papiginta kaina (pirmiesiems metams);
4. BIČIULIUS — atsiųsti “TŽ” administracijai adresų tų tau
tiečių, kurie domisi lietuviška spauda; jiems “Tž” bus siunčiami
nemokamai susipažinti.
leidėjai
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tori joj susirinks Romoje 1970 metų vasarų dalyvauti
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Netrukus bus paskelbta registracija norinčiųjų
dalyvauti šioje šventėje.,
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Aukotojų ir jų paminėtų asmenų vardai liks ateičiai specialiose knygose Vatikano ir lietuvių archyvuose
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Neatidėliodami siųskite savo aukų šiuo adresu:
LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL,
2701 W. 68th St, Chicago, III. 60629, USA

MOHAWK
FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
.
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME K£DES IR SOFAS
NaMkamM 1 namus pristatymas.

KRAUTUVAS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave. — TeL 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave.— TeL OX 9*4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
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RAUDONOJI LYDIJA
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
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(.Tęsinys iš pr. numerio)

Bausmė — fabrikas
Keliom dienom praėjus, vėl
buvau pakviesta pas tardytoją.
Burda irgi buvo ten. Jis trum
pai tepasakė:
— Lydija, o visdėlto aš įsiti
kinau, kad norėjai iš Čekoslo
vakijos pabėgti. Toks pabėgimas
tamstai neišeitų į naudą, mes
tokiais atvejais turime iš anksto
numatytus savo metodus: mesrastume jus ir Vakaruose. Grįž
kime prie jūsų bylos. Keli mano
kolegos mano* kad jūsų istori
ja turi šiek tiek tiesos. Jeigu
taip, tai jūsų kaltė būtų tik
lengvapėdiškumas, nepakanka
mas budrumas einant tarnybos
pareigas. Už tokį nusikaltimą
teistų jaunuolių teismas ir pa
bauda neturėtų* būti sunki. Ta
čiau MVD tamsta nebetinki —
sugriautas pasitikėjimas. Viskas
pasikeitė iš pagrindų. Teks dirb
ti fabrike.
Apsidžiaugiau
Tai išgirdusi apsidžiaugiau.
Nereikės šnipinėti tokių vyrų,
prieš kuriuos aš pati sugniužtu.
Neteks daugiau tarnauti MVD ir
išdavinėti galbūt padoriausius
žmones. Juk milijonai žmonių
dirba fabrikuose, bet jie turi
ramią sąžinę, gyvena kaip pado
riem žmonėm dera. Kodėl aš tu
riu būti kitokia? Aš vesiu pado
rų gyvenimą. Visą savaitę dirb
siu, laisvalaikiu eisiu į bažnyčią.
Gal pavyks surasti sau tinkamą
čeką. Galbūt susituoksime ir tu
rėsime vaikų. Juk ir paprasčiau
sios mergaitės tos laimės pasie
kia.
Oficialiai man buvo pranešta
tik prieš pat teismą, kad Gre
gorius Zalenka nusižudė. Aš vai
dinau labai nustebusią...
Fabrike
Kalėjime mane išlaikė penkis
mėnesius. Po to gavau “Svet”
fabrike darbą. Savijauta buvo
šlykščiausią: nuolatos pavargu
si, nusiminusi. Darbas? — Die
ve, Dieve! Viskas nešvaru, šalta,
net ir po darbo nėra priemonių
gerai nusiprausti. Rankos? Jos
visad juodos ir muilas nieko ne
padeda. “Svet” fabrike buvo ga
minamos kažkokios elektros mašinų dalelės. Kur jas taikė —
' neturėjau supratimo. Pagaliau
man buvo visvien. Viskas buvo

f

nesvarbu. Man reikėjo gaminti
grąžto formos spyruokles. Viela
buvo pjaunama ir sulankstoma
mašinos, bet mažas kobinėlis
spyruoklės gale buvo daromas'
ir pritvirtinamas darbininko.
Fabriko administracija vis ža
dėjo parūpinti įrankį — specia
lias žirkles ar replikes, kurios
mūsų darbą labai palengvintų ir
gamybą pakeltų. Betgi tą įrankį
tebuvo galima gauti Britanijoj.
Apie tas žirkles ar reples politvadovai net paskaitas skaitė.
Administracija, pagal komunis
tinį kurpalių, rūpinosi visų dar
bininkų politiniu auklėjimu. Ji
norėjo mumyse pažadinti meilę
socialistinei tėvynei, komunistų
partijai, o labiausiai stengėsi
įžiebti neapykantos ugnį kapita
listiniams kraštams. Esą britų
kapitalistai sąmoningai taip il
gai tų replių ir žirklių neatsiun
čia, kadangi jie nenori sumažin
ti čekų darbininkams vargo. To
kie įrodinėjimai — tai tikra ru
sų bolševikų atnešta kvailybė.
Mane domino darbininkų lai
kysena. Ypač tiem vyram ir mo
terim, kurie visą savo amžių dir
bo fabrikuose, toks kvailas poli
tinis auklėjimas buvo nė bulvių
lupenos nevertas niekalas. T&
kiem politvadovam kalbant, nie
kas neklausė — darbininkai
snaudė, valgė, šnekėjo ar ką ki
tą darė.
Studentai ir tėvai
Mano skyriuje buvo gana
daug studentų, kuriem atimta
teisė studijuoti universitete. Ko
dėl? Vieni jų esą buvę “reakcio
nieriai” ir komunistinės valsty
bės “liaudies priešai” arba to
dėl, kad jų tėvai laisvoje Čeko
slovakijoje buvo fabrikų savi
ninkai, žemvaldžiai, prekybinin
kai, valdininkaL gydytojai, ad
vokatai ir karininkai.
Buvau nuvykusi vienai dienai
pas tėvus. Jie nuostabiai mokė
jo gyventi. Gyvenimas buvo
kuklus. Trūko maisto, drabužių
ir daug ko kito, tačiau jie pa
doriai užsidirbdavo sau duoną.
Įsikalbėjus jie ir man daug ką
prikišo. Su nra tau, jog jie daug
daugiau apie mano gyvenimą ži
nojo, negu aš maniau. Džiau
giausi, kad mano tėvo ir po
______ _ ” iš
_ sargo
“mano nusikaltimo
vietos fabrike neatleido. Tą vietą savo laiku iam parūpino Jaroslavas. Greičiausia tą socialis-
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JONUI GRIKINIUI mirus,

žmonų ANGELĘ, liūdinčių savo mylimo vyro,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

V. Knyvaitė

A. Povilonis

PRISIMINIMAS

Nuo A t A JUSTO BUGAILIŠKIO mirties š. m. gruodžio
10 d. sukako treji metai. Velionis buvo gimęs 1902 m.
Smilgių par. Panevėžio apkr., Tankūnų vienkiemyje. Mo
kydamasis Panevėžio gimnazijoj įsijungė į partizanų eiles,
kovojo ir gynė Tėvynę nuo lenkų. Vėliau tarnavo ryšių
kuopoje kaip viršila Panevėžyje. Kanadoje dirbo kaip
ūkininkas. Liko giliame liūdesyje žmona, vaikai, broliai
ir sesutės (Lietuvoje).

Liūdinti — A. Bugailiškienė

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame visiems Toronto lietuviams,
buvusiems A t A PRANO KUPČIŪNO bičiuliams, priadėjusiems ir organizavusiems mūsų mylimo brolio ir dė
dės laidotuves —

Broliai, sesuo, brolių ir sesers vaikai

DAILĖS PARODA ČIKAGOJE
Čiurlionio Galerija Čikagoje rengia tradicinę dailės pa
rodą 1970 m. vasario 14—21 d. d., kurioje kviečia dalyvau
ti visus šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) dailininkus.
Numatomos premijos už geriausius kūrinius bus skiria
mos nepaisant meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir pre
mijavimui yra kviečiama vertintojų komisija. Kūrinius parodon pristato patys dailininkai. Parodai pasibaigus, ne
parduotų kūrinių grąžinimu pasirūpina galerija (dailinin
kams už Čikagos ribų). Dailininkai, suinteresuoti šia paro
da, praneša Čiurlionio Galerijai iki 1969 m. gruodžio 10 d.
užpildydami čia spausdinamą kuponą ir pasiunčia Čiurlio
nis Art Gallery, 5620 So. Claremont Ave. Chicago, Ill.
60636, USA.
Galima pranešti ir telefonu Petrui Aleksai (312) 776-1798.
Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos rengiamoje tradicinė
je dailės parodoje, įvykstančioje 1970 m. vasario 14—22 d.
d., 5620 So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.
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Dail. vardas ir pavardė .—
Adresas

Kūrinių technika —-----------------------------

(tapyba, grafika; skulptūra ir kitos)

tinės valstybės “skriaudą” pa
miršo saugumas atitaisyti.
Grįžta Kurtas
Universiteto prof. dr. A. Ramūno veikalai
Kovo 4 dieną gavau skubų
DEVELOPMENT OF THE
laišką: “Miela Lydija, šiuo me
tu esu Prahoje. Tas pats adre
' WHOLE MAN THROUGH
sas. Kurtas”. Aš pasijutau tikrai
PHYSICAL EDUCATION
laiminga. Kaip gera, kad jis grį
Išleido Otavos universitetas, 435 psi.
žo. Juk jis iškentėjo žiauriausio
Jvodq
parašė Avery Brundage, tarptau
je koncentracijos stovykloje net
tinio olimpinio komiteto pirm. Prof. J.
aštuoniolika mėnesių!
Maritain pareiškė apie šį darbą: "Tai
Po valandos aš jau buvau pas
galutinis klausimo išryškinimas".
jį. Apsistojo “Ambassador” vieš
Tas pats autorius yra parašęs veikalą
buty. Jis gulėjo ant sofos chala
IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ
tu apsivilkęs. Chalatas dar mano
Jame iškeltos naujos mintys apie žmo
gerai pažįstamas: tamsiai raudo
gų, tautą ir žmoniją kosminiam am
nas, ant nugaros puikus kiniežiui prasidedant. Abu veikalai gaunami
tiškojo slibino piešinys.
pėr "TŽ" administraciją.
Be žodžių kurį laiką žiūrėjo fo a a a o A
me vienas | kitą. Kurtas nusi
šypsojo ir juokdamasis prabilo:
— Tas kalėjimas ir jame iš
kentėtas sunkus vargas, kan
čios tavęs nepakeitė. Tu likai
vistiek gražuole. Man atrodai
IKI ŠIOL JO KAINA BUVO $8.00, DABAR — $5.00.
dar gražesnė, negu anuomet ir,
be abejonės, protingesnė.
Užsakymus siųsti: ''Lithuanians in Canada",
Jis atsistojo pripylė degtinės
941 Dundas St. W'., Toronto 3, Ontario.
sau ir man:
— Dėkoju, Lydija, už puikų
Leidinys taip pat gaunamas pas vietinius platintojus.
siuntinį — tas maistas išgelbė
Tai didelio formato, gausiai iliustruotas, 390 psl. leidinys
jo mane.
anglų kalba. Jis gražiai pristato Lietuvą ir lietuvius, ypač
Prašvilpti pinigai
gyvenančius Kanadoje. Tai puiki dovana saviesiems ir kita
Prisiminiau, kad savo laiku
taučiams Kalėdų švenčių proga ir visais kitais atvejais.
Couldronas jam paliko pinigų,
Pasinaudokite papiginimu ir Įsigykite tą gražų leidinį.
kuriuos aš perdaviau Prancūzi
“Lithuanians in Canada” administracinė komisija
jos pasiuntinybei. Jis su kartė
: w
v
w
v «r v
▼ v
W y
liu nusijuokė: “Prieš savaitę esu
čia atvykęs. Pinigai pateko
Prancūzijos pasiuntinybėn, bet
jie buvo patikėti latrui diplo
matui, kuris visus juos prašvil
pė. Aišku, jis manė, kad aš ne
grįšiu. Ką gi galėčiau jam pada
ryti? Nukenčiame visad mes tie
kvaileliai idealistai. Tu nukentė
jai, nes tikėjai komunizmo pra
našumu, o aš — nes kovoju
nrieš komunizmą ir laikiau savo
Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių’ skaitytojams, bendradarbiau
šventa pareiga būti patriotu ir
jant
su dienraščio “The Telegram'’ Action Line skyriaus tarnyba. Skai
idealistu. Prieš ką aš kovojau?
Ką laimėjau? Vistiek šiame tytojai kviečiami kreiptis raštu į “Tž“ redakciją įvairiais klausimais, į
krašte komunistai kiekvieną kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “Tž".
dieną stiprėja. Man atrodo, po
prašąs mane painformuoti, ar yra Kanadoje “Blackhawk Films”
kelių metų Čekoslovakijoje ir
bendrovės skyrius, kuris pardavinėja filmus 8 mm namų aparatams..
kitose komunistinėse valstybėse
Mačiau žurnale skelbimą, kad tokia bendrovė yra Davenport, Iowa.
niekas nedrįs būti opozicijoj.
Perkant tenai, reikėtų mokėti muitą, žinau, kad Niujorko bendrovė
- Vakarai pataikauja ir visaio re
“Castle Films” turi atstovybę Kanadoje. Norėčiau žinoti, ar anksčiau
mia komunistines santvarkas.”
minėtoji bendrovė turi ką nors panašaus?

KIAUSK/TEPATARS/M-PADES/M

(Bus daugiau)

Jei “EGLUTĘ” užsakysi.
Vaikui džiaugsmą padarysi —
Skaitant nuotykius Popūčio,
Valandos pavirs minutėm.

Mes kreipėmės į “Blackhawk Films” centrinę įstaigą Iowa mieste
ir sužinojom, kad ta bendrovė neturi atstovybės Kanadoje. Jos filmai
parduodami JAV-se pagal katalogus. Užsakantiems tuos filmus iš
Kanados reikėtų mokėti muito mokestį.

t

• SKAITYTOJAI PASISAKO

idvaręs gilią vagą mūsų tremties
spaudos baruose. “Tėviškės Žibu
riai”, be abejo, yra vienas iš įdo
miausiu, geriausiai informuotų ir pavyzdingai redaguojamų lietuvių spau
dos organų visame laisvajame pa
saulyje.
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos var
du sveikinu Jus, pone Redaktoriau,
ir Leidėjus 20 metų “Tėviškės Ži
burių” gyvavimo sukakties proga ir
linkiu toliau sėkmingai varyti Lie
tuvos laisvinimo bei lietuvybės puo
selėjimo darbą sunkiose tremties sąVyt. Alantas, LŽS pirmininkas

MALONUS KUNIGE
REDAKTORIAU,
Savo gerais linkėjimais jungiuosi į
“Tėviškės Žiburių” dvidešimtmečio
šventę. A. a. prof. A. Šapokos pra
dėtas ir Jūsų tęsiamas “Tėviškės Ži
burių” savaitraštis yra išaugęs į
brandų lietuviškosios gyvybės reiš
kėją. Blaivūs ir aktualūs vedamieji,
plati ir objektyvi informacija, dide
lis dėmesys jaunimo klausimams da
ro “Tėviškės žiburius” visiems
brangius. Ištesėkite nepavargdami
ir visus žadindami dvasiškai nemir
ti anksčiau, negu fizinė mirtis ištiks.
Dievo palaimos!
J. Girnius
Jūsų —
GERBIAMAS IR MIELAS
KUNIGE REDAKTORIAU,
Redakcijos, leidėjų ir bendradar
bių, įgalinusių “Tėviškės Žiburiams”
jau 20 metų šviesti Kanados lietu
viams, triūsu ir ištverme gėrisi, svei
kina ir jiems labiausiai linki toli
mesnio skaitytojų įvertinimo ir pa
ramos —
“Laiškų Lietuviams” redakcijos
vardu —
Kęstutis Trimakas, S. J.

GERBIAMIEJI,
Ačiū už pakvietimą dalyvauti “Tė
viškės Žiburių” dvidešimtmečio mi
nėjime. Labai būtų malonu ten būti,
bet to laiko taip maža, o darbo taip
daug —- sunku iš Bostono pasitrauk
ti. Priimkite mano ir mano artimų
jų bendfada'rbių sveikinimus bei
linkėjimus ir toliau būti lietuvių iš
eivijos spaudos pirmaujančiose gre
tose.
J. Sonda, “Keleivio” redaktorius
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”
REDAKCIJAI IR LEIDĖJAMS
Tikrai malonu pasveikinti “Tevis-

šimties metų amžių. Tai labai reikš
mingas pasiryžimo, ištvermės ir kū
rybos darbas. Iš visos mūsų trem
ties ir išeivijos spaudos “Tėviškės
Žiburius” laikau pirmoje vietoje Tai
tikra pažiba ir pavyzdys, sukauptai
ir išsamiai parodąs lietuvių tautinio,
religinio, visuomeninio ir kultūrinio
gyvenimo tekėjimą. Tokio sutelkti
nio, gerai organizuoto darbo vaisiai
džiugina, guodžia ir teikia vilčių atei
čiai. Nuoširdžiai linkiu ištvermės ir
kūrybinio pasiryžimo daugeliui atei
ties metų. Jūsų bendradarbis —
Pranas Naujokaitis
BRANGIEJI
“TĖVIŠKES ŽIBURIAI”,
dėkoju už kvietimą į Jūsų garbin
gos sukakties minėjimą. Negalėda
ma asmeniškai būti su Jumis, iš
visos širdies linkiu, kad taip ilgai ir
prasmingai švietę mums visiems,
išblokštiems iš Tėvynės, — ilgus
metus dar šviestumėt, Mielieji žibu
riai, kol per klaikias naktis ir klai
džius takus atrasime vėl savus namus gimtoje, laisvoje Lietuvoje.
Alė Rūta
GERBIAMASIS REDAKTORIAU,*
Su malonumu prisimenu tuos pir
muosius posėdžius Toronte, kleboni
joj, diskutuojant reikalą naujo laik
raščio, planuojant jo leidimą, lėšas
ir vardą. Po keleto pasitarimų pri
eita išvada leisti šį laikraštį ir mes
trys: A. Rinkūnas, a.a. V. Užupis ir
aš, atstovaudama Toronto katalikėms
moterims, buvome deleguoti į Mont
real; išsiaiškinti reikalą su montrealiečiais ir susitarti su a.a. dr. A.
Šapoka, kad jis persikeltų Torontan
ir redaguotų “Tėviškės žiburius”.
Mes, nuvykę į Montreal;, aiškinomės
su vietiniais lietuviais ir gavome su
tikimą iš dr. A. Šapokos. Grįžome
patenkinti, kad pradžia jau buvo pa
daryta ir rūpinomės lėšomis projek
tui vykdyti. Vėliau man teko išvykti
iš Toronto ir tęsti bendradarbiavimą
šiame laikraštyje. Šiandieną, jau po
20 metų, tenka gėrėtis ir džiaugtis
šio laikraščio laimėjimu. Tas yra
pasiekta mūsų redaktorių, bendra
darbių ir skaitytojų-prenumeratorių
darniu .bendradarbiavimu bei dideliu
pasišventimu ir nenuilstamomis pa
stangomis. Tad šiame pasiekto laimė
jimo minėjime linkiu geriausios sėk
mės redaktoriams, bendradarbiams,
skaitytojams ir pačiam laikraščiui.
Dr. E. Jasevičiūtė

Rudenį - “malonios vasaros naktys”
"Birbynė" ir "Gintaras" rengiasi jungtiniam koncertui
Gražus lapkričio vakaras. Ei įdomios. Be to, čia pat laukia
nu pro Montrealio Aušros Var įvairūs pasirodymai ir išvykos.
Gruodžio 30 d., 3 v. p.p. “Gin
tų parapijos salę ir girdžiu dai
nuojant “Ramios, malonios va taras” atliks programą Montreasaros naktys”. Neatsilaikau pa lio meno muzėjuje (Museum of
gundai ir užeinu salėn. Scenoje Fine Arts, 1379 Sherbrooke
išsidėstęs koks pusšimtis jauni W.) Kalėdų eglučių uždarymo
mo. Tai instrumentalistai, daini proga. Iš to matyti, kad “Ginta
ninkės ir šokėjai. Gražus vaiz ras” yra stipriausias sambūris
das. Jų amžius — nuo 8 iki 20 iš visų dalyvaujančių grupių.
metų. * Tai pradžios mokyklos Lietuvišką eglutę tvarko skau
mokiniai, gimnazistai ir studen tės. Manau, kad daug mūsų tau
tai. Bendras lietuviškas darbas, tiečių ta proga atsilankys į mumuzika, daina ir šokiai jungia zėjų.
Gruodžio 7 d. “Gintaras” da
juos visus, nežiūrint didelio am
žiaus skirtumo. Tai buvo Mont lyvauja “Birbynės” metiniame
realio jaunimo sambūrio “Gin koncerte Toronte. Vasario vidu
taro”- repeticija. Man pasirodė ryje atliks programą Vasario 16
keistoka, kad tai repeticija. Va minėjime Hamiltone. Ir kitas
dovai — salės gilumoje. Viskas kolonijas “Gintaras” žada ap
vyksta savaime. Nematyti nei lankyti. O kaip su Montrealiu?
dirigento, nei suflerio. Viena ki Pasirodo, “Gintaras” žada links
ta trumpa pastaba vadovo — tai minti ir montrealiečius, nes
ir viskas. Drausmė, tvarka ir su 1970 m. balandžio 4 d. rengia
siklausymas stebino mane. Pa savo metinį koncertą.
sigirsta vadovo švilpukas — tai
Pertrauka baigėsi. Repeticija
pertrauka. Ne tik daina, muzika vyksta toliau. Nesinorėjo išeiti
ir šokis malonus, bet ir pertrau iš salės. Kaip gražu ir malonu
ka. Juk čia pat automatas su žiūrėti į jaunimą, kuris dirba to
gaivinančiais gėrimais. Kaip se kį gražų lietuvišką darbą, nors
niau sakydavo — reikia “dutkas jiems Lietuva yra pasaka. Nė
pašmeruoti”, kad geriau skam vienas jų nėra jos matęs.
bėtų. šokėjams po Malūno ir go
Pasirodo, kad mūsų jaunimas
murys išdžiūsta.
netingi. Jis nori dirbti, tik rei
Pertraukos metu užkalbinau kia mokėti jį suprasti, patraukti
vadovus, norėdamas ką nors ir sudominti*. Tada jie turi lai
konkretesnio išgirsti apie “Gin ko, nežiūrint gan didelių atstu
taro” planus. Pasirodo, kad visi mų ir ilgų repeticijų.
gintariečiai lanko repeticijas,
Eidamas is salės* pagalvojau
nors išsiblaškę po platųjį Mont- — kiek daug reikia energijos,
realį. Kelionė kaikuriems trun laiko, kantrybės ir pasišventimo
ka net 2 valandas į vieną pusę. ansamblio vadovui Z. Lapinui ir
Bet kaip gali praleisti repetici jo pagalbininkėms p.p. H. Lapi
jas, jeigu jos yra malonios ir nienei ir I. Kličienei. A. A.
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SUGYVENIMO BEJIEŠKANT
V. IGNA1TIS

Los Angeles miesto lietuviai palaiko glaudžius ryšius su amerikieaų institucijomis ir pareigūnais,
Nuotraukoje — prel. J. Kučingis vienos iškilmės proga kalbasi su miesto burmistru Sam Yorty ir
jo žmona
Nuotr. L. Kanto

Laureatų ir angelu mieste
Lankytojo pastebėjimai ir pasikalbėjimai saulėtoje Kalifornijoje

Nuo Toronto iki Los Angeles
— tūkstančiai mylių, bet lėktu
vu atskrendi per 4 valandas. Ke
leiviai, pavalgę puikius pietus ir
pasižiūrėję lėktuve įrengtos’ te
levizijos, pasiklausę muzikos, iš
girsta pranešėjos sveikinimą:
“Welcome to sunny California!”
Visi juokiasi, nes tą pavakarę
apsiniaukę — nė vieno saulės
spindulio! Vėliau betgi paaiškė
jo, kad be reikalo juokėmės —
saulė nėra Kalifornijos pasaka,
bet tikrovė. Ji šviečia bei šildo
ištisais mėnesiais. Kaikas sako,
kad per metus Kalifornijoj bū
na 350 saulėtų dienų. Ar tai tie
sa, galėtų pasakyti vietiniai gy
ventojai, bet kad ten būna pui
kios, sausos, saulėtos vasaros,
—■- gali paliudyti ir atostogau
jantieji.
Miestas ir valstija
Keistai skamba ispaniškos kil
mės vardas “Los Angeles”, reiš
kiąs angelų miestą. Tas pavadi
nimas vartojamas ir oficialiuose
vyskupijos kurijos raštuose: “in
civitate Angelorum”. Tai nutru
pėjusi forma daug ilgesnio pa
vadinimo, kurį 1781 m. davė
įsteigėjas, Meksikos provincijos
Alta California gubernatorius.
Tas oficialusis vardas taip skam
bėjo: “El Pueblo de Nostra Senora la Reina de Los Angeles”
— Mūsų Ponios Angelų Kara
lienės kaimas. Taigi, kaimas
kuris beveik per 200 metų išau
go į milijoninį miestą, turintį
apie 8 milijonus gyventojų ir di
džiulę pramonę. Visa Kaliforni
ja jau turi 18 milijonų gyvento
jų, nors pradžia buvo labai kuk
li. Pirmieji europiečiai buvo čia
ispanai jūrininkai ir misijonieriai pranciškonai. Jų dėka įkur
ta Ispanijos provincija, vėliau
prijungta prie Meksikos, o 1846
m. paskelbta JAV teritorija.
Mat, amerikiečiai kolonistai su
kilo prieš ispanišką valdžią, atė
jo pagalbon JAV vyriausybė ir
nrivertė Meksiką atsisakyti Ka
lifornijos. Ispanų pėdsakai bet
gi dar labai matomi vietovar
džiuose, misijų centruose. Dar
ir dabar daugelyje vietovių pa
maldos laikomos ir ispaniškai.
Lietuvių pėdsakai
Mūsų tautiečiai panašūs į žy
dus vienu atžvilgiu — visur jų
yra. Mažai yra šalių, kur neuž
tiktum vieno kito lietuvio. Ne
trūksta jų ir Kalifornijoj. Neži
nia, ar jų buvo pijonierių eilė
se, bet jau nuo 19 š. pabaigos
randami jų pėdsakai Los An
geles mieste. Nuo 1905 m. vei
kia SLA kuopa. Lietuvių skai
čius ėmė augti po I D. karo,
ypač po II-jo. Yra žinoma, kad
1940 m. čia jų buvo 840. Di
džiausia banga siūbtelėjo po

Toronto lietuvių jaunimo dainos ir muzikos sambūrio "Birbynės" narių dalis, šis sambūris kon
certuos gruodžio 7, sekmadienį, Toronto Prisikėlimo salėje drauge su Montreolio "Gintaru"

K. PR. GAIDA

1947 m. Kiek dabar lietuvių yra
Kalifornijoj, niekas tiksliai ne
žino. Spėjama, kad Los Angeles
mieste ir apylinkėse yra apie
4000, o visoj Kalifornijoj—apie
8000. Parapijos biuletenis “Šv.
Kazimiero Parapijos Žinios”
siuntinėjamas 1.100 adresatų,
daugiausia šeimoms. Išeitų, kad
vien šis biuletenis pasiekia apie
4000 tautiečių. Galimas dalykas,
yra nemažas skaičius tokių, ku
rie su parapija ryšių neturi.
Kalifornijoj, ypač Los Ange
les mieste, yra daug lietuvių in
teligentijos. Dėlto čia lietuviai
yra daugiau žinomi ir bendraja
me amerikiečių gyvenime. Į
juos buvo atkreiptas dėmesys
tiek Kalifonijos parlamento,
tiek Los Angeles miesto valdy
bos — paskelbti specialūs atžymėjimo nutarimai, adresuoti
lietuvių parapijos vardu.
Pagrindinė jungtis
Los Angeles lietuviai turi vi
są eilę institucijų. Oficialiai
imant, pirmiausia reikėtų pami
nėti konsulatą, kuriam nuo 1939
m. vadovauja dr. J. J. Bielskis
garbės konsųšįo titulu, šiemet pa
minėjęs trisdešimtmečio sukak
tį. Visdėlto pagrindinė lietuvių
jungtis yra šv. Kazimiero para:
pija, vadovaujama prel. J. Ku
čingio. Atvykęs į jos šventovė,
randi ištisą platų bloką, kuriame
surikiuota visa eilė pastatų: baž
nyčia, mokykla, erdvi salė, se
serų vienuolių namas, kleboni
ja, aikštė mokyklai ir automobi
liams. Ir visa tai atsirado tvirtarankio organizatoriaus prel.
J. Kučingio rūpesčiu. Pažvelgęs
į visą tą pastatų bloką, lyg ir
matai, kaip jie dygo — vienas
po kito. Atrodo, tarytum uoli
skruzdė būtų sunešusi vieną ša
pelį po kito į* šią vietą. Ir dar negalas — klebonas planuoja sta
tydinti naują salę, o gal ir dau
giau ką. Toje srityje jis turi
daug patirties ir, atrodo, puose
lėja mintį suvesti į praktiškes
nį vienetą tą visą pastatų bloką,
palaipsniui įgytą.
Parapiją įsteigė prel. J. Maciejauskas 1941 m., sudarė pa
grindą ateičiai, bet pradžia bu
vo gana kukli. Nuvažiavęs į se
nąją vietą, randi paprastą* re
zidencinį namą, kuriame buvo
įrengta koplyčia, kambarys ku
nigui, o likusi dalis išnuomoja
ma, nes reikėjo lėšų. 1948 m.
tas namas buvo parduotas uk
rainiečiams katalikams, o dabar
— tuščias ir parduodamas kaip
eilinė rezidencija. Prel. J. Kučingiui teko keltis į naują vietą
ir pradėti naujakurio gyvenimą.
Jis tai padarė su žemaitišku at
kaklumu. Per 22 metus nebuvo
išvykęs nė atostogų, išskyrus
vieną kitą poros dienų atopūtį.
Užtat dabar parapija yra tapusi
pagrindiniu lietuvių centru, čia
randi posėdžiaujant ir ateitinin
kus, ir skautus, ir akademikus,
ir visą eilę kitų organizacijų. O
sekmadienio lietuviškoms pa
maldoms susirenka gana gausus
būrys tautiečių. Po ištisai
lietuviškų Mišių dauguma jų su
sirenka į vadinamą “turgelį” —
mokyklos kiemą pasišnekėti.
Organizuojant parapiją ar
šiaip ką didesnio, retai kada ap
sieinama be opozicijos. Netrūko
jos ir Los Angeles lietuvių pa
rapijoj, ypač kai jai vietos arki
vyskupas paskyrė vietinių ame
rikiečių katalikų teritoriją. Da
bar, atrodo, reikalai yra išsily
ginę. -juoba, kad lietuviškas pa
rapijos charakteris nepasikeitė,
nors tenka derintis ir prie ame
rikiečių reikalavimų.
Visi trys parapijos kunigai
yra “romėnai”. Prel. J. Kučin
gis yra studijavęs Milano katali
kų universitete, kun. dr. A. Ol
šauskas ir kun. R. Kasponis —

maža, tai “romėnų” trijulei ten
ka pasitempti.
Trys mokyklos
Prie pat šv. Kazimiero švento
vės matyti naujai pastatyta mo
kykla, atsiėjusi arti $200.000.
Joje seselės kazimierietės, pade
damos pasauliečių, moko 8 pr.
mokyklos skyrius.* Yra apie 300
mokinių, kurių maždaug trečda
lį sudaro lietuviai. Ant mokyk
los sienos prie įėjimo matyti
Lietuvos Vytis, liudijąs institu
cijos lietuviškumą, kuris išreiš
kiamas viena kasdienine lietu
vių kalbos pamoka. Klasės gra
žiai įrengtos, turi savo bibliote
kėles ir reikalingiausias moky
mo priemones.
Be reguliarios mokyklos, tose
pačiose patalpose veikia ir šeš
tadieninė mokykla, kurioje mo
kosi vaikai tėvų, toli gyvenančių
ir negalinčių siųsti vaikų į regin
liariąją parapijos mokyklą.
Abiejų mokyklų išlaikymu rūpi
nasi klebonas prel. J. Kučingis.
Kas savaitę jis turi išmokėti
tūkstantines sumas sargams,
mokytojams, kurui ir t. t. O lė
šos savaime neateina — reikia
jas surasti.
Yra dar viena šeštadieninė
mokykla Santa Monikoj — 20
mylių nuo parapijos centro. Ji
tvarkosi atskirai, ir materiali
nių rūpesčių parapijai nepadidiria. B. d.

Pastaruoju metu kanadiškėj
lietuvių spaudoj pasirodė keli
straipsniai, liečiantys Kanados
Lietuvių Fondą. Ypač buvo pa
liesti Fondo ir K. L. Bendruo
menės santykiai bei kilę tarp šių
organizacijų nesklandumai. K.
L. B-nės valdyba ligi šiol nėra
paskyrusi savo atstovų-narių i
Fondo tarybą. Fondas nebuvo
Įtrauktas kaip dalyvis į paskuti
nius K. L. B. tarybos suvažia
vimus. Gi Amerikos Lietuvių
Fondas yra tokių suvažiavimų
aktyvus dalyvis irnarys JAV-se.
Kodėl atsiranda tie nesklandu
mai ir ar galima jų išvengti?
Svarbiausia nesklandumų prie
žastis yra K. L. Fondo statuto
§18: “KLB krašto valdybos vice
pirmininkas, iždininkas, sekre
torius ir pirmininkas kultūri
niams reikalams yra ex officio
tarybos nariai su Sąlyga, kad jie
yra pilnateisiai KLF nariai. Jei
viena ar daugiau ex officio ta
rybos narių vietų negali būti už
pildyta, tuo atveju ta vieta už
pildoma pagal paragrafą 12.”
Kitaip sakant, ta vieta gali būti
užpildoma Fondo tarybos nuo
žiūra, kviečiant kuri kitą Fondo
narį. Atrodo, 4 iš 12 Fondo
tarybos narių yra didelis ir
reikšmingas skaičius. Bet prak
tiškai jų dalyvavimas Fondo ta
ryboj, o ypač jo valdyboj, yra
neįmanomas. Krašto valdybos
nariai yra ir taip perkrauti
darbu, planavimu, važinėjimu ir
kitokia veikla. Be to, kai Fondo
taryba ir KLB krašto valdyba ar
jos nariai yra atskiruose mies
tuose, pvz. Toronte, Montrealy,
Hamiltone, Otavoj ir pan., ar
gali valdybos nariai vienuose ir
kituose posėdžiuose dalyvauti?
Moralinis spaudimas i krašto
valdybos narius, kad jie būtų
pilnateisiai Fondo nariai, t. y.,
kad jie būtų įmokėję šimtą do
lerių, yra abejotinos vertės. O
gal jie įmokėjo dar tik $50 ar
$25? Nors šis klausimas gali
būti išspręstas ta prasme, kad
krašto valdyba pati įmokėtų'rei
kalaujamą sumą, bet šis valios
primetimas, skaitau, nėra tvar
koj. šie reikalai buvo iškelti
svarstant dabartinį Fondo statu-

tą ir praeitų metų Fondo visuo
tiniame narių susirinkime, bet
dėl kaikurių priežasčių nebuvo
į tai atkreiptas dėmesys.
Lėšų skirstymas turėtų būti
taip pat peržiūrėtas. Pagal Fon
do statutą, taryba sudaro lėšų
skirstymo komisiją, kuri paruoš
šia.rekomendacijas tarybai. Pas
taroji svarsto komisijos pasiūly
mus, tvirtina arba juos atmeta,
(§23). Būtų daugiau užtikrintas
bendradarbiavimas ir pats skirs
tymas tikslesnis, jei jis vyktų
amerikine tvarka, t.y., jei skirs
tymo komisiją sudarytų 6 asme
nys — trys Fondo ir trys kraš
to valdybos skirtieji. Be to, ne
turėtų būti vilkinamas paskir
tų lėšų perdavimas, kaip tai įvy
ko su 1967 m. pelnu arba šiais
metais su 1968 m. pelno skirsty
mu. šių metų pelno skirstymas
turėjo įvykti maždaug kovo
mėn., o įvyko — buvo patvir
tintas spalio 25 d.
- Lietuvių Fondas, kur jis be
būtų — Kanadoj ar JAV-se, yra
laikomas stambiu vienetu lietu
viškų reikalų rėmime. Fondo
steigimo pradžioj buvo manyta,
kad jo sumos eitų pagrindi
niams vienetams ir stambiems
reikalams. Šiais metais K. L.
Fondas savo pelno sumas išbars
tė po apylinkes, kai tuo tarpu
K.L.B. švietimo komisija, ta pa
grindinė mūsų švietimo institu
cija, turėjo savo planų didele
dalimi atsisakyti. Kas nukentė
jo? Nukentėjo mūsų švietimas,
kuriam lėšos turėtų būti planin
gai ir visuotinai sunaudotos.
Taip pat klausimas, ar tokios
apylinkės, kaip Delhi, Londo
no ir panašios buvo reikalingos
tos $50 pašalpos. Ar jos netur
tingesnės už Rodney, Windsoro
apylinkes, kurios tokių pašalpų
negavo? KLB švietimo* komisija
yra nutarusi paskelbtiems mo
kinių konkursams, mokytojų
konferencijai-kursams ir dabar
studijuojantiems Pedagoginia
me Lituanistikos Institute už
mokslą apmokėti rinkti aukas.
Šitokių ir panašių netikslumų
bei nesklandumų galima tikrai
išvengti, jei mes jų nenorėtume
ir j ieškotume būdų pašalinti.
ENTRE

Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St. W. Tei. 769-5171
-

•
•
o
•

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

Ištarnauta
pensija
mokama nuo 65

1970 metais ištarnautos pensijos (retirement) amžius su
mažinamas iš 66 metų į 65. Jeigu jums suėjo 65... esate
mokėję į Kanados Pensijų Planą ir išėję į pensiją iš savo
reguliarios darbovietės, — tuojau kreipkitės į Kanados
Pensijų Plano įstaigą. Jeigu jums 1970 metais sueis 65 me
tai, kreipkitės į Kanados Pensijų Plano įstaigą 3 mėnesius
prieš 65 metų gimimo dieną. Įstaigos tarnautojai pagel
bės jums užpildyti prašymų formas ir tuomet galėsite
laukti pensijos čekių. Jie taip pat jums išaiškins smulkiau
apie pensiją ... ir nuo kada pradėsite ją gauti. Ten gausi
te visus atsakymus į jūsų rūpimus klausimus apie pensi
jas. Pensijos nėra išmokamos automatiškai — turite pra
šyti. Adresas jums artimiausios Kanados Pensijų Plano įs
taigos nurodytas čia pridėtame sąraše.

metais
Kanados

Pensijos Planas

Invalidumo pensija
mokama pirmą kartę

žengs

Invalidumo pensija mokėjusiems įnašus į Kanados Pen
sijų Planą bus mokama 1970 metais tiems, kurie mokėjo
įnašus per pastaruosius 5 metus. Paprastai asmuo laikomas
invalidu, jeigu turi fizinių ar psichinių trūkumų, kurie yra
tiek rimti ir ilgalaikiai, kad negali gauti pastovaus darbo.
Invalidumo pensija bus mokama ir įnašus mokėjusio inva
lido išlaikomiems vaikams.
Kanados Pensijų Planas taip pat gali sudaryti sąlygas
invalidumui pašalinti, jei tai įmanoma. Pensijos išmokėji
mas bus nustatomas pagal prašytojo sveikatos stovį. Jeigu
Jūs manote, kad atitinkate invalidumo pensijai gauti sąly
gas, kreipkitės į artimiausią Kanados Pensijų Plano įstai
gą. Adresas nurodytas šiame sąraše.
Kanados Pensijos Plano ištaigų adresai:

dar du svarbius

žingsnius į priekį

jūsų naudai
Office Floor
Millbrook Shopping
Centre, Herald Avenue
Corner Brook, Nfld.
634-7053

P.O. Bux 175
633 Queen Street
Fredericton, N.B.
454-6671

Room No. 605-607
Sir Humphrey Gilbert
Bldg.. Duckworth Street
St John’s, Nfld.
729-7161

P.O. Box 785
(2nd Floor
Terminal Plaza Building
1222 Main Street)
Moncton, N.B.
855-4888

P.O. Box 1178
Dominion Bldg97 Queen Street
Charlottetown, P.E.I.
892-3401

P.O. Box 626.
189 Prince William
Street, Saint John, N.B.
657-5157

Metropolitan Bldg.

229A Main Straet

5th Floor, Room 513
Sir John Thompson Bldg.
1256 Barrington Street

Suite 508
Union Gas Building
20 Hughson Street S.
Hamilton, Ontario,
525-1951
Room 256
Federal Bldf.
Clarence Street
Kingston, Ontario.
544-3844

220 King Street E.
Kitchener, Ontario.
576-5750

207 Queen Street
Ottawa 4, Ontario.
995-6375

Brock Towers
212 Brock Street
Peterborough, Ontario.
743-6500
Room 307, P.O. Bldg.
33 South Court Street
Port Arthur, Ontario.
344-9131

Suite 303
15 Church Street.
St. Catharines, Ontario.
684-6506

„

3rd Floor Sault Star
Bldg., Room 305,
369 Queen Street, E.
Sault Ste. Marie, Ontario.
254-1477

2800 Eglinton Avenue E.
Elaneftaza
Scarborough, Ontario.
266-7727

Room 402, IBM Bldg.
10808 — 99 Avenue
Edmonton 14, Alberti.
424-0251

Newtonbrook Shopping
Plaza,
5851 Yonge Street
Willowdale, Ontario.
221-3437

203 Professionil Bldg,
740 —4th AvenueS.
Lethbridge, Alberta
327-2155

441 University Avenue W.
Windsor, Ontario.

Federal Building
549 Columbia Street
New Westminster, B.C,
524-7211

Room 235
Federal Public Bide..
Princess Avenue st
Ilth Street, Brandon
Manitoba.
727-0471

MacDonald Bldg.

Room 329, Federal Bldg
19 Lisgar Streets.

273 Second Avenue

Box 750, Station V
Toronto 7, Ontario

Manitoba.

fourth Floor
Federal Bldg.
1975 Scarth Street

Room SOS

Main Floor
Old Federal Bldg.
301 Main Street
Penticton, B.C.
492-0722

Royal Bank Buildinf
550 Victoria Street
Prince George, B.C.
563-7601

Room 101. Sun Tower
109 West Peoder Straet
Vancouvor 3, B.C.
666-1141
Room 413

_

244-5511
P.O. Box 1071

North West Territories
383 Richmond Street

735-8431

3269 Bloor Street W.
Toronto 18, Ontario.

403-424-0251

ISSUED BY THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE,
THE HONOURABLE JOHN MUNRO, MINISTER
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® PAVERGTOJE TFVYBE
LATVIJOS PARODA
Vilniaus statybininkų kultūros rū
muose atidaryta daugiaua kaip 300
eksponatų turinti Latvijos projektavimo-konstravimo organizacijų ir įmo
nių paroda “Orgtechnika-69”, supa
žindinanti vilniečius su liaudies ūkio
gamybos organizavimo ir mechanizavimo naujovėmis. Ji surengta Lie
tuvos ir Latvijos mokslinio-techni
nio pasikeitimo patirtim rėmuose.
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos liau
dies ūkio laimėjimų parodos direk
torius A. Sakalis ir iš Rygos atvy
kęs V. Aleksejevas, Latvijos minist erių tarybos mokslo ir technikos
skyriaus vedėjas.
VIEŠĖJO DANIJOJE
Vilniškės kompartijos centrinio
komiteto I sekr. A. Sniečkus vado
vavo Sovietų Sąjungos komunistų de
legacijai, kuri iš Maskvos buvo nu
siųsta į Daniją atžymėti danų kom
partijos penkiasdešimtmečio. Kiek
galima spręsti iš trumpo pranešimo
“Gimtajame Krašte”, delegacijos va
dovas ir nariai susitiko tik su danų
kompartijos veikėjais keliuose Da
nijos ‘miestuose. Ryšiai su Danijos
vyriausybe, atrodo, nebuvo užmegz-

VĖLINĖS DZŪKIJOJE
Alfonso Andriuškevičiaus praneši
mu “Literatūros ir Meno” lapkričio
15 d. laidoje, Vilniaus kraštotyrinin
kų ramuva, puoselėdama senovinius
lietuvių liaudies papročius, surengė
Vėlinių šventę. Ji buvo pradėta Pir
čiupio kapinaitėse, kur yra palaido
ti sudegintų kaimo gyventojų palai
kai. Žodį tarus Stasiui Venskevičiui,
skambėjo liaudies daina “žalia gire
lė, žalia liepelė”, Stefos Nosevičiūtės atlikta motinos rauda, poeto Mar
celijaus Martinaičio skaitomas eilė
raštis. žuvusiųjų kapus ramuviečiai
papuošė gėlėmis ir uždegtomis žva
kutėmis. Šventė buvo tęsiama prie
Senųjų Macelių pilkapių, apkaišytų
degančiomis žvakėmis. Vakaro daly
viai buvo supažindinti su senovinė
mis mirusiųjų gerbimo tradicijomis,
Vėlinių simboliniu ryšiu tarp praei
ties ir dabarties, šventė, kurioje da
lyvavo ir vietiniai gyventojai, užde
gę žvakutes ant mirusiųjų artimųjų
kapų greta esančiose Senųjų Mace
lių kapinaitėse, baigėsi bendra vaka
riene prie liepsnojančio laužo. Se
noviniu papročiu vėlėms pavaišinti
buvo paruoštas atskiras staliukas su
duona, sviestu ir sūriu.
“RYGOS RUDUO”
Rygoje surengtą tarptautinį pra
moginių šokių konkursą “Rygos ru
duo” laimėjo kauniečiai gydytojai
Jūratė ir Česlovas Norvaišos, išsiko
voję pirmąsias vietas standartinių ir
P. Amerikos šokių grupėse. Jų pa
grindiniais varžovais P. Amerikos
šokiuose buvo kita kauniečių pora
— Dalia ir Vidas Kamaičiai, laimė
ję II vietą.

STEREOFONINE MUZIKA
Stereo plokštelės ir magnetofono
Įrašai mums jau yra tapę kasdieny
bės dalimi. Beveik visi muzikos mė
gėjai šiandien turi stereo patefonus
ar magnetofonus. Džiugu, kad stereo
foniniai įrenginiai ir įrašai pagaliau
pasiekė ir Lietuvos senąją sostinę
Vilnių. “Komjaunimo Tiesa” skyriu
je “Kultūros gyvenimo paletė” rašo:
“Respublikinėje bibliotekoje Įvyko
stereofoninės muzikos įrašų koncer
tas. Programoje — Dž. Pučinio opera
“Bohema”, kurią atliko Romos operos
teatro orkestras ir choras.”

NUBAUDĖ MUŠEIKAS
Klaipėdos liaudies teismas nubau
dė tris mušeikas: Jonas Vasilevičius

Klaipėdos “Syrians” įmonė šiemet
eksportavo į R. Vokietiją 6 milijo
nus baterijų kišeniniams žibintuvė
liams. Pirmą kartą šiemet baterijų
siuntos iš Klaipėdos iškeliavo į Suo
miją, Bulgariją ir Tanzaniją.

KAS KLASTOJA?

J. A. Valstybės

1

Kanados sostinės Otavos lietuvių tautinių šokių grupė "Žilvitis" dalyvavo spalio 18—19 d. tautinių
grupių šokių ir dainų festivalyje Port Hawkesbury, Naujojoj Škotijoj. Nuotraukoje — "Žilvitis" Ota
vos aerodrome; iš kairės į dešinę: S. Balsevičienė — aloaėja Kelionėje, Joana Paulionytė — šokių va
dovė, Teresė Ramūnaitė, Milda Danytė, Ligija Tročnickaitė, Petras Budvietas, Dalia Priščepionkaitė ir Irena Danytė

“Komjaunimo Tiesa” 223 nr. skai
tytojus informuoja apie baltiečių is
torikų posėdžius lapkričio 13-14 d.
d. Vilniuje: “šiandien pasibaigė dvi
PAMINĖTA KARIUOMENES
dienas trukusi Pabaltijo istorikų
ŠVENTE. Lapkričio 8 d. Šv. Kazimie
makslinė sesija, skirta šiuolaikinei
ro par. salėje kuklų, bet nuotaikin
KL MOTERŲ DR-JOS Hamiltono ronte. V. Kolyčius iš Toronto kalbė gą minėjimą atidarė KLB Winniburžuazinei istoriografijai tarybinio
Pabaltijo istorijos klausimais aptar skyriaus metinė šventė įvyks gruo jo labai įdomia tema “Tiltai ir sie pego apyl. valdybos sekretorius K.
ti. Sesijoje pranešimus padarė žy džio 7 d. Mišios dr-jos intencija — nos”. Sakė, kad tiltai jungia žmones, Strikaitis, pavaduodamas susirgusį
miausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 11 v. r. Po pamaldų parapijos salė o sienos skiria. Tiltas tarp dviejų pirm. agr. J. Malinauską. Sugiedojus
istorikai, TSRS Mokslų akademijos je pietūs ir misijonieriaus žodis. Vi žmonių yra draugystė, kuri suartina Tautos himną, programai vadovauti
Istorijos instituto bendradarbiai. Sa sos narės ir prijaučiančios kviečia su kitais. Tiltą norėdamas pastatyti, buvo pakviestas V. Januška. Pagrin
vo naujausiais darbais mokslininkai mos dalyvauti pamaldose ir pietuo žmogus turi atsiverti ir priimti ki dinis kalbėtojas Lietuvos kūrėjas-saValdyba tus. Pokalbį V. Kolyčius užbaigė ma vanoris P. Liaukevičius gražiai api
demaskavo buržuazinės nacionalisti se.
žu eksperimentu. Visi moksleiviai būdino nepriklausomybės kovų ei
nės istoriografijos bandymus falsiKATALIKIŲ MOTERŲ skyriaus
fiksuoti faktus, parodė, kaip iš tikrų naujo sezono veikla pradėta 1969 m. buvo suskirstyti į tris būrelius ir ten gą, jungdamas su įvairiais savo per
jų vystėsi įvykiai reikšmingais vi spalio 11 d. Buvo užprašytos Mišios atvirai turėjo pasisakyti ką kas gal gyvenimais kautynėse. Irena Marosoms trims respublikoms 1940 me už gyvas bei mirusias dr-jos nares. voja apie kitą. Taip pat V. Koly zaitė gražia tartimi padeklamavo ei
tais, atskleidė pokario laikotarpio Mišias atnašavo dvasios vadas mons. čius pagrojo iš magnetofono juos lėraštį “Neužmiršk” — P. Vaičiūno.
klasių kovos prigimtį ir pobūdį.” Pla dr. J. Tadarauskas ir pamoksle iš tos dainą apie “Tear Down the Emilija Sarauskienė, kuri neseniai
tesnių duomenų apie šią “mokslinę” ryškino dr-jos kilnius tikslus. Po Walls” (Collins). Dainos mintis bu yra atvykusi iš okup. Lietuvos, pa
sesiją pateikia “’liesos” 267 nr. pa pamaldų įvyko parapijos salėje už vo ta, kad visi žmonės gyventų drau deklamavo: “Tėvynė”, “Ant sūnaus
skelbtas pasikalbėjimas su didžiuo kandžiai. Išklausyta centro valdybos giškai ir mylėtų savo artimą, jeigu kapo ir “Vėlinių naktis”. Br. Bujoju Lietuvos istorijos falsifikatorium pirm. dr. O. Gustainienės paskaita. nebūtų sienų. J. Pleinys dar tarė žo kienė prašė eilėraščių autoriaus pa
dį, prašydamas, kad daugiau moks vardžių, tačiau vieni liko priskirti
prof. J. Žiugžda. Jo teigimu, sesijo
Narė
leivių dalyvautų susirinkimuose, skai
je padaryti pranešimai išryškino, kad
MONTREALIO “GINTARAS” su tytų žurnalą “Ateitį” ir nepamirštų pačiai deklamuotojai, o kiti taip ir
1918 m. Vasario 16 aktas Lietuvai
tiko atlikti meninę programą mūsų už ją atsilyginti. Susirinkimą baigė nepaaiškėjo — gal ir visi jos? L
jokio valstybingumo nesuteikė. Pir
Marozaitė dar paskambino pianinu
nepriklausomybės šventės minėjime me malda.
Saulius Balsys
mąja valstybingumo pakopa, pasak
dainą ir muzikos. Vincas Januška
vasario 15 d.
“istoriko” prof. J. Žiugždos, laikyti- .
trumpai
papasakojo apie sukilimus
PADĖKA
NAUJŲJŲ METŲ tradicinį suti
nas 1918 m. gruodžio 16 d. V. Micke
Lietuvoje. Vyrų kvartetas,, palydint
Išbuvusi ligoninėje ilgesnį laiką
vičiaus-Kapsuko paskelbtas manifes kimą ir šiemet rengia KLB Hamilto
pianinu Danguolei Januškaitei, pa
tas. Toliau prof. J. Žiugžda teigia: no apyl. valdyba. Hamiltoniečiai ir prieš ir po operacijos, o dabar sveik- dainavo: “Karo žygio daina” — K.
“Vakaruose ligi šiol tvirtinama, kad apylinkės lietuviai kviečiami 1970 m. dama namuose susilaukiau daug lan Strolios, “Sutems tamsi naktužėlė”—
hitlerinė okupacija Lietuvai niekad sutikti bendrai Jaunimo Centro salė kytojų, kuriems norėčiau nuoširdžiai Kl. Griaudzės ir “Vilija” — A. Mic
negrėsusi. Tačiau šie istorikai tyli je. Artimiausiu metu bus pradėtas ' padėkoti už lankymą ir dovanas li kevičius. V. Januška priminė: ne
gos metu. Ypač dėkoju gydytojams priklausomybės kovų metu buvo nu
apie tai, kad Lietuvos fašistinės val bilietų platinimas.
“GYVATARAS” puikiai pasirodė už gydymą ir priežiūrą ligoninėje: girsta, jog VII pėst. pulkas kauty
džios agentai jau buvo sudarę su
prieškalėdiniame
įvairių tautybių dr. O. Valaitienei, dr. I. Seime ir dr. nėse sunaikintas, o vėliau pamatė j|
hitlerininkais Lietuvos atidavimo Į
protektoratą Vokietijai nuostatus, festivalyje. Vietos dienraštis sekan- G. Lane. Nuoširdus ačiū mons. dr. grįžtant su daina “Vilija”. Dėlto jis
ir tai, kad 1939 m. rugsėjo 25 d. Hit čios dienos numeryje įsidėjo didelę J. Tadarauskui už lankymą prieš ir dar ir šiandien tą melodiją prisimi
K. B. po operacijos, dukterims ir žentams nęs perdavė kvartetui padainuoti. K.
lerio buvo įsakyta užimti Lietuvą, gyvatariečių nuotrauką.
— Genutei, Danutei J. Nijolei ir Ri
net jeigu reikėtų pavartoti jėgą. Tik
SPORTO KLUBO “KOVAS” jau
Strikaitis padeklamavo “O Vilniaus,
Raudonosios Armijos buvimas sulai nesnių mergaičių krepšinio koman čardui, Gražinai ir Rimui; seserims nepamiršk lietuvi” — Maironio. V.
kė agresorių. Tokių pavyzdžių, įro da, dalyvaudama lygos turnyre, lap ir broliams bei jų šeimoms, O. Ka Januška perskaitė buvusių Lietuvos
dančių, kaip begėdiškai klastojami kričio 26 d. žaidė su Huntington minskienei ir Raimundai, P. J. Dovi- karių sąrašą, kurių beveik visi da
faktai arba ir visai jų nepaisoma, šio Park komanda. Gerų trenerių dėka daičiams, B. E. Gudinskams, J. Gu- lyvavo minėjime. Tik per klaidą bu
je sesijoje pateikta labai daug ;.. ” “Kovo” mergaitės laimėjo 16:13. Žai dinskui, P. L. Gudinskams, K. E. vo praleista Petro Kumpausko pa
Prof. J. Žiugžda nieko nenori gir dė: Paškevičiūtė 5, Grajauskaitė 4, M. ir A. Gudinskams. Ačiū visiems vardė, kuris kuriantis Lietuvai tar
dėti apie Molotovo ir Ribbentropo Lukošiūtė 3, Žilvitytė 3, Stukaitė 1, pažįstamiems už nuoširdų lankymą, navo pasienio pulke Žemaitijoje; to
A Katalikių Moterų Draugijos vardu
pasirašytus slaptus protokolus. 1939 čerškutė ir Bikinaitė. Z. R.
limesne apsaugos tarnybą perdavė
m. rugpjūčio 23 d. protokolu Mask
KALĖDŲ FESTIVALIS. Miesto lankiusioms — p. Pilipavičienei ir p. policijai. Baigiamąjį žodį tarė Kana
va Lietuvą atidavė Vokietijai, o rug veikėjai surengė “Christmas Festi Kybartienei; P. S. Basčiams, B. Bal dos Lietuvių Fondo atstovas P. Liau
sėjo 28 d. protokolu buvo padaryta val” 1969. XI. 15. — 1969. XL 23. sienei, J. Budnikienei, A. Enskaičiui, kevičius. Jis pažymėjo, kad šio fon
pataisa — už Raudonosios Armijos Sekmadienį, lapkričio 23 d., 2.30 v. E. Enskaitienei, A. Giriūnui, V. Kai do reikalas, yra visų lietuvių reikalas,
paslaugas naciams kare prieš Len p. p. įvyko grandiozinis etninių gru riui, J. O. Kirvaičiams, Macijauskie ir siūlė jį visomis išgalėmis remti.
kiją Berlynas Lietuvą perleido pių koncertas Scott Park mokyklo nei, J. E. Mažulaičiams, K. Meškaus Po jo kalbos K. Strikaitis įteikė šim
Maskvai. Taigi, dėl Lietuvos derėjo je. Tame koncerte pasirodė ir Ha kienei, J. Paukščiui, B. Perkauskie- tinę, tapdamas šio fondo nariu. Gar
si ir ja dalinosi Hitleris su Stalinu. miltono lietuvių tautinių šokių grupė nei, M. Pusdešrienei, A. Ruzgiui, E. bė P. Lįaukevičiui, senesniųjų atei
Vakaruose šis gėdingas suokalbis jau “Gyvataras” (vyresnieji) su Audė Steiblienei, A. Sukaičiui. E. Tribi- vių atstovui, kuris giliai sielojasi
seniai yra atskleistas, o Maskva savo jėle, Gyvataru ir čigonėliu. Gaila, nevičienei, M. Trumpickienei.
Lietuvos laisvinimu ir kovoja už lie
B. Latauskienė
“istorikams” vis dar seka pasakai kad lietuviai nedalyvavo visuose fes
tuvybės išlaikymą. Programoje taip
tes. Prof. J. Žiugžda turėtų pasiraus tivalio darbuose ir nesusiorganizavo
pat dalyvavo aklas ir kurčias akor
PADĖKA
ti Kremliaus archyvuose. Tada pa karalaite išrinkti. Gal kitą kartą su
deonistas svetimtautis Clarence AsNuoširdžią padėką reiškiu savo
aiškėtų, kas iš tikrųjų klastoja fak judės. Būtų gera, kad lietuviai to
ham, kuris buvo atvykęs iš Portage
tus ir kas jų nepaiso.
V. Kst. kiuose festivaliuose aktyviau daly geriems bičiuliams, surengusiems la Prairie su savo mokytoju Zigmu
įkurtuves ir mano gimtadienio pro
vautų. žiūrovas
Brazausku.
Jie, be savo sceninės
ga staigmeną - pobūvį: M. VuikieM O K S L EIVIŲ ATEITININKŲ
programos, visą vakarą linksmino da
nei, J. P. Cypams, A. F. Cyžams, J.
lyvius. Iš parengimo gautas pelnas
VEIKLA. Lapkričio 2 d. įvyko su
Windsoriečiai jų pasiges. Linkime sirinkimas. Kun. J. Gaudzė paskai A. Burinskams, J. O. Kaniavoms ir $71.13 įgaliotinio persiųstas Kana
jiems sėkmės.
Korespondentė tė iš Sv. Rašto. Iš pranešimų sužino kitiems. Taipgi dėkoju visiems, ku dos Lietuvių Fondui. K. Str.
rie pasistengė surasti ir atlankyti
jom, kad bus religinis savaitgalis
PADĖKA
mane: J. A. Vilnišk'aičiams, K. A.
gruodžio mėn. — vadovaus kun. J.
Dėkingi esame Visagaliui, kad su Gaudzė; bus žiemos kursai Dainavo Blažaičiams, O. Laugalienęi, D. Juš
SUSIRINKIMAS. KLB Oakvillės
teikė mums tokią didelę malonę gy je; ekskursija ir linksmavakaris — kevičienei, J. N. Brazams iš Toronto.
venti drauge 45 metus. Ta proga su sausio mėn. K. Šeštokas paaiškino
Malonų Jūsų prisiminimą giliai ir apylinkės lietuvių metinis susi
rinkimas — gruodžio 14 d., 4 v. p.
ruoštose vaišėse, kurių mes nesiti apie laikraštėlį, kuris išeis gruodžio įvertinu, juo labiau likusi vieniša.
p., p. p. Krivickų namuose, 113 Mc
kėjome, pergyvenome nepaprastą pradžioje. Lapkričio 29-30 d.d. moks
Jums dėkinga —
Craney, prie 6-tos linijos Oakville,
džiaugsmą. Brangūs svečiai iš To leiviai dalyvavo studijų dienose ToA. Bugailiškienė Ont. Tel. 844-3870. Tuo laiku reika
ronto, Hamiltono, Chatham, Tilbury,
lingam narių skaičiui nesusirinkus,
Rodney, Detroito ir Windsoro! Už
už valandos, t y. 5 v. v., toje pačio
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
Jūsų nuoširdžius sveikinimus, linkė
je vietoje šaukiamas antras susirinjimus ir tokias gražias dovanas dė
. kimas, kuris bus teisėtas betkuriam
kojame iš visos širdies. Jūsų nuošir
narių skaičiui esant. Visus tautiečius
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
dumas ir drauge su Jumis praleistas
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti!
laikas liks mūsų širdyse neužmiršta
Mokame už;
Darbo valandos:
<
Apylinkės valdyba
mas. Dėkojame dukrelei Aldonai,
9.30 — 5 v. p.p. depozitus
pirmadieniais
......... ............ 5%
žentui Vincentui čerškams, sūnui '
antradieniais
9.30 — 5 v. p.p. šėms
.
.5,5%
9.30
— 5 v. p.p. už vienų metų terminuotus
trečiadieniais
Vytautui ir jų talkininkėms už taip "
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
gra^ą ir įspūdingai suruoštą mums
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. indėlius _________________ 8%
staigmeną. Ačiū, ačiū visiems!
Duodame:
EUGENIJUS KRONAS
šeštadieniais 9.00—1 v. p.p.
Jūsų —
liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta-1 asmenines paskolas iš ........ 10%
Pranė ir Petras Kraniauskai
dieniais “Talka” uždaryta._______ nekiln. turto paskolas iš ... 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
Royal Bank Building,
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas, Kapi
kitiems. Diplomus įteikė Tumo-Vaiž
talas — virš $1,600,000.00.
suite 614,
ganto šeštadieninės mokyklos moki
nės. Eilėraščius kariškomis temomis
tei. 522-8781
deklamavo M. Stepšytė ir R. KusinsHomilton, Ontario
kytė. Vyrų choras, vadovaujamas
Alekso Kusinskio, puikiai padainavo
4 kariškas daineles. Minėjime daly
vavo miesto burmistras su ponia J.
SALES & SERVICE
DR. DANUTA TURKOVSKA
Fabbro ir iš Sault Ste. Mary lietuvių
kolonijos V. Staškūnas, V. Svarlienė,
168 Locke St. S., Hamilton, Ont
J. Okmanas ir O. Okmanienė. Apy
TeL 545-8038,
linkės valdyba dėkoja darbtf ir pa
Tel. 522*5028
tarimais prisidėjusiems tautiečiams
Hamilton, Ont.
minėjimą rengiant: A. PranskunieATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
nei S Poderienei, A. RukŠiui, P.
Bendradarbė mano praktikoj
Mataičiui. J. Bataičiui ir J. Staškui.
Savanoriui-kūrėjui St. Liaudinskui
nuo gruodžio 1 d.
ZENITH BENDROVĖMS
apyl. valdyba įteikė raudoną rožę
Savininkas Algis (AL) Pilypaitis
(sav. kūrėjas Vincas Barvydas ne
Angelinas Gailins, M.D.
atvyko) J. Kručas
s.'

g HAMILTON

Winnipeg, Manitoba

WINDSOR, ONT.
DAIL. A. TAMOŠAIČIO paskaita
apie M. K. Čiurlionį ir paveikslų pa
roda lapkričio 24 d. Windsoro pa
rapijos salėje sutraukė gražų būrį
windsorieciu ir svečių iš Detroito.
Dailininką pristatė ir padėkojo už
puikią paskaitą vietinės Bendruo
menės pirm. dr. č. Kuras. Paveiks
lų nupirko R. M. Dumčiai, p. Kiziai,
Giedriūnai, Pakauskai, Simanavičienė, Kūrai, V. Barisat ir kt. Vieną
paveikslą dail. A. Tamošaitis pado
vanojo kun. D. Lengvinui. A. A
Tamošaičius Windsore globojo p. Ki
ziai ir suruošė jiems gražų priėmi
mą savo namuose.
KALĖDŲ EGLUTE įvyks gruo
džio 14, sekmadienį, 4 v. p. p. para
pijos salėje. Programą atliks šešta
dieninė mokykla. Visi kviečiami at
silankyti.
P. PUNDZIUS pardavė drabužių
valyklą “Lido Cleaners” ir rengiasi
su šeima išsikelti į Kaliforniją.

OAKVILLE, ONT.

KOOPERATYVAS "TALKA”

SUDBURY, ONT
LIETUVOS KARIUOMENĖS 51
metų atkūrimo paminėjimas pavyko
labai gerai. Minėjimą atidarė KLB
Sudburio apyl. pirm. I. Ragauskas,
pakviesdamas dalyvius sugiedoti
Tautos himną ir tylos minute pagerb
ti savanorius-kūrėjus, karius, parti
zanus, savo jaunas gyvybės padėju
sius ant tėvynės aukuro. Turiningą
paskaitą skaitė buvęs aviacijos kapi
tonas Juozas Vaičeliūnas apie ka
riuomenės įsikūrimą, jos žygius ir
pareigas. Buvo įteikti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės švietimo tarybos
diplomai nusipelniusiems šeštadieni
nės Tumo-Vaižganto mokyklos mo
kytojams: mokyklos įsteigėjui kan.
A. Sabui, dirbusiam 21 metus, da
bartinei mokyklos vedėjai Marijai
Venskevičienei, dirbusiai 11 metų ir
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gavo 5 metus kalėjimo, Jonas Kuš
kis — 4, Eugenijus Varanauskas —
3. Apie jų “žygdarbius” rašoma
“Tiesos” 269 nr.: “Prasidėjo mušty
nėmis Klaipėdos—Girulių paplentė
je: neblaivūs J. Kuškis, J. Vasilevi
čius ir E. Varanauskas užpuolė kelis moksleivius. Šito chuliganams ne
užteko. Vidurnaktį, atsibasčiusi į
Melnragę, trijulė prie autobusų sto
ties užpuolė dar du piliečius ir pi
lietę. Bemušdami chuliganai vie
nam nuo rankos nuplėšė laikrodį,
įsisiautę žaliukai pargriuvusią mo
teriškę išrengė, pagrobė jos laikro
dį. Vienam užpultųjų buvo padary
tas lengvas kūno sužalojimas, kitam
— apysunkis...”

“SYRIAUS” BATERIJOS

•

IflIlPUT
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RADIO &
TELEVISION

VYSK. V. BRIZGYS su kan. V.
Zakarausku ir kun. J. Juozevičium
lapkričio 16 d. Svč. M. Marijos para
pijos bažnyčioje Čikagoje atlaikė
koncelebracines Mišias už buvusį
Lietuvos prez. a.a. Aleksandrą Stul
ginskį. Vyskupo pamokslas buvo
skirtas šviesiam velionies atmini
mui.
MYKOLO SLEŽEVIČIAUS, buvu
sio Lietuvos ministerio pirmininko,
seimų atstovo ir laisvės kovotojo,
trisdešimtąsias mirties metines Čika
gos lietuviai atžymėjo kun. J. Kubi
liaus, SJ, lapkričio 16 d. atlaikytomis
Mišiomis, akademija Jaunimo Cent
re. Tarus žodį rengėjų komiteto var
du L. Šmulkščiui, kalbėjo Lietuvos
gen. konsulas dr. P. Daužvardis; pa
skaitas skaitė: savanoris-kūrėjas pik.
inž. A. Novickis — “Mykolas Sleže
vičius Lietuvos lemiamos kovos me
tu”, advokatas dr. G. Gedvilą — “My
kolas Sleževičius demokratijos per
spektyvoms gęstant”. Koncertinę
programos dalį atliko instrumenta
listų trijulė — smuikininkas P. Matinkas, violončelistas P. Armonas ir
pianistas M. Motiekaitis, pagroję
Mendelssohn — Bartholdy, Brahmso
ir Schuberto kamerinių kūrinių.
AMERIKOS BALSAS, pastaruoju
metu transliavęs dvi Lietuvai skirtas
pusvalandžio radijo laidas, kurios
ten buvo girdimos 6.30 v.p.p. ir 8
v.v., nuo š.m. lapkričio 2 d. trans
liacijų laiką paliko tą patį, bet pu
siau sumažino jų turinį. Dabar jan
perduodama tik viena žinių laida
6.30 v.p.p. Lietuvos laiku, nes 8 v.v.
tą pačią laidą be jokių pakeitimų
pertransliuoja Miuncheno ir Tanžiro siųstuvai, pasinaudodami 6.30 v.
p.p. laidos magnetofoniniu įrašu. Tai
gi, transliacijoms palikta lig šiol tu
rėta ištisa valanda, bet jų turinys
sumažintas pusvalandžiu. JAV lietu
viai turėtų siųsti protesto raštus kon
greso atstovams ir senatoriams arba
tiesiog kreiptis į Voice of Amerika,
US Information Agency, 1776 Penn
sylvania Ave. N. W., Washington,
D. C.
LIETUVIŲ RADIJO FORUMO Či
kagoje iniciatoriai ir vadovai Marija
ir inž. Antanas Rudžiai lapkričio
22 d. laidoje transliavo pasikalbėji-

Niagaros pusiasalis
SKAUTŲ ORGANIZACIJOS 51
metų sukakties proga įvyko iškilmin
ga sueiga, kurios metu trejus metus
vadovavęs pusiasalio jaunimui B. Si
monaitis savo pareigas perdavė P.
Balsui, irgi gymiam skautų veiklos
veteranui. *B. Simonaitis atsisveiki
nimo kalboje apgailestavo žymiai su
mažėjusias skautų eiles. Siūlė veik
los nesusipratimams išvengti būtinai
skirti asmeninius dalykus nuo visuo
meninių. Rėmėjų vardu kalbėjęs S.
Šetkus siūlė auklėti jaunimą išlai
kyti žodį, juo labiau įžodį, duotą vi
suomenės ir vėliavos akivaizdoje.
KARIUOMENES ŠVENTE ir šie
met praėjo labai gražiai. Meninę
programą atliko Ročesterio lietuviai.
Visus ypač sužavėjo choras bei jo
būdas dainai gražiai aptarti parink
tais, poetiškais žodžiais, kurių tikra
meisterė pasirodo esanti p. Žmuidzinienė iš Ročesterio. Gausus būrys
mielų ročesteriečių ir šokių vakarui
teikė pakilią nuotaiką.

St Catharines, Ont.
VISUOTINIS KLB APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS paliko buvusią vaidybą pareigose dar ir ateinantiems
metams. Vienas valdybos narys su
sirinkime nedalyvavo, todėl jo vie
ton išrinktas Juozas šarapnickas.
Dabar jau žinoma, kad jis jau yra ir
apylinkės valdybos pirmininkas. A.
Setikas pasiliko vicepirmininko pa
reigose. Susirinkimas buvo gyvas ir
įdomus. Keli tautiečiai pageidavo iš
siaiškinti kilusius nesutarimus, tačiau
nutarta jų neliesti. Šis susirinkimo
nutarimas minėtiems tautiečiams pa
sirodė nepriimtinas, ir jie išėjo iš
salės nelaukę valdybos rinkimų.
Dalyvis

Thunder Bay, Ont.
KALĖDINIS FESTIVALIS. Fort
William, Port Arthur dabar jau bus
KLB Thunder Bay apylinkė. Skubiai
ruošiamės kalėdiniam pokyliui tau
tybių festivalyje. Turėsime du sta
lus po 14 žmonių ir per dvi dienas
— šeštadienį 8 v.v., sekmadienį 2 v.
p.p. Tai didelis darbas, bet žmonės
labai mėgsta. Paprastai nepatariama
sėstis orie savo tautybės stalo, nes
mūsų kiekvienos tautybės tikslas pa
rodyti savo papročius kitiems. Mūsų
tautiečiai kviečiami sėstis prie kitų
tautybių stalų.
ELZBIETOS
KRIŠČICNIENĖS
motina staigiai mirė Vokietijoj. E.
Krikščiūnienė buvo nuvykusi į laidotuves ir grjžo pneš kelias dienas.
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą
E. Krikščiūnienei, p. Krikščiūnui ir
visai jų šeimai. E. J.

LONDON, ONT.
TRADICINES KOČIOS visiems pa

mą su lietuvių spaudos atstovais, pa
liesdami susitikimą su Sovietų Są
jungos delegacijos pirm. Justu Paleekiu tarptautinėje parlamentarų kon
ferencijoje New Delhi, Indijoje. Či
kagos “Naujienų” pranešimu, J. Pa
leckis stengęsis vaidinti ištikimą lie
tuvį, rodęs Indijon atvežtas Lietuvos
Dailininkų Sąjungos pirm. J. Kuzminskio grafikos darbų knygas. Klau
sinėjamas apie kaikuriuos okupacijos
faktus, dažnai atsikirsdavęs, kad neviską galima pasakoti. M. A. Ru
džiams jis bandęs girti dabartinę
būklę ir juodomis spalvomis piešti
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą.
J. Paleckis netgi kvietęs M. A. Ru
džius apsilankyti Lietuvoje ir pata
ręs prieš kelionę jam parašyti laišką
į Maskvą. Pokalbyje dalyvavo ir p.
Paleckienė. Į klausimą, iš kur dai
nininkai ir rašytojai gauna pinigų
kelionėms užsienyje, ji atsakiusi, jog
kelionės išlaidas jiems apmoka val
džia. “Naujienos” rašo: “Pasakodami
savo įspūdžius apie Paleckį, Rudžiai
pabrėžė, kad Paleckis jiems sudaręs
kieto, žiauraus ir sukto politiko įspū
dį. Jis norėtų jausti, kad lietuviai vi
same pasaulyje jį gerbia ir myli, ta
čiau jis kartu jaučiąs, kad didelė lie
tuvių tautos dalis svetur ir namuose
jį laiko išdaviku, kvislingu, parsida
vėliu Maskvai. Paleckis bijąs įeiti
istorijon kaip toks. Rudžių manymu,
Paleckis esąs svarbiausias Maskvos
patarėjas Lietuvos pavergimo pro
blemose. Jis išsilaikė prie Stalino,
prie Chruščiovo ir dabar laikosi prie
Brežnevo. Tas kaip tik rodo išdaviko
lankstumą ir sugebėjimą daryti kar
jerą” (“Naujienos”, lapkričio 24 d.).

Prancūzija
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
krašto tarybos posėdyje lapkričio 7
d. Paryžiuje išrinkta krašto valdyba:
pirm. kun. J. Petrošius, vicepirm. ir
sekr. skulptorius A. Mončys, ižd. P.
Klimas. Nuo š.m. lapkričio 1 <L kun.
J. Petrošius Mišias Paryžiaus lietu
viams laikys tik kiekvieno mėnesio
pirmą sekmadienį 11 v.r. 10 rue Vio
let, Paris-15. Po pamaldų bus bendri
pietūs bei LB susirinkimai aptarti
įvairaus pobūdžio klausimams. Kitais
mėnesio sekmadieniais kun. J. Pet
rošius galės aplankyti už Paryžiaus
ribų gyvenančius lietuvius ir rūpin
tis jų religiniais bei tautiniais reika
lais.
VYSK. DR. A. DEKSNYS, lydimas
kun. Kl. žalalio, lapkričio 18-19 d.d.
dalyvavo Paryžiuje Įvykusiame tarp
tautiniame Europos išeivių sielova
dos vadovų suvažiavime.
AVIACIJOS KPT. JONAS PAG
NIER, Prancūzijos LB tarybos buvu
sios pirm. Sofijos JokūbauskaitėsPagnier sūnus, žuvo manevrų metu,
susidūrus dviem naikintuvam. Atsi
sveikinimas su velioniu, dalyvaujant
kariuomenės vadovybei, įvyko lap
kričio 6 d. Nancy aviacijos bazėje.
Velionies palaikai palaidoti Pary
žiaus Montrouge kapinėse., Kpt. J.
Pagnier buvo žymus lakūnas-instruktorius, apdovanotas Prancūzijos aero
nautikos medaliu. Mokydamasis gim
nazijoje, dalyvavo Paryžiaus lietuvių
tautinių šokių grupės veikloje.
LATVIJOS
NEPRIKLAUSOMY
BĖS šventės proga Lietuvos atsto
vas Prancūzijoje prof. J. Baltrušai
tis pasveikino Latvijos atstovybės
charge d’affaires K. Berens, linkėda
mas Latvijai atgauti nepriklausomy
bę ir skatindamas tęsti bendrą kovą
už Baltijos kraštų išlaisvinimą.
LB KRAŠTO VALDYBA kviečia
Paryžiuje besilankančius tautiečius i
savo pobūvius ir susirinkimus. Ypač
laukiamas jaunimas, atvykęs studijų
tikslais Paryžiun. Kreiptis šiais ad
resais: Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenė, 26, rue de Navarin, Paris9, tel. 526.74-01; Prancūzijos Lietu
vių Katalikų Misija, 178, rue de
Belleville, Paris-20, tel. 797.33-24.
Abi šios įstaigos stengsis padėti
Prancūziją lankantiems tautiečiams.

Italija
DIPLOMATIJOS ŠEFAS S. LOZO
RAITIS pasiuntė raštą Jungtinių
Tautų visumos posėdžių naujajai pir
mininkei Angiė Brooks, priminda
mas Sovietų Sąjungos nusikaltimus
Europoje, slaptuosius Ribbentropo ir
Molotovo protokolus, sovietinę Lietu
vos okupaciją, dabartinės sovietų di
plomatijos akiplėšišką veidmainiš
kumą.

Britanija
SOVIETŲ PASIUNTINYBES Londone sąrašan yra įtrauktas n sekr.
Ričardas Vaigauskas, keletą metų
dirbės Sovietų Sąjungos atstovybė
je prie Jungtinių Tautų Niujorke.
Sovietų pasiuntinybė Londone jau
keletą metų turėjo latvi ir estą, bet
lietuvio lig šiol nebuvo.

Vokietija
*

P. PETRUŠAITIS iš Toronto ap
lankė visą eilę Europos kraštų. Jis
ypač domėjosi lietuvių institucijo
mis. Vokietijos lietuviai rūpinasi lė
šų telkimu Vasario 16 gimnazijos
bendrabučiui. Mokytojas F. Skėrys
planuoja, kaip sutvarkyti lietuvių

rapijos salėje, 1414 Dundas St E.,
ir šiemet rengiamos katalikių mote-'
rų skyriausi Tai vienas iš gražiausių
papročių, primenančių pirmųjų krikškrikščionių agapę. Norintieji daly

noje vietoje žymiuosius lietuvius,
kaip Vydūnas, E. Simonaitis ir kt

gruodžio 14 d. pas p. Daniltūnienę.
tel. 438-7894, kartu sumokant nustatytą mokestį. D. E.

monto. Tno tarttn snstripInU ypač
buvusieji Hochfeldo kolonijos tautiečiai.

S psl. • Tėviškės Žibartai

literatūros vakarai
ne

daug mūsų
irpo, neateisiankartoms
būtų
įdomu išgirsti didįjį tautos dai
nių Maironį, Šimtąjį gini tadienį
švenčiantį Vaižgantį
aižgantą. Deja, jie
yra nutilę amžinai, nors tebe
skamba Bupų dėdė ;su dėdiene,
įdainuoti
ir netgi nevykėlio K. Dolskio
Palangos jūroj skandinama mei
lė, kurią humoristai yra sąmo
ningai sumaišę su kelnėmis. To
kiose aplinkybėse tenka svei
kinti J. Karvelio Čikagoje ini
ciatyvą leisti literatūros vakarų
plokšteles, sudarant progą ra
šytojams ir poetams gyvu žo
džiu prabilti į juos gerbiančius
skaitytojus.
Antrasis vakaras
Pradėjęs S. Santvaro poezija
ir A. Gustaičio eiliuota satyra,
J. Karvelis išleido tris papildo
mas literatūros vakarų plokšte
les. Antrojo vakaro programą
atlieka poetai Ada Karvelytė,
dr. A. šešplaukis-Tyruolis, Gra
žina Tulauskaitė-Babrauskienė,
Anatolijus Kairys ir Juzė Vai
čiūnienė. Suprantama, jų visų
kūrybinis bei. interpretacinis ly
gis nėra vienodas. Didžioji
plokštelės dalis kažkodėl skiria
ma A. Karvelytei, nesugebančiai
jungti eilėraščiu posmo atskirų
eilučių ir turinčiai manierą da
ntį pauzę kiekvieno posmo ket
virtoje eilutėje prieš paskutinį
žodį. Ausis taipgi pagauna perdidelius tylos tarpus tarp eilė
raščių. Pusiau sumažinus jos ei
lėraščių skaičių, plokštelę leng
vai buvo galima papildyti dar
vienu poetu. Sunku besuvokti,
kodėl dramaturgas A. Kairys
buvo įrikiuotas į poetų gretas.
Klausytojui būtų buvę įdomiau
išgirsti jo draminių kūrinių iš
traukas. Plokštelėje visdėlto
reikėtų laikytis bendrinės kal
bos normų. A. Kairio “Jonynės”
(taip jis jas ir taria) yra aiškus
nusirengimas Joninėms. Leidė
jo skubėjimą ir neapdairumą
liudija plokštelės apvalkale įra
šytas J. Vaičiūnienės eilėraštis
"Pūgos'’, plokštelėje virtęs
'"Miegu”. Penkių skirtingo brai
žo. skirtingų balsų poetu būtų
Įdomiau klausytis, jeigu jie sa
vo eilėraščius skaitytų ne iš ei
lės, bet pakaitomis, sudarydami
bendrą įvairiaspalvį derinį. Juk
ir muzikinėse plokštelėse solis
tus stengiamasi maišyti su cho
rais. instrumentiniais ansamb
liais, siekiant ausiai malonaus
įvairumo.
Trečiasis vakaras
Žymiai brandesnė šiuo atžvil
giu yra trečiojo literatūros va
karo plokštelė, kur tarp Kazio
Bradūno ‘"Vitražo” ir Liūnės
Sutemos “Niekeno žemės” yra
Įterptas Birutės Pūkelevičiūtės
"’Velykų rytas” iš romano “As
tuoni lapai”, o Aloyzas Baronas
novele ‘"Priemiestis”, trim dr.
S. Aliūno eiliuotom satyrom ne
bando varžytis su Henriku Nagiu, skaitančiu eilėraščius “Nai
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)

LIETUVIŠKA NOVELĖ

Novelės apžvalgai teko 87
puslapiai. Mūsų novelistai laimingesni už romanistus, nes jų
apžvalgininkas Rimvydas Šilba
joris gilia literatūros mokslo
erudicija, Įsigyta Amerikos uni
versitetuose, yra tos srities spe
cialistas, pilnai kompetentingas
daryti kritinius vertinimus. Ir
pats R. šilbajorio santykis su
kūriniu' yra visai kitoks, negu
K. Keblio. Kai K. Keblys, bū
damas dogminis formalistas,
rūsčiu veidu stovi šalia kūrinio
ir mėgina teisti protogonistą,
tai R. Šilbajoris ateina atvira
širdimi, pasirengęs įsijausti į
kūrinį. Tai tikro kritiko Įgimta
dovana — tas įsijautimas į kūri
nį. Be kūrybinės intuicijos nėra
gero kritiko. Tokią intuiciją. R.
Šilbajoris turi, dėlto jo kritika—
kūrinio atskleidimas. R. Šilba
joris sugeba išgyventi kūrinį ir
atspėti autoriaus užsimojimus,
įvertinti ištesėjimus ir silpny
bes. Jis neneigia nei realybės,
nei fantazijos kūrinyje, o žiūri
talento, kuris vienokią ar kito
kią medžiagą paverčia meno kū
riniu: "Analizuodami santykį
tarp meno ir tikrovės, mes ga
lime kūrini geriau suprasti, bet
jokiu būdu neįmanoma pagal
tai jį vertinti. Realizmas arba
fantazija mene nėra patys per
save nei teigiami, nei neigiami
reiškiniai. Svarbiausią rolę čia
vaidina talentas, kūrėjo sugebė
jimas. ta vidinė ugnis, kurioje,
kaip iš rūdos, iš gyvenimo tik
rovės žaliavos išliejamas kūry
bos auksas” (243 p.V To kūry
bos aukso> R. Šilbajoris
Siibaioris rūpes
rūpės-
tingai ir įįieško lietuviškoje išeivijos novelėje.
Nagrinėjami ir aptariami šie
autoriai: P. Tarutis. M. Katiliš
kis, V. Ramonas, P. Andriušis,

prisėdimu išklausyti 30 eilėraš
čių./
Reikia ir aktorių
Literatūros vakarų plokštelės
turi ne tik archyvinę, bet ir pra
moginę paskirtį. Archyvams pa
kaktų įrašų pigiau kainuojan
čiose magnetofono juostose.
Plokštelės išlęidimas pareika
lauja didelių išlaidų, kurias lei
dėjas gali susigrąžinti tik tada,
kai jam pavyks parduoti dides
nį plokštelių skaičių. Jų'popu
liarumą, be abejonės, padidintų
profesinė mūsų geriausiųjų ak
torių interpretacija. J. Aisčio
gyvam žodžiui būtų pilnai pa
kakę plokštelės vienos pusės
su 15 autoriaus įskaitytų eilė
raščių, o kita pusė galėjo būti
skirta jo kūrinių deklamaci
joms. Gyvųjų tarpe, ačiū Die
vui, dar turime talentingąjį dai
liojo žodžio interpretatorių Hen
riką Kačinską, poezijos rečita
lius Vokietijoje ir JAV rengusį
Stasį Pilką. Šių dramos vetera
nų balsai, kaip ir rašytojų bei
poetų, nėra amžini. Juos galėtų
išsaugoti J. Karvelio sekančių
literatūrinių vakarų plokštelės,
broliška šių aktorių talka žy
miesiems poetams ir rašytojams.
Ar literatūros vakarai bus tę
siami, ar jie turės nutrūkti, pri
klauso nuo mūsų domesio šioms
plokštelėms. Jos yra maloni do
vana literatūros mėgėjams ir li
tuanistinėms mokykloms, kur
išeivijoje gimusi karta dabar
galės išgirsti gyvą mūsų kūrėju
žodi. Plokšteles galima Įsigyti
pas J. Karveli, 2501 West 71st.
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

ALDONA KAIRIENĖ

SŪNUS
Maža ranka laiko pasauli,
Kaip numylėtą žaislą, smėlėtam delne,
paliečiu lūpom ištiestą pirštą
Ir sustoja nustebusios ašaros
Lengvo šypsnio įlankoj.

Drauge mes žarstom smėlį,
Kol jis pajunta vėją už nugaros
Ir nubėga pažiūrėt,
Kiek užaugo vakar pasodintas medis.

Saldus duonos skonis burnoje.
Voratinkliuos supas ruduo.
Jie ateina abu kartu:
Ir žemės derlius ir mirtis.

Duosni rudens ranka
Baltai mergaitei kraitį krauna.
Ir gęsta vėjo užgniaužta
Ilgu dienu šventa liepsna.
Krenta lapai ant tylių galvų
Ir rankų sunertų . . .
O pabirusi sėkla —
Miega.
Nėra laiko raudot.
Tylios laidotuvių giesmės
Rudens voratinkliuos supas,
O duonos skonis saldus burnoje.

Kompoz. A. Mikulskis, 60 metų amžiaus sukakties proga su Ponia
gesina sukaktuvinio torto žvakutes Klevelande. Aplinkui — čiurlioniečiai
Nuotr. VI. Bacevičiaus

NAUJA DAILININKĖ STANKUVIENĖ
DAIL. DAGYS

Dail. Edita Stankuvienė, ro
dos, pirmą kartą išėjo į lietuviš
ką viešumą su savąja kūryba.
Paroda iškilmingai atidaryta
lapkričio 22 d. Prisikėlimo pa
rodų salėje. KLB Toronto apy
linkės valdybos pirmininkė Lai
ma švėgždaitė savo įvedamoje
ir prasmingoje kalboje pareiš
kė, kad žmogaus prigimtis yra
nerami, bet “nerimstant reikia
jausti kuria kryptimi eiti”. To
ronto burmistras parodos ati
darymo žodyje išreiškė pasigė
rėjimą, kad daugelis darbų pri
mena jo jaunystėje gyventas
vietas. Esą Kanados aptarimas
buvo: “Joje matai tik medžius,
jauti tik uodus ir girdi tik var
V. Kst. ies ...”
Dail. E. S. darbai savo ryš
kaus charakterio dar neturi, nes
tai nevisi ir subrendusieji meni
ninkai pasiekia. Jos kūryba pri
mena poimpresionistinę šiaurės
mokyklą, kurioje vyravo tamsūs
ir pilkšvi tonai. Dail. E. S. kaikuriuos savo darbus pagyvina
šiltesnėmis rudens gelsvomis
’ spalvomis. Ir šitie, ypač mažieji,
darbai yra meistriškai subrendę
ir pasigėrėtinai perduodantys
turtingos gamtos gyvenimą.
Iš didesniųjų darbų išsiskiria
“žiemos pūga” — plačios, drą
sios tapysenos, grakščiai jautrių
spalvų darbas. Čia neramus de
besuotas dangus, kaip dvynukas,
draugauja su sniegu apdengta
žeme, o pro debesis prasiskver
busi blyškios saulės šviesa gels
vais žiedeliais pražysta ant mels
vai balkšvo sniego, šio darbo
nuotrauka buvo atspausdinta š.

m. “Tž” 47 nr., bet norint juo
pasigėrėti, būtinai reikia maty
li patį originalą.
Siekdama Įvairumo savo kū
ryboje, dailininkė netingi pakla
joti po miškus, po kalnus, po pa
upius ir po laukus apie pakrypu
sias trobeles — žiemą ar vasarą.
Ji nevengia ir modelių — yra
nutapiusi nemažai gėlių puokš
čių. Mano žvilgsni traukė ypač
ugniaspalvių aguonų žiedai.
Dailininkė E. Stankuvienė
dirba ne tik aliejiniais dažais —
retkarčiais ji mėgsta susikaupti
ir prie vandeninių dažų. Iš ke
leto parodytų šios rūšies darbų
sklandžiausiai nulietos yra jos
“Alyvos”, čia neužuosi prakai
to, o tiktai tikslų pajautimą.
Paroda buvo gausi, gal net
pergausi darbais. Jų meniškoji
vertė irgi nevienodo lygio. Ma
nau, kad jautresnieji kūriniai
yra vėlyvesnieji — juk dailinin
kė daro pažangą. Kruopštesnis
darbų atrinkimas meniškąją pa
rodos vertę būtų labiau pabrė
žęs.

Atsiųsta paminėti
Leonardas Andriekus, PO DIE. VO ANTSPAUDAIS. Vytauto Didžio
jo godos. Poezija. Iliustravo Teles
foras Valius. 106 psl. minkštuose vir
šeliuose. Kaina nepažymėta. Išleido
Tėvai pranciškonai 1969 m. Niu
jorke.
Lietuvos Pajūris nr. 3(33), 1969
m. trečias ketvirtis. Leidėjas — Ka
nados Mažosios Lietuvos Bičiulių
. Draugijų centro valdyba, vyr. red. —
A. Lymantas. Adresas: 5260 10th
Ave.. Rsmt., Montreal 405, Que.,
Canada.

Sol. Zuzana Valadkaitė koncer
to metu Buenos Aires mieste,
Argentinoje. Salia jos — vals
tybinio operos teatro "Colon"
pianistas Horacio Rogner
Nuotr. Pr. Ožinsko

A-A.

Lietuviu literatūra svetur
Kritiškos pastabos apie septynių autorių darbą, vertinantį išeivijos literatūrą
A. Vaičiulaitis, A. Baranauskas,
K. Barėnas, R. Spalis, J. Jan
kus, A. Baronas, I. šeinius, J.
Savickis, A. Škėma, A. Lands
bergis, N. Mazalaitė, K. Grigaitytė, P. Jurkus, č. Grincevičius,
L. Dovydėnas, A. Tulys, I. Joerg, K. Almenas. Atskirai kal
bama apie pasaką. Čia Įtraukti
tik A. Vaičiulaitis ir J. Kaupas.
Kažkodėl apžvalgos gale nėra
nuoseklumo: po pasakų nagrinė
jimo vėl įdėti A. Tulys, K. Al
menas ir I. Joerg. Visai pasi
gendama V. Tamulaičio, B. Gra
žulio, S. Zobarsko, V. Alanto.
Kaikurių minimų autorių kūry
bos svoris ne novelėje (A. Škė
ma, A. Landsbergis, K. Grigai
tyje, P. Andriušis...). Nagri
nėjant novelę atitrauktai nuo
visos kūrybos, autorius kartais
gerokai nuskriaudžiamas (K.
Grigaitytė). Bet čia jau redak
toriaus užmojis apžvelgti atski
rais žanrais. Dėl tokio žanrinio
pasiskirstymo nukentėjo kaiku
rie išskirtiniai kūriniai: J. Jan
kaus “Naktis ant morų”, N. Mazalaitės “Miestelis, kuris buvo
mano” (abu premijuoti). K. Kėb
lini abu veikalai netiko, nes jis
nepripažįsta novelinio romano,
O. R. šilbajoriui nesiderino į no
velės sampratą (č. Grincevičiaus
bibliografijoj "Naktis ant mo
rų” priskirta prie novelių,
"Miestelis, kuris...” prie ro
manų).
R. Šilbajoris novelę analizuo
ja įdomiai: vaizdžiai, gyvai. įti
kimai, įsijausdamas į autoriaus
pastangas ir užmojus. Jaunimo
žyme laikytume kaikurių jam
svetimesnių autorių ironizavi
mą (K. Grigaitytė. N. Mazalai
tė, A. Tulys...). Tai nėra rim
to, subrendusio kritiko dorybė!
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O KULTŪMO: VEIKIOJE

Plokštelės, kuriose lietuviai rašytojai skaito savo kūrinius ’*

mai”, “Saulės laikrodis”, “Tė
viškė”, “Laterna obscura”, “Ait
varo brolio neišdaviau”, “Kryž
kelė” ir “Svajonė”. Devynių ta
lentų B. Pūkelevičiūtė atsisklei
džia ne tik kaip rašytoja, bet ir
’ * ’ panaudojusi net
kaip aktorė,
- muzi
---- jįą baigminiams
vargonų
<4T-‘
Velykų ryto“” akordams. Nuo
bodžiauti neleidžia ir A. Baro
nas, galbūt šiek tiek linkęs į
skubėjimą novelėje “Priemies
tis”. Šie du prozos intarpai įtai
goja, kad jų nereikėtų vengti
ir sekančiose literatūros vakarų
plokštelėse, nes juk proza ir
poezija yra sunkiai beatskiriami literatūros dvyniai, vienodai
brangūs lietuvio širdžiai.
Aisčio poezija
Ketvirto literatūros vakaro
plokštelė yra skirta Jonui Ais
čiui, kuris klausytojui savita in
terpretacija, graudulingu balsu
pristato net 30 rinktinių eilėraš
čių. Poezijos mėgėjai čia ras to
kius populiarius J. Aisčio eilė
raščius, kaip “Karaliaus šuo”,
“Peisažas”, “šilainė”, “Katar
sis”, ir visą eilę kitų. Negalima
būtų tvirtinti, kad J. Aistis ne
sugeba skaityti savo kūrybos, ‘
bet iki aktoriaus jam visdėlto
tolimas kelias. Talentingas ak
torius su eilėraščių skirtinga
nuotaika Įstengia surasti ir skir
tingų balso atspalvių, kai tuo
tarpu J. Aisčio skaityme visi ei
lėraščiai yra nudažyti graudu
liu, net ir tada, kai jo širdis tu
rėtų šelmiškai žaisti su upeliais
po ledu, skelbiančiais nerūpėstingą žmogaus ir gamtos pava
sarį- Ir didžiausiam J. Aisčio
gerbėjui nebus lengva vienu

»

Ne visi mūsų rašytojai tai suprato,
ir užtat, jiems apie gimtą žemę be
svajojant, nuplaukė upėmis trem
ties gyvenimo metai, nučiurleno die
nos, o sielvartas širdy taip ir liko ne
išsakytas (299 p.).

Neviskas ir geram autoriui pa
vyksta. šaipytis iš nepasiseki
mo nėra padoru.
R. Šilbajoris, daugeliui ana
lizuotų autorių parodęs atviro
palankumo, vidinės šilumos, Įsi DRAMATURGIJA
jausto supratimo, galutinėje iš
vadoje gana santūrus, bet ne TREMTYJE
pesimistas (priešingybė K. Kėb
Mūsų dramos kūrėjai pateko
lini!). Išrašome tuos gana blai
Į
švelnias
Stasio Santvara ran
vius užsklandinius žodžius:
kas. Jautrus švelniasielis lyri
Šitaip paskubomis peržvelgus iš
kas, atsargus, santūrus kritikas,
tisą eilę mūsų noveiistų... apraibsprityręs teatro žmogus, vaizdin
ta akys nuo to margumo, ir sunku
gu,
lengvu stiliumi sugebąs ra
susidaryti bendrą ir galutinį įspūdį.
šyti apie meno žmones ir jų kū
Meninis veikalų lygis, deja, ne vie
nu atveju nėra aukštybėse. To prie rinius. Kartais gal ir perdaug at
žastys ne tiek talento stoka, kiek laidus, be kietesnio žodžio.
Bet ir S. Santvaras moka pa
pačių rašytojų užsispyrimas neįsi
sakyti
tiesos žodį apie kūrinio
leisti sielon plataus pasaulio kūry
binės srovės, atsiriboti nuo juos su silpnybes, nors pasako su tinka
pančios realybės balso, pasislėpti mu respektu kūriniui ir kūrėjui.
tarp seniai jau prarasto gyvenimo Kūrėjas nėra joks nusikaltėlis,
nykstančių šešėlių. Nesakome, kad jei jam nepasisekė sukurti to
nereikia rašyti apie širdžiai, brangią bulo kūrinio, kad koks nors pa
Lietuvą. Šita tema, grynai kūrybi siskelbęs kritiku galėtų teisti,
niu požiūriu sveriant, jei ne geres pasmerkti ir suniekinti. Kaikas
nė, tai tikrai ir neblogesnė už bet ko S. Santvara kritką pavadino
kią kitą, o mūsų rašytojams vis dėl glostymu. Tegul būna ir glosty
to dvasioje net daug artimesnė. Kū mas, bet jis mažiau žalingas kū
rėjas gi ir turi rašyti apie tai, kuo rybos vertinimui, negu kūrinio
gyvena, ką myli. Bėda tačiau, kad nužudymas.
kai kurie mūsų novelistai nesuvokė,
Dramaturgijos apžvalga už
jog menas turi ir pats savo tikrovę, ima 95 puslapius ir išsamiai na
o stengėsi atkurti tik pilnutinę ka grinėja V. Krėvės "Dangaus ir
daise buvusios tikrovės iliuziją. žemės sūnus”, S. Lauciaus, J.
Šitaip darant, reikia neužmiršti, kad Griniaus, V. Alanto, J. Jankaus,
bet kokiam veikale meno buvimas, A. Gustaičio, A. Rūko, B. Zda
kūrybinis pradas yra daug svarbiau navičiaus, E. Butrimo, P. Nauuž tėviškę, už jos žmones ir dangų. miestiškio, V. Frankienės, A.
Adomo Mickevičiaus “Ponas Tadas” Škėmos, A. Kairio, V. Prosceviyra didelis kūrinys ne todėl, kad čiūtės, B. Pūkelevičiūtės, A.
tiksliai atvaizduoja kažkokio mažo Landsbergio ir K. Ostrausko
Rytų Lietuvos dvarelio gyvenimą draminę kūrybą. Kaikurie at>(kam tai begali rūpėti?), o todėl, kad tariami kūriniai spausdinti tik
jame teka galinga poezijos versmė. periodikoje, esama ir tokių, ku-

rie autorių pasiekė tik rankraš
tyje, bet buvo kur nors vaidin
ti, taigi pasirodę viešumoje. S.
Santvaras nagrinėja juos dve
jopu atžvilgiu — kaip dramini
literatūros kūrinį be sąryšio su
scena, ir galimybes esamose są
lygose kūrini parodyti scenoje.
S. Santvaras gerai žino drami
niam kūriniui statomus reikala
vimus ir pagal juos analizuoja
minėtų autorių veikalus, juos
objektyviai vertindamas, neužglostydamas trūkumų, bet dėl
jų kūrinio nesuniekindamas.
Autorius randa mūsų dramose
“Įvairią, spalvingą, * originalią
personažų galeriją” (393 p.). 6
apibendrintais žodžiais šitaip
įvertina mūsų išeivijos dramos
veikalus:
Apie trejetą mėnesių pazyvenes
lietuvių rašytojų dramine kūryba ir
tos kūrybos dvasia, pasidariau tokią
išvadą: paradoksalūs yra nuolati
niai mūsų nusiskundimai ir aimana
vimai, kad lietuvių dramaturgija yra
vargana, kad maža tėra scenos vei
kalų, kad savo nėra, kas vaidinti.
Veikiau ta pažiūra bus atsiradusi dėl
to, kad ne visus dramų rašytojus
mes norime pažinti ir pripa
žinti, kad daugiau turime nepa
sitikėjimo negu tikėjimo, šio laiko
tarpio fnūsu dramaturgijos derlius
iš tikro yra daugiau negu patenki
namas. Ir daugumas autorių taikė
si prie tų sąlygų, kuriose mūsų teat
ras gyvena... (312 p.). Nenorė
damas kartoti to, kas anksčiau apie
atskirus veikalus tarta, liudiju to
kį savo Įspūdį: lietuvių tremties dra
maturgija, sukurta 1945—1967 m.
laikotarpy, meninių laimėjimų ne
stokoja, ji neatsiliko nuo laiko dva
sios ir modernaus teatro ieškojimų,
savo kūrybine mintim Ir forma įvei
kė apstą sunkių sąlygų ir yra žymiai
svaresnė, negu karo meto, tremties
ir emigracijos aplinkybėse būtų galina laukti. Jos tematika daugumoj
atvejų yra s a v a, taigi rašytojams
neblogai pažįstama (393-94).
(Bus daugiau)
f

BALTIEČIV DRAUGUA XIV kon
certų sezoną Bostono Jordan Hall
salėje pradėjo lapkričio 7 d. latvio
Andrejs Jansons vadovaujamo Phoe
nix Woodwind pučiamųjų kvarteto
pasirodymu. Sekančiuose koncertuo
se dalyvaus: 1970 m. kovo 13 d. —
estų tenoras Heinz Riivald, balandžio
24 d. — pianistė Julija RajauskaitėSiušienė. Į draugijos planus yra
įtrauktas sumanymas rengti bend
ras baltiečių dailininkų parodas.
AUSTRALIJOS SOSTINĖS Kan
beras Marquarie Galerijoje lapkričio
1—8 d. d. buvo surengta lietuvaitės
grafikės ir tapytojos Evos Kubbos
individuali paroda. Dailininkės kū
riniai puošia Australijos valstybines
meno galerijas. Ji yra laimėjusi apie
20 premijų.
VITALIO ŽUKAUSKO humoristi
nį rečitalį lapkričio 22 d. tradicinio
rudens baliaus rėmuose Toronte su
rengė N. Pr. Marijos seselių rėmė
jai. Iš Woodhaven, N. Y., atvykęs ak
torius ir rež. V. Žukauskas torontiečius linksmino ištisą valandą penkių
dalių programa, kuri buvo pradėta
anekdotais apie vaikus ir baigta Či
kagos lietuvių operos G. Bizet “Car
men” spektaklio parodija. Opiąsias
lietuvybės išlaikymo ir mūsų jauni
mo tautinio ugdymo problemas už
griebė B. Pavabalio ir paties V. Žu
kausko humoristiniai eilėraščiai,
moksleivės laiškas savo draugei.
Miesčionišką kaikurių išeivijos tau
tiečių susmulkėjimą atskleidė šmaikš
ti improvizacija apie vyro ir žmonos
rengimąsi Padėkos šventės kalakutų
baliui, už bičiulių stalo tuštinami
stikliukai ir skelbiami tostai. V. Žu
kauskas yra turbūt vienintelis akto
rius, išeivijoje surengęs apie 300
humoristinių rečitalių.
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS Čikagoje norėtų gauti Lietuvo
je išleisto “Lietuvių archyvo” I ir II
tomus, kurių medžiaga norėtų pasi
naudoti net keletas asmenų. Galin
tieji paskolinti ar padovanoti pra
šomi siųsti šiuo adresu: Pasaulio Lie
tuvių Archyvas, 5620 So. Claremont
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA. .
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZĖJUS Čikagoje gruodžio 7
— sausio 17 d. d. rengia dailininkų
Miko J. šileikio ir Anthony J. Co
oper darbų parodą. Abu dailininkai,
tradicinio realizmo atstovai tapyboje
ir akvarelėje, šioje parodoje pagrin
dinį dėmesį skiria Čikagos vaizdams.
KOMPOZ. ALFONSO MIKULSKIO
šešiasdešimtąsias gimimo metines
Klevelando lietuviai atžymėjo lap
kričio 15 d. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje surengtu pokyliu-koncertu. Čiur
lionio Ansamblio steigėjo ir ilgame
čio vadovo įnašą į lietuvių muzikinį
gyvenimą nušvietė prof. A. Augustinavičienė. Ansamblis jau yra da
vęs apie 1.000 koncertų ir ruošiasi
švęsti savo veiklos trisdešimtmetį.
Sukaktuvininką A. Mikulskį sveikino
PLB pirm. St. Barzdukas, Klevelan
do organizacijų atstovai. Čiurlionio
ansamblio vardu jam buvo įteiktas
paveikslas, organizacijų vardu —
atstovų pasirašytas sveikinimo ad
resas. Vakaro dalyvių nuotaiką ge
riausiai išreiškė lietuviškos dainos
sparnais nuskambėjęs “Ilgiausių
metų” linkėjimas. Padėkos žodyje A.
Mikulskis pabrėžė, kad pagrindine
paskata jo darbams buvo ir bus mei
lė tėvynei Lietuvai. Koncertinę pro
gramą sukaktuvininkui pagerbti at
liko Čiurlionio Ansamblis, sol. Ir.
Grigaliūnaitė ir akompaniatorius Ry
tas Babickas, pateikę ištraukų iš
P. Mascagni “Cavalleria rustieana”,
G. Verdi “Traviatos”, “Trubadūro”.
J. Offenbach “Hoffmano pasakų”
operų, A. Mikulskio chorui harmoni
zuotą L. Arditi “Bučinį”.
DETROITIEČIŲ SUSITIKIMĄ su
poetu Vladu šlaitu Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijos salėje lapkričio 16
d. suorganizavo Detroito LB apylin
kės kultūros skyrius. Dalyvius su
svečiu iš Britanijos supažindino sky
riaus vadovas dr. Kęstutis Keblys.
VI. Šlaitas skaitė eilėraščius iš savo
ankstyvesniųjų rinkinių “žmogiškos
psalmės”, “Ant saulėgrąžos vamz
džio”, “Be gimtojo medžio”, “Širdies
paguodai”, “34 eilėraščiai” ir jo vieš
nagės proga JAV išleisto rinkinio
“Aguonų gaisras”.
LIUDO SAGIO vadovaujama šau
nioji Klevelando “Grandinėlė” ruo
šiasi gastrolėms Kolumbijoje. Pilno
sąstato “Grandinėlės” gastrolės Barranquille, Medelline ir Bogotoje nu
matomos sekančių metų birželio pa
baigoje. “Grandinėlės” pakvietimu
pasirūpino JAV viešėjęs Medellino
kapelionas kun. M. Tamošiūnas ir
lankęsis Klevelande.
VYDŪNO MONOGRAFIJĄ ruošia
Australijos lietuvis A. Krausas, su
telkęs pilną Vydūno raštų rinkinį ir
daugiau kaip 200 nuotraukų. Jis
prašo viso pasaulio . lietuvius, ypač
Vydūno bičiulius, siųsti atsimini
mus, laiškus, straipsnių apie Vydū
ną iškarpas bei kitą monografijai
tinkančią medžiagą. Padarius gautos
medžiagos atspaudus, originalai bus
grąžinami. Kreiptis šiuo adresu: A.
Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong, Vic. 3032, Australia.
JERUZALĖS HEBRAJŲ universitėtė planuojama įsteigti baltistikos
.
skyrių,
kuriame lietuvių_ kalbos kursą ir įvadą į baltų filologiją hebrajų
kalba skaitys dr. Tamara Buchienė,
praėjusiais mokslo metais kalbotyros
klausimus ir lietuvių kalbą dėsčiusi
Čikagos universitete,

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVIŠKŲ FILMŲ DEKADA
lapkričio 19-29 d. d. buvo surengta
Vengrijoje, dalyvaujant iš Vilniaus
atvykusioms Lietuvos kino studijos
režisoriams A. Araminui ir A Dausai. Vengrai turėjo progos susipa
žinti su meniniais filmais “Vienos
dienos kronika”, “Laiptai į dangų”,
“Jausmai”, “Kai aš mažas buvau”,
dokumentinėmis juostomis “Vienas
dienos bejieškant”, “Senis ir žemė”,
“Vincas Svirskis”, “Laikas eina per
miestą”, “Vėjo ir vandens fuga”.
DAIL. ARŪNAS TARABILDA,
1934 m. Kaune gimęs grafikas, po
sunkios ligos mirė lapkričio 6 d. Ve
lionis yra sukūręs iliustracijas B.
Sruogos “Dievų miškui”, V. Mozū
riūno “Jūros posmams”, A. Mikutos “Paukščių žemei”, raižinių cik
lus “1963 m. sukilėlių daina”, “Vil
niaus legendos”, apipavidalinęs et
nografinius leidinius “Zervynos”,
“Dieveniškės”. Eilę Klaipėdos dra
mas teatro spektaklių puošia jo sce
novaizdžiai. Paskutinis A- Tarabildos darbas šiame teatre buvo Jus
tino Marcinkevičiaus “Mindaugas”.
RESTAURAVUS VARGONUS pa
veikslų galerija paverstoje Vilniaus
katedroje, buvo surengtas pirmasis
koncertas, kurį pradėjo vargoninin
kas Leopoldas Digrys J. S. Bacho
ir T. Makačino kūriniais. Progra
mos dalyvių tarpe buvo Vilniaus
operos sol. Vaclovas Daunoras ir H.
Perelšteino vadovaujamas berniukų
choras “Ąžuoliukas”. Antrąją kon
certo dalį atliko Leipcigo konserva
torijos prof. Volfgangas šetelichas
(Wolfgang Schetelich?).
Ji buvo
skirta Bacho, Glazunovo, Regerio
kūriniams ir Handelio koncertui var
gonams d-moll. Svečiui talkino S.
Sondeckio diriguojamas Vilniaus
filharmonijos kamerinis orkestras.
VILNIAUS TELEVIZIJA pradėjo
seriją mėnesinių laidų “Lietuviškos
Melpomenos keliais”. Pirmoji laida
buvo skirta lietuvių profesinio dra-*
mos teatro Įkūrėjui Juozui Vaičkui,
sekančios bus skirtos aktoriui Kons
tantinui Glinskiui, rež. Antanui Sut
kui bei kitiems teatralams. Televi
zijos žiūrovus su dramos teatro pra
eitimi supažindins scenos veteranai
ir menotyrininkai.
BOTANIKAS POVILAS SNARSKIS, Vilniaus universiteto gamtos '
fakulteto profesorius, biologijos
mokslų daktaras, mirė lapkričio 17
d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Iš jo
mokslinių darbų minėtina 1910 m.
apginta doktorato disertacija “Lie
tuvos rasakilos (alchemilla) ir jų iš
plitimas”, knygos “Vadovas Lietu
vos TSR laukų piktžolėms pažinti”,
“Lietuvos TSR flora”. Vilniaus peda
goginiame institute velionis yra bu
vęs botanikos katedros vedėju, gam
tos geografijos fakulteto dekanu,
profesoriumi-konsultantu.
L. BEETHOVENO SONATŲ KON
CERTĄ Vilniaus parodų rūmuose
surengė smuikininkas A. Livontas ir
M. K. Čiurlionio konkurso laureatė
pianistė A. Juozapėnaitė. šis sona
tų vakaras priklauso L. Beethbveno
kūrinių koncertų ciklui, kuriuo Vil
niaus filharmonija atžymės kompozi
toriaus 200-tąsias gimimo metines.
VILNIAUS KRAŠTOTYRININKAI
vasarą aplankė VIII-XV š. piliakal
niais garsią Kernavę bei jos apylin
kes. Ekspedicijoje dalyvavo 120 įvai
rių specialybių ir amžiaus kraštoty
ros mėgėjų, vadovaujamų istorijos
instituto vyr. mokslinio bendradar
bio V. Miliaus, Vilniaus universiteto
aspiranto K. Ambraso, Maskvos uni
versiteto aspiranto A. Reškevičiaus.
Dalyvių tarpe buvo gausus jaunimo
būrys iš M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos, Vilniaus politechnikumo ir
XVI vidurinės mokyklos. Per savaitę
buvo užrašyta. apie 700 liaudies dai
nų, 300 sakmių, pasakų, padavimų,
200 smulkiosios tautosakos kūrinių.
Dailės atstovai nupiešė 450 audinių
raštų pavyzdžių, apie 200 namų apy
vokos daiktų bei architektūros puoš
menų. Ypatingas dėmesys buvo ski
riamas istoriniams padavimams, se
najai paprotinei teisei, senųjų tikė
jimų liekanoms. Vilniaus istorijosetnografijos muzėjui buvo gauti 65
eksponatai — namų apyvokos daik
tai, linų apdirbimo įrankiai, raštuoti
rankšluosčiai, mezginiai. Liaudies
buities muzėjui Kauno marių pa
krantėje perduoti trys memorialiniai
ornamentuoti paminklai. Sutvarkius
surinktą medžiagą, bus išleista dar
viena monografija “Kernavė”.
SENŲJŲ KUPIŠKĖNŲ etnografi
nio ansamblio pėdomis žengia Euge
nijaus Jurgausko vadovaujami Šiau
lėnų kultūros namų saviveiklininkai,
premjera pasirinkę dviejų dalių et
nografinį koncertą-vaidinimą “šalia
kelio karčiama”, kurį parašė ir reži
savo šio kolektyvo vadovas. Pakelės
karčiamą vaizduojančioje scenoje pa
grindiniai veikėjai yra jos svečiai —
pakeleiviai muzikantai, daktarai, dai
nininkai ir pasakoriai, pateikiantys
daug senovinių liaudies dainų, senų
jų šokių, žaidimų, patarlių ir mįs
lių. Etnografinio koncerto-vaidinimo
spektakliai jau buvo surengti Siaulėnuose, Grinkiškyje ir Radviliškyje.
______ VALSTYBINAS
£___________ BIBMASKVOS
UOTEKOS rankraščių skyriaus spe___________
___________________
daliame Koršų
fonde rasta kalbininko J. Jablonskio laiškų rusų moks
lininkui Fiodorai Koriui.
Koriui Tie
Jie čia
saugojami su Gerceno, Cernyševskio
bei kitų mokslininkų ir literatų
rankraščiais.
V. Kst.

Ateitininkų žinios
SPORTAS LIETUVOJE

2320 Bloor St. W
SOUTH KINGSWAY, $27.900 pra
šoma kaina. 5 kambarių vienaaugštis. Yra vieta automobiliui pastaty
ti, arti susisiekimo ir naujų krau
tuvių. Viena skola 7%%.
HIGH PARK, prašo $56.000 ir bent
$12.000 įmokėti. Atskiras mūrinis
namas, 3 atskiri butai su voniom ir
virtuvėm. Privatus įvažiavimas ir
garažas. Viena skola, švarus pajamų namas.
KIPLING—DUNDAS, $34.000 pra
šoma kaina. 6 kambarių vienaaugštis, privatus įvažiavimas. Gražiai
įrengtas rūsys, arti krautuvės ir au
tobuso.
NEW TORONTO, 9 butai po vieną
ir du miegamuosius. 10 metų se
numo pastatas. $13.680 metinių pa
jamų. Vandeniu-alyva šildomas.
Balkonai, patogus susisiekimas. Rei
kalingas didesnis įmokėjimas.
BLOORE—JANE, $38.800 prašoma
kaina, 7 kambarių mūrinis namas

Tel RO 2-8255
su privačiu įvažiavimu ir garažu.
Vandeniu-alyva šildomas, arti po
žeminio. Geras namas, geroj gat
vėj.
Į
’I
BABY POINT, $21.900 pilną kai
na. 5 švarūs kambariai, nauja vir
tuvė, gražios grindys. Įvažiavimas
ir garažas. Reikėtų bent $3.000 ar
$4.000 įmokėti. Tuojau galima už
imti.
BLOOR—ROYAL YORK, $15.000
įmokėti, prašoma kaina $43.500. 7
kambarių mūro namas, du garažai,
pilnai įrengtas rūsys. Visai arti po
žeminio traukinio. Tuojau galima
užimti.
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 7 kam
barių, atskiras mūrinis namas, pri
vatus įvažiavimas, garažas, didelis
kiemas. Viena skola. Tuojau gali
ma užimti.
Skubiai reikalingi namai
pardavimui

B. SAKALAS
Darbo telet KO. 2-8255

Namų telef. 766-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL 532-3400
KASOS VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr. 10-1.30
Treč. uždaryta
Ketv. 10-1.30 ir 430-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30 -8

MOKA:
už term, indėlius 3 metams—.... — 8%
už term, indėlius 2 metams---------7% %
už term, indėlius 1 metams_____ 6% %
už depozitus-čekių s-tas-----------5% %
už šėrus numatoma_____________ 6%

IMA:
.9%
už asmenines paskolas —
.8%%
už nekiln. turto paskolas..
Sekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS.

šešt. 9-12

Lietuvos jauniesiems boksinin
kams pavyko atsigriebti už pralai
mėjimą R. Vokietijos jaunių rinktinei. Kauno halėje antrose rungtynė
se jie jveikė vokiečius 6:5. Pirmas
rungtynes jie buvo pralaimėję 5:7.
Vilniuje įvyko sunkumų kilnojimų
varžybos, kuriose dalyvavo Vilniaus,
Minsko, Rygos ir Talino sunkiaatle
čiai. Varžybas laimėjo vilniečiai
Lietuvos bokso rinktinė dalyvavo
rungtynėse dėl teisės patekti į Sov.
Sąjungos baigmines varžybas? Lietu
vos boksininkams nepavyko — jie
laimėjo II .vietą ir į baigmines var
žybas nepateko. Lietuviai įveikė ta
džikus ir azerbaidžaniečius, tačiau
pralaimėjo kazachams.
Stalo teniso veteranas A. Saunoris,
grįžęs iš kelionės po Kanadą, daly
vavo stalo teniso rungtynėse Vilniu
je. Laimėjimai atiteko jauniesiems
stalo tenisininkams; A. Saunoris pa
sitenkino penkta vieta.

SPORTAS VISUR
Sunkumų kilnojimo varžybose šve
dai jveikė suomius 5:4. Šiose var
žybose pasiekta gražių pasekmių.
Švedas H. Betenborg išspaudė 171
kg. ir puskilogramiu pagerino jam
pačiam priklausantį pasaulio rekorddą.
Prahoje įvyko tarptautinės studen
tų tinklinio pirmenybės. Baigmėje
čekų studentai 3:2 įveikė rusus ir
laimėjo I vietą.
Europos taurės futbolo pirmeny
bės artėja prie galo ir jau paaiškė
jo visi ketvirtbaigmininkai. Paskuti
nėse rungtynėse pasaulio klubinis
meisteris A. C. Milan netikėtai pra
laimėjo olandų Rotterdam 2:0 ir iš
varžybų iškrito. Kitos komandos, pa
siekusios laimėjimus — anglų Leeds
United, italų Fiorentina, anglų Ceties, R. Vokietijos Vorwaerts ir len
kų Legija.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės, 12-13 m., antrąsias
CYO lygos pirmenybių rungtynes su
žaidė geriau, tačiau ir čia teko pra
laimėti Aušrai 10:31.- Žaidė: G. Žu
kauskaitė 4, Jurkevičiūtė, L. Žu
kauskaitė, Zubrickaitė 6, Underytė
2, Dementavičiūtė, Valiukaitė.
Nešukaičiai vėl pasižymėjo stalo
tenise. Toronte įvykusiose Ontario
pirmenybėse Violeta laimėjo mote
rų vieneto ir mišraus dvejeto varžy
bas. Jonas Nešukaitis senjorų divi-

REALTOR

Tel. 534-9286

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Priešadventinis parengimas praėjo
labai gražiai. Salė buvo pilna. Dėko
jame visiems už atsilankymą.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmė
jams p. Paršeliūnams. p. Gudeliams
ir p. Urbonams už padovanotas pa
rengimui gėles. Visoms lietuviškoms
ir kanadietiškoms firmoms bei pri
vatiems asmenims už dovanas loteri
jai. Kanados Lietuvių Fondui už pa
ramą taipgi nuoširdus ačiū.
Algio Žaliausko treniruojama vy
resniųjų mergaičių komanda lapkri
čio 25 d. lengvai nugalėjo Maple
Leaf 38:19 rezultatu, žaidė: Ilona
Janeliūnaitė 21, D. Klimaitė 8, L.
Krikščiūnaitė 8, A. Čeponytė 1, G.
Urbonaitė.
A. Stuopio treniruojama mergaičių
krepšinio komanda, jaunių C, laimė
jo prieš Vytį 31:10. žaidė: Aldona
Plučaitė 10, Birutė Plučaitė 4, Dalia
Vaškevičiūtė 8, N. Paškauskaitė 1,
N. Zenkevičiūtė 2, P. Simutis 6, S.
Zenkevičiūtė, A. Klebingaitytė, B.
Užbalis, L. Radžiūnaitė, V. Vingelis,
N. čižikaitė.
Aušros klubas pardavinės kalėdi
nes eglutes. Įsigykite eglutę per Auš
ros klubą — tuo paremsite klubo
veiklą. Eglutes bus galima gauti maždaug 10 dienų prieš Kalėdas.
Vyresniųjų mergaičių komanda
žaidžia prieš Ontario Hydro šį šeš
tadienį 1.15 v.p.p. Centennial H. S.
salėj.
Aušros šachmatininkai lapkričio
30 d. žaidė prieš “Beaches” ir pra
laimėjo 2%:3%. Po tašką iškovojo:
Pr. Mačiulaitis ir M. Abromaitis. Ly
giomis sužaidė V. Petrauskas. Sekan
čios rungtynės prieš universiteto
“Hart House?.
HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Kovo mergaitės-krepšininkės mieslygos pirmenybėse kovoja už lietuvių
vardą. Pirmas rungtynes prieš Hun
tington Park laimėjo 16:14. Praėjusį
šeštadienį žaidė su Westmount ko
manda. Šešios lietuvaitės ištvermin
gai kovojo prieš 21 westmountietę.
Nelygioj kovoj pralaimėjo 17:24. Žai
dė: Vaida Riekutė 6, Irena Paškevi
čiūtė 4, Rūta Bikinaitė 4, Virginija
Stukaitė 2. Onutė Elvikytė 1, Čerškutė.

sutraukiančia
hemo rojus

REAL ESTATE LTD.
BLOOR — RUNNYMEDE, tik $6.000 įmokėjimas, 9 kambariai, atski
ras mūrinis namas. Trys virtuvės, dvi prausyklos, arti požeminio trau
kinio. Atvira skola 10-čiai metų.
HAVELOCK — COLLEGE, gatvėje priešais Prisikėlimo bažnyčią, 9
kambarių namas. Įmokėti apie $8.000, skola iš 8%%. Mūrinis dvigubas
garažas, geras privažiavimas.
BLOOR — DURIE ST., 7 kambariai per du augštus, gražus narnas, alyva-vandeniu šildomas, didelis kiemas, šoninis įvažiavimas, garažas. Įmo
kėti apie $12.000.
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD., 15 kambarių per tris augš
tus, 4 virtuvės, 4 prausyklos. Visą laiką išnuomoti atskiri butai. Dide
lis kiemas, garažai su privačiu įvažiavimu. Atvira skola iš 7%%, rei
kalingas didesnis įmokėjimas.
WHITBY — BROOKLIN, netoli Toronto, 2 sklypai gražios žemės, tin
kamos statybai, po 10 akrų kiekvienas. įmokėti $10.000.
ARTHUR — LUTHER. Maždaug 60 mylių nuo Toronto, 100 akrų ge
ros žemės su namu, prie gero kelio, kampinis sklypas. Prašo $25.000 su
maždaug $8.000 įmokėjimo.

AUŠROS ŽINIOS

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

PROGRESS
1072 Bloor Str. W.

zijojė laimėjo I vietą. Violeta ir Flora Nešukaitytės moterų dvejete lai-
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Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus audimus.
Pagarsėjęs tyrimų instkutas atra
do ifepaprastą gydomąją medžiagą,
sugebančią sutraukti hemoroįus be
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei
pagreitina uždegimo pažeistų audinių
gijimą.
Visais tyrimo atvejais švelnėjant
skausmams. įvykdavo hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toid nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms
ir sužadina naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti-

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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
BABY POINT — JANE, $35.900 — prašoma kaina; gražus vienaaugš
tis 7 kambariai, geram rajone, vandeniu apšildomas, 2 prausyklos,
prijungtas garažas, didelis sklypą su vaismedžiais; 7% % mortgičius.

INDIAN GROVE, dvibutis (dupleksas) 12 kambarių, arti Bloor gatvės
ir požeminio stoties; pajamos — $500 į mėnesį; įmokėti — apie $15.000.
Vienas mortgičius. Vandeniu apšildomas, 2 garažai.
DURIE ST.—BLOOR, $12.000 įmokėti, vienas atviras mortgičius; rupių
plytų namas, 2 virtuvės, vandeniu apšildomas, garažas, palikimas.

DURIE ST. — SWANSEA, $20.900 prašoma kaina, $5.000 įmokėti, vie
nas atviras mortgičius; atskiras, 2 miegamųjų per 2 augštus medinis
namas, gerai prižiūrėtas, 2 prausyklos, privatus įvažiavimas, galima siū
lyti mažiau.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

JIB
vartojo 16 savaičių
pusę metų
vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:
JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont

(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161
BLOOR—RUNNYMEDE RD., $17.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, tikras dvibutis (dupleksas), 2 mūro garažai, privatus įvažiavi
mas. Kaina $38.000. Liks viena atvira skola 8.5% 5 metams.
NOTTAWASAGA UPE — 26 KELIAS, ant upės kranto, 10 akrų der
lingos žemės, mažas įmokėjimas, prieinama kaina.
BLOOR — ROYAL YORK, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys. Prašo $28,000.
KIPLING — RATHBURN, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, vienaaugš
tis (bungalow), mod. virtuvė, užbaigtas rūsys, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašo $32.900.
EGLINTON — KEELE, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras. 3 butų apt,
2 butai po 5 kambarius ir vienas 3 kambarių. Prašo $48,000.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS. PhmJS.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as

meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums
padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLR, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

J. K U D A B A
Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-2105

Skautų veikla
• “Scouting News” — Toronto
skautų laikraštis skelbia, kad sekanti pasaulinė skautų stovykla įvyks
Japonijoje 1971 m. rugp. 2-10 d. prie
Fuji ugnikalnio. Kelionė ir stovyk
lavimas vienam asmeniui apie $1000.
Galimas dalykas, kad iš Australijos
rajono pavyks pasiųsti lietuvių skau
tų vienetą.
e “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai
organizuotai su vėliavomis Kariuo
menės šventės proga dalyvavo pa
maldose Prisikėlimo bažnyčioje lap
kričio 30 d.
• “Šatrijos” tunto vadijos posė
dyje lapkričio 30 d. aptarti skautiškų
Kūčių reikalai. Kūčios įvyks gruo
džio 21 d., 5 v. p.p., Prisikėlimo di
džiojoje salėje. Iš anksto rengėjos
kviečia “Rambyno” tuntą, visus skautininkus-kes, akademikus-kes, sk. vy
čius ir vyr. skautes šioje tradicinėje
vakarienėje dalyvauti.
• JAV Padėkos dienos proga,
lapkr. 27 d., v.s. O. Saulaitienė “Šat
rijos” tuntininkei s. L. Gvildienei at
siuntė padėkos atviruką, kuriame dė
koja Toronto skautams ir skautėms
už parodytą nuoširdumą s. kun. A.
Saulaičio, SJ, torontiškių primicijų
metu.
• “Rambyno” tunto vadijos posė
dis — gruodžio 4 d., 7.30 v.v. skautų
būkle.
• Mindaugo dr-vės sueiga Įvyko
lapkričio 30 d. I draugovę priimti
nauji kandidatai: M. Šarūnas, V.
Raab ir S. Žulys. Sekanti dr-vės su
eiga — gruodžio 15 d.- Kas dar ne
sumokėjo. nario mokesčio, prašome
tai padaryti iki sueigos. Taip pat iki
to laiko visi išmoksta skautų įsta
tus.
• Romuvos narių metinis susirin
kimas — sekmadienį, gruodžio 7 d.,
11 v. r. skautų būkle.
• Skautai ir skautės sveikina “Tė
viškės Žiburius”, žengiančius Į 21uosius savo darbo metus ir šia proga
dėkoja už skiriamą skilti skautiškajai informacijai, č. S.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų gimi
nėms ir draugams už surengtą mums
20 metų vedybinės sukakties pami
nėjimą ir labai gražias vaišes, rožes,
brangias dovanas bei sveikinimus:
B. R. H. Rimkevičiams iš Hamiltono,
Mamytei, B. K. čepaičiams, M. Caprockaitei, J. A. Empakeriams, E. C.
Javams, P. V. Jankaičiams, J. J. Ku
likauskams, J. S. Kuzmams, L. V.
Morkūnams, I. V. Normantams, E.
Pašilienei, V. Paliūnai, N. Pečiuly
tei, I. V. Penkauskams, N. L. Racevičiams, D. O. Rautinš, J. J. Rukšoms, D. St. Ruksoms, H. V. Ūsams,
dr. S. P. Vytėms, M. Yokubynienei,
St. B. Yokubynams.
Dar kartą dėkojame visoms ir vi
siems už surengtą mums šią malonią
staigmeną —
Valė ir Vytas Kasiuliai

KANADOS ĮVYKIAI

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitu kasdieninio

Extra Realty Ltd.

Studijų savaitgalis praėjo ypatin
gai gerai, šeštadienį buvo mokytojo
P. Balčiūno ir kun. T. McKiUnp paskaitos. Numatytai simporimnas ta
rėjo būti nukeltas į sekmadienį dėl
užsitęsusių diskusijų. Šeštadienio va
kare buvo šokiai, o sekmadienį, tuoj
po 10 vai. Mišių, kuriose visi organizuotai dalyvavo, įvyko pusryčiai ir
simpoziumas.
Simpoziume apie ateitininkų prin
cipus kalbėjo patys moksleiviai: Dai
nora Juozapavičiūtė, Kęst. Šeštokas
iš Hamiltono ir Rita Kolyčiūtę. Mo
deratoriumi buvo Eug. Girdauskas.
Labai gerai praėjo. Pabaigoje MAS
c. v. vardu sveikino ir žodį tarė Alg.
Juzukonis. Ateitininkų himno gar
sais pasibaigė malonus ir visiem
daug naudos davęs savaitgalis.
Didelė padėka tėvų komiteto po
niom, paruošusiom šeštadienio stu
dijų dienų dalyviams pietus, ir vi
sam tėvų komitetui už padengtas iš
laidas.
Dar nevėlu berniukams užsiregist
ruoti į rekolekcijas,* įvykstančias šį
savaitgalį King City. Skambinti V.
Kolyčiui.
“Pirmyn Jaunime” pasirodys šį sa
vaitgalį.
Ateitininkiškas jaunimas dėkoja
Kanados Lietuvių Fondui už $150 au
ką vasaros stovyklai
“Birbynės” koncerte šį sekmadie
nį dalyvaukime visi.

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

CHOLKn
n
^ilMl|Į|£i

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W.
532-4404

JANE — BLOOR, apie $4.000 įmokėti ir viena atvira skola; 6 kam
barių mūrinis namas, vandeniu-alyva šildomas, garažas, greitas už
ėmimas, netoli nuo požeminio traukinio stoties.
KENNEDY AVE — BLOOR, apie $5.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras namas, kvadratinis planas, naujas šildymas, garažas su gera įva
žiavimu, netoli Bloor, nemaži kambariai.
PALIKIMAS—ROYAL YORK—BLOOR, gražus labai mažai šeimai
vienaaugštis, vandens-alyva šildomas, kambarys rūsyje, garažas su
privačiu įvažiavimu, puikus kiemas, visai netoli Bloor; prašoma kai
na $31.900.
HAVELOCK — BLOOR, didžiulis 16 kambarių atskiras namas, su
baldais, platus sklypas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $6.500
metinių pajamų; prašo apie $15.000 įmokėjimo.
HIGH PARK — BLOOR, tributis, maždaug 10 metų senumo, atski
ras, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, 3 garažai, geros nuomos.
ROYAL YORK — BLOOR, apie $10.000 įmokėti pražus vienaaugš
tis, pilnai užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, puikus didžiulis kiemas su
medžiais ir paukščiais, garažas su privačiu įvažiavimu, viena skola
balansui.
MOTELIS, 28 vienetai, plius gyvenamos patalpos, ant maždaug 5
akrų žemės; apie $10.000 įmokėti; gali imti namą vietoje įmokėji
mo našlės palikimas, skubus pardavimas; prašoma kaina tik
$115.000. Netoli Amerikos sienos.
KINGSWAY — ROYAL YORK, gražus modernus dvibutis, didžiu
lis atviras balkonas su židiniu “steikams” kepti, užbaigtas rūsys,
dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, puikus rajonas.
KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių viena
augštis, garažas su privačių įvažiavimu, viena atvira skola 10-čiai
metų, pirmą kartą parduodamas. Senukai šeimininkai; galima de
rėtis dėl kainos. Arti prie požeminio traukinio tiesioginės linijos.
Geras pirkinys.

PR. KERBERIS
NAMŲ TEL LE 5-1584
2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL 767-5454
LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY
apylinkėje žemės ūkio, vasarnamių, motelių, sklypų,
benzino stočių, apartamentų, namų bei kitais įvai
riais hejudomo turto pirkimo ir pardavimo reikalais
prašoma skambinti

JUOZUI GRYBUI

TEL. 364-6625

kuris jums mielai patarnaus. Turime virš 1500 nuo
savybių parduoti įvairiose vietose bei įvairia kaina.
Virš 200 pardavėjų.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
MOKA

n A n A JIJI A
r AK A/Vl M
IMA

8% už asm. paskolas
5Y2 % už depozitus
6% už serus (numatoma)
8% už mortgičius
7% už 1 m. term. dep.
7ty% už 2 m. term. dep.
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vah iki 1 vai. p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

ROYAL YORK—EVANS, vienaaugštis (bungalow), plytų, atskiras 5
kambarių, plius 2 kambariai rūsyje, 2 virtuvės, privatus įvažiavimas,
garažas, didelis sklypas; $6.000 įmokėti.
JANE — WESTON, $5.500 įmokėti, atskiras 6 kambarių, šoninis įva
žiavimas, garažas, alyva šildomas, 7% % mortgičius.
KEELE—JANE, $5.000 įmokėti, plytų namas, 6 kambariai, 2 virtuvės,
7% mortgičius, turi būti parduotas; prašoma kaina: $28.900.
ARMADALE—ANNETTE, $8.000 įmokėti, plytų namas, 6 šviesūs kam
bariai, moderni prausykla, nauja šildymo krosnis, moderni virtuvė,
dvigubas paražas, 1 mortgičius balansui.
ST. CLAIR—OAKWOOD, atskiras plytų namas, 6 kambariai, vandeniu
šildomas, 15 metų senumo, garažas; $7.000 įmokėti.

1082 BLOOR St W., Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

(Atkelta iš 1 psL)

7.487 amerikiečiai gydytojai.
Posūkį Kanados naudai, matyt,
yra padaręs Vietnamo karas. At
rodo, didžioji gydytojų dalis pa
sirinko imigraciją Kanadon,
vengdami karinės prievolės ka
ro lauko ligoninėse.
Naujų vilčių Kanados ir Pran
cūzijos santykių gerinimui tei
kia užsienio reikalų ministerijos
Otavoje paskelbtas pranešimas,
kad 1970-71 m. bus sustiprintas
specialistų pasikeitimas tarp
abiejų kraštų universitetų ir
valdinių laboratorijų. Didžioji
specialistų dalis galės pasinau
doti vyriausybių apmokamais
vieno mėnesio vizitais. Išimtis
bus daroma asmenims, baigu
siems universitetus ir vykdan
tiems platesnio masto tyrimus.
Jiems bus parūpintos valdinės
našaloos trijų mėnesiu darbui
Prancūzijoje ir Kanadoje. Si nu
tarimą padarė Otavoje nosėdžiave Prancūzijos ir Kanados atsto
vai. vadovaudamiesi 1965 m. pa
sirašyta sutartimi, kurios pa
grindinis tikslas yra plėsti Kana
dos ir Prancūzijos kultūrinius
bei techninius ryšius.

OILS LTD
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau

TeL 362-5777.

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS
KRAUTUVĖSE

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

Tel. 767-4982

Prieš Keele požeminio stotį.
Yorkdale Shopping Centre 787-1733
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

pamokos, kurias dėsto tos srities Ži
novai — Helen Pius ir Frank Zapo-

Kam save skandinti?

Hs. Jo* traks iki graodDo pradžios

ve nubausti. Man tai labai skau

Taip, greit O kodėl klau-

EDVARDAS ŠULATHS

BALIO MASKELIONO
MAUDOS ĮSTAIGA
Namų tel. 277-0814

Tel. 251-4864

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

.c.KAs ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

TeL 531-6165

NAUJAS SKYRIUS:
295 Roncesvalies Avė.,
TeL 536-1373

Dirbtuvė

Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL

672 Lansdowne Ave.,

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ
BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia logus, kuriuose yra smulkus apra
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu kainos yra galutinės.
vai, transistoriniai radijo aparatai,
Taip pat persiunčiame pinigus,
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
tuvai ir automobilis.
Maisto siuntinių svoris neribotas^ įvairių prekių.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
'
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
'
.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaLryto iki 5 vai. p. p.

BALTIC STORES LTD.

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
TEL. 01-739-8734

Sį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius sudarytus iš tokių
daiktų, kurie labiausiai Lietuvoje reikalingi ar naudingi.
RUDENINIS (1), 1969

3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam apsiaus
tui, 31/2 jardo puikios kostiuminės, angliškos vilnonės medžiagos vyriš
kam arba moteriškam kostiumui, 2 jardai “crimplene" medžiagos puikiai
suknelei, vyriškas arba moteriškos geros rūšies megztinis, išeiginiai nai
lono marškiniaixarba bliuze, 1 pora vyriškų arba moteriškų kojinių —
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigarečių.
Kaina $100.

RUDENINIS (2) 1969

Nailoninis itališkas, vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 356 jardo vilno
nės angliškos kostiuminės medžiagos, 2 Vi jardo vilnonės moteriškai suk
nelei medžiagos, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 1 vyriš
kas arba moteriškas labai geras megztinis, 1 kaklaraištis arba dėžė
šokoladinių saldainių, 2 šilkinės arba nailoninės skarelės.
MAISTO SIUNTINYS, 1969

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 • 3098
Savininkai A. ir S. KALUZA

/^LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

g

čių choras (dirigentas F. strolia) ledinių eglučių ir jų papuošalų pasudainavo 5 skambias dainas, o rodą, kurią ruošia Uršulė Astrienė
Brighton Parko mokyklos Utuanisti- iš Grand Rapids. Tuo pačiu metu bus
nes klasės choras (mokyt J. Krei- parodyti ir kalėdinių papuošalų
venas) pasirodė su šešiomis daine- konkursą laimėjusių čikagiečių darlėmis (vieną jų sudainavo kartu su baL Nuo lapkričio 1 iki lapkričio 29
Cicero lit. mokyklų choru). Pabai d. muzėjuje buvo išstatytas Ed Gogai pasirodė Cicero lit mokyklų gel vyno stiklų rinkinys, o nuo lap
(augštesniosios ir pradinės) jungt. kričio 20 d. čia vyksta įvairiausių
choras. Diriguojant J. Kreivėnui laikrodžių paroda. Visą lapkričio
(mirus J. Bertuliui, jis yra ir Brigt- mėnesį muzėjaus moterų vienetas
ton Parke mokyklos choro mokytoju) čia buvo išstatęs senus ir retus teks
šis choras sudainavo F. Strolioe “De tilės gaminius. Muzėjus leidžia kar
besėliui”, liaudies dainą “Oi, tu, tą į du mėnesius pasirodantį anglų
ąžuolėli”, A. Budriūno “Riedėkit, kalba leidinį “Museum Review'*, čia
gintarėliai”, A. Bražinsko “Nemunė plačiai apžvelgiama ir amerikiečių
li, Nemunėli” ir J. Žilevičiaus “Pu tarpe jau žinomo muzėjaus veikla.
pos”. šį koncertą, kurio pelnas bu
LAPKRIČIO 22 D. įvyko trečia
vo skiriamas lietuviškoms mokyk
loms, surengė LB Čikagos apygar sis Čikagos arkivyskupijos raštinių
plketavimas Čikagos miesto centre.
dos valdyba.
Tos demonstracijos siekia atkovoti
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ senuosius laidojimo papročius lietu
ROS MUZEJUS yra vieta, kur vyks vių įsteigtose šv. Kazimiero kapinė
ta dėmesio vertų parodų bei kito se. Jos susilaukia vis daugiau pri
kių parengimų. Lapkričio 7 d. čia tarimo lietuvių visuomenės, ir, net
prasidėjo lietuviškų kalėdinių pa kitataučių. Demonstracijos būna ge
puošalų — “Šiaudinukų” gaminimo rai organizuotos — žmonės suvežami
net specialiais autobusais, laikomasi
drausmingai, nešiojami neblogai pa
ruošti plakatai, dalinami spausdinti
GREIČIAU...
PIGIAU...
GERIAU...
tekstai praeiviams.
Apie lietuvių demonstracijas pla
Ir tikrai padėsite savo artimiesiems užsakydami
čiai rašo ir amerikiečių spauda, Či
dovanų siuntinį per
kagos pietinės dalies laikraštis
“Southtown Economists”, kuris net
pirmame puslapyje deda aprašymas
(Z. JURAS)
bei nuotraukas.

Kaina $100.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

\

•♦LIETUVA Iš TOLO mums dai
nuoja, / Kaip jaunystė tekanti švie
si, / Lietuva — tai ritmas mūsų ko
jų, / Kai žygiuojam pergalėn visi”.
Taip dainavo “Sugrįžimo giesmėje”
Lietuvos vyčių choras ir trijų Čika
gos lietuvių mokyklų dainininkai.
Apie 200 jaunų ir vyresnių choris
tų atliko programą lapkričio 23 d.
Gage Parko salėje. Joje buvo pa
gerbtas neseniai miręs kompoz. J.
Bertulis, pirmą kartą atliekant visą
jo kūrinj “Sugrįžimo giesmė”, šio
kūrinio dalys jau buvo atliktos pra
ėjusį pavasarį, kai jo kompozitorius
dar buvo gyvas, šį kartą jo atmini
mui gražių žodžių pabėrė buvusi mo
kinė Rita Likanderytė ir bendradar
bė mokytoja Sofija Jonynienė. Kan
tatą “Sugrįžimo giesmė”, kurią diri
gavo muz. Faustas Strolia, akompa
nuojant Jonui Bijanskai, atliko Lie
tuvos vyčių choras, kartu su jungti
niu Brighton Parko, Cicero ir Da
riaus - Girėno mokyklų choru. Solo
dainavo Genovaitė Mažeikienė.
Pirmoje programos dalyje pasiro
dė trys chorai atskirai. Lietuvos Vy-

6 sv. geriausių kanadiškų miltų, Vi sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv.
ryžių, Vą sv. pipirų, 14 sv. lapelių, Yz sv. geriamo šokolado, 1 dėžutė
“nescafe", 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 dėžė šokoladinių saldainių.
Kaina $35.

Į kiekvieną drabužių siuntinį galima pridėti šie labai Lietuvoje naudingi,
ir pageidaujami dalykai: nailoniniai’lietpalčiai $11, geriausios vilnonės
skarelės $5, vyriški arba moteriški megztiniai $14, parkeriai $7, vilnonės
arba nailoninės kojinės $2.
Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, foto aparatų, radijo aparatų, šaldytuvų ir t.t. Mūsų są
skaitos suteikia Jums teisę gauti darbo pajamų mokesčių ataskaitas.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS
KANADOJE ATSTOVAUJA:
A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont.

Res. tel. LE 6-5363

■■ li ** **
Šypsenos

Raidžių dar liko...
Eilėraščius Marytė išmokda
vo mintinai. Skaityti nemokė
jo, bet žinodavo kuriame pusla
pyje koks eilėraštis. Kartą atsi-

verkti.
— Kas atsitiko, Maryte? —
prišoko mama.
— Eilėraštukas baigėsi, o rai
džių dar liko...
Autobuse
Važiavo autobusu gabrovietis (Gabrovo miestas — Bulgari
joj) su maišu ant pečių. Kon
duktorius paprašė sumokėti už
bagažą, bet gabrovietis atkirto:
— Juk aš pats maišą laikau!

Kartą du bulgarai žingsniavo
dvidešimt kilometrų. Abudu bu
vo aistringi rūkoriai, bet nė vie
nas neužsirūkė, nors abu turė
jo cigarečių. Kiekvienas galvo
jo:
— O gal jis neturi...

231-2661;231-6226
3828 Bloor St. West, Islington
(PRIE

C. (Chuck) ROE
Sales Manager

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.
Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St W.
Tek 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
baterijos ir Lt. Automobilių vilkikas (towing).
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop)
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti
tek RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (gruodžio
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

1613 Dundas St. W.

Sav. R. Stasialis

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

Jieškomas Albinas Pransku^, gimęs
Lietuvoje 18. I. 13. Rašyti šiuo adresu: The Canadian Red Cross Society, Hamilton Branch. 400 King
St. E„ Hamilton, Ont.
Jieškau Viliaus Smilgio, gyvenančio Britų Kolumbijoje. Prašau jį pa
tį arba žinančius apie jį atsiliepti
šiuo adresu: Pr. Šeirys, 120 Herchimer Ave., Belleville, Ont.

:
•
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1000 College St., • LE. 1-3074 • sav. p. uzb&i
NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chauikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite ,

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE
DANTŲ GYDYTOJA

NO PRODUCTION

1796 Bloor St. W. (prie Keele)

< SHORTCUT

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

NO PRINTED CIRCUIT

Tel. 766 -1372

Prieš pirkdami juodą-baltą arba spalvotą
televiziją ar Hi-Fi gerai
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

ir aparatas patvaresnis.
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

_______ Hamiltone sir yrius:
Tel. 549-2005

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

w 4 vV

(Buvo — A. P. Garage)
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire)

Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį.
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai.
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai Garantuotai naujos dalys, geras
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 11
Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas,
oficialiai pripažinti mechanikai
Telefonas 239-6601.
DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas
436 BATHURST ST.

VISŲ KOSIV FEKVEllMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti teL LE 4 -1463
Sū
<b»t.

• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

NTŲ

GYDYTOJA

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LLJ).
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.
421 Roncesvalies Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
11 aukštas — įėjimas iš
Howard Park Ave.
Telefonai:
namų
yoO
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais
ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)
1 EL. LE. 2 - 5493

(prie Queensway)

Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal
susitarimą.
Kabineto telefonas LE 4 • 4451

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O.D.

DR. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

Sav. A. ČIŽIKAS

DR. N. NOVOSICKIS
dantų gydytojas

295 RONCESVALLES Avė., Tel. 536-1373
Atidaryta: kasdien 9—6 vai.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9—9 vai.

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

L

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

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

BALTIC MOVERS

V. J. MEILUVIENt

ALFA RADIO&TV
SALES - SERVICE

672 Lansdowne LE 1-6165
NAUJAS SKYRIUS:

P. T. SERVICE CENTRE

DUNDAS AUTO BODY

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos

SALES AND. SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika

DR. E- ZUBRIENE

Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
dattri ir automatinės transmisijos

'

Pajieškojimai

VįHįTH

Pagrindinė {staiga: 670 Queen St. W.r Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036-

j?

PLAZA)

AlltnPltA Gamnfi
BROCK AVĖ. (tarpDua
DioorMuionre
šjarage 296
dasir
coiiego.Tet531-1305.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą

y

POINTS

TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

—

Vaizdas geresnis

293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

SIX

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi

BEFORE THE NAME GOES ON

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
namų
741-9065 tel. 767-9088

Andrius: Mano žmona
naktį sapnavo, kad ji i
už milijonieriaus.
Jonas: Tu dar laimingas. Ma
noji žmona ir dienos metu pana
šiai sapnuoja.
Restorane
— Kodėl tu toks linksmas?
Kas nutiko? — paklausė bulga
ras išeinantį iš restorano.
— Valgiau, gėriau ir nieko
nesumokėjau.
— Kaip tai?
.— Papasakojau padavėjai
anekdotą, ir ji tiek kvatojo, jog
užmiršo paimti pinigus.
Tai išgirdęs draugas nuėjo į
restoraną, užsisakė vakarienę
ir pradėjo pasakoti padavėjai
anekdotus. Pasakojo taip juo
kingai, kad padavėja vos ne
sprogo iš juoko. Kai pagaliau
ji nurimo, tarė:
— Prašom duoti man grąžos!
Parinko Pr. AIš.

INSURANCE AGENCY LIMITED
& REAL ESTATE BROKER

THE QUALITY GOES IN

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

Dvi žmonos

FRANK BARAUSKAS

1577 BLOOR ST. WEST

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

___________

________________________________________________

DANTŲ GYDYTOJA
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvalies Avė.,
Toronto 3

— Noriu žinoti, ar jau laikas
būti gera mergaite.

_________________________ ■

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Vytautas
Alseika, kuris nuo 1967 m. rudens
redagavo “Draugo” dienraščio pirmą
jį puslapį, išsikėlė gyventi į Niujor
ką. Buvęs <rDraugo” administrato
rius kun. A. Spurgis, MIC, išvyko
darbuotis pas Australijos lietuvius.
— PreL dr. L. Tulaba, šv. Kazimie
ro kolegijos Romoje rektorius, buvo
apsistojęs pas vysk. V. Brizgi. —
Juozas Rachunas yra vienintelis lie
tuvių kilmės vyras iš 116 Illinois
valstijos atstovų, kurie buvo išrink
ti perrašyti šios valstijos konstituci
jai Išrinktieji tą darbą pradės gruo
džio pradžioje. — Jonas Kimbarkas,
senųjų ateivių sūnus, kuris yra Ci
cero miesto vadovybėje, buvo išrink
tas į Cook County respublikonų ko
mitetą vietoje mirusiojo J. Krak

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. I
K. Striaupis

nieko blogo nepadarei, tai
kam save skandinti^

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 -3370

412 Roncesvalies Are. (prie How
ard Park Ave;) Kabineto telefonas
LE 1-4251. Darbo valandos nno 10
vaL ryto iki 6JO vai. vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po
pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

LLUNSKY.R.0

Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS

470 College St Toronto

IR ĮVAIRIUS KILIMUS

Tel. 921 - 3924

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

Darbo valandos 936 vj.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

* parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais

• patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

769-4612
2231 Bloor Street W<

■ ■

•

$ TORONT0W s N,UJA!
Mn
vomis dalyvavo Toronto kūrėjų-savanosiu skyrius, Toronto ir Handltono šauliai. Pamaldų metu padėta
gėlių prie žuvusioms už laisvę pa
minklinės lentos. Europoje gyvenan
tiems invalidams kūr.-savanoriams
padaryta rinkliava bažnyčioje.

.— Nuoširdūs sveikinimai Šv. Kazimiero liet, parapijai, Delhi, Ont.,
mininčiai 10 metų parapijos įsteigimo sukaktį ir “Tėviškės Žibumias”
— Mišios: ketvirtai, 8 v. — kon
celebruotos už a.a. Barboros vėlę,

užpr. p. Kesiūnienės ir už a.a. J. Gri
kinį, užpr. p. Grikinienės; sekmad

Rašto tekstai Mišiose skaitomi pagal
naują tvarką. Visos kitos liturginės a.a. V. Steponaitienę, užpr. p. Pute
apeigos bus galutinai įvestos tik ga lių; 11.15 v. — Kat. Mot. Dr-jos int
— Pirmojo mėnesio penktadienis
vus pilnus naujus tekstus lietuvių
—
šią savaitę; Mišios, išpažintis ir
kalba.
— šis penktadienis — gruodžio Komunija — 7, 7.30, 8 v.r. ir 7.30 v.v.
— Sį sekmadienį
mėnesinė
pirmasis. Vakarinės pamaldos —
rinkliava parapijos skoloms mažinti.
7.30 v.
— Pirmosios Komunijos, kateche
— Parapijiečiai lankomi Sunny
tinės ir religijos pamokos gimnazis
side rajone.
tams,
lituanistinis seminaras ir viri— Kalėdinės plotkelės gaunamos
mo-kepimo kursai — įprasta tvarka.
klebonijoje.
— Chorų rėpeticijos: trečiadienį,
— N. Metų sutikimas Šv. Jono
Kr. salėje rengiamas katalikių mo 7 v.v. — studentų; ketvirtadienį, 7.30
terų ir . šv. . Jono pašalpinės draugi v.v. — suaugusių; penktadienį, 6.30
vaikų, o po repeticijos jie lie
jų. Bilietai gaunami parapijos kle v.v.
bonijoje ir kioske po pamaldų; taip ka giedoti per vakarines Mišias.
— Pensininkų dovanėlių vakaras
gi pas A. Čirimą tel. 239-4548, A.
Stankų 366-4365 ir V. Ottienę 531- — trečiad., gruodžio 10 d., 6.30 v.v.
— Kalėdų plotkelės sekmadieniais
0954.
, — šį sekmadienį prie bažnyčios gaunamos prie įėjimo į bažnyčią, šio
aukas šalpai priima Toronto šalpos kiadieniais — par. raštinėje.
— įdomus jaunimo pasirodymas
moterų grupė “Daina”.
scenoje
— šį sekmad., 4 v.p.p., Prisi
— Pamaldos: šį ketvirtadienį,
gruodžio 4 d. 9 v.r. pamaldos už a.a. kėlimo par. salėje. Programą išpildys
Aleksandrą Urboną 6 mirties meti “Birbynė”, Montrealio “Gintaras” ir
nių proga; penktadienio vakare — Toronto lituanistikos seminaras.
— Tretininkų mėn. susirinkimas,
Pocių šeimo intencija; sekmadienį:
turėjęs
įvykti šį sekmadienį, bus vė
11 vai. už a.a. Jurgį Galinį ir 12 vai.
liau.
už a.a. Barborą Stonkienę.
— T. Benediktas, OFM, tebėra
Sunnybrook ligoninėje. Sveikata ge
Nuoširdžiai dėkojame už mums rėja.
suruoštą staigmeną 15 metų vedybų
— Speciali rinkliava BALFui —
sukakties proga. Ačiū šeimininkams gruodžio 14, sekmadienį.
p. Jurevičiams už pobūvio pravedi
— Kitą savaitę lankoma Delaware
mą ir jų dukrai Vaidilutei. Dėkoja Ave.,-o užmiesty — Weston.
me Prisikėlimo par. kun. A. Praka— Pakrikštytas Eugenijaus ir Ju
pui, OFM, už sukalbėtą maldą. Ypa ditos Čuplinskų sūnus Rimas Povi
tinga padėka ponioms rengėjoms. las; Pauliaus ir Stefos Fehn dukre
Taip pat ačiū p. Birutei Gaidelytėi už lė Kristina Lisa, Jono ir Silvijos
specialią dovanėlę. Ačiū bičiuliams Freimanų sūnus Tadas Jurgis. Svei
už atsilankymą ir puikią dovaną: p.p. kinimai!
Šiaudiniams, Birgiolams, švedams,
Kalėdinis “Tž” nr. išeis gruo
Gaideliams, Stulgiams, Chamsičiams,
Aslanidžiams, Rupniak, Jasui, Šimu džio 18 d. data. Kalėdinius svei
čiui, Bartininkui, Žebrauskui, Taškū- kinimus, pranešimus, skelbimus
nui. Jūsų parodytas nuoširdumas su prašome siųsti iki gruodžio 9 d.
Iš skaitytojų dvidešimtmečio
teikė mums daug džiaugsmo, kuris
proga “T. Žiburių” redakcija ga
liks neužmirštamas.
Bill ir Alė Chamsitris vo gana daug sveikinimų. Už'

Nuoširdžiai dėkojame už mums
suruoštą staigmeną — namo įkur
tuves, už taip gražias, vertingas do
vanas ir gėles: S. J. Beržinskams, M.
P. Gečams, S. Gipui, E. Griškinienei,
E. Jankauskienei, S. Juozapavičiui,
A. A. Kazanavičiams, J. Sileikiui, V.
S. Vaitkams, A. A. Vadakojams. Ypa
tingą padėką reiškiame V. S. Vait
kams, kurie tiek daug rūpesčio ir
nuoširdumo parodė. Jūsų visų paro
dytas nuoširdumas suteikė mums
daug džiaugsmo ir paliks ilgam ma
loniu prisminimu.
Vanda ir Stasys Perminai
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su
ruoštą staigmeną — namo įkurtuves
ir už taip gražią dovaną:
O. Z. Girdauskams, J. J. Šarūnams,
A. J. Vasikevičiams, E. Liormanienei, A. S. Kavaliauskams, G. E. Du
bininkams, B. J. Jonynams, A. T.
Balniams, G. P. šutams, D. A. Kir
šiams, M. J. Žakams, P. Pavilioniui,
V. Knyvaitei, P. P. Puidokams, A.
P. Jakubauskams, M. Zabulioniui, G.
P. Kripams, K. J. Rugiams, A. E.
Pūkams, A. Z. Gataveckams, B. V.
Gataveckams, M. J. Sefleriams, J.
Daniševičiui, Tėvui Augustinui, OF
M (už namo pašventinimą).
Jūsų visų parodytas draugiškumas
ir dovana rodo Jūsų visų gerą širdį.
Jums nuoširdžiai dėkingi —
Marija ir Bronius žekai

juos visus nuoširdžiai dėkojame
ir kartu apgailestaujame, kad
negalime visų paskelbti.
V. Keturakis, VI. Pūtvio šau
lių kuopos sporto vadovas, lap-,
kričio 27 d., 6 v.v., sužeistas au
tomobilio nelaimėje — sulaužy
ta koja. Gydomas Šv. Juozapo li
goninės 681 kambaryje.
Verslo reikalais išvyko į Ba
hamų salas: B.Sergautis, O.Delkus, B. Jackus, A. Skrebūnas.
Dr. J. Valiūnas, VLIKo pirm,
torontiečiam padarė pranešimą.
K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo parapijos skyrius savo
šventę švęs gruodžio 7 d. Visos
narės ir viešnios kviečiamos da
lyvauti 11.15 Mišiose draugijos
intencija. Narės prašomos rink
tis į kavinę 11 vai. pasipuošus
tautiniais drabužiais. Bus eina
ma su vėliava organizuotai į baž
nyčią. Po Mišių parodų salėje
— agapė, kurios metu sesuo Ig
ne tars žodį. Visos laukiamos.
Valdyba

C
$
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NEGIRDĖTA!
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Toronto "Birbynės" ir Lituanistikos Seminaro
*

JUNGTINIS KONCERTAS
gruodžio 7, sekmadienį, 4 v. p. p.,
__ -*

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje
Įėjimas: $1.00 jaunimui, $2.00 suaugusiems

Dalyvaukime, pasidžiaukime jaunimo pastangomis! .
Rengėjai

FOTOGRAFUOJU K R IK Š TYNAS,
VESTUVES ir einu fotografuoti Į
namus. Skambinti po 6 vai. B. Tar
vydui Tel. 536-7798.

Rodys filmus. Pirmadienį,
gruodžio 8 d., 8 v.v., Latvių Na
muose, 491 College St., Edmund
Burke Draugija rodys filmus: 1.
“Sex Education” ir 2. lapkričio
1& d. demonstracijos Toronte.'
Pirmasis filmas buvo rodomas
Toronto mokyklų patikėtiniams
(trustee). Ypač tėvai ir mokyto
jai turėtų susidomėti šiais fil
mais.
Kanados Lietuvių Fondo na
rių suvažiavimas šaukiamas
gruodžio 13, šeštadieni, 11 v. r.,
Toronto Lietuvių Namuose
1129 Dundas St. W. Darbotvar
kėje — pranešimai, diskusijos,
einamieji reikalai ir kt. Nariams
išsiuntinėti pakvietimai.
Andriui ir Jievai Vyšniaus
kams, sulaukusiems 5 0 metų
vedybinės sukakties, lapkričio
15 d. surengė labai gražų pobū
vi abi dukros ir žentai — Au
gustas ir Herta Povilaičiai, Čes
lovas ir Ema Javai. Sukaktuvi
ninkus atlydėjo p. Enskaičiai,
pasitiko vaikai ir vaikaičiai, ku
rie juos pasveikino: Jonukas Po
vilaitis įteikė gėlę tėvukui, o Vi
da — močiutei. Sukaktuvininkai
buvo pasodinti prie stalo, kurį
puošė raudonų rožių ir varpų
kūrinys, padovanotas evangelikių moterų draugijos. Didelė
pintinė chrizantemų atstovavo
negalėjusiems atvykti — A. ir
G. Povilaičiams, V. ir D. Povilaičiams (žento broliai). Maldą
sukalbėjo kun. A. Žilinskas, ku
ris vėliau pasakė ir sveikinimo
kalbą. Sveikino ir kiti. Vaikai
čiai Jonukas ir Vida perskaitė
gautus sveikinimus raštu ir visų
vardu Įteikė dovanas. Visi lin
kėjo sulaukti deimantinės su
kakties. Pobūvyje dalyvavo: A.
ir E. Povilaičiai, J. ir E. Enskai
čiai. P. ir T. Enskaičiai, B. ir
A. Rickevičiai, V. ir L. Viliambrechtai, J. ir M. šefleriai, K.
ir M. Stulpinai, E. ir M. Jokubraišai, M. F. Yokubynienė ir jau
anksčiau minėti. Sukaktuvinin
kų vardu gražų padėkos žodį ta
rė A. Vyšniauskas. Ilgiausių me
tų! M. F. Y-nė
Atitaisymas. “Tž” 48 nr. kun.
Br. Jurkšo 25 m. kunigystės su
kakties aprašyme paminėta sol.
M. Vilčinskaitė. Turėjo būti:
Vilčiauskaitė.

ŠIŲ METŲ ŠVIEŽIAS

City Driving School

nepasterizuotas
medus

(Atkelta iš 1 psl.)

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

BARONESSA
■

BEAUTY SALON
2265 BLOOR ST. W.
(kampas Bloar-Durie gatvių}.
-xA A

TEL 762-4252
Sav. Ali Kerberieni
"t-

i

"i t Į f| j

ATLIEKU GRINDŲ ATNAUJINI
MO (sanding) poliravimo ir blizgi
nimo darbus. TeL LE 6-2805.

kurie buvo laikomi lyg ir šeimi
ninkais.
Sveikinimai
žodžiu sveikino: dr. J. K. Va
liūnas, gen. kons. J. Žmuidzinas,
dr. S. Čepas. Steigėjų vardu žo
dį tarė B. Sakalas. Telegrama
sveikino “Margučio” radijo pro
gramos vardu Petrulis iš Čika
gos, raštu — “Moters” žurnalo
redakcija, šalpos grupė “Daina”
ir jaunimo meno sambūris “Bir
bynė”. Kiti sveikinimai, kaip
Kanados min. pirmininko, Onta
rio premjero, lietuviškųjų insti
tucijų bei pareigūnų jau buvo
ar bus paskelbti “Tž”. Daugu
ma sveikinimų gauta raštu, dėl
to rengėjai neišplėtė žodi
nių sveikinimų. Svečių dalyva
vimas buvo kartu ir sveikinimas
“Tėviškės žiburiams”. Iškilmė
baigta linkėjimais, išreikštais
“Ilgiausių metų” posmais. Dar
padėkos žodį tarė pirm. P. Bražukas programos atlikėjams, šei
mininkėms ir visiems daly
viams. Tuo būdu liko įsmeigta
gairė pakeliui į trečiąjį “TŽ”
dešimtmetį. Šventės dalyviai
skirstėsi su atnaujinto ryžto
nuotaika. B.

PASIRŪPINKITE, kad netrūktų artėjančioms šventėms mūsų specialiai pagaminto

Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

KORIAIS AR INDUOSE.

Lietuvių evangelikų suvažia
vimas įvyko Toronte lapkričio
28-29 dienomis Alhambra ir ka
talikų Šv. Joanos Arkietės parapijų patalpose. Pagrindinė suvažiavimo tema: “Lietuvių evangelikų šeima”. Penktadienį bu
vo surengtas susipažinimo vaka
ras su menine programa, o šeš
tadienis buvo skirtas paskai
toms šeimos temomis ir simpo
ziumui. Vakare įvyko pamaldos
Išganytojo bažnyčioje ir bend
ras banketas — Šv. Joanos Ar
kietės par. salėje. Įžanginę mal
dą sukalbėjo kun. A. Trakis iš
Čikagos. Bankete dalyvavo ir vi
sa eilė svečių neevangelikų. Pa
grindinę kalbą švietimo ir šei
mos Metų tema pasakė PLB
švietimo tarybos pirm. A. Rin
ktinas: Suvažiavimą sveikino:
gen. kons. J. Žmuidzinas, KLB
vardu jos valdybos vicepirm.
Stp. Kairys, KLB Toronto apyl.
vardu — pirm. L. švėgždaitė,
šv. Jono Kr. par. vardu — kun.
P. Ažubalis, Prisikėlimo par. —
kun. R. Šakalys, OFM. Bankete dalyvavo Įvairūs pareigūnai
— KLB švietimo kom. pirm. L.
Tamošauskas, šeštad. mokyklos
vedėjas J. Andrulis su Ponia,
p. Kairienė, kun. Pr. Gaida ir
kt. Banketo pranešėja I. Meiklejohn-šernaitė perskaitė visą ei
lę sveikinimų raštu. Užbaigos
žodi tarė Išganytojo par. vado
vas kun. Alg. Žilinskas — vi
siems padėkojo ir pakvietė su
giedoti Lietuvos himną. Rengė
jų komitetą sudarė pirm. G.
Tarvydienė, R. Hiršas, I. Daugi
nienė, U. Bleizgienė, D. Mikšy
tė, G. Langas, P. šturmas. Ko
miteto dvasiniu vadovu buvo
kun. Alg. Žilinskas. Plačiau apie
suvažiavimo turini — kitame
“TŽ” nr.
Lietuvišku dainų ir operų iš
traukų plokštelė, Įdainuota' so
listo Virgilijaus Noreikos ir ne
seniai išleista Nordmende fir
mos Kanadoje, dar gaunama To
ronto parapijų kioskuose, Mar
gio vaistinėje,'pas St. Prakapą,
Alfa Radio ir Sports Store par
duotuvėje, 295 Roncesvalles
Ave.; Windsore — pas P. Ja
nušką, 2498 Dougall Avė.; Ha
miltone — pas J, Pleinį, 137
Gladstone Ave. (Sklb.)

Sv. Kazimiero par. žinios
— Katarinai ir Juozui Ambrasams
lapkričio 22 d. Alfonso ir Janinos
Greibų namuose G. ir M. Kaparauskų iniciatyva buvo surengtas pobūvis — staigmena jų 40 metų vedybinės Sukakties proga. Dalyvavo
daug artimųjų ir bičiulių. Sukaktuvininkams įteikta gražių dovanų.
Ypač gražių gėlių puokštė gauta iš
Marijos Arlauskaitės. Sukaktuvinin
kai K. ir J. Ambrasai yra daug pa
dėję naujiesiems ateiviams. Jie buvo
jiems kaip tėvai — sudarydavo iš
kvietimo dokumentus, o atvykusius
pasitikdavo. Nevienas atvykusiųjų
rado jų namuose prieglaudą bei pa
ramą pirmomis dienomis Kanadoje.
Sukaktuvininkai yra sudarę daugiau
kaip 50 iškvietimo dokumentų, šian
dieną, minėdami 40 metų vedybinę
sukaktį, jiedu gali pagrįstai didžiuo
tis. Mes gi, pakviestieji, lenkiame
prieš juos savo galvas už nuveiktus
' darbus.
— Sekmadienis,^ gruodžio 7,, yra
mėnesio pirmasis, tad nepamirškime
truputį didesnės aukos parapijai.
— 1970 m. sausio 31 d. par. svetai
nėje šv. Elzbietos Dr-ja ruošia vaka
rienę atžymėti savo 50-tosioms meti
nėms.
— Klebonas prašo visus parapi
jiečius, kurie išvyksta arba rengiasi
išvykti ligoninėn, pranešti jam.

Aušros Vartų par. žinios
— Sis penktadienis — mėnesio
pirmasis. Šventoji valanda — 6.30 v.
v., Mišios — 7.30 v.v.
— šeštadienį, gruodžio 6, prasidės
jaunųjų menininkų darbų paroda.
Organizuoja studentai ateitininkai.
Visais klausimais kreiptis į Romą
Išganaitį tel. 674-7038.
— Katalikių Moterų Draugija ruo
šia savo metinę šventę sekmadienį,
gruodžio 7, Mišios ir bendra Komu
nija 111 v. Po pamaldų N. P. Ma
rijos seserų patalpose bus seselės
Marijos Saulaitytės paskaita ir vai
šės. Valdyba kviečia visus — nares
ir svečius.
— Sekmadienį, gruodžio 7 d., 2.30
v. p.p., įvyks Montrealio seimelio po
sėdis Aušros Vartų parapijos patal
pose.
— Šv. Onos Draugijos susirinki
mas — gruodžio 14 d. po 11 vai. pa
maldų.
— Gruodžio 21 d. po 11 vai. Mi
šių mūsų bažnyčioje bus aiškinimai
apie pakeitimus Mišiose. Taip pat
bus atsakinėjama į klausimus. Visus
tikinčiuosius labai kviečiame daly
vauti šiame pašnekesyje.
— Lapkričio 30 d. iš Šv. Tomo
Moro bažnyčios palaidotas Karolis
Verbyla.
— Pasibaigus kalendoriniams me
tams, turi būti suvestos parapijos
knygos, duodama apyskaita arkivys
kupijai ir federacinei bei provincinei
vyriausybei. Labai prašome parapi
jiečius, skiriančius savo dalį labda-

RŪKYTO KUMPIO. Kviečiame gerb. klientus užsisakyti iš anksto.

Turėsime žąsų, kalakutų, ančių, paršiukų, įvairios savo
gamykloje rūkytos dešros bei mėsos.
Taipgi turime Viskanto gamintų lietuviškų sūrių, rūkytų ungurių, rūkytos kalakutie
nos, importuotų skanėstų, tikro bičių medaus ir t. t.

Kviečiame tautiečius nedelsiant pasinaudoti!
i

MEAT
335 RONCESVALLES

TELEFONAS 535-1258

Nemokamas pristatymas

Tingiems darbams ir bažnyčios para
mai, tai padaryti prieš gruodžio 31 d.
— Aukos parapijos skoloms suma
žinti: $10: M. Gaputytė, I. Gražytė,
A. Gražys, D. Linkonas, O. Vilimie
nė; $15: J. ir M. Adomaičiai, J. Dalmantas; $20: J. ir B. Lukoševičiai.
Užpraėjusį sekmadienį bažnyčioje
surinkta $204.75.

Kalėdų eglutę lietuvių mo
kyklos ruošia gruodžio 21 d.,
3.30 v.p.p., Sv. Kazimiero par.
salėje. Mokiniai atliks progra
mą, bus paveikslų loterija. Vi
sas lietuvių jaunimas ir patys
mažieji kviečiami eglutės šven
tėje dalyvauti. Kviečiami ir tie
vaikai, kurie lietuvių mokyklos
nelanko. Visi bus apdovanoti.
Lituanistinių mokyklų tėvų
komitetas pasiskirstė pareigo
mis: pirm. A. Kličius, narė švie
timo reikalams S. Piečaitienė,
sekr. Z. Piečaitienė, mokesčių
rinkėjas G. Dainius, ižd. R. Jur^us, parengimų vadovas P. Ado
monis, informacijos — dr. P.
Lukoševičius.
Meno muzėjuje surengtoje
kalėdinių eglučių parodoje da
lyvavo 14 tautybių, jų tarpe ir
lietuviai. Pastarųjų eglutę pa
ruošė skautai-ės. Eglutė buvo
viena iš originaliausių, nes pa
puošalai buvo padaryti iš plas
tikinių šiaudų (gaila, kad is ne
tikrų).' Kitos eglutės nedaug
skyrėsi viena nuo kitos. Parodos
metu vyksta ir tautybių pąsirodymai. Lapkr. 30 d.,'3 v.p.p., bu
vo lietuvių pasirodymas, kurio
programą atliko ansamblis “Gin
taras”. Lietuvių dainų ir šokių
variacijos publikai taip patiko,
kad vadovybė prašė po 30 minu
čių pertraukos surengti antrą
spektaklį naujai publikai, kuri
netilpo salėje ir turėjo stovėti
net ant laiptų. Programa buvo
filmuojama ir tą pati vakarą ro
doma televizijoje per 10 stoties
kanalą. Gruodžio 22 d. 3-4 v, ji
bus kartojama programoje:
“Šiandieninė moteris” per 2 sto
ties kanalą. Būtų gera, kad lie
tuviai pasiųstų padėkos laiškų.
J. Ladyga
“Baltijos” stovyklavietei au
kojo: Kanados Lietuvių Fondas
$100, D. Jurkus $10, St. Danaitienė, St. Thomas de Juliette pa
sirašė pasižadėjimą kitiem $50.
Visiems labai , dėkojame. Pr. R.
J. Bernotas, “Lito” kredito
unijos pirmininkas parašė ilgą
paaiškinimą-atsiliepimą Į J. Viliušio straipsni “Naujienose”.
Autorius “N” lapkričio 24 laido
je išsamiai atsako į visus prie
kaištus, randa juos nepagristus
ir apgailestauja, kad klaidinanti
informacija kenkia ypač toliau
nuo “Lito” reikalų stovinčiai vi
suomenei.

Mūsų kredito unijos nariui
AtA

KAZIUI

VERBYLAI

mirus, jo žmonai ANELEI, sūnui EDVARDUI, dukteriai
NORMAI ir visiems artimiesiems nuoširdžia užuo
jauta reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito Unijos
"Lito" valdyba .

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ DVIDEŠIMTMETIS

A. Juozapavičius, V. Kastytis, A.
Rinkūnas, B. Sakalas, A. Saulis.
Jie buvo pagerbti gausiu ploji
mu. Steigėjų pavardės buvo pa
imtos
iš archyvuose surasto pir
PUSAMŽIS LIETUVIS verslininkas
nori susirašinėti su lietuvaite — mojo pasitarimo protokolo.
Gausūs svečiai
mergaite arba našle vedybų tikslu.
Pageidaujamas amžius 30—45 metai.
Iškilmėje dalyvavo visa eilė
Rašyti “TŽ” administracijai, pažy svečių, kuriuos pranešėjas primint ant užlipdyto voko — Radvi statė publikai. Štai jie: VLIKo
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir lai.
pirm. dr. J. K. Valiūnas, gen.
nauja
virtuvė
Jane
—
Annette
rajo

kons. J. Žmuidzinas, PLB švieti
Lietuviška baldų
ne. Skambinti vakarais tel. 7634289. ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO mo tarybos pirm. A. Rinkūnas,
dirbtuvė
REMONTO DARBUS. Darau virtu KLB pirm. dr. S. Čepas, KLK
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
IŠNUOMOJAMI DU KAMBARIAI, vėms spinteles ir Įrengiu poilsio Centro pirm. dr. J. Sungaila,
traukiami seni PIGIA KAINA.
virtuvė ir atskira prausykla, su bal
kambarius. TeL 535-4724.
KLB Toronto apyl. pirm. L.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981
dais arba be jų. TeL 767-4014.
*
Švėgždaitė, Kunigų Vienybės
Narni; telefonas AM 1-0527.
pirm. mons. dr. J. Tadarauskas,
PARDUODU LIETUVIŲ ENCIK
ev. par. klebonas kun. A. Žilins
LOPEDIJĄ. Skambinti po 6 v.v. teL
Fleet Electric Co. Ltd
kas, R. Žilinskienė, prof. A. Ra
RO 6-5637.
valgykla
mūnas, dr. M. Ramūnienė,
ELEKTROS RANGOVAS
vyr. skautininkas P. Molis iš J.
1330 DUNDAS ST. W
PLUMBING and HEATING
Atlieku visus elektros
A. V., T. O’Donohue su Ponia,
J. LISAUSKAS,
TORONTO 3.
įrengimo darbus Toronte
prof. A. Musteikis su šeima, A.
VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
šapokienė, “Dirvos” redakcijos
ATLIEKA
ĮVAIRIUS
VAMZDŽIŲ
IR
923-7194. Sov. A. Čeponis
Tel. LE 3-6045
APŠILDYMO DARBUS.
deleguotas atstovas Pr. Bastys,
LIETUVIŠKI PATIEKALAI
“TŽ” bendradarbiai — K. Ba
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
SAVININKAI
NAUJI
ronas, K. Mileris, J. Pleinys iš
148 Westminster Ave., Toronto
Parduodamas
Hamiltono, E. Daniliūnas iŠ
Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS
Londono ir visa eilė torontiškiu,
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.
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Akademikų Draugija rengia
paskaitą ši šeštadienį, gruodžio
6 d., 8 v.v., Prisikėlimo par. mu
zikos studijoje. Tema: “Geolo
gija nuo mėnulio iki žemės gel
mių”. Paskaitininke — Jadvyga
Rimšaitė iš Otavos, kur ji dirba
kaip geologė tyrinėjimų srityje.
Geologijos mokslus ji baigė
Kaune. Pedagogikos kursą ji iš
klausė Teologijos-Filosofijos fa
kultete. Gamtos mokslus ji stu
dijavo Goettingeno universitete,
Vokietijoj. Magistrės laipsni ji
gavo Kanadoj Queen’s universi
tete, Kingstone, 1953 m. Nuo
1953 iki 1959 m. dirbo tame pa
čiame universitete kaip asisten
tė. Nuo 1959 m. dirba Otavoje
Geological Survey of Canada
Įstaigoje. Yra skaičiusi visą eilę
paskaitų geologų, suvažiavimuo
se ir parašiusi visą eilę moksli-nių darbų. Visuomenė kviečia
ma paskaitoje gausiai dalyvauti.
Lietuvos kariuomenės atsteigimo 51-ji sukaktis paminėta
lapkričio 30 d. šv. Jono Kr. par.
salėje. Pora šimtų lietuvių klau
sė kun. J. Staškevičiaus invokacijos, gen. kons. J. Žmuidzino ir
p. Išganaičio sveikinimų, pa
grindinio kalbėtojo A. Budrecko suglaustos, bet prasmingos
paskaitos. Visus maloniai nutei
kė salėje naujai Įrengta garsia
kalbių sistema: kalbos buvo ge
rai girdimos. Dalyviai gėrėjosi
Prisikėlimo parapijos jungtinio
choro, diriguojamo kun. B.
Jurkšo, dainomis ir nesigailėjo
karštų plojimų. Minėjimas už-truko virš valandos; buvo turi
ningas ir gerai organizuotas. Ji
rengė kūrėjai-savanoriai, šauliai
ir Toronto apyl. valdyba, kurios
pirm. L. švėgždaitė padėkojo vi
siems kalbėtojams, dalyviams,
ypač chorui ir dirigentui. Prieš
minėjimą Mišiose Prisikėlimo
bažnyčioje organizuotai su vė
liavomis dalyvavo Toronto abie
jų tuntų skautai, o Šv. Jono Kr.
bažnyčioje — kūr.-savanoriai,
šauliai ir Hamiltono šaulių kuo
pa su vėliavomis. Prie žuvusiems pagerbti paminklinės len
tos buvo padėtos gėlės. K. Rus.
“Tėvynės prisiminimų” radi
jo programa lapkr. 29 paminėjo
“Tž” dvidešimtmečio sukaktį.
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC*
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
3907A ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545

RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-fos "Lite" nr. 752D
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ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE„ TEL 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš__________
9%
čekių kredito iš „............ ....... 9%
Nekiln. turto iš................
9%
{skaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_______ 5,0%
Serus (numatyta) ______ 5,5%
Taupomąsias s-tas___ _____ 6.5%
Term. ind. 1 metams __ ... 7.25%
Term. ind. 2 metams__ 7.75%
Term. ind. 3 metams___ 7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki
$2.000 šėrų sumos.

Kasos valandos: 1465 De Steve 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 vaL 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.

