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Planai ir darbai
Ties naujų metų slenksčiu kiekvieno žvilgsnis skverbiasi 

ateitin. Tai, kas praėjo, jau žinoma, nebėra jokia mįslė. Tiktai kas 
dar nežinoma, kas tebėra planuose kelia rūpestį. O tokių nežino
mybių anapus dabarties yra daug. Galima sakyti, kad kiekvienas 
ateities žingsnis yra nežinomybė — ne tik paskirame žmogaus 
gyvenime, bet ir visuomeniniame. Paskiras žmogus susidoroja su 
tais dar nežinomais žingsniais savo srityje, o visuomenei tenka 
susidoroti su jais žymiai platesniu mastu. Tas susidorojimas pa
prastai nėra atsitiktinis. Jam kiekvienas turi pasiruošti ir tai tiek, 
kiek žmogiškasis planavimas bei pramatymas leidžia. Pastarasis 
mas apvaldo atsitiktinumą ir paruošia sėkmę. Planai, kurie būna 
gerai paruošti, suderinti su tikrove ir rūpestingai vykdomi, susi
laukia atitinkamos sėkmės. Žinoma, ir geriausiame pasiruošime 
įsibrauna atsitiktinumo, nepramatymo, neapvaldytų aplinkybių. 
Visa tai sumažina planų sėkmę, tačiau lieka pakankamai pagrin
do laimėjimui. Bene didžiausia mūsų didesniųjų planų silpnybė 
yra ta, kad paliekama perdaug erdvės atsitiktinumui. Pastarasis 
planų vykdymo procese taip įsigali, kad praktiškai sunaikina ir 
pati planą. Tad žvelgiant ateitin ir metant jon planų apmatus, 
reikia sutelkti maksimum pastangų bei paruošimo ir palikti mi
nimum erdvės atsitiktinumui.

Su tokiu tad nusiteikimu žvelkime ateitin ir jai ruoškimės. 
1966 metais mūsų laukia visa eilė didesnių planų bei darbų. Ka
nados lietuvių laukia pirmiausia tradicinė Lietuvių Diena, kuri 
1966 m. Darbo Dienos savaitgalyje numatyta Toronte. Ji jau turi 
savo tradicijas ir didesnių rūpesčių nekelia, nors tas tradicišku
mas ir rūpesčio sumažėjimas jau veda i monotoniškumą bei su
stingimą. Dar neišjudėjo Kanados vakarų lietuviai platesniu mas
tu, nors ir ten švysteli gražios iniciatyvos. Pvz. Winnipeg© lietu
viai surengė gražią ir plačiai nuskambėjusią televizijos programą. 
Kadaise Kanados vakaruose buvo rengiamos Lietuvių Dienos. 
Reikėtų jas atgaivinti. Edmontono - Calgary - Lethbridge trikam
pis galėtų surengti didesnio masto pajudėjimą, ypač Jaunimo 
Metų proga.

Antras didesnio masto planas — Kanados šimtmečio lietuvių 
leidinys. Jis bendrais bruožais jau suplanuotas, atitinkami žmo
nės numatyti bei angažuoti. Leidinys ketina būti akademinio ly
gio ir iškelti lietuvių Įnašą bendram Kanados gyvenimui. Tai 
svarbus žingsnis. Jam rūpestingai ruošiamasi, tačiau jo pasiro
dymą viešumoje daug lems Kanados šimtmečio komisija, nes nuo 
jos priklauso subsidijos skyrimas. Nors leidinio pasirodymas nu
matytas 1967 m., tačiau jo paruošimas priklauso 1966 metams.
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SVEIKINAME SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS IR VI
SUS LIETUVIUS NAUJŲ METŲ PROGA IR LINKIME 
GERIAUSOS SĖKMĖS BEI TVIRTO RYŽTO LIETUVOS 

LAISVĖS KELYJE

Išeivijos lietuvaitė kanklininkė, dalyvavusi Kanados lietuvių jaunimo kongrese, kuriame buvo pa
skelbti Jaunimo Metai. Naujų Metų proga dar ryškiau skamba Jaunimo Metų šūkis: “Mūsų jėgos, 
mūsų žinios laisvai Lietuvai Tėvynei!”

Savaitės įvykiai

Dar didesnio masto planai numatyti JAV-se. Ten 1966 m. 
birželio 30 — liepos 3 d. turi Įvykti pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas ir tradicinė JAV bei Kanados dainų švento.TMgj, jauni
mas 1966 metarrfs duos'toną. Tai jaunųjų metai 5r tiems
metams uždeda savo antspaudą. Kanados lietuvių jaunimo kon
gresas parodė, kad jaunime yra dąug gerų norų, energijos, bet 
ją reikia išjudinti. Po kongreso jaunimo balsas sustiprėjo, o vi
suomenė pamatė kokia yra jos priaugančioji karta. Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, reikia tikėtis, dar labiau išjudins mūsų 
jaunuosius ir pažadins jų atsakomybės jausmą.

Didis Įvykis bus ir religinis lietuvių kongresas Vašingtone 
1966 m. rugsėjo 3 - 5 dienomis ryšium su lietuvių koplyčios pa
šventinimu didžiojoje Amerikos sostinės bazilikoje. Darbai ten, 
atrodo, jau eina sparčiai, lėšos baigiamos rinkti. Iškilmėms rengti 
sudarytas platus komitetas su prel. .J. Balkūnu priešakyje. Visa 
tai leidžia manyti, kad iškilmės bus didelio masto ir lietuvių var
das ne tik plačiai nuskambės, bet ir bus Įamžintas Amerikos pa
minkle — bazilikoje.

Išskirtinio dėmesio vertas J. Kapočiaus užsimojimas pradėti 
leisti lietuvių enciklopediją anglų kalba. Tai irgi istorinės reikš
mės darbas, kurio iki šiol niekas dar nepadarė. Jis išneš Lietu
vos kultūrą ir jos kovas pasaulio švieson. Tai šaltinis, kuris bus 
prieinamas beveik viso pasaulio universitetams. Reikia pasidžiaug
ti dideliu enciklopedijos leidėjo užsimojimu ir laukti jo Įgyven
dinimo, t.y. bent geros pradžios 1966 metais.

Tai planai, kurie laukia darbų. Planai dideli, bet ar darbai 
bus dideli? Jei taip, tai 1966 metai liks paženklinti didžiųjų 
vardu. Pr. G.

Laisvės kova pasaulio mastu
Su antrojo pasaulinio karo mū- kę kritikuoti amerikiečių Įsipar- 

šių pabaiga karas nepasibaigė, eigojimus Vietname. Tai daro 
Mūšiuose dalyvavusios valstybės ypač tie, kurie turėjo kolonijų 
iki šiol dar negalėjo susėsti prie! Azijoje ir Afrikoje. Jiems atrodo, 
taikos darybų stalo, nes karas te-' kad karas Vietname yra panašus 
beina, nors ir kitokiais ginklais.'i kolonini karą. Jie užmiršta, ▼ y •» • i • i i • i i i • v i J i j i i • v 1 1 •*_

Khan. Tuo pačiu metu paaiškėjo 
ir velionies A. Stevensono, JAV 
ambasadoriaus Jungt. Tautose, 
nuomonė. “Look” žurnale buvo 
paskelbta, esą A. Stevensonas 
buvo priešingas prez. Johnsono

KALĖDŲ LAIKOTARPYJE VISI VADAI PASAKĖ TAIKOS 
LINKINČIAS KALBAS. Popiežius Paulius VI taip pat kalbėjo ta 
tema ir pageidavo, kad visur vyrautų taika. Vietnamo karas, ne
žiūrint visų linkėjimų, buvo sustabdytas tiktai keliolikai valandų. 
Karo veiksmai vėl buvo atnaujinti. Amerikiečiai kol kas susilaiko 
nuo bombardavimo iš lėktuvų. Tuo būdu jie nori išbandyti kaiku- 
rių politikų pasiūlymą — palaukti, kol š. Vietnamo vyriausybė pa
siruoš taikos deryboms. Kiti gi mano, kad amerikiečių pastangų 
susilpnėjimas tik padrąsins rau-e----------------------- —------------- -
donuosius tęsti kovą. NYT kari- - ’ ’ 
nis komentatorius H. W. Baldwin 
mano, kad karas Vietname už
truks nuo 18 mėn. iki 5 metų. 
Amerikiečių pastangos turės bū
ti sustiprintos, pravesta kaikurių 
rezervų mobilizaciją. Vienas JAV 
karininkas pareiškė: “Vietname 
mes sustabdėm pralaimėjimą, 
bet dar nepasiekėm laimėjimo.

Prie Berlyno sienos raudonieji 
sargybiniai nušovė 27 m. amžiaus 
vokietį, bandžiusi senu automobi
liu pabėgti i V. Berlyną. Du jo 
bendrakeleiviai buvo sužeisti. Va
kariečių kariniai komendantai 
pareiškė protestą. Kalėdų laiko
tarpyje 434.576 vokiečiai iš V. 
Berlyno apsilankė rytiniame Ber-; 
lyne*

Pasibaigė dvidešimtoji Jungti
nių Tautų sesija, kuriai pirminin
kavo Italijos užs. r. min. A. Fan- 
fani. Ji priėmė rekordinę 1966 
m. sąmatą — $121.500.000 ir Ru
munijos pasiūlymą Europos kraš
tų taikos reikalu. Esą jos skir
tingų socialinių santvarkų kraš
tai turėtų plėsti savitarpius ry
šius bei siekti taikos ir saugumo; 
visomis galimomis priemonėmis.1 
Rumunija, kuri siekia vis' dau
giau savarankiškumo savo politi
koje, matyt, bando savo liniją ir 
tarptautinėje politikoje. Šioje JT 
sesijoje gana aktyviai reiškėsi 
Afrikos ir Azijos kraštų atstovai. 
Kaikurie ją žingsniai kelia susi-- 
rūpinimą vakarifečiuose. Pvz. jų 
iniciatyva buvo pasmerktas vals
tybių kišimasis i kitų kraštų vi
daus reikalus ir rasinė diskrimi
nacija. Ypač suneramino vakarie
čius Afrikos-Azijos atstovų pasiū
lymas, kad rezoliucija, kviečianti prezidentą, kad Įsakė savo as-

ginklų panaudojime. Kiti kraštai 
tam planui buvo abejingi arba 
ir priešingi. V. Vokietijos kancle
ris L. Erhardas lankėsi Vašingto
ne ir tarėsi su prez. Johnsonu 
Įvairiais politiniais klausimais. 
Prezidentas užtikrino kancleri, 
kad V. Vokietijai ateityje nebus 
atimta teisė dalyvauti atominių 
klausimų sprendime.

Rodezija atšventė Kalėdas 
Įprastu iškilmingumu. Ji dar ma
žai jaučia ekonomines sankcijas, 
paskelbtas daugelio kraštų. Ma
noma, kad ji pradės jausti ypač 
alyvos stoką, nes Britanija už
draudė ją ten eksportuoti. Prie 
jos prisidėjo JAV ir kiti kraštai. 
Kad nuo to nenukentėtų kaimy
ninė Zambija, alyvą jai gabena 
britų, amerikiečių ir kanadiečių 
lėktuvai.

Domininkonų respublikoje vėl 
kilo ginkluoti susirėmimai tarp 
kariuomenės dalinių ir sukilėlių 
grupės. Santiago mieste, 120 my
lių nuo sostinės Santo Domingo, 
karinis dalinys užpuolė viešbutį, 
kur buvo surengtas priėmimas 

į sukilėlių vadams. Per susišaudy
mą žuvo 9 kareiviai ir 5 sukilė
liai, jų tarpe buvęs štabo virš. 
Juan Lora Fernandez. Kai paskli
do gandas, kad žuvo sukilėlių šu
las ir kad Įvyko pasiMsinimas 
prieš jų vadą Fi*. CaanJrio Deno, 
sostinėje SantoDomiirge sukile- 
lių šalininkai pradėjo organizuo
ti riaušes ir gatvėse prasidėjo* 
šaudymai. Be to, Įvyko ginčas 
tarp buv. prez. Juan Bosch ir da
bartinio gynybos min. Rivera Ca- 
minero. Pastarasis apkaltino buv.

ŠALIS BE OFICIALAUS HIMNO
“O Canada” turėtų būti pri

pažintas oficialiu Kanados him
nu, — pareiškė 9000 jaunų Ka
nados verslininkų ir vadovau
jančių asmenų (Junior Cham
ber of Commerce). Jie tai pat 
pageidauja, kad ant Kanados 
banknotų ir monetų karalienės 
atvaizdas būtų pakeistas garsių 
kanadiečių nuotraukomis, klevo 
lapu arba šiaip žinomais Kana
dos vaizdais.

Britų laikraštis “New States
man” paskelbė ilgą straipsni 
apie Kanadą. Autorius Mervyn 
Jones važinėjo po visą kraštą ir 
visur pajuto tą pati baimės 
jausmą kanadiečiuose:* “Ar Ka
nada išsilaikys kaip nepriklauso
ma valstybė?” Autorius pastebi, 
kad Kanada yra “richest unde
veloped country”. Kanadai la
biausiai trūksta pasitikėjimo sa
vimi ir daugiau gyventojų. 
Kiekvieną kartą, kai autorius 
paprašė restorane kanadiško 
vyno, jam buvo siūlomas impor
tuotas. Kanadiečiai savo prekes 
laiko menkesnės vertės. Kvebe
ko revoliucija, pagal autorių, 
padėjusi vienybei, ypač prancū
zų tarpe.

Kanados vengrai yra ragina
mi lankyti savo gimines ir pa
žįstamus Vengrijoje. Vengru 
ambasada Otavoje pareiškė, kad 
vengrams nėra jokio pavojaus 
lankytis Vengrijoj kaip turis
tams. šią vasara 5000 vengru 
vyko Vengrijon ir tik 3 laikinai 
buvo suimti, bet ne dėl politi-

Kodėl? Ogi todėl, kad neišnyko į kad ten kovojama ne už kolonijų i politikai. Atsiliepdamas i tą_ pa-
imperializmas, siekiąs pavergti išlaikymą, bet už laisvę krašto, i i reiškimą, A. Stevensono sūnus
silpnesnes bei mažesnes tautas, kuri veržiasi raudonasis imperia Adlai III paskelbė savo tėvo laiš-

‘ ....................... • lizmas. JAV užsienio reik. min. ką rašytą vienai amerikiečių

imperializmas, siekiąs pavergti

Liko sunaikintas hitlerinis ir fa- ....... ------- v—----------- -
šistinis imperializmas, bet atšilai- D. Rusk tuo klausimu Atlanto' grupei 3 dienas prieš mirtą. Jame 
kė, ir tai su vakariečių didele pa- ~ ‘
rama, stalininis imperializmas.
Jis ne tik atsilaikė, bet ir tapo bai domisi, kaip JAV atliks savo 
daug stipresniu nei prieš karą. Pa- Įsipareigojimus Vietname. Jeigu 
tys vakariečiai didele dalimi pri- mes tų Įsipareigojimų neatliktu- 
sidėjo prie jo išugdymo. Dabar me, ar komunistinių kraštų sos- 
jie pamatė, kad stalininis impe- tinės nemanys, kad jos gali pra- 
rializmas juo labiau keičiasi, juo ;: «
labiau lieka tas pats. Ir juo dau
giau vakariečiai jam pataikauja, 
juo daugiau jis stiprėja. Jeigu

S-gos nariams pareiškė Paryžiuje: ! sakoma: “Aš nemanau, kad ki- 
“ši grupė, sėdinti aplink stalą, la- niečių plėtra yra tokia fantastiš-

dėti dar didesnius žygius kitur? 
Ir ar tuo atveju Pekingas nema
nys, kad mes nereaguojame i 
provokacijas? Jei neatliekamas 

tuojau po II D. karo vakariečiai kur nors vienas Įsipareigojimas, 
būtų sutvarkę stalinini imperia- kokią vertę turės Įsipareigojimai 
lizmą. tai šiandieną pasaulyje bū- kitur? Mes nesiūlysime amerikie

čiams laikytis Įsipareigojimų vie
noje vietoje ir atsisakyti kitoje. 
Amerikiečiai bus kviečiami šiais 
metais pakelti sunkią naštą. Mū
sų nuotaika yra gera, ir mes ją 
pakelsime.”

Grėsmė visiems
Sustiprindamas D. Rusko pa

reiškimą. JAV gynybos min. R. 
McNamara pabrėžė karinį pavojų 
visiems. Esą Raud. Kinija 1967 
m. turės vidutinio nuotolio rake
tas — 1500 mylių, o 1975 m. — 
ilgojo nuotolio raketas — 5.500 
mylių. Tada Raud. Kinijos pavo
jus esą pasieks ir V. Europą. Be 
to, McNamara priminė Kinijos 
gynybos min. Lin Piao pareikštą 
grasinimą, esą Kinija tans “pa
saulio miestų valdovu”. Jis taip
gi davė suprasti, kad JAV įsipar
eigojimai Vietname gali turėti 
įtakos Į V. Europa, t.y. sumažin
ti amerikiečių dalyvavimą V.

tų taika. Dabar vakariečiai, ypač 
niu priežasčių. Po Vengrijos su-1 amerikiečiai, turi skirti didžiules 
kilimo 1956 m. Kanadon atvyko ^ms_^ybaį sių^i^sayo ka; 
30.000 vengrų. Į " '

Dviejų kalbų ir kultūrų komi-' 
sija, važinėdama po Kanadą,1 
susilaukia iš Įvairių tautinių 
grupių daug pareiškimų ir rei
kalavimų. Tikrumoje nei viena 
imigrantų grupė negali skųstis, 
kad ji būtų laikoma antros kla
sės piliečiais. J Kanadą Įsileis
tas asmuo gali gyventi visą am
žių netapdamas Kanados pilie
čiu. gali nesimokyti ir krašto 
kalbų — anglų bei prancūzų. 
Tautinių grupių veikla yra vi
siškai nevaržoma.

Kanados universitetai bando 
Įvairius metodus, kad norintie
ji greičiau baigtų mokslą. Pla
nuojama Įvesti pilnų metų kur
są vietoje dabartinių 7 mėnesių. 
Profesoriai tą pasiūlymą atmetė. 
Simon Fraser universitetas Br. 
Kolumbijoje nuo šio rudens 
veiks ištisus 12 mėnesių. įveda
ma trimestrų sistema. Guelph 
un-tas, Ontario prov., paskelbė, 
kad Velykų laikotarpyje priims 
500 studentų, esančių 13 skyriu
je. be 13-to skyriaus egzaminų.

Kanada veda derybas su JAV 
dėl vandens eksporto. Ypatingai 
Kanados šiaurė tuo eksportu ga
lėtų pasinaudoti, nes ten yra 
didelis vandens perteklius ir be
galės nemažų upių, kurios galė
tu būti nukreiptos i JAV. Tada 
dalis amerikiečių kapitalo būtų 
nukreipta Į Kanados šiaurę ir 
padėtų išnaudoti dar tuščius že
mės plotus.

iriuomenę i Aziją, kur prasiveržė 
l senasis stalininis imperializmas, 
laisvės priedanga giemžiąs vieną 
tautą po kitos. Jis ten, be abejo
nės, bus sulaikytas, bet liks nepa
liestas savo centruose. Jeigu ame
rikiečiai būtų panaudoję tokias 
karines pajėgas prieš 20 metų 
Maskvos fronte, šiandieną to rau
donojo tvano neturėtume.

Amerikiečių prisipažinimas
Dabartinės politinės būklės 

rimtumą ypač jaučia amerikie
čiai, kurie šį kartą Vietname yra 
palikti beveik vieni kovoti prieš 
raudonąjį imperializmą, grasinan
ti visam laisvajam pasauliui. Kai- 
kurie vakariečių politiniai vadai 
i tą amerikiečių kovą žiūri abejin
gai. Užtat JAV užsienio reikalų 
min. D. Rusk Atlanto S-gos kon
ferencijoje Paryžiuj atvirai kal
bėjo vakariečių politikams: 
“Klauskite save, kaip siejasi jūsų 
valstybiniai reikalai su Vietnamo 
konfliktu. Klauskite save, kaip 
siejosi jūsų interesai Mandžiūri- 
joj 1931 m. ir Etiopijoj 1936 m. 
Klauskite save, kaip rišosi jūsų 
valstybiniai interesai su Hitlerio 
grasinančiu kilimu. Tomis dieno
mis mūsų vyriausybės nesuprato 
mūsų valstybinių interesų, ir žiū
rėkite kokią kaina turėjo sumo
kėti.”

“Pakelsime šią naštą”
Vakarų Europos vadai, būdami 

toli nuo Vietnamo kovų, nejaučia 
grėsmės savo kraštams ir yra lin

ka, kad pastangos jai sulaikyti 
yra neišmintingos. Jeigu manote, 
kad ta plėtra neturėtų būti sulai
kyta, tuo atveju jūs grąžinate

Naujai Romoje įšventintas vysku-
Europos apsaugoje. Iki šiol JAV- P38 Juozas Labukas-Matulaitis,

panaikinti kolonizmą. nereikalin
ga dvieju trečdalių balsu. Pasak 
JAV ambasadoriaus A. Goldber- 
go, tai pavojingas žingsnis, nes 
svarbieji klausimai gali būti atei
tyje išspręsti paprastos daugu
mos, kuri dominuos JT politiką. 
Tada esą ir Kinijos klausimas ga
li būti tuo keliu išspręstas. Iš vi
so, Afrikos-Azijos kraštai, remia
mi sovietinio bloko, JT ima vy
rauti savo skaičiumi ir lemti dau
geli klausimų prieš vakariečių 
nusistatymą.

Atominio laivyno plano atsisa
kyta. Prez. Kennedy laikais ame- __________z,_______________
rikiečiai buvo pasiūlę organizuo-! pakluso. Gen. Soglo yra 56 m., 

buvęs prancūzų kariuomenės ka
pitonas. Jis pareiškė, kad Daho
mijos, buv. Prancūzijos kolonijos 
V. Afrikoje, reikalus tvarkysian
ti kariuomenė iki bus sudaryta 
laikinė vyriausybė.

mens sargybiniams suimti tris 
valdžios pareigūnus, o Bosh at
silygino pareiškimu, esą gynybos 
ministeris nieko neišmano. Į kon
fliktus turėjo Įsikišti tarpt, ka
riuomenė, kurią sudaro amerikie
čiai ir brazilai. Pirmųjų yra 7000, 
antrųjų — 1000.

Dahomijos kariuomenės vadas 
gen. Kristupas Soglo nuvertė vy
riausybę ir paėmė valdžią į savo 
rankas. Tai jis padarė jau trečią 
kartą dvejų metų laikotarpyje. 
Sostinės Cotonou darbininkų uni
jų vadai bandė organizuoti pro
testo streiką, bet darbininkai ne-

ti Atlanto S-gos rėmuose atomi
niais ginklais aprūpintą laivyną, 
kurio Įgulas sudarytų Įvairių 
kraštų kariai. Tam planui labai 
pritarė vokiečiai, nes jame matė 
galimybę dalyvauti atominių

Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Malonu konstatuoti, kad mūsų 

spaudos centro pertvarkymo min
tis rado beveik visuotini pritari
mą, ir šėrininkai ryžosi ateiti Į 
spaudos talką nauju būdu. Tai 
drąsina iniciatorių pastangas ir 
Įpareigoja naujiems uždaviniams.

Yra visa eilė asmenų, kurie 
Spaudos B-vės “žiburiai” šėrus 
yra pametę. Tokiais atvejais rei
kia atlikti tam tikrus, Ontario 
įstatymų reikalaujamus, formalu
mus. KLK Kultūros Dr-jos “Žibu
riai” valdyba tokiems asmenims 
siunčia atitinkamus paaiškinimus I 
atskirais laiškais. Jeigu dar yra 
šėrininkų, kurie apie savo šėrųl 
praradimą nėra pranešę valdybai, j

A. Augustinavičius,
La Salette, Ont. 11.20

J. Karka, Toronto__ ___  10.80
B. Kriaučeliūnas, Toronto 15.00
M. Norkus, Simcoe, Ont. 11.20
VI. Miceika, Simcoe, Ont. 
Ateitininkai sendraugiai,

Toronto ..... ........
A. J. Gedrimas, Hamilton 
Ateitininkų kuopa, 

Hamilton ... . __
V. Stukas, Toronto

15.00

22.40
11.20

56.00
11.20

$488.20 
pakeitėYra šėrininkų, kurie 

adresus ir iki šiol nepranešė nau
jų adresų. Jiems siųsti laiškai 

•jgrižo atgal. Maloniai prašomi at-bės. nežiūrint įsipareigojimų ki- d?bar valdąs Kauno ir Vilkaviš- prašome nedelsiant tai padaryti, aT„a. Majnnia, 
............................. SttS ““’ I Ręi^a™ nU« pa«? ~tur. najėgė išlaikvti karines pajė
gas V. Europoje be didesniu sun
kumų, nors per keletą praėjusiu 
metu padidino karo biudžetą $50 
bilijonų.

Mirusio laiškas

j mus į seną, seną kelią, kuriame 
besiplečiančios jėgos pralaužia 
vienas duris po kitų, manydamos, 
kad vis pralauš iki prieina prie 

Dabartinei Amerikos politikai, paskutiniųjų durų, kur pasiprie- 
irioje išryškėjo tautų laisvės j sinimas tampa jau neišvengiamaskurioje išryškėjo 

gynimas pasaulio mastu, aiškiai 
pritaria visa eilė politinių vadu. 
Prieš šventes Vaišingtone lankė
si Britanijos premjeras H. Wil
son ir V. Vokietijos kancleris L. 
Erhard. Jiedu atvirai remia JAV 
Įsipareigojimus Vietname ir ki- saugojimo linkme, o stalininis im- 
tur. Ta pati pareiškė Vašingtone perializmas — tautų pavergimo, 
lankęsis Pakistano prez. Ayub i Kn.

ir tada kyla karas ... Tai Vietna
mo karo esmė.”

Iš minėtų pareiškimų matyti, 
kad JAV dabartinė politika, pasi
mokiusi iš praeities klaidų, 
krypsta ryškesne tautų laisvės

N. Metų linkėjimus skelbiame 
naują aukotojų sąrašą. 
Prisikėlimo par. Kat.

Vyrų Dr-ja, Toronto $56.00 
V. Abromaitis. New York 41.20 
V. Stanaitis, Toronto 11.20
Dr. B. Vidugiris,

Dundas, Ont. ____ 11.20
J. Pleinys, Hamilton 33.60
F. Mockus, Toronto 15.00
J. Kvederys, Toronto 11.20
Br. Čepaitis, Toronto   22.40 
A. Čepaitis, Toronto 11.20
J. Laureckas, Delhi, Ont... 11.20, 
Tėvai pranciškonai,

Ontario prov. ...........  100.00,

11.20

Alfredas Grigaliūnas Toronto 
Bronius Mikšys 
V. Orentas 
Laimutis Dūda 
Jonas činga 
Elena Andriušytė 
Marija Bilickaitė 
Bronė Bunkutė 
Alfonsas Balčiūnas 
Alfonsas Matas 
Aida Mikalauskaitė „ 
Alfonsas Paškevičius
Jonas Rimašauskas Chicago

K.L.K Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” valdyba
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® RELIGINIAME GYVENIME
* Popiežius Paulius VI, II 

Vat. santarybos pabaigos atžy- 
mėjimui paskelbė ypatingą 
švenčių laikotarpį, kuris truks 
nuo N. Metų iki Sekminių (ge
gužės 29 d.). Seniau panašios 
šventės, kaip pvz. šventieji Me
tai (1950 m.), koncentravosi apie 
Šv. Tėvą bei Romos miestą. Da 
bar šio laikotarpio iškilmės teik
sis apie vietos vyskupus bei jų 
vyskupijas. Paskelbtojo iškil
mių laikotarpio tikslas: skleisti 
santarybos nutarimus ir pasiryž
ti juos įgyvendinti.

* Pildydamas pažadą refor
muoti Romos kuriją, šv. Tėvas 
pertvarkė tikėjimo grynumui 
saugoti įstaigą ir pakeitė jos 
vardą iš “Suprema Sacra Con- 
gregatio Sancti Officii” Į Kon
gregaciją Tikėjimo Doktrinai. 
Taipgi jis patvarkė, kad toje 
kongregacijoje nebebūsią dau
giau slaptų sprendimų; visi įta
riamieji turėsią teisę pasiteisin
ti bei apeliuoti; visuomet bus 
atsiklausiama įtariamojo as
mens vyskupo bei tos vietovės 
vyskupų konferencijos prieš da
rant kokį nors sprendimą; dau
giau nebebūsią teisėjo ir cenzo
riaus, o vietoj jų bus sudarytas 
patarėjų sąstatas, o reikalui 
esant bus galima pasikviesti 
daugiau specialistų. Naujoji po
piežiaus įstaiga glaudžiai bend
radarbiaus su bibline komisija.

* Asmeninis anglikonų Can
terbury arkivyskupo atstovas 
Vatikano santaryboje kan. Ber
nard Pawley pranešė, kad Ro
moje pasilieka nuolatinė angli
konų delegacija prie Vatikano.

* Kard. Heenan pranešė, kad 
Europos Vyskupai planuoja su
kurti “dvisinę bendrąją rinką” 
— organizaciją, kuriai' priklau
sytų viso Europos žemyno vys
kupai. Panašią organizaciją jau 
įsteigę, anot jo, angliškai kal
bančių kraštų vyskupai ir pasi
vadinę “Šv. Pauliaus Konferen
cija”

* Vokietijos vyskupai, iš
reikšdami apgailestavimą dėl 
žiaurumų, kuriuos įvykdė nacio
nalsocialistai Lenkijoje II pas. 
karo metu, priėmė lenkų hie
rarchijos kvietimą dalyvauti 
Lenkijos 1.000 metu nuo kata
likybės įvedimo iubilėjuje. Len
kijoje dėl to kilo nepasitenki
nimas. kritikuojąs vyskupų lai
kysena.

* J.A.V. vyskupai paskelbė 
atsišaukimą, kviečiantį sustip
rinti ryšius su P. Amerikos vys
kupais. Jie skatina įvesti š.

Amerikos bendradarbiavimo su 
P. Amerika savaitę sausio 23- 
30 d., o jos pabaigoje rinkti au
kas P. Amerikai.

* Kanados CBC televizijos 
programa “Dvidešimtas amžius” 
išrinko popiežių Paulių VI šių 
metų “Man of the Year”. Jis 
taipgi išrinktas CBC žinių pro
gramoje “Man of the Month”. 
Jį pagerbiant, gruodžio 26 d., 
specialioj programoj buvo pa
rodytos jo istorinės kelionės iš 
Vatikano ir II Vatikano santa- 
ryba.

* P. Korėjos valdžia surengė 
parodą J.T. aikštėje, Niujorke, 
visų P. Korėjoje komunistų 
skleidžiamų falsifikuotų žurna
lų, knygų bei laikraščių^ Jų tar
pe buvo ir keletas falsifikuotų 
korėjietiškų Biblijų. Jų tekstai 
iškraipyti, kad pasitarnautų š. 
Korėjos komunistų propagan-

* Kard. Spellman 1965 m. 
Kalėdas praleido su Amerikos 
kariais P. Vietname. Tai pen
kioliktieji metai iš eilės, kaip 
jis švenčia Kalėdas su amerikie
čiais kariais užjūryje. Kardino
las yra 77- m. amžiaus.

* Katalikų ir presbiterininkų 
pasitarimai Filadelfijoje duoda 
daug vilčių, jog neužilgo bus 
įmanomos bendros kaikurios ka
talikų ir protestantų pamaldos. 
Susirinkusieji atstovai nutarė 
paruošti bendrą maldų knygą, 
kuri galės būti atspausdinta se
kančiais metais. Tuo tarpu dar 
bus tariamasi su Amerikos 
Bendrijų Taryba, kad leidinys 
būtų priimtinas visoms krikš
čionių tikyboms.

* Vatikano archyvo doku
mentai skelbiami tik praėjus 50 
metu. Tai taisyKlei šiomis die
nomis buvo padaryta išimtis ir 
leista pasinaudoti medžiaga 
apie Pijų XII, rašant veikalą 
“Šv. Sostas ir karas Europoje 
nuo 1939 m. kovo iki 1940 m. 
rugpjūčio”. Veikalas išleistas 
prancūzų kalba. Jame aiškėja, 
kad Pijus XII neturėjęs jokios 
baimės, reikalui esant, net at
sidurti koncentracijos stovyklo
je. Dalis svarbiausių žinių pa
naudotuose dokumentuose sura- 
švta buvusio mons. Montini — 
dabartinio popiežiaus. Žydų 
klausimas, atrodo, bus išryškin
tas II tome.

* JA Valstybėse maldų bei
nrefacijos skaitymas sava kalba 
Mišių metu įsigalios nuo 1966 
m. kovo 27 d. K. J. Stš.

Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle, sugebėjęs krašte įgyven
dinti vyriausybės pastovumą, ap- 
valdęs infliaciją, issprendęs Alže
rijos klausimą ir užsimojęs dide
lėms reformoms vidaus ir užsie
nio politikoje, sulaukė nenumaty
to smūgio prezidento rinkimuose 
1965 m. gruodžio 5 d. Oficialūs 
viešosios nuomonės tyrėjai apsi
riko. Didžiausią klaidą padarė 
Prancūzijos vidaus reikalų minis
terijos tyrėjai, tvirtinę, kad De 
Gaulle surinks 54% balsų. Dvi 
įstaigos, besiverčiančios prancū
zų viešosios nuomonės tyrimais, 
ypač institutas prancūzų viešajai 
nuomonei tirti — IFOP, gana 
tiksliai numatė De Gaulle pralai
mėjimą gruodžio 5 d., tačiau dau
gelis laikė jį neįtikėtinu.

De Gaulle, gavęs per pirmąjį 
balsavimą 10,5 mil. balsų, t.y. 
43,97%, turėjo pajusti skirtumą 
tarp svajonių didybės ir tikrovės 
kartėlio. De Gaulle — tautinis 
didvyris, reformatorius, tačiau 
Prancūziją pastūmėjęs į vienišo 
žaidimo kelią neabejotinai pergy
veno nusivylimą.

Kodėl sulaukė smūgio?
De Gaulle, aišku, pervertino 

savo praeities didybės garsą. Jis 
tuose rinkimuose neatsakingai 
žaidė. Tik mėnesį prieš rinkimus 
jis paskelbė savo sutikimą ir tą 
patį mėnesį jis miegojo ant laurų, 
manydamas, kad užtenka vien su
tikimo. Jo anksčiau laimėti ketu
ri tautos atsiklausimai, atrodo, 
lyg ir užtikrino penktąjį.

Antroji klaida buvo pagrįsta 
prielaida, kad prancūzai politiš
kai yra tolydi tauta, visai įsijau
tusi į nūdienius valstybės rėmus. 
Praeities partijas jis laikė atgyve
nomis, kurios ateityje neturės jo
kio balso, ši prielaida pasirodė 
klaidinga. Staiga iškilo partijos, 
kurias jis laikė Prancūzijos suny
kimo kaltininkėmis. Jo varžovas

Šiuose rinkimuose lėmė darMitterand surinko ne tik De'
Gaulle priešininkų — komunistų vienas nenumatytas veiksnys —
ir socialistų balsus, bet ir šie- 85% rinkikų ^dalyvavimas balsa- 
kiančių kitokios politikos nei De ’ ~
Gaulle diktuoja. Tą patį galima 
pasakyti apie MRP — katalikų 
varžovą Lecanuet, kuris pateikė 
skirtingas vidaus ir užsienio po
litikos apybraižas.

Nepagrįsta prielaida
De Gaulle nuomone, 

partijos yra tautos sk 
politinio nesugyvenimo kurstyto
jos ir Prancūzijos sunykimo es
minė priežastis. Praeities rinki
mai lyg ir patvirtino jo nuomonę. 
1962 m. visos opozicinės partijos 
tesurinko tik tiek, kiek gruodžio 
5 d. gavo balsų vienas kairysis 
varžovas Mitterand.

De Gaulle daug laimėjo per 
septynerius savo valdymo metus. 
Jis sukūrė naujas institucijas ir 
jėga kalė naują vidaus ir užsienio 
politiką. Bet jis pamiršo, kad 
prancūzų politinis išsiskaidymas 
nėra išnykęs. Sutapatinęs save 
su tauta, ėmė labai santūriai ver
tinti net ir savo rėmėjus respubli- 
kininkus — UNR, vadinamus de- 
gaulininkais. Neretai De Gaulle 
ir jo šalininkai ėjo lygiagrečiais, 
bet skirtingais keliais.

Prieš rinkimus De Gaulle buvo 
neveiklus. Jis tikėjosi įsibėgėji-l

rime. Penki De Gaulle varžovai 
sugebėjo išjudinti mases prieš 
dabartinį valstybės prezidentą, 
kuris ir blogiausiu atveju tikėjo 
galėsiąs surinkti bent 51% bal
sų ir būti išrinktas prezidentu.

Užsienio atgarsiai
Užsienis labai nevienodai verti

no prezidento rinkimus Prancū
zijoje. Vokiečiai, o ypač vyriausy
bės sluogsniai, patenkinti smū
giu prezidentui De Gaulle. Jie ke
lia klausimą: ar De Gaulle, išrink
tas prezidentu, galės tęsti savo 
didžiųjų tikslų siekimą? Sovietų 
laikraštis “Trud” džiūgavo, kad 
darbininkai, t.y. komunistai ir so
cialistai, smogė prezidentui De 
Gaulle. Kaimyninėje Belgijoje 
nuomonės išsiskyrė. Europos ap
jungimo šalininkai džiūgavo, kad 
De Gaulle sulaukė sunkaus ban
dymo, kai nuosaikieji kalbėjo 
apie Prancūzijos pakrikimą.

Anglosaksai yra patenkinti De 
Gaulle nesėkme, tačiau iš dviejų 
blogybių — De Gaulle ir Mitte- 
rand, kuris gali vėl bandyti suda
lyti Prancūzijoje liaudies frontą, 
jiems priimtinesnis De Gaulle, 
nors ir sunkiai sukalbamas.

Užsienio nuotaikos, kaip ir 
mu ne tik gauti 50% visų baisa-(Prancūzijoje, buvo lydimos nusi- 
vusių balsų, bet ir prašokti šį stebėjimo, jog didysis prancūzas 
skaičių. Valstybės įstaigos nega-; buvo prancūzų pažemintas. De 
Įėjo paveikti rinkikų. UNR netu- Gaulle, svajotojas apie Prancūzi- 
rėjo laiko įsibėgėti. Užsienio po-i jos didybę, staiga liko pažadintas 
litikos posūkiai turėjo įtakos į kietos prancūzų tautos balso, kad 
vidaus politiką. Ansktyvesnis dar- ji nori gyventi ne ateities didybe, 
bininkų, ūkininkų ir net valdiniu- bet dabar sulaukti geresnių die- 
kų nepasitenkinimas dėl priemo- nu. Trečdaliui prancūzų rūpi gy
niu, jiems taikytų infliacijai ap- j venti genesniuose butuose, ūki- 
valdyti, turėjo įtakos į nūdienį į ninkams — ūkinės bendruome- 
gyyentojų apsisprendimą. Balsuo-j nės rinka, o darbininkams betku- 
tojai norėjo pasakyti, kad jie dė- ria, nors ir infliacijos, kaina — 
kingi De Gaulle už žygius Pran-1 geriau gyventi. Juos žavi De 
cūzijai išgelbėti iš sunykimo, ta- Gaulle svajonės, bet spaudžia ir 
čiau jie dalimi nepatenkinti įsibė- kasdieninė tikrovė, geresnės kas- 
gėjimu, kuris vedė į sustingimą, dieninės duonos kąsnis.

>litinės 
ytojos,

PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ PARAŠTĖJE

Kur eina Prancūzijos demokratija?
RAŠO J. LANSKORONSKIS IŠ PARYŽIAUS
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STANISLOVUI STANAIČIUI mirus, 
liūdesio prislėgtus — jo žmona, dukra, sūnus ir brolius 

KAZIMIERĄ, JONĄ ir VLADĄ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Kostas ir Liucija Meškauskai

MOHAWK

Per visus, ankstyvesnius ir da
bartinius, rinkimus gaulistų nau
dojamas vis tas pats argumentas, 
kad rinkikai neturi kitokio pasi
rinkimo. Kalbėti apie De Gaulle 
režimo tvirtumą ir amžinumą, ku
ris laikosi ant pečių tik vieno jau ■ 
senyvo vyro, neberimta, bet kol! 
opozicija nesugeba pasiūlyti vy-Į 
riausybės, kuri atstotų De Gaulle, j 
tas argumentas galioja. Be abejo- i 
nes, rinkikai žino, kad tas mono-; 
kratinis režimas vieną dieną mirs' 
savaime. Opozicijos vadai supra-' 
to, kad gaulizmas pakaitalo netu
ri ir kad juo sparčiau jis eis prie 
galo, juo greičiau tas išgirtas sta
bilumas bus patikrintas.

Prieš partijas
Visi iki nuobodžio kartoja, kad 

senosios partijos yra mirusios, 
kad jomis niekas nebesidomi, 
kad jose nėra naujos gyvybės, 
nei naujų jėgų, nei programos, 
kad jos sukalkėjo savo ideologijo
se, kurios nebeatitinka modernų 
gyvenimą. Prileiskim. Bet režimo 
ramstis ir valdymo aparatūros 
įrankis, dabartinio parlamento ■ 
dirbtinė dauguma — Naujosios; 
Respublikos Unija (UNR) — nei 
idėjomis, nei sumanymais nėra 
turtingesnė už senąsias partijas. 
De Gaulle buvo ir pasilieka po
puliarus, jo galimi įpėdiniai per 
7 valdymo metus neiškilo ir jo
kio populiarumo neįgijo. De 
Gaulle tėviška “asmeninė val
džia” priimtina, bet kokio Debrė, 
Pompidou ar kitų asmeninė val
džia būtų nepakenčiama. Viešo
sios nuomonės akyse UNR nėra 
atskirtina nuo De Gaulle. Be to

Kandidatų programos Gaulle pavyksta įsiterpti.
Ši kartą kandidatai išvengė!, Paliečiau tik‘ paviršutiniškai 

klaidos — piršti kurias nors; kaikunuos musų skaitytojams gal 
plačias programas.Jos buvo pa- idomesmus De Gaulle užsienio 
teikiamos tikrtrllfcai ir aiškiai poetikos aspektus, bet opozicijos 
suformuluotų tezių forma. Taip kandidatai lygiai taip pat aiškiai 

i pvz. abu svarbesnieji kandidatai, suprantamai stengėsi pakirsti 
i F. Mitterand ir J. Lecanuet, aiš- De Gaulle mit3 Vldaus problemo; 
i kiai nubrėžė gaires, kurių Pran- se- dalydami jie netikėtai 
j cūzija turėtų laikytis užsien. poli- susilaukė didelio pritarimo ir 
; tikoj. Pastarasis sakėsi esąs Euro- simpatijų.
' pos jungimo pradininko R. Šuma- 
i no pasekėjas, kovojąs už Romos 
i sutarties laikymąsi, pasitarimų 
^atnaujinimą (kuriuos prez. De kad ir vien tezių forma"išdėstyta, 
Gaulle nutraukė) Europos Ekono- neturės pritarimo, kol tuo pat 
minės Bendruomenės įsteigimui ’ metu nebus nurodytos priemonės, 
užbaigti, pritraukiant Britaniją i kurios įgalintų tą programą vyk- 
ir kitas Europos valstybes, kurios i dyti. Pasakyti ko siekiama ir kur 
panorėtų įsijungti. Jis esąs nuo-i einama nieko nereiškia, kol nepa- 
monės, kad sąjunga su Amerikai rodyta kaip ir su kuo einama. Pi- 
yra būtinybė, ne vien sentimen-; liečiai praeityje jau ne vieną kar
tais, bet dar daugiau interesais ■ tą gražiomis, bet neįvykdytomis 
pagrįsta. Atlanto Sąjungos nuo-1 programomis buvo apvilti. Jie ir 
statai, terminui baigiantis, yra; dabar galvoja, kad jokie pažadai 
oersvarstytini, bet esąs įsitikinęs,! nebus įvykdyti, jei nebus pasto- 
kad tą koaliciją — bendro saugu
mo garantiją reikia ne griauti, 
bet stiprinti. Prancūzų-vokiečių 
“susitaikymą” ir bendradarbiavi- 

į mo sutartį jis laikąs retu, bet di- 
; džiausiu pokariniu laimėjimu, to
dėl darysiąs visa tai draugystei 
sustiprinti, kad užslopintų gre
siantį pavojingą nacionalizmą.

Indonezijos generolai paėmė į 
savo rankas vyriausią krašto val
džią, kai naujai perorganizuotos 
vadovybės, vadinamos Koti, prie
šakyje atsistojo kariuomenės va
das gen. Suharto. Ligi šio laiko 
Koti priešakyje buvo užsienio rei
kalų ministeris Subandrio. Prezi
dentas Sukamo nenorėjo, kad vy
riausio krašto organo vadovybė 
būtų atimta iš Subandrio ir per
duota generolui Suharto. Tačiau 
ir prezidentas generolams atsi
spirti negalėjo: turėjo sutikti ir 
patvirtinti naują Koti sudėtį.

Savotiška sistema
Indonezijos valdžios sistema 

yra savotiška. Čia veikia visokių 
departamentų ir poskyrių, kurie 
dažnai kovoja tarp savęs dėl kom
petencijos. Tas biurokratizmas 
buvo sukurtas anksčiau preziden
to Sukamo dekretais. Koti tačiau 
visą laiką buvo vyriausias kraš
to organas, diriguojantis ir minis- 
terių kabinetą. Koti sprendžia 
karinius ir politinius krašto klau
simus. Naujasis Koti, manoma, 
pirmiausia išleis įstatymą, už
draudžiantį Indonezijoje komu
nistų partiją. Ligi šiol preziden
tas Sukamo komunistų partijos 
uždraudimui priešinosi. Komu
nistus gaudė ir jų veiklą atskirose 
salose uždarinėjo kariuomenė sa
vo dekretais. Bendro įstatymo ne
buvo. * *

Pašlijęs ūkis ir generolai
Toliau naujasis Koti turės 

prieš akis sunkiausią problemą — 
sustiprinti krašto ekonominį gy
venimą. Indonezijos ekonominis 
gyvenimas visą laiką šlubavo. Jis 
ypač suiro po komunistų bandy
to sukilimo. Jam atstatyti reikia 
didelių pastangų ir pinigo, kurio 
Indonezijos iždas neturi. Didelė 
Indonezijos kariuomenė ir Sukar
no vedama Malezijos sutriuškini
mo politika suima didžiules su
mas, kurios taip reikalingos su
irusiam krašto ekonominiam gy
venimui. Sis klausimas yra pats 
sunkiausias. Jeigu naujasis Koti 
pajėgs išspręsti ekonomines prob
lemas ir pagerinti gyventojų ge
rovę, kariuomenės įtaka krašte 
sustiprės. Ir dabar, po komunis
tų sukilimo likvidavimo, kariuo
menės įtaka gyventojų sluogs- 
niuose labai didelė, ypač maho
metonų ir kitų kraštų antikomu- 
nistų sluogsniuose. Nežiūrint ide
ologinio bendrumo, kiekvienas 
žmogus nori ir valgyti. Koti šita 
problema, atrodo, gali būti sun
kesnė, negu komunistų likvidavi
mas. Čia generolai turėtų parody
ti, kad jie būdami geri kariai, kar
tu yra gabūs ir ekonominių klau
simų sprendėjai bei administrato
riai. Šios dvi profesijos gyvenimo 
praktikoje nevisada derinasi, ta
čiau juk istorijoje buvo ir išim-

(Nukelta | 7 psL)

FURNITURE LTD
PILNAS NAMU APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVES:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE.
Vakaruose - 137 RONCESVALLES AVĖ. — TEL. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

I

TEL. OX 9-4444

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J Balionai.
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •

Opozicijos silpnybės
Bet... bet jokia programa,

vios ir tvirtos vyriausybės. Jie no
ri žinoti, kaip ir kokiais pagrin
dais dabartinė opozicija mano to
kią vyriausybę sudaryti. Čia glū
di visa opozicijos silpnybė, nes ji 
to pati dar nežino.

Partijos pasikeitė
Per šį prezidentinių rinkimų 

vajų tradicinė partinė opozicija 
įnešė daug naujų ir esminių as-Politiniai zigzagai

Matome kaip toks aiškus, atvi-.pektų. Opozicija nebepanaši į bu- 
ras, visiems suprantamas proble- j vusius pripuolamus įvairialyčių 
mų pristatymas kontrastuoja su tendencijų sambūrius. Pirmiau- 
De Gaulle metodais ir nevisada' šia, visi kandidatai priima V Res- 
aiškiais siekiais., žinia, kad užsie- publikos konstituciją ir preziden- 

1 nio politika, daugiau kaip betkuri to rinkimą visuotiniu balsavimu 
kita valdžios veiklos šaka, sudaro kaip naują politinį faktą. Jau da- 

milžino vado ji yra niekis, dar. išimtinai De Gaulle asmeniui “re- bar jie elgiasi kaip būsimos dau- 
nnrn A criFi” CTlimCkC ir WrioilCvhAc cofoi noci.trapesnė ir dirbtinesnė už seną- zervuotą sritį”. Jo šykštūs “sibi- 

sias partijas, nors joje yra žymių liniai” komentarai neleidžia eili- 
ir gabių asmenybių bei politikų, niam piliečiui lengvai suvokti jo 
Bet toks jau yra “vocis populi” — minti, ko jis nori, ko siekia ar 
tautos balso sprendimas: tos par- j kur veda. Prieš nieką neatsakin- 

rm CfOC COVA ei i m n 11 nnolnntijos pagrindas yra tarnauti va
dui, klusniai vykdyti jo sprendi
mus didesnei Prancūzijos garbei.

Opozicijos taktika
Rinkiminį vajų opozicijos kan

didatai pradėjo šūkiu: prieš anti
demokratinę. antikonstitucinę as
meninę valdžią! Bet veikiai susi
griebė ir didesnį dėmesį nukrei
pė į gaulizmą, kiekvienas savaip 
įrodinėdamas, kad vyriausybės 
pastovumą ir veiksmingumą jie, 
pasiremdami demokratine parla
mento dauguma, galėsią geriau 
užtikrinti už gaulistus, kurie be 
De Gaulle bus niekas. Palyginti 
santūriai kritikuodami De Gaulle 
asmenį, pripažindami visa, ką ver
tingo jis yra padaręs, ir pažadė
dami išlyginti visas krašto ūkines 
ir socialines negeroves, opozici
jos kandidatai visą savo propa
gandinį svorį sukoncentravo į at
eiti. siekdami pakreipti savo nau
dai tą po gaulizmo “tuštumos” 
baimę, kurią jau 7 metai kaip 
gaulizmas išnaudoja.

gas, savo sumanymuose paslap
tingas, jis priprato ir mėgsta, lyg 
koks šachmatų žaidėjas ir kraštą, 
ir pasaulį, ir savo vyriausybę bru
taliai pastatyti prieš naują ėjimą, 
prieš naują kurį jo paties sukur
tą politinį faktą, dažnai be jokio 
rišlumo su ankstyvesne akcija. Iš 
vienos pusės, sakysim, jis dedasi 
dideliu Europos jungimosi šali
ninku, Europos pagal jo kurpalį, 
bet čia pat, kada kiti dalyviai pa
sipriešina kuriai nors jo pretenzi
jai, jis brutaliai įspraudžia paga
li i užsukta mašiną ir viską ilges
niam laikui sustabdo. Jo zigzagai 
Europos klausimu yra gal pati 
oniausia vieta jo “nepriklausomy
bės” politikoje. Dauguma piliečių 
jau orientuojasi Europos jungi
mosi linkme ir nebenori sekti De 
Gaulle.

Arba štai santykiuose su JAV. 
Kain suderinti teigimą, kad Pran- 

I ciizija pasilieka ištikima savo są
jungininkams. su, sistematiškai 
vedama antiamerikine politika vi
suose pasaulio taškuose, kur De

gumos ir vyriausybės šefai, pasi
ryžę pasinaudoti visomis teisė
mis, kurias konstitucija jiems su
teikia, neišskiriant nė parlamen
to paleidimo, kad galėtų garan
tuoti vykdymą politikos, už kurią 
tauta pasisakė prezidentą išrink
dama. Svarbu ne tai, kad kandi
datai nebekalba apie grįžimą į 
senąjį IV Respublikos režimą, 
bet tai, kad jie jau dabar praktiš
kai veikia naujo režimo rėmuose. 
Pirmą kartą visuotiniu balsavimu 
praktikuojama prezidento rinki
mo procedūra pati savaime su
tvirtina naujo režimo faktą. Visi 
bauginimai, kad be De Gaulle re
žimas atkris į ankstyvesne suiru
tę, yra tik rinkiminė taktika.

Kanados Lietuviu Fonde jau virš s20.000
Fonde atrodo taip: Toronto — 
$8.200. Delhi-Tillsonburg-Rodney 
— 3.400, Montrealis — $3.000, 
Ottawa — $800, St. Catharines — 
$750, London — $700, Hamil
ton — $650, Windsor — $550, 
Sudbury, Fort William, Winni
peg, Edmonton, Vancouver po 
$300, Saut St. Marie — $300 ir 
Saskatchewan — $100.

Sėkmingai baigus pirmąjį Fon
do vajaus etapą tolimesnis Fon
do veiklos planas yra aiškus, bū
tent: Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų sukaktį minint 1968 m. 
vasario 16 d. sutelkti Fondui 
$50.000. (JAV Lietuvių Fondas 
numatė tuo laiku sudaryti $500 
tūkstančių). Taigi, 1966 ir 1967 
m. Kanados Lietuvių Fondui 
teks surinkti po $15.000.

Žiūrint į minėtą apylinkių įna
šų statistiką, neatrodo, kad būtų 
didelio sunkumo kaikurioms apy
linkėms savo įnašus padidinti 
dvigubai, o kaikurioms trigubai 
ir tuo būdu planą išpildyti. K.L. 
Fondo taryba yra nutarusi kitais 
metais Fondo vajų sustiprinti 
taip, kad kiekvienas Kanados lie
tuvis išgirstu jo balsą ir jungtų- 
si į narius lietuvybei stiprinti.

i P. Lelis, Fondo reik. ved.

$100
$100 
$100 
$100 
$100
$100

Nauji nariai ir įnašai:
126. Inž. Zubas V. ir A.,

Montreal
127. Januška M., Winnipeg
128. Januška V., Winnipeg
129. Winnipeg© apyl. v-ba
130. N. N., Rodney
131. J. B., Toronto
132. J. Skardis, S. St. Marie $100
133. Kun. P. Gaida, Toronto $100

Nario įnašo sąskaiton įmokėjo 
Montrealy —
Inž. J. Ladyga . . . $25
Mindaugo šaulių kuopa .... $25 
Atsargos karių Ramovė . $25

Su šiais įnašais Fondo š. m. 
planas išpildytas su kaupu. Ma
lonu, kad ir Winnipegas sukruto. 
Broliai Januškos ir apylinkės val
dyba, pirmininkaujama J. Mali
nausko, praskynė Fondui kelią 
Winnipege ir tikime, kad juo pa
seks ir kiti kolonijos lietuviai. 
Šiuo metu Fonde — $20.350.

Dabar jau visos didesnės Bend
ruomenės apylinkės, išskyrus 
Wellando, yra daugiau ar mažiau 
Fondą parėmusios. Tik pačios 
mažosios apylinkės: Oakville, 
Pembroke, Calgary ir Lethbrid
ge dar neatsiliepė.

Šiuo metu apylinkių įnašai

Politinės jėgos
Prancūzai esmėje yra nuosaiki 

tauta, mėgsta pusiausvyrą, ilgai 
kraštutinumų nepakenčia. Toks 
“centrizmas” Prancūzijoje yra 
labai sena įvairių vidurio srovių 
oolitinė svajonė. Chntro sąvoka 
škyla beveik nėr kiekvienus rin

kimus. bet tokia vidurio partija 
niekuomet nebuvo įsteigta. Di
džiausias sunkumas yra nubrėžti 
to vidurio ribas. Kur tos ribos 
kairėje? Socialistai jau vien savo

STANISLOVUI STANAIČIUI mirus, 
jo brolius KAZIMIERĄ, JONĄ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

E. V. Sakai

aptartimi negalėjo priklausyti 
prie vidurio. O radikalai? Kartais 
jie šliedavosi prie savo dešinės ir 
palaikydavo vidun, kurio vadu 
III Respublikos metu buvo laiko
mas Poincarė, o kartais jie jung
davos! su kaire. Tada susidaryda
vo radikalo Herriot ar socialisto 
Blumo vadovaujama grupė, pagal 
dabartinę terminologiją — deši
nysis ar kairysis centras. Per par
lamento mkimus radikalai vienur 
ar kitur patalkindavo socialis
tams. žinoma, abipusiškai, o savo 
ruožtu centristams prireikdavo 
dešiniųjų balsų ir priešingai. Po 
rinkimų laikinės santaros pairda
vo ir iš to kildavo daug nesusi
pratimų.

Prancūzijos daugiapartinės sis
temos parlamento negalavimai 
pardaug žinomi, tad netenka ties 
jais sustoti. O dabar? Taikant se
nąsias partines etiketes, socialis
tai tapo “reformistais”, nieko ne-

beturi “revoliucinio” marksistine 
prasme. Radikalai, kadaise praš
matnūs ir karingi, smarkiai sulie
sėjo. Nuosaikieji bei nepriklauso
mieji yra pasidalinę į dvi grupes: 
nepriklausomųjų ir ūkininkų (at
stoja kadaise buvusius “nuosai
kiuosius respublikonus). Respub- 
linkinis Sąjūdis MRP geidžia būti 
centro ašimi, bet džiūsta ir svy
ruoja — ar palinkti į gaulizmą, 
ar vėl suartėti su socialistais. De
šinieji, negalėdami pamiršti skau
džios Alžerijos epopėjos, be ne
apykantos De Gaulle nieko kito 
pasiūlyti nesugeba. Tokios yra 
opozicinės jėgos, kurios ryžtasi 
atsiriboti nuo komunizmo ir nu
galėti De Gaulle. Jos pagaliau su
prato, kad dabartinėj organizaci
nėj būsenoj tai neįvykdoma. Su
bruzdo, sukruto, užsimezgė kon
taktai, vyko įvairių srovių kon
gresai, siekią persigrupuoti ir 
sudaryti bendrą pagrindą.

v
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santarybos varpas, kuriuo buvo skambinama įvairiomis 
Jo kopija yra išstatyta pasaulinėje parodoje Niujorke.

Vatikano
progomis.
Varpas buvo išlietas Italijoj Marinelli firmos ir santarybai įteiktas
Schulmerich Carillons, Inc., Marinelli firmos atstovo JAV

KANADOS VAKARUOSE

Brangūs lietuviai visame pa
saulyje!

Šiandien baigėsi istorinės reikš
mės įvykis: antroji Vatikano kon
cilija. Dabartinei žmonijos kartai 
teko ypatinga privilegija gyventi 
šio įvykio metu. Mokslo ir techni
kos pažangos dėka visas pasaulis 
galėjo sekti koncilijos eigą taip 
iš arti, kad prieš mus gyvenusie
ji negalėjo net įsivaizduoti. Sekė 
ją ne vien katalikai, taigi ne visi 
vienodais įspūdžiais, tačiau pa-

maldų, nuo liturgijos. Ką tik 
Apaštalų Sostas patvirtino mums 
naują šv. Mišių vertimą į gimtą
ją kalbą ir nustatė vienodą jos 
vartojimo kiekį tiek esantiems tė
vynėje, tiek ir pasklidusiems vi
same pasaulyje. Nuo šiol visų 
kraštų lietuviai, vietos vyskupui 
sutinkant, vartoja savo kalbą vi
sose balsiai kalbamose šv. Mišių 
dalyse, įskaitant visas tris viešą
sias maldas ir prefaciją. Šia pro
ga norime atkreipti visų dėmesį į

■Salia šito nuolatinio tarimosi

šaulyje visus viršijo koncilijai ir mažą pakeitimą “Viešpaties mal- “Apie pasai 
Bažnyčiai palankios nuotaikos, doje”: prašymas “ir nevesk mus nr 12).

šnekesys tarp mūsų vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos. Jo parei
gą įsakmiai pabrėžia ką tik pasi
baigusi Vatikano koncilija: “Su; 
augusiejt tegu rūpinasi vesti 
draugišką pokalbį su jaunuome
ne, kad, nugalėję amžiaus skirtu
mą, galėtų geriau vieni kitus su
prasti ir savais dvasios turtais 
vieni kitus papildyti” (Dekretas 

uliecių apaštalavimą”,

Čikagos vaizdai ir vargai
KDVABDAS BULAITIS

Akt Leonas Barauskas perskaitė 
vieną Čiurlionio laišką ir jo užrašų iš
trauką. Akt Elene Blandytė padekla
mavo rašyt. Kazio Bradūno kūrybos 
posmų čiurlioniškomis temomis. Vie
nas eilėraščio “Neužgesinama” posmas 
skambėjo taip:

Tęsėsi ji ketverius metus, bet jos i pagundą” yra aiškiau išverstas, 
Vo,-*.. Toi šitaip: “ir neleisk mūsų gundyti”.

Drauge su nekintamomis šv. 
Mišių dalimis buvo patvirtintas ir 
naujas lietuviškas ritualas. Visus 
šiuos jau patvirtintus liturginius 

______o____ ________________ tekstus stengsimės gretai ir dera-į 
sekruotas iš Lietuvos atvykęs mai išleisti. Visų mūsų šventai 

kio"vyskupijos prelatas Juozapas ’ mokti“ jais sutartinai naudotis. 
Matulaitis-Labukas, kuris dalyva- j Tuo tarpu bus stengiamasi pa- 
vo IV-je sesijoje nuo jos pradžios, ruošti ir duoti patvirtinti naują 

Negausios mūsų jėgos buvo su- visu metų šv. Mišių vertimą, 
telktos galimai geresniam negrįž- bendrą tėvynės ir viso pasaulio 
tarnų progų išnaudojimui. Ėmė- lietuviams.
mės tokių darbų ir iniciatyvų, ku
rios mums atrodė pačios svar
biausios. Dabar jau laukia visų 
mūsų bendra pareiga — galimai 
greičiau ir geriau pasisavinti gau
sų jos derlių. Mums reikia išsi
versti visus jos nutarimus Į gim
tąją kalbą, juos išmąstyti, išsiaiš
kinti ir prisitaikinti brandų jų tu
rini dabartinėms mūsų gyvenimo 
sąlygoms.

Pradėkime nuo mūsų viešųjų

vaisių pakaks kartų kartoms. Tai 
pirmoji koncilija, kurioje dalyva
vo ir lietuviai vyskupai: pradžio
je tik vienas, bet nuo šių metų 
pradžios jau du, o baigė trys, nes 
šių metų gruodžio 5 d. buvo kon-

Pilni nekantraus dinamizmo, 
jaunieji ruošiatės perimti istori
jos vairą į savo rankas ir pasukti 
jį į drąsių permainų rytojų. Jūs 
jį perimsite, bet perimsite kartu 
su slegiančia atsakomybe už sa
vo ir busimųjų kartų likimą. Ta
da pamatysite, kaip brangus ir 

nio*sios kartos patyrimas. Tada 
tai suvoksite, kad jie jau buvo 
tuo, kuo jūs šiandien esate, ir 
kad jūs greitai būsite tuo, kuo jie 
šiandien yra. Ir tada aiškiai su
prasite, kokia išmintis ir kokia 
Dievo palaima yra darnus abiejų 
kartų sugyvenimas šeimoje ir vi
suomenėje.

Štai kodėl su dideliu rūpesčiu 
ir meile mes sveikiname jus, lie
tuviškasis pasaulio jaunime, šiais 
jūsų uždaviniams ir likimui ap
svarstyti skirtais metais. Ruošda
miesi savo kongresui, iš atsinau-

Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviš- pareiga juos įsigyti ir gerai iš- kaip labai reikalingas yra vyrės-

IR VĖL LIETUVIAI turėjo progą 
pasirodyti tradicinėje programoje — 
“Christmas Around The World”, kuri 
kas metai prieš Kalėdas rengiama Či
kagos mokslo ir pramonės muzėjuje. 
šiemet lietuviams buvo skirti 3 pasiro
dymai gruodžio 18 d. Kadangi tai buvo 
nedarbo diena, į lietuvių programas 
prigūžėjo daug žmonių, specialiai at
vykusių į programas ar tuo metu lan
kiusių muzėjų, kuris yra vienas žy
mesniųjų visoje Amerikoje. Popietinę 
lietuvių programą išpildė Marijos 
Augštesniosios Mokyklos “Rūtos” bū
relio narės, o dvi vakarines — “Atei
ties" tautinių šokių grupė. Teko ma
tyti popietinę programą, kurioje pasi
rodė lietuvių įsteigtos ir lietuvaičių se
selių vadovaujamos mergaičių gimna
zijos mokinės. Iš šimtais čia skaičiuo
jamų lietuvių kilmės mergaičių sce
noje pasirodė tik 23 mergaičių choras, 
kuris sudainavo liaudies dainų ir 
sugiedojo kalėdinių giesmių. Jos taip 
pat pašoko tautinių šokių. Taip pat 
buvo išpildytas ir trumpas kalėdinis 
vaizdelis. Mergaičių chorui vadovavo
sesuo Bernarda. Neatrodė, jog mergai- tų, kuriuose minimas Čiurlionis. Pa
čių paruošimui būtų buvę pakanka- žymėtina, jog vienoje amerikiečių iš- 
mai skirta laiko, nes tiek dainos, tiek leistoje knygoje Čiurlionis pristatomas 
šokiai buvo silpnokai atlikti.

Senųjų aisčių papročiu,
Aš tik žariją pučiu,
Tik aukurą žiežirbom apkrečiu —
Rusenančiu žodžiu.
Minėjimą atidarė ir baigiamąjį žodį 

pasakė rašyt- Povilas Gaučys, Liet. 
Menininkų Klubo pirmininkas (šis klu
bas rengė minėjimą).

Gretimame kambaryje vyko Čiurlio
nio kūrinių spalvotų reprodukcijų ir 
dailininką liečiančios bibliografinės 
medžiagos paroda, kurią suorganizavo 
daiL Kazys Varnelis, šioje parodoje 
buvo ypatingai gausu medžiagos iš 
okup. Lietuvos, kur Čiurlioniui rodo
ma labai daug dėmesio. Taip pat bu
vo išstatyta medžiagos iš neprikl. 
Lietuvos laikų ir išeivijos. Be to, bu
vo ir kitataučių išleistų knygų ar raš-

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS
KARALIŠKOSIOS POLICIJOS 

SOSTINĖJE
“Air Canada” lėktuvų tinklas 

Kanados vakaruose yra taip suor
ganizuotas, kad ir didelius nuoto
lius gali įveikti per valandą kitą. 
Štai iš Lethbridge atskrendi lėk
tuvu i Calgary, o iš čia jau kitu 
lėktuvu nuskrendi i Reginą. Dėl 
labai lietingo oro lėktuvas vėlino
si, tad buvo progos aerodrome 
pasikalbėti su p. Leščinskais iš 
Calgary. Kadangi šią vietovę bu
vau jau anksčiau aplankęs, nete
ko ši kartą ilgėliau sustoti. Rūpė
jo bent vienai dienai sustoti Re
ginoje, kur gyvena keletas lietu
vių, turbūt mažiausiai žinomų ki
tų vietovių lietuviams, nes spau
doje apie juos beveik negirdėti. 
Čia nėra nė Bendruomenės apy
linkės, nes iš viso mieste ir apy
linkėse yra tik apie 15 lietuvių, 
gerokai išsisklaidžiusių. Žymiai 
daugiau jų yra tolimesnėse apy
linkėse, kaip Lumsden, Kisby, 
Edenwald, Oxbow. Tai lietuviai 
ūkininkai, kurių dauguma augina 
garsiuosius Kanados kviečius. Es- 
tevane yra apie 50 lietuvių, dir
bančių daugiausia anglių kasyk
lose. Girdėjau, kad Edenwalde 
per vienas vestuves buvo suvažia
vę apie 100 lietuvių. Deja, tos 
apylinkės nuo Reginos yra gana 
tolimos, ir laikas jų aplankyti ne
leido.

tiečių, bet apie juos neteko pa
tirti.

Su 20 centų į Kanadą
Iš negausių Reginos lietuvių 

teko susitikti su p. Liutvinskais. 
Užklupome juos namie, tad buvo 
progos plačiau pasikalbėti. Pasi
rodo, p. Liutvinskas yra kilęs iš 
Stakliškių; Kanadon atvykęs 
1928 m.‘

— Kaip gi atvykote Kanadon? 
— paklausiau.

— Pardaviau savo žemės dalį 
ir atvykau laimės j ieškoti su 20 

i centų kišenėje. Pradžioje dirbau 
i pas ūkininką už vieną dolerį Į 
I dieną nuo saulėtekio iki saulėly
džio. Kuri laiką dirbom pas vie
ną ūkininką 7 lietuviai, bet išėjo 
taip, kad turėjom visi pasitraukti 
beveik be atlyginimo. Per ilgesnį 
laiką susitaupiau pinigų ir nusi
pirkau ketvirtį ūkio, o vėliau — 
antrą ketvirtį ir traktorių. Prasi
gyvenęs nupirkau viešbuti iš 
dviejų lietuvių ir jame dirbau 17 
metų. Kai sūnus žuvo traktoriaus 
nelaimėje, pardaviau viešbuti už 
S55.000 ir nusipirkau namus iš 
p. Znotino Reginos mieste. Netoli 
miesto yra ūkis, kuri tvarko žen
tas.

— Kaip patinka gyventi Regi
noje?

— Daug kur važinėjau ir gyve
nau, bet tokio miesto kaip Regi
na niekur neradau. Čia ramu, o 
klimatas puikus.

— Ar gaunate lietuviškos spau
dos?

— Kai buvau nuvykęs į Toron
tą. tai pažįstami Įsiūlė “Liaudies 
Balsą”, bet kad jis rašo, rašo ir 
kreivai nurašo . ..

Šeimininkas nuoširdžiai mus 
pavaišino ir palinkėjo geros klo
ties.

Policijos mokykloje
Daugiau lietuvių Reginoje ne

pavyko užtikti. Sutarėm su p. La- 
benskais aplankyti karališkosios 
policijos mokyklą, Įsikūrusią Re
ginos užmiestyje. Kai tik Įvažia
vom i mokyklos rajoną, apstaty
tą daugybe pastatų, pasirodė pir
mieji uniformuoti mokiniai — 
gražiai nuaugę vyrai. Štai, vieno
je salėje busimieji policininkai 
atlieka pratimus, štai čia, aikštė
je, išsirikiavęs būrys sveikina sa
vo viršininkus. Centre stovi kop
lyčia. pritaikyta daugiausia ang
likoniškom pamaldom. Įdomiau
sia lankytojui vieta — muzėjus. 
Čia matyti ne tiktai senoviška po
licijos apranga, jų ginklai, bet ir 
nusikaltimų sekimo būdai. Su
rinkti Įvairūs instrumentai, kurie 
nlėšikų buvo naudojami apiplė
šimams bei vagystėms. Juose ma
tyti daug žmogiško Įmantrumo, 
deja, pragaištingiem tikslam.

Bežiūrinėdamas tų eksponatų, 
staiga išvystu prieš save matytą 
veidą, kuris priartėja ir taria lie
tuviškai: “Labas!” Pasirodo, čia 
užkliūta torontiškio štuikio, jun., 
su ponia, kurie čia lankėsi atosto-

Pas inžinierių-architektą 
Labenską

Reginos mieste tvirtai Įsikūręs 
inž. Labenskas su šeima. Jis čia 
gyvena berods jau 17 metų ir yra 
pagarsėjęs kaip architektas, su
projektavęs nevieną bažnyčią ir 
kitokių pastatų. Jo sūnus And
rius, 16 m. amžiaus, 12 skyriuje 
praėjusi pavasari gavo aukso me
dali. Jo pažymių vidurkis svyruo
ja tarp 92-96. Šiemet įstojo i 
Campion kolegiją ir per Įstoja
muosius egzaminus gavo pažymi 
96. Iš 3000 Reginos skautų kana
diečių Andrius buvo išrinktas 
delegacijon atstovauti Saskačeva- 
no skautams Niujorko pasaulinė
je parodoje. Apie tai rašė vietinė 
Reginos miesto spauda.

Daugiau žymių lietuvių profe- 
sijonalų Reginos mieste nėra. 
Apylinkėse yra Įsikūręs gydytojas 
dr. Suima. Buvom užsimoję ji ap
lankyti, bet i telefoninius pa- 
skambinimus niekas neatsiliepė; 
matyt, buvo išvažiavę atostogų. 
Vyresnysis šulmų sūnus yra in
žinierius (dirba, rodos, Reginoje), 
o jaunesnysis irgi studijuoja inži
neriją (vėliau žuvo eismo nelai
mėje). Už 150 mylių, Esterhazy 
vietovėje, kur yra Įrengtos di
džiausios pasaulyje potašo kasyk
los, yra Įsikūręs dr. St. Stonkus. 
Weyburn vietovėje, 70 mylių nuo 
Reginos, yra Įsikūręs dr. Ūldu- 
kis ir turi savo kliniką (akių, no
sies. gerklės). Taipgi Reginos 
apylinkėse dirba veter. gydytojas
Vaitkus. Weybume p. Bražėnas J su ppviiid, hunu ud iaiLA.c7si auvovv- 
turi Soo viešbutį. Galbūt apylin-lgų proga. Ir kas gali tikėtis šu
kėse yra ir daugiau iškilusių tau-1 tikti pažįstamą, ir dar iš Toronto,

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registraota natūralaus gydymo lietuvfflu klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, PsJ>AJLNJ»t

Antrasis bendras visų užmojis 
po šios koncilijos turi būti pokal
bis visų su visais. Pokalbis yra 
programinės Pauliaus VI encikli
kos “Ecclesiam suam” vedamoji 
mintis ir dvasia. Pokalbis katali
kų tarpe kunigų su pasauliečiais, 
pokalbis Bažnyčios su nekatali- 
kais ir net netikinčiaisiais — kaip 
raudona gija eina per visus šios jinusios Bažnyčios dvasios sem- 
koncilijos nutarimus. Ne užsida-! kitės sau vilties ir Įkvėpimo. Pla- 
rydama savyje, bet j ieškodama: taus ir kartu gilaus Įkvėpimo, ve- 
pokalbio su visu pasauliu Bažny- • dančio per šeimą tarnauti tautai, 
čia gali atlikti Kristaus jai duotą o per tautą — visam pasauliui. ..... , . - . ... vakarini dalies kurioie iis Dimisiją: “Eikite Į visą pasauli ir Apaštalų Sostas paskelbs kai- Jų kolekt>vas’ 0 dabar Pnsides meske' kos vakannes. daI,es- kurioje J*s pra 
skelbkite Evangeliją visai tveri- kurių nutarimu vykdymo direk- 
nijai” (Mork. 16, 15). tyvas. Kaikuriė nutarimai pra-

Vaisingas pokalbis yra didelis dės galioti tik nuo 1966 metu 
menas, kurio visi — ir kunigai, ir i birželio 29, šventųjų apaštalų die- 
pasauliečiai turime mokytis. Tu-įnos. Visų nutarimu vykdymui ka
rime gerai pažinti savo doktriną, Į talikai ruošiasi jau dabar. Konci- 
išmokti kitų klausyti, juos supras-j lijos metu daug kur net nekata- 
ti ir jiems atsakyti. Mūsų pokal- likai meldėsi i šv. Dvasią prašv- 
bi turi maitinti gili krikščioniška darni koncilijai sėkmės. Nuo da- 
meilė, abišalė pagarba ir pasiti- bar katalikai visi kartu ir paski-| 
kėjimas. Reikia pradėti ne nuo rai melskimės prašydami šviesos; 
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kaip vengras.

ČIKAGOJE YRA DAUG ĮVAIRIŲ i KLN.ALGIMANTAS KEZYS, S.J., 
lietuvišku sambūrių. Neseniai išgirdo- pirmaujantis lietuvių foto meninin- 
me apie naujo vieneto įsisteigimą. Tai kas ir bene vienintelis iš lietuvių (žu- 
“žuvautojų Sambūris Neptūnas”, ku- vus Y. Valaičiui) plačiai žinomas ir 
ris, kaip buvo skelbiama mūsų spau- amerikiečių sferose, grudožio 11 d. 
doje, “prisistatys” lietuvių visuomenei, prisistatė su nauja savo kūrinių paro
jo prisistatymas — N. Metų sutikimo ^a. Jis šį kartą parodė 71 naujausią 
balius. Iki šiol Čikagoje savo triukš-. darbą, padarytą 1965 m. laikotarpyje, 
mingais baliais buvo garsus medžioto- šios parodos vaizdai paimti iš Ameri-

misiją:
riotojai.

nijai” (Mork. 16, 15).

Reginos policijos muzėjuje! Vėl 
prisiminiau nekartą pasakotą 
anekdotą apie du lietuvius, važia
vusius iš Kanados i JAV. Vienas 
jų dar neturėjo reikalingų doku
mentų ir spyrėsi prieš draugo pa
siūlymą važiuoti per sieną. Tada 
pirmasis sako:

— Kai privažiuosim sieną ir 
muitininkas paklaus dokumentų, 
sakyk “I am Indian” (indėnams 
nereikia dokumentų).

Antrasis paklausė patarimo ir 
atsakė muitininkui, kaip buvo pa
tartas. Tada muitininkas tarė:

— Sukalbėk “Tėve mūsų” in
dėniškai!

Sumišęs lietuvis ėmė kalbėti tą 
maldą lietuviškai, manydamas, 
kad muitininkas nesupras. Pasi
taikė, kad tas muitininkas buvo 
lietuvių kilmės. Jis tarė lietuviš
kai:

— Dabar jau matau, koks tu in
dėnas! -O.K.

Taigi, dar kartą Įsitikinau, kad 
lietuvį gali sutikti visai netikėtai.

Reginos mieste verta aplankyti 
ir muzėjų, kuriame sutelkta Ka- 
nados vakarų gamta bei gyvūni-j ^k reijginio išsilavinimo 
ja. Ten viskas taip vaizdingai ir: iaipSnįu Ne priklausymas kuriai 
***^1 • •* - kad, rodos, matai i organizacijai padaro mus tikrais 
žaliuojančią augmeniją, natūra- katalikais, bet tik krikšto malonė 
hoj aplinkoj gyvenančius paukš- Tik jį duoda mums teise j / 
cius, žvėris, gyvulius. Niekur to- , -...........................
kio pobūdžio muzėjaus dar nebu
vau matęs.

Paskutinė stotis Reginoje — talavimas yra labai svarbus nes 
aerodromas^ Sudiev p. Labens- kyla iš ačios socialinės žmoga^ 
kui ir p. Labenskienei, kurių nuo- -i:—------ -■ “°
širdaus paslaugumo dėka galėjau 
mesti vienos paros žvilgsni i jų 
sostinę.

priekaištų ir ne nuo to, kas mus 
tarpusavy skiria, bet nuo to, kas 
jungia.

Su krikščionišku jautrumu ir 
atsakomybe imkimės pokalbio 
tarp kunigų ir pasauliečių. Nie
kada neužmirškime, kad krikšto 
ir kitų sakramentų malone mes 
Įsijungiame ne tik i patį Kristų, 
bet ir i Jo likimą ir Į Jo kaip Vy-

• _ . _ • • rr *__  V

MIKALOJUS KONSTANTINAS 
ČIURLIONIS, kurio vardu 1964 m. i 
Lietuvos alpinistų grupė, įkopusi į Pa
myro kalnus, pavadino 5800 m. augš- 
čio viršūnę, — buvo paminėtas ir Či
kagos lietuvių. Gruodžio 11 d. vakare 
į Jaunimo Centro didžiąją salę susi- 

; rinko apie 250 tautiečių ir čia išklau- 
_______ i sė kelių paskaitų bei meninės dalies, 

ir pagalbos kuo sėkmingiausiai ■ TarPtautinio garso dailės kritikas
tęsti koncilijos mums perduotus 
darbus. Stengsimės, kad ir savo 
tarpe ir visos žmonijos dvasinia
me atnaujinime lietuviai nebūtu
me paskutiniųjų tarpe. Darbuosi
mės savo tarpe ir kiekvieno kraš
to Bažnyčios veikloje.

Teisingai yra sakoma, kad Ka
lėdos — tai šeimos šventė. Kaip

nausiojo Kunigo, Pranašo bei Rytų šalies išminčiai į Betlėiu 
Valdovo pasaukimą, štai kodėl taip visi Kalėdoms skuba i na- 
ne tik kunigai, bet ir pašau iečiai j mus, į savo šeima, šeimai didžiau- 
esame pasaukti veikliai dalyvau- šią dėmėsi skyrė konciliia Tnii ti savo religinės bendruomenės ■ juk gimsta ir SstaTmogus į e 
liturginiame, apaštaliniame, so-; pražysta širdies ir dvasios naša . 
cialimame bei ekonominiame gy- lis. Ir todėl pirmiausia lofe vra 
vemme. Todėl reikia, kad visose sprendžiamas r - — --Je yra
šiose srityse tarp kunigų ir pašau- mens, bet ir tautos^i ’------
liečiu vyktų nuolatinis pokalbis lio likimas
ir atsakingas bendradarbiavimas.

Nei kunigams, nei pasaulie
čiams nevalia siaurinti šito pokal
bio ribų jokiais kitokiais moty-

gą dalyvauti nuolatiniame Bažny
čios narių pokalbyje ir apaštala- 
ivime. Ir nors organizuotas apaš-

$ 3:

Čia šiai kelionei galima dėti 
tašką. Vertėtų dar parašyti apie

prigimties, tačiau nemažiau rei
kalingas yra ir pavienių asmenų 
apaštalavimas, kuris visuomet 
yra naudingas, o kaikada ir kai- 
kam yra tiesiog vienintelis tinka
mas ir galimas apaštalavimo bū-įasKą. venerų aar parasyu apie das štai kodėl reikia k d 

Winnipeg?, bet apie jį teko rasy- ras ir nuoširdus pokalbis apimtu 
1 pirmojoj kelionėj. Šiuo tarpu ;ir organizuotus ir neorganizuotus 

tenka įjungti jį į bendrą įspūdi ir arti ir toli esančius, ir palam 
ir tarti: Kanados vakarai įdomus, į kiai ir priešiškai mums nusitei 
aprnkai skirtinai mm rvtn Rkir-: 1___ • _gerokai skirtingi nuo rytų. Skir
tingi ten ir lietuviai. Jie gyvena 
izoliuotų salelių gyvenimą. Stip
rios jų aplinkos bangos skalauna 
jų krantus. Ne tik skalauna, bet 
ir griauna. Kyla klausimas, kaip 
ilgai jos išsilaikys? Viena yra aiš
ku — izoliuotoms lietuvių sa
loms reikia dvasinės srovės, kuri 
gaivintų ju lietuviškumą ir izo
liuotas salas išlaikytų gyvomis 
lietuviškos bendruomenės ląste
lėmis. K. Pr. Gaida

kusius.

ne tik atskiro as- 
ir viso pasau-

Sventosios Kalėdos tegrąžiną 
mus į šiltą gimtųjų namų jauku- 
Sri- teat§aivlna. gražias' tautos 
tradicijas musu šeimose, tesujun- 
gia mus, lietuvius, į vieną didele 
seimą. Kartu tepažadina jos mu- 
Diew^ ^era^ .vali?, kuri kyla iš 
Dievo ir nesą visokią ramybe bei 
taiįVci.

broliai ir sesės lietuviai! šito 
meld^ame jums per mūsų Vieš- 
naktiKri!StH’+kUris gimė Kalėdų 
Brolii’i k#d^taptų mūsil li!kim6 
Broliu. Kartu su savo ganytoiiš 
Sir ?v1įminiS,u 
J ms ir šv. Tėvo Pauliaus VI -Jin- 
kejimus su ypatingu apaštaliniu 
palaiminimu, kuri jis pPra§ė per
duoti jums neseniai mums su 
teiktoje audiencijoje. U'

Kristaus malonė ir dangiško 
surSirMS:,glOba telydi jus

R v^. pV~sBb^ 

_Roma, 1965 m. gruodžio 8 d.

leido praėjusią vasarą — vienoje pa
rapijoje pavadavo lietuvi kunigą.

Parodoje buvo pastebimas kun. Ke
zio didesnis Įgudimas ir mokėjimas 

i pasirinkti Įvairesnes temas, o ypač su- 
! gebėjimas iš paprastų dalykų išgauti 
sudėtingus vaizdus. Vienoje jo nuo
traukoje iš Kolorado valstijos yra vaiz
duojamos senos aukso kasyklos, kurios 
yra tikrai meistriškai “pagautos”. Ap
lamai, kun. Kezio išsireiškimu, Ame
rikos vakarinė dalis fotografui yra tik
ros “aukso kasyklos”.

Parodą atidarė kun. J. Borevičius, 
o ilgesni žodi apie fotografą ir jo kū
rybą tarė rašyt. K. Bradūnas. Jis pa
žvelgė i kun. Kezio fotografinę kūry
bą, kurioje surado gilesnę prasmę ne
gu tik metus trumpą žvilgsni i jo pa
veikslus yra galima Įžiūrėti.

Pirmąjį vakarą parodą aplankė apie 
200 žmonių. Ji truko savaitę laiko.

VILNIAUS UNIVERSITETO REK
TORIUS prof. dr. Jonas Kubilius gruo- 

• džio 13 d. paliko Čikagą ir mėnesiui 
Į laiko išvyko i Kalifornijos universite- 
. tą Berkley miestelyje. Būdamas Čika
goje skaitė keletą mokslinių paskaitų 
Čikagos universiteto studentams. Bu- 

i vo nuvežtas į Michigano ir Illinois 
i universitetus, kur irgi skaitė paskai- 
tas. Taip pat nemaža laiko paskyrė 
ir susitikimams su savo tautiečiais. 

: Su juo buvo susitikę apie 150 naujųjų 
ateivių, daugiausia kultūrininkų. Jis 

ir su

Aleksis Rannitas, gerai lietuviškai kal
bantis estas, specialiai atvykęs iš Niu
jorko, buvo vienas iš pagrindinių šio 
minėjimo kalbėtojų. Paskaitininkas 
apie pusvalandį užtrukusioje kalboje 
padarė pastabų apies Čiurlionio tapy
bą. Jis pažymėjo, jog Čiurlionis, su
laukęs vos 35 metų amžiaus, per trum
pą savo gyvenimo kelią sugebėjo pui
kiai save išreikšti kūryboje.

Apie Čiurlionio muzikinę kūrybą 
kalbėjo muzikas Aleksandras Kučiū- 
nas, kuris paskaitos pabaigoje paskam
bino tris Čiurlionio preliudus. Jis pasi
džiaugė, kad dabar Lietuvoje buvo iš
leistas pilnas Čiurlionio muzikinės kū
rybos rinkinys, kurį sudaro apie 100 
muzikos kūrinių.

Meninėje dalyje ypatingo susidomė
jimo susilaukė Čikagos lietuvių stygų 
kvarteto išpildytas Čiurlionio “Stygi
nis kvartetas”, pirmą kartą atliktas mumiuumkų.

Amerikoje. Kvartete grojo: P. Ar- turėjo platesnius pasikalbėjimus ir su 
monas (vadovas), P. Mariukas, A. didesnėmis grupėmis, jų tarpe šviesos- 

a štys, V. Jančys. I Santaros veikėjais.

Kodėl Castro išleidžia savo priešus?
Kubos diktatorius

a ei Castro yra vienas karščiau- 
bi Ra™ngojo komunizmo šalinin- 
ku. Atsisėdęs prie valstybės vai- 
tav -(>'*-U nu^raukė santykius su 
m, plr - ° Plačiu mastu skleisti 
da °1U ? Amerikoje. Dary- 
ki^«S odelius šuolius panarnėti- įven pastarųjų iaiKų įvyKiai ro 
Castm y° ,lucii°s kryptimi, F. do tam tikro liberalėjimo pradžią.

Lsreikalavo iš Chruščiovo Savo kitados artimiausią dranga 
ti bpf' t ??udykles JAV grasin- Ernesto (Che) Guevara Častro iš- 
niii ir • emėsi Sriežtll priemo- stūmė iš valdžios. Kartu su Gue- 
benti\J?nVe^e Chruščiovą išga- vara liko atstumta “senoji gvar- 
iš KubS° raketas lr šaudykles dija”. I senesniųjų komunistų 

>parr. . viet^ atėjo jaunoji karta, kuri yra
__ __P_svajonių ir valstybės ad-1 (Nukelta į 6 psl.)

ministracijos yra tam tikra be
dugnė. F. Castro tuo Įsitikino ir 
savo žingsnius Amerikai užkariau
ti turėjo sulėtinti. Maitinti savo 
valdinius miražais ilgą laiką nesi
seka. Alkiui numalšinti reikia 
duonos, tad reikia ja pasirūpinti.

Keli pastarųjų laikų Įvykiai ro-

VANCOUVER, B.C.
VANKUVERIO LIETUVIŲ biulete 

nis “Britų Kolumbijos Lietuvis” iš
ėjo prieš pat Kalėdas. Jį leidžia V.L. 
Kultūros Draugija: reikalų vedėjas — 
inž. K. Vanagas. Biuletenis žada pasi
rodyti kas mėnesį.

BR. KOLUMBIJOS UNIVERSITE
TE rugsėjo mėn. gavo diplomuoto bu
halterio pažymėjimą (chartered, ac
countant) ir baigė klausyti komercijos 
kursą bakalauro leipsniu Eugenijus 
Kaulius. Dabar jis rašo tezę ir eina 
IBM kursą tame pačiame un-te. Taip 
pat jis dalyvauja kanadiečių jaunimo 
CYO organizacijoje ir šiemet eina vi
cepirmininko pareigas. Br. Kolumbi
jos un-te studijuoja politinius bei eko
nominius mokslus Algis Baronas. Per
nai šį un-tą baigė V. Vilkaitė ir da
bar jame dirba kaip dėstytoja. Jau j 
antri metai kaip jame studijuoja Bi
rutė Macijauskaitė. Bit.

H. TOMAITIS, fizioterapininkas, iš 
gener. ligoninės persikėlė į Br. Ko
lumbijos universitetą ir dirba savo 
specialybėje.
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Celebration of the Festival of Lights featured 
on the Ontario Government Christmas card.

■ -y

ONTARIO

WITH GOODWILL TOWARD DU MEN

Jnwn die (government oj'lheProvince oj Ontario

HONOURABLE JOHN P. ROBARTS, Q.C. ww nmrn

HONOURABLE JOHN YAREMKO.OC.



4 PSL. • Tėviškės Žiburiai ♦ 1965. XII. 30 — Nr. 52 (831) LONDON, ONT

® PAVERGTOJE TEVfflEJF, i Stiprėja lietuviška veikla
PARAPIJA, TRYS CHORAI, MOKYKLA, VEIKLOS ORGANIZACIJOS

DIRBTINIS TRIUKŠMAS
Visišką Lietuvos priklausymą nuo 

Maskvos įsakymų geriausiai liudija 
gruodžio mėn. pradžioje stambesnė
se įmonėse pravesti propagandiniai 
darbininkų susirinkimai ir į spaudos 
puslapius perkelti Maskvoje sugal
voti šūkiai: “Vietnamui 
dangų!”, 
me!”,

Kaikurios, ypač mažesnės apylinkės, Į naši energingas tėvų komitetas 
rodo tam tikrų pesimizmo žymių ir 
nesiryžta pradėtą kovą, nepaprastai 
sunkią mažos kolonijos aplinkybėse, 
vesti ligi galo. Tuo tarpu Londonas 
priešingai — ir toliau lieka ne tik vi-

; dutinių optimistiškų nuotaikų, bet dar-
taikų 

“Nutraukti karą Vietna- 
Amerikiečių agresorius lauk 

iš Vietnamo!” ir tX Kalbėtojams
nereikia nei logikos, nei susigaudy- 
mo tarptautiniuose įvykiuose, pa
kanka Maskvos įsakytų piktų žodžių 
JAV adresu. Būdingu tokių šūkalio
jimų pavyzdžiu galima laikyti Vil
niaus “Švyturio” chemijos gamyklos 
darbininko P. Kaminsko išmonę: 
“Agresorių korta mušta. Mes prisi
mename, kuo baigėsi Amerikos im
perialistų sukeltas karas Korėjoje. 
Neabejojame, kad didvyriškieji viet
namiečiai sugebės apginti savo lais
vę ir nepriklausomybę ...” Pasak jo, 
karą Korėjoje sukėlė amerikiečiai, 
o Vietnamą, aišku ,taip pat užpuolė 
JAV. Kad P. Vietname kovos ilgus 
metus vyko be amerikiečių divizijų, 
tas, žinoma, geram komunistui ne
svarbu.

ną: “Kodėl nevalomos gatvės?” V. 
Iljinas nustebo: “Argi jos nevalo
mos? Gatvėse dirba dvidešimt ma
šinų ...” Tos mašinos, pasirodo, va
lo tik važiuojamąją gatvės dalį, o 
šaligatvių nuvalymu turėtų pasirū
pinti rajonų vykdomieji komitetai, 
kurių vadovai, matyt, vis dar tebe- gį svajoja ir apie daug didesnius da- 
gyvena vasarvietėse praleistų atosto- lykus. Sis tikėjimasis geresnio ryto- 
gų saldžiais prisiminimais. B. Min- jaus ir žingsnių spartinimas pastebi- 

rašo: “Žiema tik mas kiekvienoje srityje. Štai anks- 
prasideda. Bus dar, matyt, ir šalčių, čiau turėdavome vieną chorą, o dabar 
ir atlydžių. Vilniečiams neįdomu ži-; turime net tris: suaugusiųjų, vad. muz. 
noti, kieno reikalas pasirūpinti šąli- j. Petrausko; vaikų chorą ir jaunimo 
gaiviais. Jais žmonės nori vaikščioti ansamblį, vad. kun. B. Pacevičiaus. 
be pavojaus išsitiesti...”

PARTIZANŲ ARCHYVAS
“Valstiečių Laikraštyje” Paskelb- nizacija ar ne^us patį veikliausia 

tas A. Viršulio rašinys “Mirties ir)i§ visų vienetų Naujas daiykas _

tautas “Tiesoje”

Anksčiau visai neturėjome Kat. Mote
rų Dr-jos skyriaus, tuo tarpu dabar 
ši kun. B. Paęevičiaus įsteigtoji orga-

lege of Education. Jos gabumai neli
ko nepastebėti ir jai baigus augštąjį 
mokslą pasipylė eilė tarnybinių pa
siūlymų, tačiau jais ji nesusigundė 
ir liko ištikima pasirinktai profesijai. 
Dabar ji dėsto minėtas kalbas vieti
nėje gimnazijoje ir turi gerą vardą 
tiek mokytojų, tiek ir mokinių tar
pe. Gimnazijos dėstytojai skirstomi į 
keturias grupes, kurių pirmajai pri
klauso žemiausio rango mokytojai, o 
ketvirtai — augščiausio. G. Petraus-

sakyti, visi dėstytojai turi reikiamą kįenė yra pasiekusi ketvirtą, t.y. 
mokytojo pasiruošimą, o kaikurie —: augščiausią gimnazijos ribose galimą 
net su geru kaupu. Vedėju tebėra tas laipsnį. Ji yra gerbiama ir lietuviškojo 
pats asmuo, be pertraukos daugiau 13 jaunimo.
metų ištikimai einąs tas pareigas, bū
tent, L. Eimantas. Jis dėsto lietuvių k.
5, 6 ir 7 sk., U. Bliskienė — visus da- ' v
lykus žemesniems skyriams, D. Chai-

pirm. Valaitienė ir nariai A. Švilpa ir 
A. Šiaučiūnas. Parapija, žinoma, mo
kyklą globoja visais atžvilgiais, tačiau 
neturi intencijos ją padaryti vien ka
talikų mokykla: protestantų vaikai 
traktuojami lygiai kaip ir visi kiti ir 
jiems nedaroma jokios įtakos religi
nėje srityje.

Mokyklos mokomasis personalas da
bar yra užtenkamai stiprus. Galima

kančių buhalterija”, kuriame tvirti-1 Sport0 klubas. Skautai veikė ir anks- j nauskienė — lietuvių k. 4 sk. ir visus | 
narna, kad šią vasarą Prienų rajono ^5^ dar jabiau pagyvinoj pajėgiančius šokti moko tautinių šo- I
Šilavoto miške buvo rasti pokario savo vejklą. Pagaliau neseniai įsikū- kių. Ji turi vaikų taut, šokių grupę.
metais veikusių partizanų archyvi- §įĮuvos Marijos parapija pasida-

BIUDŽETAS IR PLANAI
Sov. Sąjungos augščiausios tarybos 

sesijoje patvirtintas 1966 m. biudže
tas ir planai. Lietuvai biudžete nu
matyta aštuntoji vieta kitų sovieti
nių respublikų tarpe su 838.000.000 
rb. Apie planus sovietinis finansų 
ministeris V. Garbuzovas kalbėjo: 
“Lietuvos TSR bendrosios produkci
jos apimtį numatoma padidinti 
8,2%. Elektros energijos gamyba 
išaugs beveik 16%. Bus žymiai išvys
tyta viršutinio trikotažo, kojinių ir 
puskojinių, mėsos pusfabrikačių, ne
nugriebto pieno produkcijos, sūrio 
gamyba. Kapitaliniai įdėjimai numa
tomi apie 280 mil. rublių sumos. 
Bus atlikti nusausinimo darbai 120.- 
000 hektarų plote.” Jo pranešime 
taipogi tvirtinama: “Pabaltijo res
publikose planas numato spartesnius 
chemijos pramonės, mašinų gamybos 
ir elektros energetikos augimo tem
pus.” Taip atrodo oficialūs planai 
Maskvoje, kurie sovietinėje sistemo
je nevisada būna iš popieriaus per
keliami į praktinį gyvenimą.

niai dokumentai. Minimi partizanai: 
K. Urbonavičius, V. Marčiulaitis, K. 
Pinkvarta, A. Varkala, J. Baltrušai
tis, J. Birzga, P. Burinskas, buvę ži
nomi slapyvardėmis 
“Vėjas”, “Dešinys”, 
“Tigras”, “žvalgas”, 
1947-50 m. partizanai 
mėmis už tautos išdavimą nubaudę: . 
Anelę Matusevičiūtę, Antaną Ul- 
činską, Praną Rusecką, Konstanciją

TARĖSI KAILIŲ GAMINTOJAI
Kaune buvo sušaukta visos Sov. 

Sąjungos kailių pramonės darbuoto
jų konferencija. Pagrindini praneši
mą kailių gamybos klausimais pada
rė Maskvos mokslinio tyrimo insti
tuto direktorė N. Kliagina. Konfe
rencijoje dalyvavo Įmonių atstovai 
iš Maskvos, Leningrado, Rygos, Tali
no, Charkovo ir kitų miestų, projek
tinių organizacijų bendradarbiai, 
prekybininkai, lengvosios pramonės 
ministerijų pareigūnai. Buvo sureng
ta avikailių ir kitos rūšies kailių ga
minių paroda.

NEVALOMI ŠALIGATVIAI
Gruodžio pradžioje Vilniuje gero

kai pasnigo ir, orui atšilus, prasidė
jo atlyda. Vilniečiams į darbą teko 
klampoti nevalytais šaligatviais. Ga
vusi daug piktokų nusiskundimų, 
“Tiesos” 
nio ūkio

redakcija kreipėsi i vieti- 
valdybos viršininką V. Ilji-

Fort William, Ont
TENKA

kės lietuvių tėvynės meile ir nuošir
dumu lietuviškiems reikalams. Juk 
čia pajėgos yra nedidelės ir išblašky
tos kelių šimtų mylių plote. Nors yra 
mišrių vedybų, visdėlto pajėgia daug 
dalykų atlikti. Gerai prisimenu, kas 
buvo prieš keletą metų. Lankė mū
sų apylinkę vysk. V. Brizgys vidury 
savaitės. Po sunkaus darbo miškuo
se sėdo į automobilius ir atvyko va
karienei, kurioje dalyvavo ir parla
mento nariai. Po vakarienės vyrai vėl 
išvyko naktį, kad galėtų pradėti dar
bą ankstyvą rytą. Mat, tais metais 
buvo sunku su darbais ir jeigu kas 
praleisdavo darbo dieną, buvo atlei
džiamas iš darbovietės.

Taipgi ruošiant Vasario 16 minėji
mą ir kitus lietuvių parengimus at
vyksta kelis šimtus mylių per šaltą 
ir snieguotą šiaurės Kanadą.

Mūsų sąlygose aukų ir solidarumo 
įnašų surinkimas nėra lengvas, o vis 
tik padaroma. Pvz. Lietuvių Fondui 
jau yra duota $300 ir dar yra paža
dėta. Kai palygini sąlygas mūsų ir 
pvz. Toronto, Montrealio ir kt. kur 
yra stiprios pajėgos ir arti 9.000 lie
tuvių, rezultatai kalba mūsų apylin
kės naudai.

Gerai prisimenu, kai vietinė spau
da rašė apie lietuvių skyriaus gražu
mą ir gausumą parodoje ir pabrėžė, 
kad čia lietuvių esame 300 (nežinau 
iš kur jie paėmė tą skaičių). Pagal
vojau — kad taip čia mūsų būtų, 
nors 30 dirbančių vietoje!

KALĖDŲ EGLUTE vaikams buvo 
surengta gruodžio 19 d. p. Jokubaus- 
kų ūkyje.

NAUJŲ METŲ sutikimas ruošia
mas taip pat p. Jokubauskų ūkyje.

S. IR PETRAS KAJUČIAI susilau
kė dukrelės. Jie turi du sūnų jau lan
kančius mokyklą. Sveikiname laimin
gus tėvus.

N. METŲ PROGA sveikiname vi
sus mūsų plačioje apylinkėje gyve
nančius lietuvius ir linkime laimin
gos ateities.

LIGONIAMS J. Krapaičiui ir p. 
Kerpei linkime greitai pasveikti. E J.

DIDŽIUOTIS mūsų apylin-

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

KUN. VIKTORAS KALĘCKIS, il
gesnį laiką gyvenęs Dieburge, Vokie
tijoj, grįžo į JAV ir atvyko į Dem
ing, N. Mex., pagelbėti kun. S. Alek
siejui parapiniuose darbuose.

R. KAL NIAUS, “Darbininko” 
bendradarbio, pranešimu, keleto Či
kagos lietuvių pokalbyje su Vilniaus 
universiteto rektorium prof. dr. J. 
Kubilium Juozo Kreivėno bute bu
vo iškilęs klausimas: “Kaip vadinsi- 
mės — ponais ar draugais?” Čika- 
giškiai lietuviai iniciatyvos vadžias, 
deja, greitai perdavę rektoriui J. 
Kubiliui, kurio gera nuotaika grei
tai parodžiusi, kad peno vardas nie
kam nepakenks pagal priežodį — 
kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Su 
J. Kubilium dalyvavęs neatpažintas 
“labai tylus” asmuo, kuris greičiau
siai buvęs jo “angelas sargas”.

ARKIVYSK. ANTONIO SAMORE, 
buvęs Vaticano nunciatūros sekreto
rius Kaune, o dabar vadovaująs Va
tikano kongregacijai nepaprastiems 
reikalams, sausio 19 d. atvyks į Či
kagą ir dalyvaus Amerikos katalikų 
suvažiavime. Arkivysk. A. Samore 
yra labai nuoširdus lietuvių tautos 
draugas, pernai taip pat lankęsis Či 
kagoje, kur jam buvo surengtas pri
ėmimas Jaunimo Centre.

STASYS PATLABA, kaip skelbia 
“Cicero Life”, užvažiavo automobi
liu Cicero mieste ant geležinkelio 
bėgių ir sustojo, nes užgeso motoras. 
Kadangi artėjo traukinys, jis iššoko 
iš automobilio ir liko gyvas, o auto
mobilis buvo sutriuškintas.

DOMININKAS NARGELE, buv. 
Kauno advokato, vidaus ir žemės 
ūkio ministerijų juriskonsulto Do
mininko Nargelevičiaus sūnus, kovo
jąs prieš komunistus Vietname, pa
keltas į kapitonus. Jis tarnauja ma
rinų daliniuose ir laiškais palaiko 
ryšius su draugais ir pažįstamais lie
tuviais JAV ir kitur.

VINCAS JOMANTAS, 42 m. am
žiaus, lapkričio 26 d. žuvo Detroite 
ekspresinio kelio automobilio nelai
mėje. Velionis gyveno Temperance, 
Mich. Liko nuliūdusi žmona Olga, 
dukrelė studentė Michigan un-te Re
nata ir sūnus Paulius. Palaidotas lap
kričio 30 d. Calvary kapinėse, Tem
perance, Mich.

SOL. STASYS BARAS įdainavo 
plokštelę Stuttgarte su vietos simfo
niniu orkestru, kuriam dirigavo 
muz. D. Lapinskas.

KUN. J. KARDAUSKAS, MIC, 
gruodžio 8 d. Tėvų marijonų koply
čioje padarė amžinuosius vienuoliš
kus įžadus. Jis yra buvęs Vilkaviškio 
katedros klebonu, vėliau gyveno Vo
kietijoje, Čilėje ir Brazilijoje, kur 
yra pastatęs Comolopolo mieste, 
prie San Paulo, bažnyčią. Atvykęs į 
JAV prieš ketverius su viršum me
tų, įstojo į marijonų vienuoliją Da
bar yra “Draugo” namo ekonomas.

ANDRIEJUS KARUŠAITIS, 81 
metų, gyvenęs Brooklyne, mirė gruo-

džio 4 d. Palaidotas iš Apsireiškimo 
bažnyčios gruodžio 7 d Sv. Karolio 
kapinėse.

LTN. AUDRIS ENDRIJONAS ko
voja Vietname su pasaulio priešu 
komunizmu. Jo tėvai Salomėja ir 
Viktoras Endrijonai su sūnum Gin
taru ir dukra Danute gyvena Čika
goje, Marquette Parke.

Vokietija
PASITRAUKUS SIELOVADOS di- 

rektoriui Tėvui J. Bernatoniai, nau
ju direktorium paskirtas kun. dr. 
Jonas Aviža. Pareigas jis perims 
nuo 1966 m. sausio pradžios.

DR. K. ADENAUERIS teigia: Bal- 
tiečiai pavyzdys vokiečių tautai. Bal
tijos Draugijos Vokietijoje įsisteigi- 
mo dešimtmečio minėjimo proga 
tarp gausių tos dr-jos gautų iš vo
kiečių politikų sveikinimų pažymė
tinas bu v. Vokietijos kanclerio K. 
Adenauerio raštas, kuriame jis da
bartinę tvirta lietuvių, latvių ir es
tų laikyseną sovietų okupacijoje 
stato pavyzdžiu vokiečių tautai.

Dainavimo ir tikybos visus moko kun. 
B. Pacevičius, vedąs ir vaikų chorą. 
Neseniai mokytojų kadras praturtėjo 
labai reikšmingu papildymu: mokyk
los vadovybei ir tėvų k-to pirm. Va
laitienei ir buv. pirm. St. Kerui pra-— “Žaibas”

“Daumantas”, 
“Tetervinas”, 
mirties baus-1 . , .. „ .- i sparumo žymių, bet ji ypač pasuko | 

sparčios pažangos kelią Londonan at
vykus kun. B. Pacevičiui. Jis savo nuo-

rė visos liet, veiklos centru ir glo
bėja.

Sąmoningai pradžioje nesuminėjau 
lietuviškos mokyklos, nes šį kartą

i kaip tik noriu apie ją truputį plačiau į
parašyti. Mokykla ir anksčiau rodė šant, nežiūrėdama nepalankių sąlygų 
tam tikrų stiprėjimo ir nepaprasto at- <au«ina dvi Priešmokyklinio amžiaus, 

dukreles), šeštad. mokyklon sutiko įsi- i

„ . . ‘ j • v. ™ Į latiniais paraginimais primine londo-Popienenę, Petra Radzevičių, Elvy-? v- t A ■ -s ‘ i f-Iri g p Iznrl cirGT«r>i I i ATniMrrvnr'

. •• ‘•ssr Italija
ITALIJOS DIENRAŠTIS “L’AVE- 

NIRE DITALIA” ir kiti lapkričio 
20 d. paskelbė Tasso pranešimą apie 
mirties bausmės sprendimą Rokišky
je keturiems lietuviams — K. Da
giui, S. Lašui, P. Strumskiui ir S. 
Varnui už tariamą bendradarbiavi
mą su naciais ir už vykdymą įsaky
mo šaudyti sovietų piliečius. Ta pro
ga pastebima, kad Lietuvoje teroras 
nesibaigia ir po 25 okupacijos metų, 
nepaisant sovietų paskelbtos amnes
tijos.

jungti jaunesnės' kartos pedagogė G. I 
Petrauskienė. Sis jos veiksmas Lon
dono lietuvių buvo sutiktas su nesle
piamu džiaugsmu ir palaikytas neei
liniu įvykiu Londono lietuviškos mo-

niškiams, kad ši svarbi lietuvybės iš
laikymo institucija yra verta visų mū- 
sų daug didesnio dėmesio. Praeitais i kyklos istorijoje. Ji yra baigusi augš- 
metais mokytojai pirma sykį gavo ne-'^i moks1^ šiuose kraštuose ir gerai 

i didelį atlyginimą. Ligi to laiko visi ■ Pasiruošusi mokytojos profesijai. Tad 
l gaišo laika, įprastu terminu kalbant, itebūna leista kelet^ eiluči« su' 
i - tėvynės labui - dirbo grynai iš! Pažindinimui su mūsų naująja moky-

rą Jurgelevičiūtę ir kt. Jie taipogi 
sudeginę Prano Šilinsko ir Viktoro 
Karčiausko javus, atėmę veršį ir au
linius batus iš Girininkų kaimo gy-‘ 
ventojo Adamkevičiaus, kuris visus 
raginęs pasirašyti sovietinę rezoliu- 
cija “už taika”. A. Viršulio tvirtini-' - 7 ^^“7 7 toia, ‘ . i x v- pasišventimo. Padidėjo mokvtojų kad-; J •mu, archyve rastos Vakarų valstybių " 1
žvalgybos organų instrukcijos, par
tizanų patarimai gyventojams neda
lyvauti nubaustųjų laidotuvėse ir jų 
lavonus taip paslėpti, kad sovietinis 
okupantas negalėtų rasti.

pa
su

NESULAUKIA PLOJIMŲ
Šią vasarą Panevėžyje buvo 

statyti didžiuliai sporto rūmai 
koncertams pritaikyta sale. Nutilus
propagandiniam triukšmui, dabar 
jau pasigirsta pirmieji kritikos bal
sai. Panevėžietis A. Šulskis skundžia
si “Tiesai”: “Džiaugiasi sporto mė
gėjai, saviveiklininkai, tačiau muzi
kos bei koncertų gerbėjams pirmie
ji apsilankymai šiuose rūmuose pali
ko liūdną įspūdį — mat, koncertų 
salėj labai blogas girdimumas. Daž
nai būna taip, kad artistas baigia 
monologą, o salėj tylu. Ką galvoja 
tokiu atveju artistas apie žiūrovus 
ir kokia jo savijauta? Atseit, nepati
ko. O visko kaltininkas — bloga 
akustika .. .” Panevėžio miesto tary
bos pirm. V. Vyšniauskas prisipažįs
ta, kad projekto autoriai užmiršo 
akustikos klausimus. Dabar tariama
si su žymiausiais architektais, kaip 
pašalinti šią nemalonią klaidą.

; ras, suaktyvėjo tėvų komitetas, nuosa-1 GRAŽINA PETRAUSKIENE - NA- 
vose patalpose palengvėjo darbo saly- ( RAKAITĖ gimė Kaune. Keturis sky- 
gos. Jei dabartinė, sakyčiau, greito; rius baigė Lietuvoje, keturias kla- 
žingsnio pažanga priklauso kun. B. j sės Vokietijoje. Po II pasaulinio ka-

■ Pacevičiui ir kitiems šios srities dar-' ro, būdama 15 m. atvyko Kanadon ir 
| buotojams, tai mokyklos išlaikymo! įstojo į Pines College, Chatham, Ont. 
j nuopelnas priskirtinas išimtinai jos i Paskui perėjo į Central gimnaziją 
I kūrėjui ir “amžinam” vedėjui L. Ei-, Londone, kurią sėkmingai baigusi įsto- 
; mantui. Tiesa, jau keli metai mokymo' jo į Vakarų Ontario universitetą, čia 
darbe jam padeda mokyt. U. Bliskie- ji aukso medaliu baigė anglų ir loty
ne, tačiau netenka abejoti, kad pir- nu kalbas. Per eilę metų Kanadoje 
mieji metai buvo patys pavojingiausi, gimusieji neįstengė gauti šių dalykų i ti tokių pat gražių pasekmių šeštadie- 
teikią daugiausia pesimizmo ir netik- aukso medalio, tuo tarpu lietuvaitė, j ninėj mokykloje, kokių ji pasiekė uni- 
rumo, ir tik labai didelio pasišventi- prieš atvykdama Kanadon beveik vi- versitete ir vietinėje gimnazijoje, 
mo ir užsispyrimo žmogus šį trapų lai-: sai nemokėjusi angliškai, sugebėjo 
veli galėjo išvairuoti ligi šviesesnio | visus pralenkti ir šią garbę užsitar- 
ir saugesnio uosto, į kurį įplaukė, ga- j nauti. Būdama gimnazijoje ir univer- 
lima sakyti, tik tada, kai buvo įkurta sitete aktyviai dalyvavo liet, veiklo- j 
sava parapija su jaukiomis patalpo-ije. Gavusi bakalauro laipsnį lankė 
mis. Mokyklos ūkiniais reikalais rūpi-1 augštuosius mokytojų kursus — Col-?

Gražina Petrauskienė, dirbanti 
kaip gimnazijos mokytoja Lon
done, Ontario

Naujajai mokytojai linkime pasiek-

Argentina
JUOZAS ŠLIUŠIS, senosios kar

tos ateivis, lankęs Šiaulių mokytojų 
seminariją, gyvendamas Argentino
je visą laiką renka lituanistinę me
džiagą bei įdomesnes laikraščių iš
karpas. Daugelis jo surinktų dalykų 
yra gana įdomūs ir labai reti. Jis 
turi surinkęs įvairių eksponatų dau
giau tūkstančio, kurių vertė yra ga
na didelė. Rinkinys yra gražiai su
tvarkytas. Neseniai J. Gilvydis tą jo 
rinkinį nufilmavo, kad galėtų pama
tyti platesnė lietuvių visuomenė ir 
kitur.

L. EIMANTAS, šeštad. mokyklos 
j vedėjas, turėjo nesunkią peties ope- 
! raciją ir jau grįžo iš ligoninės. Taip 
! pat ligoninėje gydėsi p. Konopeskienė. 
j NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ rengia 
apyl. valdyba parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E. Pradžia 8 v.v. Norin
tieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti 
pas apyl, pirm. A. Petrašiūną.

KOOPERATINIS TECHNIKUMAS
Prekybos darbuotojus ruošia Liet

koopsąjungos Vilniaus kooperatinis 
technikumas, kuriam pagrindą davė 
nuo 1930 m. Kaune veikusi ekonomi
nė mokykla. 1956 m. technikumas 
persikėlė į Vilnių ir jau yra išlei
dęs virš 3.000 specialistų. Seniausių 
mokytojų eilėse yra J. Leimontaitė 
ir A. Gaidys. Prie technikumo vei
kia Maskvos kooperatinio instituto 
punktas, kurio pirmuosiuose kursuo
se studijuoja 420 kooperatininkų.

V. Kst.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ — 
minėjimas rengiamas Calgary 1966 m. vasario 12 d.,

8 vai. vakaro, ukrainiečių svetainėje, 629 — I Avė., N. E. 
Minėjimą rengia Kanados Lietuvių Bendruomenės Calgary 
apylinkės valdyba. Ji ruošia Įspūdingą programą ir iš anksto 
kviečia Calgario ir apylinkės lietuvius gausiai dalyvauti.

Lietuvos šventė tebūna visų mūsų šventė.
A. P. Nevada, 

apylinkės valdybos pirm.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠĖRUS mokama 4Vi % divi
dendo iš pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos; pirmadieniais — penktadieniais 9 vai.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 1 eietonas JA 8-05) »

D.E.

I WELLAND, Ont.
NAUJA KANALO ŠAKA. — Wel 

landą ir visą Kanadą nustebino auto
ritetingų įstaigų paskelbtas planas
kasti naują kanalo šaką į rytus nuo 

! Wellando. Nauja šaka bus 8.3 mylios 
: ilgio. Iškasimas užtruks 6 metus ir 
I kainuos apie $150 mil. Tai labai džiu- 
j ginantis reiškinys Wellandui. Iš lie- 
I tuvių palies gal tiktai p. Smolskius, 
nes jų namas bus pačiame naujo ka
nalo viduryje. Šis naujas planas su
griovė visus Wellando miesto valdy- 

I bos planus, kaip tunelio po senuoju 
■ kanalu kasimą, miesto plėtimosi pla
nus, gatvių sutvarkymą ir kt. Naujas 
kanalas gali paliesti ir p. Bieliūnų 
ūkį, nes nauja pramonė pradės spies
tis į rytus nuo naujos kanalo šakos.

HAMILTON, Ont
ONA IR JUOZAS STONKAI Kalė 

dų ir N. Metų proga, vietoje tradici
nių sveikinimų, atitinkamą sumą pa
aukojo vietinio Šalpos Fondo komi
tetui.

PAMALDOS N. METŲ DIENĄ AV 
bažnyčioje bus 9 ir 11 vai. ryto.

N. METŲ SUTIKIMĄ rengia KLB 
Hamiltono apylinkės valdyba gruodžio 
31 d. Jaunimo Centre. Pradžia — 7.30 
v.v., užbaiga — 2 v.r. Rengėjai kvie
čia Hamiltono ir apylinkės tautiečius 
gausiai dalyvauti. Kor.

Šveicarija
“DER BUND” dienraštis, išeinąs 

sostinėje Berne, paskelbė ilgą raši
nį — “Lietuvos tragedija — genoci
das Pabaltijo valstybėse’.

GUNDA M. BRAKAITE, Mažosios 
Lietuvos veikėjo Martyno Brako duk
tė, Zuericho universiteto dantų gy
dymo instituto pakviesta dėstyti dan
tų higieną. Brakaitė yra Columbia 
un to absolventė ir tos srities specia
listė. Dantų profilaktika — dantų 
apsauga nuo ligų yra gana nauja 
dantų gydymo sritis Europoje, švei
carai yra vieni pirmųjų, kurie, pasi
naudodami amerikiečių patyrimu, 
ima tą dalyką įjungti į savo univer
siteto mokslo programą.

MOLSON EXPORT
Kanados labiausiai perkamas alus

DIDINGAS

ALUS • 

didžiam krašte

NVOLSON

Australija
SYDNEJAUS MIESTE sausio 3-8 

d.d. šaukiamas Australijos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas. Viso laisvo
jo pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas įvyks Čikagoje 1966 m. birželio 
30 — liepos 3 d.

“MŪSŲ PASTOGE” spalio 18 d. 
numeri paskyrė Melbourne lietu
viams. Šį savaitraštį redaguoja rašyt, 
ir poetas Vincas Kazokas; specialųjį 
Melbourne numerį suredagavo A. 
Krausas.

ALFONSAS BIKULČIUS, visuo
menės veikėjas ir Melbourne lietu
viškų reikalų rėmėjas, spalio 14 d. 
sulaukė 60 m. amžiaus. Ta proga su
kaktuvininkas “Tėv. Aidams” paau
kojo 10 svarų. Vokietijoj, Bambergo 
stovykloj, p. Bikulčiai buvo ypatin
gai veiklūs. Sveikinimai Alfonsui 
nuo šias eilutes rašančiojo.

Britanija
DIDĖJANT LIETUVIŲ PENSI- 

NINKU skaičiui, Britanijos lietuvių 
Sodyba nuo ateinančių metų pradės 
siaurinti vasarotojų skaičių, daugiau 
vietos ir laiko skirdama nuolati
niams gyventojams ir klubui. Sody
boje šiuo metu, neskaitant tarnauto
jų, jau gyvena 15 pensininkų ar šiaip 
nedarbingų tautiečių. Paskutiniai 
naujai atvykę yra N. Novošickis iš 
Luton ir J. Remeškevičius ir Birm
ingham. Yra ir daugiau kandidatų, 
pareiškusių norą apsigyventi Sody
boje.

DBLS VALDYBA ragina Britani
jos lietuvius, o ypač skyrių valdybas, 
kad stengtųsi praskinti kelią numa
tomai išleisti Lietuvių Enciklopedi
jai anglų kalba į anglų viešąsias bib
liotekas.

RYŠIUM SU ČIKAGOJE RUOŠIA
MU JAUN. KONGRESU IR DAINŲ 
ŠVENTE, Britanijoj kilo sumanymas 
suorganizuoti didesnę ekskursiją j 
Ameriką, kurioje galėtų dalyvauti 
jaunimas ir vyresnio mažiaus lietu
viai, norintieji nuvykti į Dainų šven
tę bei aplankyti savo gimines ir bi
čiulius. Skrendant lėktuvu, galima 
gauti papigintą kelionę: Londonas — 
Detroitas ir atgal apie 70 svarų. Jei
gu susidarys pakankamas eksursantų 
skaičius, jie turės iš Londono išvyk
ti paskutinę birželio mėn. savaitę ir 
grįžti atgal po dviejų savaičių.



Lietuviai skulptoriai Lietuvoje
Lietuvos liaudis skulptūros sri

tyje reiškėsi jau iš seno. Reikia 
manyti, kad katalikybei atėjus į 
Lietuvą, buvo pradėtos daryti 
bažnytinio pobūdžio statulėlės. 
Su baroko stiliaus laikais (XVII 
š.) jų pagausėjo. Tada galbūt iš
populiarėjo ir abstraktiniai kry
žių bei gonkelių gausesni papuo
šimai. Kaikas yra išsireiškęs (gal 
su tikslu paaugštinti senovės lie
tuvių kultūrą), kad ir prieš krikš
čionybę Lietuvoje egzistavusi 
liaudies skulptūra. Aš nemanau, 
kad tai galėjo būti, nes nei pada
vimuose, nei tautosakoje neužsi
menama apie jokias figūras bei 
statulas. Nebent lazdos — krivū
lės galėjo būti dekoruojamos rel
jefiniais gyvūnų vaizdais. Buities 
daiktų dekoravimas — išrašymas 
abstraktiniais raštais, kaip ir ki
tose tautose, reikia manyti, ir pas 
lietuvius egzistavo iš senų seno
vės.

Individualinė Lietuvos skulp
tūra yra nesena — tik XX š. vai
kas. Jos pradininkai — P. Rim- 
-ša, J. Zikaras, V. Grybas.

Petras Rimša (1881—1961) 
buvo ir yra vienintelis iš lietuvių 
skulptorių, kuris buvo susidaręs 
savitą formą. O ji buvo individu-

DAIL. SKULPT. DAGYS susidaręs gana gabaus skulpto
riaus vardą ir šviet. ministerijos 
pasiųstas studijuoti į Paryžių, 
kur ilgokai išbuvo. Pastatė Lietu
voje keletą mažesnės vertės pa
minklų bei šiaip darbų, bet gal 
dėl silpnokos sveikatos plačiau 
nepasireiškė. (Vienas jo darbų — 
paminklas žuvusiems kariams Šir
vintose).

Bronius Pundzius (1907—1959) 
buvo tvirtas vyras ir kaip meni
ninkas — ekspresyvus formoje; 
greitai dirbo, iš karto gana gerai 
pasiekdamas norimą vaizdą. Jis 
turėjo drąsią, stebinančią moly
je lipdymo techniką. Savo darbus 
realizuodavo gipse (su mažomis 
išimtimis). Buvo vienas produk- 
tingiausių valstybinių užsakymų 
ir bažnytinių statulų dirbėjų, 
nors be ypatingos tam nuotaikos. 
(Jo Kristus bei kiti šventieji per
daug muskulingi). Dėl įžengimo 
į laisvosios kūrybos pasaulį jis 
beveik nevargino galvos nei vaiz
duotės. Pundzius buvo vieninte
lis Lietuvos dailininkas, kuris 
vertėsi tik menu ir gyveno nera
mų ir nepastovų, tikrai meniškai 
suprantamą gyvenimą; ypač po 
užbaigimo darbų apie jį sukėsi jo 
linksmieji draugai, kuriems jis 
atverdavo ne tik savo širdį, bet 
ir plačias kišenes.

Petras Aleksandravičius

kiomis rankomis ir be individu
alių veidų. Kaip tai atsitiko — 
neaišku, nes jis visada sakydavo: 
nenutolkite nuo gamtos, stenki
tės ją suprasti ir atkurti, nes nie
ko nėra gražesnio, kaip gamta ... 
Visuomenei daugiausia žinomas 
jo darbas “Knygnešys” (1928).

Vincas Grybas (1890—1941) 
keletą metų prieš pirmąjį pasau
linį karą pradėjo studijuoti me
ną — skulptūrą Varšuvoje, reko
menduojamas grafo Potockio 
(mat, pasižymėjo drožinėjimais 
savo sodžiuje) ir ten išlaikomas 
kunigaikščio Varoneckio jo pa
ties rūmuose. Jis buvo entuzias
tingas, veržlus ir labai darbštus 
žmogus; nemėgo trintis didžiuo
siuose Lietuvos miestuose su ki
tais menininkais, belankančiais 
kavines. Grįžęs iš Paryžiaus stu
dijų, jis apsigyveno Jurbarke iš 
švietimo ministerijos gautame 
buv. kunigaikščio tarnų name
lyje.

V. Grybas mėgo ne tik sunkiai 
dirbti, bet ir politikuoti; blaškėsi 
iš kairės į dešinę ir ,iš dešinės į 
kairę; tikrai gabus, nuoširdžiai 

, ,. . • • • jautrus kalbėtojas. Jis' buvo ne
alus figūrų stilizavimas ir jų pa-; perciaug gabus kaip menininkas, 
virsiaus (grafiškas) isdekoravimas, būdamas tinkamai pasiruo- 
ornamentais. Kaikas sako, kad jis sugebėdavo organizuoti ir 
nevargęs del formos dirb^ savo pjanus įvykdyti. Jis sukūrė . ... .
paprastai (suprask realistis- didžiuosius paminklus tarpkari- lr.!cl^ais’
kai). Tai netikslus aptarimas. ng,-e Lietuvoje kaip Vytauto Di- prieškariniais, laikais is kny- 
Kiekvienas skulptorius vargsta džiojo __ Aukštojoje Penemunė- §4 žavėjosi žymiaisiais prancū-
su forma, t.y. kovoja dėl jos. Gi je žemaičio — Raseiniuose V zais> stengėsi jais pasekti, daug 
Rimša daugiausia pasišventė jai i Kudirkos _  Kud Naumiestyje i skaitė apie juos, gilinosi į meno
— taip smulkiai išbaigdavo savo Geriausia iš jo paminklu figūra istorij4 bei filosofiją, žodžiu, jis 
darbus, nors jie buvo ir nedidelio yra gįm Daukanto bronzinė sta- i rimtai ruošėsi profesūrai, kurią 
masto. Dėlto jis negalėjo jų labai tu|a papįjėje Be to jis yra pada §ana greitai pasiekė, Vilniaus 

ręs dar keletą kitų viešų ir bažny-! Akademijoje besikeičiant dėsty- 
tiniu statulų bei skulptūriniu de- personalui. Savo drabnose 

jjis stengėsi pasirodyti įvairesne 
tematika, nors tai jam sunkokai 
davėsi, bet protretuose-biustuose

■ jis pralenkia Mikėną, nors visuo
se savo darbuose jis eina Mikėną 
primenančiu keliu. Čia Aleksand-
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daug padaryti kad ir per ilgą ir 
viengungišką savo gyvenimą.

Rimša buvo fanatiškai kruopšti • koravimu" 
meno pelė — padaręs beveik vi-i T- > + ‘ , • ■«c,.o t Is kitu rvskesmu skulptorių is-sus Lietuvos medalius ir tuo ! au?Usiu ‘ neoriklausomoie T ietu- garsėies. Labiausiai populiarūs * f •- ęPr1KlausomoJe Lietu 
yra jo pirmieji darbai, išbaigti ivoje mlneuni- 
dar tradicine, o ne rimšine for-j Juozas Mikėnas (1901—1964) 
ma. Tai įvairūs artojai, bearią su'ramus, pastovus, labai santūrus ravičius giliau įeina į vaizduoja- 
jaučiais ir su kuinu. Labiausiai ’"'1“ x------- -- ---------------------------------
žinomas jo kūrinys — “Vargo 
mokykla” — dėl savo minties, o 
ne dėl meno.

Juozas Zikaras (1881—1944)
yra akademinių tradicijų meni
ninkas. Kaip kiekvienas yra vei
kiamas vėjų iš įvairių meno sro
vių, taip ir jis yra bandęs net ku- 
b:stines formas, bet jos jo nesu
žavėjo, todėl visas jėgas koncent
ravo į akademines tradicijas ir 
pasiekė labai augšto techninio 
jautrumo savo portretuose - bius
tuose, o ypač kaikuriuose relje
benpckin H ORI 1 K Ppfranckn '■ zmoniU vaizdus. Jo darbų judesiai į kada neprisiversdavo ju pabaigti. 
(1935), alsuojančio išdidžia daini-! PaPTasti’ f°r™a kompaktiška. Ką Paskiau mažai tesirodė meno pa- 
ninko dvasia ir kitunsp T i Jis kure, atliko savo stiliuje stro-šaulyje ar del tingumo, ar del 
nuotaikingas, impresijonistiškai!piai ir užbaigė viską lygiai gerai į kūrybinės nuotaikos bei fantazi- 
jautrus buvo Kristaus veido rel
jefas, liet leidėjai jo neparodė sa
vo leidinyje apie Zikarą. Taip pat 
jie neparodė nei vieno iš dauge
lio to laiko augštuomenės jo da
rytų portretų. Nejaugi taip greit 
jie sunyko? Jo buvo daryti ir mo
deliai visoms Lietuvos monetoms.

J. Zikaras yra silpnesis figūri
nėse kompozicijose, o sudėtinges
nėse ir visai silpnokas. Prie men
kiausių jo darbu skirtinas “Dar-

kaip žmogus ir kaip menininkas, i mojo asmens psichologiją ir sie- 
Jis nepasakojo savo planų nei pa-l kia galimai didžiausio jautrumo 
žiūrų, kaip jo draugas Cvirka —I technikoje. Tas kartais jam pa- 
apie viską ir visada pliauškė. Jis vyksta ir leidžia prisiartinti prie 
nesiėmė sudėtingesnių temų, ne- didžiųjų pasaulio portretistų. Tai 
komponavo painesnių kompozici- nepaprastai stropus, blaivus ir 
ju, neskraidė po jokius fantasti- savo profesijai atsidavęs žmogus, 
nius bei filosofinius pasaulius ir Jo sėdinčios rašytojos Žemaitės 
negaudė nežemiškų nuotaikų. Jo'bronzinei statulai buvo suteikta 
darbų temos yra jo draugų ir šei-! sovietinė premija.
mos narių galvos — portretai. Fi-1 Iš tuolaikinių minėtinas Napo- 
gūrinėse kompozicijose vyrauja; leonas Petrulis, labai talentingas 
moterys su vaisiais, balandžiais, jautriems portretams bei švel- 
vaikais, ąsočiais, paršiukais. Dar nioms statulėlėms dirbti. Būda- 
yra sukūres kanklininkus, skudu-' mas studentu labai patraukliai 
tininkus ir kitus poilsiaujančių' pradėdavo savo darbus, bet nie-

nuo viršaus iki apačios.
Jo žymiausias ir premijuotas 

darbas (gal mažiausiai mikėniš- 
kas) yra paminklas Karaliaučiu
je “Pergalė” (1946). Be to, padarė 
dar Cvirkos ir Melnikaitės pa
minklus, visą laiką dirbo peda
gogini darbą, paruošė nemažai 
nauju skulotorių. Išorėje atrodė 
laimingas žmogus, bet kaip gi
liau, kas žino ...

Robertas Antinis (gim. 1901)

i jos stokos. Paskutiniaisiais lai
kais, matyt, gyvenimo priverstas 
ar prieš senatvę suaktyvėjęs, yra 
padaręs keletą gana nuotaikingų 
darbų.

Mažiau gabus, sausokos formos 
žmogus yra B. Bučas, dekoruo- 

j jas statybas ir bandąs dirbti port- 
: retus.

Pokariniais laikais okupuotoje 
Lietuvoje garsėja Juozas Kėdai- 
nis (gim. 1915 m.), studijas bai-

bas ir mokslas” (1940). Čia dvieju baigęs Kauno Meno Mokyklą Kaune 1939 m. Tai Mikėno 
/»• . . -____ ___ _ j ~ mnlzinuc m vnlion m ocicTCkntoc*vyrų figūros, neturinčios beveik (apie 1926 m.). Gal su savo lekto- 

jokio kompozicinio ryšio, persun- riaus K. šklėriaus pagalba buvo

SVARBUS LEIDINYS JŪSŲ SVEIKATOS APSAUGAI
“ŠIRDIES PRIEPUOLIAI”

Tu gali pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti.
- Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos naujausios 

mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsisau
gojimą nuo jų. Ji, pasak autoriaus, suteiks skaitytojams ra
mybę ir paguodą.

Knygos kaina $3.95.
Platintojams nuolaida. Platintojai kreipkitės:

Mr. B. Gražulis, 2546 Lorain Ave., Cleveland, Ohio 44113 U.S.A.
Toronte knyga gaunama “Tėviškės Žiburiuose”, 

pas Aug. Kuolą, 30 Riverside Cres. Tel. Ro 9-6884 
ir abiejų parapijų kioskuose.

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA
vakariniai kursai naujiesiems kanadiečiams

UŽSIREGISTRUOKITE DABAR ŽIEMOS SEMESTRUI
Sausio 3 — kovo 31, 1966 7.30 v.v. iki 9.30 v. v.

Mokestis $2.50
SPECIALUS KURSAS PRADEDANTIESIEMS

Kursai vyks keturis vakarus savaitėje 
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio šiose mokyklose:

Orde Street
Public School
Bloor Collegiate
Institute
Eastern High School
of Commerce
King Edward Public
School
(antradienį ir ketvirtadienį)
Hughes Public School
(pirmadienį ir trečiadienį)

KETVERIŲ METŲ PROGRAMOS KURSAI
Sudaryta programa su klasių baigimo pažymėjimais.

Kiekviena klasė susirenka du vakarus per savaitę 
sekančiose mokyklose:

Bloor Collegiate Institute — Humberside Collegiate Instit. 
Parkdale Collegiate Institute Parkwav Vocational School 
East. H. School of Commerce Centr. H. School of Commerce 

N. Toronto Collegiate Instit. Oakwood Collegiate Institute
King Edward Public School

GRAHAM M. GORE, JOHN V. MILLS,
švietimo direktorius pirmininkas

— I rytus nuo McCaul, 
į pietus nuo College

— Bloor g-vėje prie Dufferin

— I pietus nuo Danforth 
prie Donlands Avė.

— Bathurst g vėje 
prie College

— Caledonia Road 
į šiaurę nuo St. Clair.

U KULTORIf JI! VEIKLOJE
LIETUVIU KALBA dėstoma visoje Charkove. Vietiniame teatre jis dai- 

eilėje pasaulio universitetų, daugiau- navo Figaro G. Rossini operoje “Se- 
sia lyginamosios kalbotyros skyriuo- Vilijos kirpėjas” ir Eugenijų Onieginą 
se. Šveicarijos Ziuricho un-te įvadą to paties vardo P. Čaikovskio operoje, 
į lietuvių kalbą dėsto prof. E. Risch. j 
Jo paskaitas gausiai lanko studentai 
filologai, kurie išgirsta žinių ir apie 
lietuvių literatūrą, kaip pvz. Mairo
nį, Donelaitį ir kt.

Į L. KATALIKŲ MOKSLO AKA-. programos dalį atliko moterų dainos 
DEMIJOS naują valdybą išrinkti: grupė “Lelde”, solistai V. Vevere ir 
pirm. kun. dr. A. Liuima, SJ., I vi- £ Lecis. 
cepirm. dr. Z. Ivinskis, II vicepirm. 
prel. dr. L. Tulaba, sekr. kun. lie. R. 
Krasauskas, ižd. mons. dr. P. Jatu- ’ 
lis, archyvaras kun. dr. J. Vaišnora, - 
MIC; istorijos mokslų sekcija savo1 
atstovu į centro valdybą paskyrė kun. 
prof. St. Ylą. Į revizijos komisiją iš
rinkti: kun. dr. prof. P. Rabikauskas, 
SJ, mons. lie. V. Mincevičius ir kun. 
dr. K. Rėklaitis, MIC. Naujais Aka
demijos nariais priimti: inž. Ant. Gir
nius iš Jamaica Plain ir Pr. Paliulis 
iš Bostono.

L. K. MOKSLO AKADEMIJOS LEI
DINIAI. 1965 m. spalįo mėn. išleista 
prof. dr. A. Kučo parašyta monogra
fija “Kun. Antanas Staniukynas”, 
224 psl. Tai vienas iš leidinių serijos 
“Negęstantieji žiburiai” 1965 m. lap
kričio mėn. išleistas Akademijos Met
raštis I t. 383 psl.

D. ČIBO PASAKĄ mažiesiems “Žai- 
žaras” išleido “Lietuvių Dienų” lei
dykla Los Angeles.

DAIL. K. ŽIBUNTO MIKŠIO parodą 
gruodžio 4-5 d.d. Apreiškimo parapi
jos salėje Niujorke aplankė didelis 

Dail. Dagys Dviejų gyvenimu susitikimas Medžio skulptūra skaičius žmonių. Parduota 22 grafikos 
darbai.

MARIJA ALIŠAUSKAITĖ Buenos 
Aires universitete neseniai baigė žur
nalistikos institutą ir gavo žurnalistės 
diplomą. Tuo tarpu ji dirba kaip mo
kytoja.

KNYGŲ LENTYNA Nr. 2 išsiunti
nėta prenumeratoriams. Jos redakto- ■ 
rius ir administratorius A. Ružaniec - 
Ružancovas (Lithuanian Bibliographi
cal Service, 1132 N. Walnut St., Dan-i 
ville, Ill. 61833, USA) laiškutyje rašo: ! 
“Dėl sunkios ligos ir vidurių operaci- i 
jos ligoninėje apie tris mėnesius bu- į 
vo išbraukti iš mano darbo liet, bib-! 
liografijos srityje ... Dėl didelio nu- i 
silpnėjimo po operacijos tiktai dabar 
galėjau atsisėsti prie rašomojo stalo. 
Nr. 3 rengiamas spaudai.” Š.m. lap- į 
kričio 11 d. suėjo lygiai 20 metų nuo^’’ sintaksės’tyrinėtojas.

“LIESMA”, latvių centrinio poligra- 
fininkų klubo šokių ansamblis, kon
certavo Vilniuje. Ansamblio dalyviai 
pašoko eilę latvių, lietuvių, lenkų ir 

i meksikiečių liaudies Šokių. Vokalinę
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GYVENIMO IŠKARPA

mokinys ir vėliau jo asistentas; 
pasižymėjęs savo “Arklininku”, 
kuris buvo premijuotas.

Iš jaunesniųjų ten reiškiasi ga
na daug vardų, kaip Palys, Vyš
niauskas, Kisielius, Mozūraitė, A. 
»r K. Navickaitės, Bogdanas, 
Pleškūnas, žūklys, Radauskaitė, 
Vaivada ir kiti, bet jų visų žy
miausias yra

Gediminas Jokūbonis (g. 1927).
Jis išgarsėjo “Pirčiupio Motinos” 
naminklu, tikrai daug meniškos 
jėgos savyje kaupiančiu. Už jį ga
vo net keletą premijų ir ten tei
kiamų garbės titulų. Iš visų ten 
apdovanotųjų jis yra jauniausias 
ir, žinoma, to labiausiai vertas.

Yra malonu pasiskaityti knygą 
apie G. Jokūbonį ir atsiminti tas 
vietas, kur jos autorius St. Bud
rys, nors ir atsargiai, duoda vel
nių “neklystančiai asmenybei”, 
kuri suklaidino, susmulkino ir su- 
smukdė menininkus. Dabartiniai 
Partijos vadovai turi tai atitaisyti. 
Tik klausimas, kaip jie gali ati
taisyti nebūdami menininkais ir 
kodėl jie to darbo nepaveda pa
tiems menininkams, kurių, kaip 
minėjau, ten buvo ir dar yra va
karietiškai išauklėtu ir turinčių 
tikrai augštą meno kultūra. Gal
būt paskutiniųjų laikų pažangą 
mene pasiekė ir išsikovojo patvs 
menininkai, nes kam gali jų for
malinės problemos rūpėti ir kas 
"ali daugiau sugebėti jas spręsti, 
jei ne jie ptys?

Lietuvių skulptorių laisvajame 
nasaulyie irgi nemažai, bet nei 
vienas nebesutantu su Lietuvoje 
esamomis ar užrinkusiomis meno 
tradicijomis. Jie čia daugiau ar 
mažiau seka šio pasaulio dabarti-* 
nės nuotaikas ir krypsta, kur šie 
vėjai pučia. Nors nevienas sten
giasi našokti aukščiau, narižvmė- 
ti kuo nors skirtingesnių (nesa
kau — geresniu), bet kol kas nė 
vienam dar nepavyko susikurti 
savo žmogaus ar susidaryti ryš
kesnio vaizdo.

Sudužęs paveikslas
Jis stovėjo prie savo namo du

rų ir j ieškojo rakto švarko kiše
nėje. Didelis ir geltonas klevo 
lapas nusklendė ir nusileido ant 
laiptelių. Kitas. Trečias. Tokia 
monotoniška ir įkyri prieblanda 
telkėsi šiapus namo- Taip liūd
na darėsi visam, kas tik gyva. 
Bet jo namas buvo linksmas. Jis 
švietė savo dideliais langais, 
juokėsi nauju raudonu stogu — 
jis, išmokėtas, nuosavas kaip pi
niginė. Ir kas gi gali dabar ką 
sakyti jam — Mykolui Bevar
džiui? O jis dar gerai atsimena, 
kaip poetai graudendavo susi
rinkimus ir iškilmingus minėji
mus apie lietuvį klajūną ir be
namį. Tada gi ir jis, lagerio sa
lės kampe susmukęs, žiūrėdavo 
į sceną ir stebėdavosi, kokiais 
gražiais, ašaras spaudžiančiais 
žodžiais, rašoma apie jį, jo drau
gus, apie visus be išimties, šito
kios poezijos dabar jau niekas 
nebedeklamuoja, o jei kas dar ir 
pabando, niekas, vai niekas, ne
beina tokio klausytis. Dabar ne
be jis vienas stovi po plačiais 
klevais ir j ieško savo namų rak
to kišenėje. Aptilo ir poetai, to
kių raktų be j ieškodami.

Kai jis įėjo į kambarį, jo 
žvilgsnis sustojo ties mirusios 
žmonos portretu. Už lango, tarp 
juodo debesėlio ir kaimyno sto
go įsispraudusios saulės pluoš
tas švietė į rudą sieną, kurioje 
ilgu džiovininkės kaklu kabojo 
moteriškė. Jauna, graži, žiūrėjo 
ji tiesiai į Mykolą ir buvo senuo
se auksiniuose rėmuose, kaip 
visada, kaip kasdien. Taip, šitą 
brangų paveikslą Mykolas Be
vardis nešėsi savo maišelyje, 
bėgdamas tėviškės laukais, slė
pė medinėje dėžėje bombarda
vimų dienomis, nešiojosi odinia
me lagamine šiapus vandenyno. 
Tai buvo vienintelis daiktas, iš
sivežtas iš tėviškės ir vienintelė 
nebegrąžinamos praeities realy
bė. O ji buvo graži prieš dauge
lį metų anoje šaulių salėje, kur 
jiedu šoko ir susipažino. Tos di
delės ir juodos akys vėliau už
geso Varėnos sanatorijoje, po 
laidotuvių pro ašaras skambant 
priekaištingiems močiutės žo
džiams: “Sakiau, kad neitų mo
kytojauti, sakiau, bet neklau
sė“. ..

Mykolas Bevardis atsisėdo 
prieš savo žmoną ir žiūrėjo. Kai 
vakaro saulė pranyko už kaimy
no stogo, kambarys temo. Nyko 
daiktai, ir mirusioji žmona din
go tamsoje kartu su viskuo, 
tartum jos visai nebūtų buvę. 
Tamsoje, kaip ir tinka numirė
liams.

O čia gyvenimas. Čia namai 
kaip deimantai, ir didmiesčio 
gatvėse aplinkui dunda, šmaikš
čio ja žalios ir raudonos šviesos, 
sprogsta auksais reklamos, 
skelbdamos didžią teisybę — 
pirkite, kad perdaug visko ne
būtu. nes kiekvienas perteklius

išvarys tave už fabriko vartų. ..
Telefonas. Mykolas krūptelė

jo ir ranka pasiekė ragelį.
— Don’t forget to close the 

windows in the basement... I’ill 
be ready soon... So long, Mike... 
— girdėjo jos aiškų balselį, daž
ną ir tokį įdomų, tokį keistą ir 
patrauklų. Rūpestinga ji darosi. 
“Nepamiršk uždaryti langų”. 
Taip — jis jau turi, kas tokio
mis smulkmenomis pasirūpina. 
Jau turi. O, rodos, čia taip nese
niai vienas pats su savimi šne
kučiavosi ir penktadieniais če
kius rašydavo.

Buvo visai tamsu, kai Myko
las Bevardis užtrenkė savo na
mo duris ir sustojo prie šieme
tinio fordo. Po gatvės lempomis 
jis žibėjo kaip kristalas. Ameri
ka yra Amerika. Smagi teisybė 
Ūžtelėjo jo galvon, uždėjus ran- I suvažiavime Arizonoj su savo darbo 
ką ant balto vairo. . . | smuikais laimėjo antrą ir ketvirtą

* * * vietas. Pr. AI.

MIUNCHENO MENO GALERIJOJE 
’ surengtoje 24 dailininkų sovietinio mo- 

| dernaus meno parodoje dalyvavo ir 
j trys lietuviai. Parodoje buvo išstaty
ti S. Krasausko raižiniai “Kareivis ir 
motina”, “Kareivis ir žmona”, A. Ta- 
rabildos litografijos “Atsisveikinimas”, 
“Motina” ir B. Demkutės kūrinys žve
jų gyvenimo motyvais — “Silkės”.

MARGARITA VYMERYTĖ, tautosa
kos skyriaus darbuotoja lietuvių kal
bos ir literatūros institute, mirė gruo
džio 3 d. Ji buvo anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbų specialistė, studijavu
si užsienio universitetuose. Pokario 
metais visas savo jėgas skyrė tautosa
kai, ypač gyvulinėms pasakoms, rink
dama medžiagą lietuvių liaudies pasa
kų tarptautiniam lyginimui. Bendra
darbiavo 1954 m. išleistoje “Lietuvių 
tautosakos rinktinėje”, paruošė skyrių 
apie gyvulines pasakas 1963 m. pasiro
džiusiai “Lietuvių tautosakos apybrai
žai”, daug rašė spaudoje tautosakos

* klausimais.
SKULPTORIUS ANTANAS ALEK

SANDRAVIČIUS paminėjo 80 m. am- 
j žiaus sukaktį. Dailę jis studijavo Var- 
! šuvoje, Čikagoje ir parodose dalyvau
ja jau nuo 1910 m. Yra sukūręs apie 
800 bareljefų, reljefų, skulptūrinių 

. portretų, biustų, šią vasarą vykusioje 
; pardoje jis buvo išstatęs K. Donelai- 
: čio ąžuolinį reljefą.

NORVEGŲ KALBININKAS DR. 
i ARNE GALIS, Oslo universiteto do
centas, lankėsi Vilniuje. Jis susipaži
no su lietuvių kalbininkų darbais, gi-

• lino lietuvių kalbos žinias ir studijavo 
į lituanistinę medžiagą, susijusią su jo 
I moksliniais darbais. Svečias taipogi 
i buvo susitikęs su lietuvių kalbos ir li- 
I teratūros instituto direktorium K. Kor- 
I saku, kalbininkais K. Ulvydu, J. Kruo- 
' pu, V. Ambrazu, A. Sabaliausku ir kt.
Dr. A. Galis yra žinomas slavistas. ru- 

i sų, serbų-chorvatų ir kitų slavų kal-

Lietuvių Bibliog. Tarnybos įsteigimo 
Memmingene, Bavarijoj. “Knygų Len
tyna” leidžiama nuo 1948 m.

BIRUTE PŪKELEVIČIŪTĖ Čika
gos Lietuvių operos pakviesta sutiko 
rež;suoti Verdi “Traviatos” operą, ku
ri statoma šį ankstyvą pavasarį Čika
goje. t

PETRAS MEDONIS, Detroite gyve
nąs smuikų dirbėjas, smuikų dirbėjų

V. Kst.

21 METU 
AMŽIAUS?

Kai jis naktį grįžo namo ir 
įžiebė kambaryje šviesą, krūpte
lėjo išsigandęs. Jo mirusi žmona 
buvo dingusi. Vyras aiškiai ma
tė, kad to seno ir brangaus pa
veikslo vietoje dabar styri smai
li vinutė. Mykolas šoko prie sie
nos ir atitraukė sofą. Paveikslas 
gulėjo ant grindų sudužęs. Jo 
rėmeliai persikreipę, o stiklas 
išvagotas kreivomis suskilimo li
nijomis, pro kurias vistiek dar 
šypsojosi tamsios žmonos akys.

Vyrui suspaudė širdį. Išneštas 
sveikas per frontą, granatas, 
gaisrus ir bombardavimus, iš
saugotas šimtus kartų kraustan
tis iš kambario į kambarį, iš bu
to į butą, iš namo į namą—stai
ga sudužo nuosavuose namuose, 
kurioje tokia mirtina tyla ir ra
mybė. Gal jis neatlaikė ir krito 
tuo metu, kai Elizabeth, išėjus 
jiems iš teatro, pasakė: “...your 
life is like a piece of broken 
glass”.

Jis surinko šukes — mažytes 
ir dideles — visas iki vienos ir 
pagarbiai padėjo ant staliuko. 
Ištraukęs iš perkreiptų rėmų fo
tografiją, apvertė ją ir skaitė: 
“Mylimam Mykolui, suplėšyk šią 
fotografiją tada, kai mano atmi
nimas sunkins tau gyvenimą“.

Mykolas Bevardis pašoko. O, 
Viešpatie, ar jau dabar?... Ar 
jau šiąnakt? šitą paskutinę iš 
tėviškės išsineštą relikviją? At
sakyk, Tavęs klausia anoji pra
eitis, anas gyvenimas. Tave 
klausia paskutinė tėviškės namų 
liekana. * * *

Mykolas Bevardis nedrįsta at
sakyti. Jis nė fotografijos suplė
šyti nedrįsta. Nedrįsta nė Eliza- 
beth’ai pasakyti: “Sorry, I am a 
piece of broken glass and... I 
think I will be...”

Jei kas kada sutiksite tą vyrą, 
neraginkite jo apsispręsti. Gy
venimas svyravimuose yra jo 
laimė. Tai yra du gyvenimai, ku
riu vieną praradus, gali dingti 
ir kitas. Alvydas Tautkus

Atsiųsta paminėti cut ^260, USA Pren’ met-$4, atsk- 
Eglutė. 1965 gruodis, nr. 10. Vaikų Ateitis. 1965 spalis, nr. 8. Lietuvių 

laikraštėlis. Leidžia Lietuvių Kultūros katalikiško jaunimo žurnalas. Leidžia 
Institutas. Redaguoja ir administruoja Moksleivių Ateitininkų Sąjunga. Vyt. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys, j red. Sk. Radvila. Adr. Ateitis. 4545 W. 
Adr. “Eglutė", Immaculate Conception 63rd Str., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Convent, R.F D. 2, Putnam, Connecti- Metinė prenumerata — $5.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
"NERIS", Vilniaus geležinkelininkų 

kultūros rūmų liaudies ansamblis, kon
certavo Vengrijoje ir Čekoslovakijoje. 
Ansamblio eilėse gausu jaunimo, ku
riam ši koncertinė kelionė buvo pirmo
ji išvyka į užsienį. Meno vadovas Juo
zas Gagiškis džiaugiasi koncertais Pra
hoje ir Bmo priemiestyje, kur an
samblis susilaukė ypatingai šilto su
tikimo.

DAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIUS savo 
darbus ir meno kūrinių rinkinius per
davė specialiam muzėjui, kuris bus 
Įrengtas jo name. Ypač turtingas ir 
išsamus yra liaudies meistrų darbo 
“velniukų” rinkinys. Tuos liaudies są
mojaus kupinus “velniukus” A. Žmui
dzinavičius rinko visą gyvenimą.

KOMP. KONRADAS KAVECKAS 
buvo pagerbtas 60 m. amžiaus ir 30 m. 
kūrybinės veiklos sukakčių proga. Spe- 
c aliame koncerte jo dainas ir roman
sus dainavo operos solistai: J. Stasiū
nas, M. Aleškevičiūtė, R. Tumalevičiū- 
tė, M. šenderovas, C. Kaveckaitė - Ja- 
montienė ir K. Kanišauskas. Jiems 
akomponavo pats sukaktuvininkas, ku
ris taipogi atliko du savo kūrinius — 
adagio violenčelei ir vargonams, para
frazę fortepionui ir vargonams S. Sta
nevičiaus dainų temomis. Antroji pro
gramos dalis buvo skirta K. Kavecko 
chorinėms dainoms. Ją išpildė: J. Va
nago vadovaujamas moterų choras 
“Aidas”, konservatorijos choras, vad. 
A. Armino, solistė A. Vasiliauskaitė, 
radijo ir televizijos komiteto choras, 
kuriam dirigavo L. Abarius. Sveikini
mo telagramų tarpe buvo K. Kavecko 
rimtojo Tirkšlių miestelio dainininkų 
linkėjimai. Pagerbime dalyvavo kole
gos, draugai, chorvedžiai iš visų Lie
tuvos kampų ir svečiai iš kaimyninių 
respublikų.

“VAGOS” LEIDYKLA knygynų len
tynas praturtino keliais naujais meno 
leidiniais. “Tapybos” aplanke yra 15 
lietuvių dailininkų darbų spalvotų re
produkcijų. Stasiui Krasauskui skir
tame aplanke pateikiamos jo sukurtos 
iliustracijos visai eilei knygų ir kele
tas estampų. Atskiru leidiniu išleisti 
prof. Vytauto Jurkūno lino raižiniai 
T. Tilvyčio poemai “Artojėliai”. Me
niškai išleistą J. Biliūno “Laimės ži
burį” puošia jaunos grafikės Gražinos 
Kazakevičiūtės iliustracijos (akvati- 
na). Leidinių paaiškinamieji tekstai 
— lietuvių, rusų ir užsienio kraštų 
kalboms.

EDUARDAS KANIAVA, Vilniaus 
operos teatro baritonas, gastroliavo

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

KATIK
VEDĘ?

Reikia mokėti šeimyni
nę draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu 
— vyrą ir žmoną. To
dėl nedelsdami praneš
kite savo grupei arba, 
jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

GAVOTE
NAUJA DARBA?
Jei pakeičiate darbą ir 
norite turėti apdraudę 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurj išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbą.

You r
ONTARIO
HOSPITAL

INSURANCE
Plan

©
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Mann & Martel
REALTORS

Lietuvių skautų 
veikla

Vyr. skautininkės sveikinimas. _ e TORONTO"
2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.900 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
lO^iai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su t.aražu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
msštu mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4 J00 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara- 
ią lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, modemiški, 
gražūs butai. 6% %, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.900 metinių pajamų.

“Mielosios vadovės,
Priimkite ir perduokite savo vado

vaujamoms sesėms, jų tėveliams ir 
rėmėjams bei savo artimiesiems sese
rijos vadijos ir mano nuoširdžiausius 
ir geriausius linkėjimus Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga ir padėką už jūsų 
nuolatinį rūpestį, medžiaginę paramą, 
už paaukotas poilsio valandas vedant 
jaunimą lietuviškos skautybės keliu.”

Kalėdų eglutė. Sausio 2 d., 4.30 v. 
p.p. Prisikėlimo parapijos salėje ren
giama skautiška Kalėdų eglutė su 
įvairia programa. Tėveliai kviečiami 
dalyvauti. Visi skautai ir skautės bus 
apdovanoti dovanėlėmis, kurias parū
pino tėvų komitetas.

Jaunesniųjų skaučių draugovė atli
ko kalėdinį gerąjį darbelį, aplankyda-| 
ma kelias šeimas. Tėveliams, parūpi-i 
nusiems susisiekimo priemones ir iš-1 
vežiojusiems jaun. skautes, nuošir
džiai dėkojame.

Naujasis stovyklavietės komitetas,
pirmininkaujamas dr. J. Yčo, turėjo 
jau tris posėdžius stovyklavietės pa
gerinimo reikalams apsvarstyti.

Ateitininkų žinios
Visiems linkime laimingų ateinan

čių metų — Jaunimo Metų.
“Pirmyn Jaunime”, Toronto moks

leivių ateitininkų leidžiamo neperijo- 
dinio laikraštėlio paskutinis šių metų 
numeris pasirodys šį sekmadienį, sau
sio 1 d. Bus platinamas po pamaldų 
prie abiejų parapijų. Prašome parem
ti laisva auka. 1965 m. “Pirmyn Jau
nime” išėjo 4 numeriai.

Jau pradedama ruoštis vasaros sto
vyklai, kuri ir šiais metais numatoma 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėj New 
Wasaga, Ont. Numatomas stovyklos 
laikas: liepos 24 d. — rugpjūčio 7 d. 
Šią savaitę netoli Klevelando vyksta 
stovyklų vadovų ir rengėjų pasitari
mai, siekią pagerinti ateinančių metų 
stovyklas. Iš Toronto išvyko būrelis 
stovyklų vadovų, jų tarpe 3 studentai 
ateitininkai.

Praėjusį sekmadienį įvyko Sv. Jono 
Kr. par. moksl. ateitininkų kuopos su
sirinkimas, kuriame prof. R. Vaštokas 
kalbėjo apie S. Amerikos indėnų kil
mę. Sekantis susirinkimas numatomas 
už dviejų savaičių.

Visos mergaitės, kurios užsisakė 
vietas į baletą “Spraktukas — “Nut
crackers”, renkasi gruodžio 31 d. 10 
vai. punktualiai į Lietuvių Vaikų Na
mus. Iš čia visos kartu vyksime į 
O’Keefe Centrą. Kiekviena pasirūpi
na 2 autobuso bilietukus.

Sės. M. Viktorijai padaryta opera
cija; grįžusi iš ligoninės sveiksta na
muose.

Sės. M. Jonė ir sės. M. Teresina iš
vyko į Putnamą metinėms rekolekci
joms; grįš sausio 7 d.

Sės. M. Paulė išvyko į Niujorką 
žiemos seminarui — studijoms.

Kodėl Castro išleidžia savo priešus?
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R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

IMPORTAS
1966 m. SPORTINIŲ VARŽYBŲ 

KALENDORIUS
Kovo 5-6 d. SAL sportinių žaidynių 

— stalo teniso ir plaukimo — varžy
bos, Detroit, Mich.

Kovo 26-27 d. jaunių krepšinio var
žybos, Cleveland, Ohio.

Balandžio 2-3 d. pabaltiečių sporti
nių žaidynių — stalo teniso ir plauki
mo varžybos, Toronto, Ont., Canada.

Balandžio 16-17 d. — vyrų krepšinio 
varžybos, Chicago, Ill. Vyr. žaidynių 
vykdytojas — vidurio vakaru apy
garda.

Gegužės 14-15 d. tinklinio varžybos, 
Chicago, Ill.

Liepos 2-3 d. lengvosios atletikos 
varžybos, Toronto, Ont., Canada. 
(Siūloma pravesti pabaltiečių lengvo
sios atletikos varžybas kartu).

Liepos 9-10 d. šaudymo varžybos, 
Hamilton, Ont., Canada.

Rugsėjo 3-4 d. futbolo (soccer) 
varžybos, Chicago, Ill. Vyr. žaidynių 
vykdytojas — Čikagos LFK “Lituani- 
ca”.

Rugsėjo 34 d. lauko teniso varžy
bos, Chicago, Ill.

Lapkričio 19-20 d. — stalo teniso 
“dešimtuko” varžybos, Chicago, Ill.

ŠALFASS centro valdyba
Visuotinis metinis Siaurės Ameri

kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos suvažiavimas šaukia
mas 1966 m. sausio 22-23 d. Detroite, 
Mich.

V. Grybauskas su žmona ir sūnumi 
Rolandu pr. vasarą lankėsi Paryžiuje

ir Mulhouse. Jis keletą metų yra tre
niravęs F. C. Mulhouse krepšinio ko
mandą ir joje žaidęs. Po 12 metų V. 
Grybauskams atsilankius Mulhouse, 
buvo sudarytas specialus komitetas 
“Jubile Grybauskas”. Ne tik jo drau
gai, bet ir Mulhouse miestas suruošė 
V. Grybauskams priėmimą, dalyvau
jant organizacijų atstovams, sporto 
veikėjams, žurnalistams ir kt. Sveiki
nimo kalbose buvo iškelti V. Grybaus
ko nuopelnai sportui bei jaunimo 
auklėjimui ir įteikta dovana. Be to, 
buvo surengtos draugiškos krepšinio 
rungtynės su visais buvusiais koman
dos žaidėjais, kurių tarpe dalyvavo ir 
T. Gailius, taip pat žaidęs F. C. Mul
house komandoje. “L’Alsace” dienraš
tyje sporto skyriaus skiltyse kasdien 
tilpo apie V. Grybauską aprašymai, 
nuotraukos ir įvairūs straipsniai. Pa
ryžiuje “L’Equipe” redakcijoje V. 
Grybauskas tarėsi su sporto vadovais 
dėl galimų Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės gastrolių 1966 m. Pran
cūzijoje. Kaip žinoma, jo treniruoja
ma rinktinė sėkmingai žaidė P. Ame
rikoje ir Australijoje. V. Grybauskas 
dabar gyvena Čikagoje, augina tris 
sūnus ir yra judrus lietuviškoje veik
loje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, ku
rie aukomis ir darbu prisidėjo prie 
Žygio į Jungt. Tautas: Sv. Jono Kr. ir 
Prisikėlimo parapijoms, abiem lietu
vių bankeliam, “Tėvynės prisimini
mai” radijo programai, skautų ir atei
tininkų organizacijoms už ženklelių 
platinimą, Šv. Jono ir Prisikėlimo pa
rapijų knygynams, V. Paškauskui už 
nemokamus plakatus, visiems aukų 
rinkėjams ir aukotojams, kurių visų 
neįmanoma išvardinti. Iš viso Toron
te surinkta $1.140. Aukojo: Talka 
Const. Co Ltd. $110; “Paramos” ban- 

i kelis $100; SLA Toronto 236 kuopa 
$25; po $20: Toronto apylinkės valdy
ba, P. Sidaras, X. Y.; $15 P. Liačas; 
po $10: Toronto Pūtvio šaulių kuopa, 
Prisikėlimo par. choras, L. K. Savano
rių skyrius, kun. P. Ažubalis, Aug. 
Kuolas, J. Gustainis, E. Kulys, J. Sli
žys, V. Sinkevičius; $8 Jankaitis; S6 
S. R. Geidukytės; po $5: Progress 
Real Estate, dr. J. Yčas, P. Lelis, M. 
Petrulis, J. Danielius, A. Saulis, K. 
Pakalniškis, A. Statulevičius, A. Laju- 
kas, A. Giniotis, L. Samkovas, V. Pli
auskas, V. Kuraitis, J. Liauba, M. 
Zubrickas, P. Juodvalkis, Ed. Punk- 
rys, Švedas, A. Masaitis, J. Matulionis, 
P. Vilutis, P. Prietkus, S. Čepas, J. 
Vaitkus, A. Masionis, J. Dragašius; po 
$4: S. Kairys, J. Kulikevičius, kun. 
J. Staškevičius, V. Marcinkevičius, 
B. Saplys; po $3: P. Eidukaitis, S. 
Kneitas .. .

Kiti aukojo mažesnėm sumom. At
siprašome, kad neįmanoma visus iš
vardinti. Malonu pažymėti, kad Prisi
kėlimo parapija padarė specialią rink
liavą, kurioje surinkta $166. Paaiškė
jo, kad iš Toronto žygyje į Jungtines 
Tautas dalyvavo apie 100 asmenų. Dė
kojame visiems —

Žygiui į Jungtines Tautas Remti 
Toronto Komitetas

(Atkelta iš 3-čio pusi.) 
ne tokia doktriniška, bet užtat 
labiau atsidavusi barzdotam dik
tatoriui. Neseniai Fidel Castro pa
skelbė leidimą savo priešinin
kams išvykti iš Kubos i užsieni, 
daugiausia, i JAV. Tai yra reikš
minga. Gal Častro pasekė Leninu, 
kuris, stabilizavęs Spalio revoliu
ciją, leido daugeliui opozicinių 
intelektualų emigruoti i užsieni, 
bet Stalino laikais emigracija i 
užsieni buvo laikoma dideliu nu
sikaltimu — išdavimu. Rytų Vo
kietijos diktatorius Ulbricht lai
kosi Stalino principo ir papeikė 
F. Castro leidimą savo valdi
niams emigruoti. Ulbricht norė
tų, kad Castro sektų jo pavyz
džiu ir Kubą atitvertų minomis ir 
spygliuotomis vielomis nuo neko
munistinio pasaulio, bet Castro 
turi savo motyvus: jam rūpi nu
sikratyt ne tik pavojingu elemen
tu, bet ir parodyti savo priešinin
kams, kad jis jiems nesąs žūtbūti
nis priešas. Ir nemaža kubiečių 
susvyravo, susimąstė, kad gal ne
verta savo tėvynę palikti ir ver
čiau joje pasilikti, kai jos režimas 
rodo toki “suminkštėjimą” opo
zicijos atžvilgiu.

Nemažos reikšmės yra antras 
momentas — tai nendrinio cuk
raus gamybos pakėlimas. Šiais 
metais ji turi pasiekti 61^ milijo

nų tonų, o tai reiškia prilygimą 
priešrevoliucinei gamybai. Belie
ka j ieškoti Kubos cukrui rinkų 
užsienyje, nes už jį galima gauti 
duonos ir įvairiu mašinų.

Castro savo jausmais yra la
biau palinkęs i komunistinę Ki
niją, bet klauso Maskvos, nes iš 
jos gauna ekonominę pagalbą, 
nors daug jo sprendimų rodo di
dėjanti savarankiškumą. Daug 
buvo tikimasi iš Šveicarijos am
basadoriaus Kuboje Emil Stadel- 
hoferio vizito Vašingtone. Oficia
liai jis buvo atvykęs aptarti Ku
bos išeivių reikalo su JAV vyriau
sybe; mat, Šveicarija tarpinin
kauja tarp Havanos ir Vašingto
no, nes diplomatiniai santykiai 
tarp Kubos ir JAV nutraukti. Bu
vo spėjama, kad Stadelhofer tu
ris Įgaliojimą paliesti Kubos ir 
JAV santykių visumą ir padaryti 
Įvadą Į Įtampos sumažėjimą tarp 
tų valstybių, bet tuo laiku du lai
vai apšaudė Kubos sostinės pajū
rio kvartalą. Tie laivai buvę iš 
JAV, o jų Įgulos — Kubos politi
niai emigrantai. Tas įvykis įsiu
tino F. Castro, ir jis per radiją 
savo tautai “prisiekė” būti “am
žinu ir kietu Amerikos priešu”, 
nors diktatorių “priesaikos” nė
ra patvarios. Antra vertus, gal 
Vašingtonas ir nenori Įtampos 
susilpnėjimo ... J. Gbs.

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

JANE - ANNETTE, atskiras 6 kmb. 
mūrinis vienaaugštis, graži 
moderni virtuvė, naujas šil
dymas, garažas; pilna kaina 
$18.900.

RUNNYMEDE • BLOOR, $5.000 
įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras, mūrinis 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena 
skola balansui.

HIGH PARK - RONCESVALLES, 
apie $6.000 įmokėti, 12 kam
barių atskiras namas, 4 prau
syklos, dvigubas garažas su 
geru įvažiavimu.

KINGSWAY, $5.000 įmokėti, pui
kus 6 kambarių vienaaugštis, 
2 užbaigti garažai, kambariai 
rūsyje su ekstra prausykla, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, arti visko.

BLLOR - KENNEDY, apie $8.000 
įmokėti, 9 kambariai per du 
augštus atskiras namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
puiki vieta.

HIGH PARK, apie $15.000 įmokė
ti, 17 kambarių, tripleksas, 
maždaug 8 metų senumo, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražai

SOUTH KINGSWAY rajone, 
$12.000 įmokėti gražus atski
ras liuksusinis 12 kambarių 
dupleksas su 4 kambarių bu
tu rūsyje, 4 prausyklos, vos 
keletos metų senumo.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų let LE Mid
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą. Šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5¥4% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa 
j amų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASirETRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
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.

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

• Londone pastatytas namas 
ant 21 metro augščio trijų gele
žinių bokštų. Namas yra kelių 
augštų. Po juo susikerta viena ju
driausių Londono gatvių ir gele
žinkelio linija.

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

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST.. TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1.30 ir 430 - 7
Antr. 10 -130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 1.30 ir 4.30 - 7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8
Sošt.9-12
Sekm. 9 JO -1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn^ 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000'iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.
NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) 
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 

1965 m. liepos mėn. 31 d. KAP ITALAS — S 1,737,056

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, gražių plytų, atskiras, 8 dide
li kambariai per du augštus, alyva-vandeniu apšildomas; garažas, priva
tus ir platus įvažiavimas. Namą užimti galima tik kovo 30 d. Prašoma 
kaina $29.500. Liks viena atvira skola balansui 15 metų. Gera vieta, gra
žus, nereikia jokio remonto.
ROYAL YORK — QUEENSWAY, $20.000 įmokėti, 7 metų senumo, mūro, 
atskiras, aštuonių butų, po 2 miegamuosius; pastatas — apartamentas; 
už vieną butą gauna $120; prašoma kaina $75.000; prie gero susisiekimo 
ir apsipirkimo; nėra tuščių butų.
SHAVER — BURNHAMTHORPE, $3.500 įmokėti, mūro, gražių plytų, at
skiras. 6 kambarių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo 
$29.900.
EGLINTON — DUFFERIN, $12.000 įmokėti, muro, atskiras, 10 butų pa
statas, 8 metų senumo, prašoma už butą $8.500.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namu RU 3-2105

Didžiausias tanspor- 
tinis lėktuvas

JAV prezidento L. B. Johnso- 
no potvarkiu duotas užsakymas 
pagaminti 58 transportinius lėk
tuvus už $2 bilijonus. Pirmieji 
lėktuvai turi būti paruošti tarny
bai 1969 m., o visas užsakymas 
Įvykdytas iki 1972 m. Lėktuvai 
Įgalins greit permesti kariuome
nę i kiekvieną pasaulio vietą, ku
riai grės pavojus; pvz. 42 tokie 
lėktuvai galės iš Amerikos i Eu
ropą permesti visą diviziją pėsti
ninkų — 15.000 karių — su gink
lais per 13 valandų. Maksimalus 
lėktuvo svoris bus 350 tonų. Pa
našus sovietų milžinas lėktuvas, 
neseniai parodytas aviacijos pa
rodoje Paryžiuje, svėrė 250 tonų.

Užsakyto lėktuvo ilgis — 23 
jardai, augštis — 6, sparnai — 22 
jardai. Kiekvienas jų galės be su
stojimo pergabenti per Atlantą 
125 tonų krovini. 10 tokių lėktu
vų būtų galėję aptarnauti visą 
vad. “Berlyno tiltą” blokados me
tu, atseit, pakeisti 140 transporti
nių C54 tipo lėktuvų, kurie bu
vo sutelkti tam tikslui. Galimas 
daiktas, jog vėliau tie lėktuvai 
milžinai bus perdirbti i keleivi
nius lėktuvus, galinčius gabenti 
600 keleivių. Prieš tai turės būti 
išspręstos kaikurios saugaus skri
dimo problemos.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldą pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite į 
Montreal!. Londoną. Windsora. Hamil
toną, North Bay, Sndbnri ir kitur.

DFWS0N ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 

535 - 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijosjr t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VIS/į DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
AAntPFIcIcnC Icniinpc —Nylon seamless — reg. $1.00 pora KUJinUb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

REALTORS
2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255

P. L. SERGAUTIS
GRENADIER HEIGHTS — liuksu 

sinis 8 nepaprastai didelių kam
barių namas, didžiulis kiemas, 
medžiai, privatus įvažiavimas, 
dvigubas garažas. Profesionaliai 
užbaigtas rūsys su didžiuliu pobū
vių kambariu. Šios nuosavybės 
vertė yra daug didesnė, negu jos 
prašomoji kaina, būtent, tik $ 
33.500.

TRIPLEKSAS, BABY PT.. JANE - 
$8.000 įmokėti; du 5-ių kambarių 
butai ir vienas 4-ių kambarių bu
tas. Labai geroš pajamos, 6% 
mortgičius; 8 metų senumo, gel
tonos plytos; arti parkas, mokyk
los ir krautuvės; privatus įvažia

vimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, Swansea 

rajone, $19.800—pilna kaina, ar
ti Bloor gatvės, atskiras namas 
su įvažiavimu ir garažu; 6 kamba
riai, didelis sklypas, naujai įves
tas alyvos šildymas.

PARLIAMENT ir CARLTON rajo
ne apartamentinis namas, pilna 
kaina $75.000, — $13.000 metinių 
pajamų; pakankamai vietos auto
mobiliams; didelis sklypas, viskas 
išnuomota.

fANE — DUNDAS — $6.000 įmo
kėti, 6 kambarių, mūrinis, atski
ras namas; moderni virtuvė, dvi
gubas garažas, arti katalikų mo
kyklos ir susisiekimo.

Mes turime daug klientų, atvažiavusių iš kitų miestų ir norinčių greit 
nusipirkti namus. Jei Jūs norėtumėte greit ir už gerą kainą parduoti 

savo nuosavybes, prašome skambinti:
Mr. P. L. SERGAUTIS RO 2-8255 arba 766-6267

ŪKIS SU ĮRENGIMAIS
$12.500 pilna kaina, netoli Hamiltono, su mažu įmokėjimu, geri trobesiai, 

sodas.
VIENAAUGŠTIS (BUNGALOW)
$17.500 pilna kaina, 5 kambariai su prijungtu garažu, Queensway rajone, 

įmokėti apie $5.000. .
VIENAAUGŠTIS 
$24.900 6 dideli kambariai, arti Bloor gatvės ir susisiekimo pilnai užbaig

tas rūsys, vandeniu - alyva apšildomas, atskiras valgomasis kambarys, 
didelis sklypas, prijungtas garažas.

11 BUTŲ APARTAMENTAS
$78.000 pilna kaina, po vieną ir 2 miegamuosius, įrengtas, geros pajamos 

ir geroj vietoj, įmokėti apie $15.000.
Dėl teilaasnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
> Įvairios medžiagos namų taisymams
> Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
> Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atliekam visus statybos darbus
> Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

964% BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

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

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
W9*džeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

DUNDAS - DUFFERIN $2.500 jmo- 
keti; gerų plytų 6 kamb. (visi ne
praeinami), 2 modernios virtu
vės; 2 prausyklos; nauja šildymo 
krosnis.

PARKDALE 10 KAMB. NAMAS 
$3.000 įmokėti; gerų plytų; šiltu 
vandeniu apšildomas; 2 virtuvės, 
2 prausyklos; pobūvio kamb. pra
šo tik $15.900

$2.700 PAJAMŲ, prašo $21.800.
$4.000 įmokėti; mūrinis; krautu
vė su 2 apartamentais, nauja šil
dymo sistema (vandeniu); naujas 
stogas; nauja elektros sistema ir 
visas vamzdžių įrengimas (plum
bing).

BAYVIEW-SHEPARD. $5.000 įmo 
keti; mūro, atskiras, 6 dideli 
kamb.; 2 prausyklos, prijungtas 
garažas; 8 metų senumo; pobū
vio kambarys.

DUNDAS - DOVERCOURT. $2.500 
įmokėti, 6 kamb. ir uždara ve
randa; 2 modern, virtuvės, nauja 
krosnis, garažas, prašo $13.900; 
bus tik vienas mortgičius.

BLOOR - RUNNYMEDE. $23.900 
visa kaina, atskiras, gero mūro, 6 
dideli kamb., labai moderni ma- 
hogony virtuvė, aliejiniais da
žais išdažyti visi kambariai; pla
tus įvažiavimas; garažas, arti prie 
Bloor.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hoteHų, motelių Įval-

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Nebesivėlina

APDRAVDA
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IB T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
ER LUA Namų tel.:277-0814 (13 metų patirtis)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864
uix’a;

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

VdaAfMAC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DALtiiAj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvt|ę, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MOŠŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai automobiliams padangos, 

foto aparatai ir tx
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% 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.

• 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 patai 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IR LENKŲ 
SANTYKIŲ KLAUSIMU 

Atsakymas dr. P. Mačiuliai
Neužtenka pažinti lenkų tautą, jos 

siekimus, ekonominį, politinį, tautinį 
ir kultūrinį gyvenimą vien tik iš H. 
Senkevičiaus, P. Prūso, Ožeškienės ir 
kt. romanų, iš pasikalbėjimo su lenku 
kaimynu prie savo tvoros darželio Či
kagoje, Toronte ar Hamiltone su 
“good morning”, “nice morning” žo
džiais. Jos pulsą reikia jausti nuo pat 
vaikystės dienų, atidžiai stebėti lenkų 
tautos gyvenimą 365 dienas per metus, 
kitaip tariant — užaugti jos aplinko
je.

Šio laikraščio puslapiuose perskai
tęs dr. P. Mačiulio straipsnį susidariau 
vaizdą, kad autorius lenkų tautos vi
siškai nepažįsta — žiūri į ją kaip į 
kokių geradarių grupę, ar iš Jonavos 
jaunąją porelę, sėdinčią Kauno kino 
teatre (užsimezgus santykiams su 
Lenkija) ir stebinčią lenkišką filmą. 
Vargšė Jadzė, nesupratusi filme lenkų 
kalbos, kreipiasi į savo vyrą: “Franek, 
co to za mova?” (Pranai, kas tai per 
kalba?) Vyras atsako: “To Jadziunia 
mowa polska, to nie nasza węndzia- 
golska (Tai, Jadze, lenkų kalba, tai 
ne mūsų Vendžiogalos).

Taip, Gerbiamas Daktare, skirtingi 
yra Kėdainių, Ukmergės, Jonavos, Pa
nevėžio “lenkai”, tačiau nemažiau nu
sistatę prieš lietuvių tautą yra ir tik
rieji jų broliai iš Varšuvos, Poznanės, 
Krokuvos ar Radomio. Juk ne Vilniaus 
lenkai vadovavo Varšuvos politikai ar 
santykiams su Lietuva ir Vilniaus 
krašto lietuviais. Ne! Tai Lenkijos gi
lumos kolonistai (turiu galvoje Vil
niaus vaivadiją ir visą administracinį 
aparatą), atsiųsti čia lenkinimo tiks-

nėje Lenkijoje, ir šiandieninėje len
kų emigracijoje paliko plačiai praver
ti mūsų tautos atžvilgiu. Tai liudija 
pvz. Balstogės delegacija, atvykusi į 
25 metų Lietuvos pavergimo sukaktu
ves. Ji vengė ištarti Vilniaus, kaip 
Lietuvos sostinės vardą. Tai rodo 
emigracijoj vadovaujančių veiksnių 
šauksmai apie “lenkišką” Vilnių ir 
Lvivą, jų leidiniai, straipsniai, radijo 
vaidinimai ir kt.

Be abejonės, gera turėti taikų kai
myną. Tad nevertėtų atmesti ir lenkų, 
bet pirmiausia tektų patirti jų gerą 
valią, kurią galėtų pareikšti egzilinė 
jų vyriausybė, JAV Lenkų Kongresas, 
Kanados Lenkų S-ga ir kt. vadovau
jantys veiksniai. Jie turėtų viešai at
sisakyti betkokių užmačių į mūsų sos
tinę. Tačiau prisimenant Suvaldų su
tartį ir šiandien einant į betkokius 
pasitarimus su lenkais, visuomet rei
kia neštis su savimi šautuvą ir sta
tyti jį pasitarimų kambario kampe.

Prisiminęs išgyventus 20 metų oku
puotame Vilniuje, nenorėčiau tikėti, 
kad po 25-rių metų skaudžių išgyveni
mų ir pamokų lenkų tautos charakte
ris pasikeitė. Taip pat negalėjo pasi
keisti ir jos nusistatymas lietuvių at
žvilgiu.

Draugystės jieškokime ne pas len
kus, bet pas ukrainiečius, kadangi to 
paties imperialisto esame numatyti 
vėl puolimo taškais.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-ga ir 
jieško bendrų ryšių su ukrainiečiais, 
bet niekuomet ji nesiklaups prieš len
ką. Tai Vilniaus krašto lietuviai pa
rodė 1920-39 m. laikotarpyje.

K. Baronas
P. S. Kaip Vilniaus Krašto Lietuvių

INDONEZIJOJ KOMUNIS
TAI — AUSTRALIJOJ

— DULKĖS
Atkelta iš 2-ro psl. 

čių, kur generolai ne tik užkaria
vo, bet ir sėkmingai kraštą admi
nistravo.

Dulkių audros Australijoje
Lapkričio 25 d. dviejose Aust

ralijos valstijose — Queenslande 
ir New South Wales siautė dulkių 
audra. Dulkių debesys buvo ke
lių tūkstančių pėdų storumo ir 
dienos metu buvo taip tamsu, kad 
gyventojai turėjo užsižibinti ži
burius, o automobiliai važiuoti su 
šviesomis, ypač netoli Brisbanės. 
Kitose vietose dulkių audra buvo 
panaši į tirštą miglą. Audra pri
vertė dulkių visur: į gyvenamus 
namus, krautuves, įstaigas ir t.t. 
Audros metu pradėjus kalbėti 
tuojau pajunti dulkes burnoje — 
pasakoja patekę į dulkių audrą 
žmonės. Dulkių audra panaši į 
šaltųjų kraštų sniego pūgas žie
mos metu. Skirtumas tas, kad 
sniegas sutirpsta ir išgaruoja pa
tekęs į šilimą, o iš dulkių audros 
išėjės žmogus turi skubiai maudy
tis ir skalbti visus drabužius ligi 
baltinių imtinai — jie būna pilni 
smulkių dulkių. Dulkės Australi
joje vėjo atpučiamos iš centrinės 
Australijos dykumų ir paskui va
romos į apgyventas krašto vietas 
tamsių debesų pavidale. Kartais 
dulkių audra'užpusto gyventojų 
laukus ir daržus bei ganyklas. Šį 
kartą dulkių audra krašto ūkiui 
didelių nuostolių nepadarė.

— Kas atsitinka, kai sulaužo
mas vienas iš dešimties įsaky
mų?

— Pasilieka dar devyni.
Nereikia kartoti

Vyras išėjo pasveikinti draugo 
vardinių proga ir pasižadėjo ne
pasigerti ir iki 1 vai. nakties grįž
ti namo. Deja, grįžo gerokai įkau
šęs ir smarkiai pavėlavęs. Vos 
pravėrus duris, laikrodis mušė 
valandas:

— Din, din, din...
— Žinau, kad pirma valanda ir 

nereikia čia tris kartus kartoti! — 
sušuko supykęs vyras.

Geriau Degiminė
Humoriste Teffi rašė nemėgs

tanti susitikti su giminėmis. Ji, 
esą, mieliau norėtų matyti veidus 
mažai pažįstamų asmenų. Sutik
tas giminaitis, girdi, jums pasa
kys: “Mieloji, kaip tu pasenai! 
Kokie pas tave po akimis maišiu
kai, kodėl tu tokia išbalusi?” Gi 
sutiktas pašalietis pasakys: “Kaip 
jūs pajaunėjote! Kaip žvilga jūsų 
akys ir koks jaunas jūsų veidas!” 
Nenuostabu, kad pašalietis daž
nai mielesnis už tokį giminaitį.

Keleivis klausia stoties virši
ninką: kas atsitiko, kad trauki
nys jau visas mėnuo ateina be 
pavėlavimo?

Viršininkas: matote, mašinis
tas vedė ir jo žmona labai pyks
ta, kai jis pasivėlina pietų...

Prasiplėtė akiratis
žmona sako vyrui:
— Prieš vestuves sakydavai, 

jog tau esu visas pasaulis, o da-

— Bet, brangioji, per tą lai
ką aš išmokau daug daugiau ge
ografijos, — paaiškino vyras.

Parinko Pr. Al.
Išsprendė problemą

Ulbrichtas išvyko atostogų. Po 
mėnesio sugrįžusiam jo pavaduo
tojas su džiaugsmu raportuoja:

— Žinai, Ulbrichtai, kai tavęs 
nebuvo, išsprendžiau problemas, 
kurios tave smaugė nuo 1945 me
tų: atidariau Berlyno sieną ir da
bar neturim jokio butų trūkumo, 
o visose bažnyčiose įsakiau kuni
gams iškabinti tavo paveikslą, ir 
žinai nuo to laiko jos visos stovi 
tuščios-.. P. R.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

LIETUVIAI STALIAI1

maloniai kviečia

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536-7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-F ' Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka' 
mas lietuvio techniko.
T.V. švėnos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami J tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Rlzxsx" — 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dloor Autorite taorage das ir college). TeL 531-1305

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis

lais Pilsudskio, Moscickio, Becko, 
Rydz-Smigly ir kt. vadovaujančių Len
kijos valstybei asmenų. Jų gi tikslas 
buvo — prispausti Lietuvą prie mir
ties sienos. Iš dalies tas jiem pavyko

S-gos Kanados krašto valdybos pirmi
ninkas nuoširdžiai dėkoju rengėjams 
Čikagoje už nepakvietimą lenkų j 
Mac Cormick salę, statant “Requiem” 
ir “Vilniaus varpus”.

įteikus ultimatumą. Tačiau į mestą 
akmenį Lietuva jiems parodė širdį, 
nedurdama 1939 m. rugsėjo mėn. pei
liu į nugarą (manau, blogai padarėm, 
kad neatsiėmėm savo sostinės ginklu, 
o gavome ją iš sovietų malonės!). Be 
to, dar tų pačių metų rugsėjo 18 d. 
Lietuva priėmė dešimtis tūkstančių 
lenkų karių, juos maitino Palangos ir! 
Kulautuvos vilose.

Gerai prisimenu to sekmadienio va
karą, kai batalijonai, kuopos ir pavie
niai kariai, išvargę nuo žygio iš Sov.; 
Sąjungos pasienio, žygiavo Kalvarijos, Į 
Ukmergės, Panerių link, matydami 
Lietuvą kaip ramų uostą po stiprios 
audros.

O kaip lenkai vėliau už tai atsily
gino? Tik šmeižimu mūsų tautos įvai
riuose po karo išleistuose leidiniuose.

Kad esame tik trijų milijonų tauta, 
tai žymia dalimi kaltas mūsų pietinis 
kaimynas, kurio nasrai ir šiandieni- Į

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiexira varymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nnro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių^ nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos*skaudėjima ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531 ~1432 a g Beresnevičius

TINKAMU 
MOMENTU ...

SVETINGUMAS

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O-
Wiktoria BUKOWSKA, RO
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

— šiltam atspindy importuoto Paari Ruby 
Port. Tawny Port ar Muscatel vyno. Su de
sertu. vakaro sumuštiniais ar prie televizijos 
užkandžiaujant puikus Paari vyno pasirinki
mas teikia vaišingą nuotaiką. Tai puikios 
importuoto vyno rūšys už nuostabiai prieina
ma kaina. V v

DRAUDIMAI
arba

400 - 0040 ro 6 - 0811

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W. A. LENCKI,
B«A.., LJLJB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

‘ Tel. įstaigos: WA 4-9501 
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A.
Advokatas

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENE !
DANTŲ GYDYTOJA

t

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Toronto Lietuvių cf n . D . „
Kredito Kooperatyve lAKAJnA

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vi% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vi%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

1 KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 mS kiekviena 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., v vakare 
nuo 4 vai. 30 mln. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais Ir penktadieniais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEK EM 6 - 6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

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

(Įėjimai H Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku Įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

BATHURST

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534 - 8814

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr^ Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

Tel. 633-1167

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS. J.A.V-BTŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat. RO 94S1J 
Darbo vai. RO 94131 
Namą RO «-713f
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Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
Gražiai praėjo Kalėdų pamal-j — Tradiciniu iškilmingumu 

dos bažnyčioje. Ypač įspūdingas atšvęstos Kalėdų šventės. Prieš
> > ♦ > * • _ * • • « « e g • V • 1 m 1*1* *Bernelių Mišias buvo kalėdinės 

muzikos koncertas, kurio progra
mą išpildė smuik. S. Kairys, ten. 
R. Strimaitis,' sopr. bern. A. 
Chvedukas ir kun. Br. Jurkšas. 
Per Bernelių Mišias liet, kalėdi
nes giesmes giedojo par. choras 
ir sol. R. Strimaitis. Iškilmes 
taip pat padidino T. pranciškonų 
provincijolas T. Leonardas, lai
kęs Bernelių Mišias ir sveikinęs 
parapiją. Pirmą ir antrą Kalėdų 
dieną Mišių metu liet, kalėdines 
giesmes giedojo vaikų ir suaugu
sių chorai. Visos Mišios buvo la
bai gausiai lankomos, ypač Ber
nelių.

— Visiems, prisidėjusiems prie 
švenčių iškilmių, D. G. T. provin
cijolui, solistams, suaugusių ir 
vaikučių chorams bei jų vadovui 
kun. B. Jurkšui, padėjusiems pa
puošti bažnyčią ir salę — nuo
širdžiai dėkojame. Taip pat par. 
kunigai ir vienuolynas nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie juos 
sveikino, apdovanojo ar švenčių 
proga aplankė.

— Mišios šią savaitę: trečiad., 
i 8 v.r., kaip užuojauta Pov. Dalin- 
dos šeimai — p. Vaidilų užprašy
tos už a.a. Kaz. Dalindą; ketvir- 

•itad., 8 v.r. — p. Skilandžiūnų 
užpr. už a.a. Donatą Venckų; už 

i a.a. Vikt. Užupį p. Lukoševičių 
i užpr. Mišios bus šį antrad. ir

buvo kalėdinių giesmių giedoji
mas: dauguma jų buvo naujos ir 
gražiai išpildytos. Pagarba ir pa
dėka par. chorui ir jo vadovui 
muz. S. Gailevičiui. Džiugu prisi
minti, kad į parapijos chorą pas
taruoju metu yra įsijungę nema
ža jaunų žmonių. Chore šiuo me
tu gieda virš 40 choristų.

— Šį šeštadienį, N. Metų die
ną, pamaldos bažnyčioje sekma
dienio tvarka: 10, 11 ir 12 vai.

— Antrą Kalėdų dieną 11 vai. 
pamaldose buvo prisiminti 1965 
m. mirę ir lietuvių kapinėse pa
laidoti tautiečiai.

— Prieš Kalėdų šventes par. 
salėje įvyko steigiamasis par. jau
nimo klubo susirinkimas. Daly
vavo gražus būrys parapijos jau
nimo 13-18 m. amžiaus. Išrinkta 
klubo valdyba. Pirmas susirinki- 
mas-pobūvis įvyksta šį trečiadie
nį 7 v.v. Kviečiamas visas minė
to amžiaus parapijos jaunimas at
silankyti į klubo pobūvį.

Prisikėlimo par. bankelis penk
tadienį, gruodžio 31 d., bus ati
darytas nuo 10 v.r. iki 5 v.v. šeš
tadienį ir sekmadienį bus uždary
tas. Norintiem perkelti savo san
taupas bankelin, neprarandant > 
nuošimčių, geniausia proga tai 
padaryti penktadienį arba pirma
dienį, sausio 3 d. Valdyba

Tarptautiniam Institute gruo- penktad" T v.r "Mišios~N.~Metų 
džio 23 d. buvo surengtas kalėdi- dieną: 8 v. pradedamos gregori-
nis pobūvis, kuriame dalyvavo nės M. už a.a. Pr. Žutautą (jos
įvairios tautinės grupės. Iš lietu- bus laikomos kasdien per visą 
vių dalyvavo KLB valdybos pirm, sausio mėn. — šiokiadieniais 7 v. | mos “Seaway” epizodas
Ant. Rinkūnas. Kalba pasakė On- švcntad. -_8 v.r)* 9 v __  P i the Falls” 1—- ----- —
tario pilietybės min. J. Yaremko. 
Be to, programoje buvo kalėdinės 
giesmės ir vaišės, paruoštos ang
lų organizacijos — Imperijos 
dukterų.

Dr. St. Haidasz, Kanados už
sienio reikalų ministerio parla
mentinis sekretorius, 7 * *
delegacijos Jungtinėse Tautose Kasperavičienę; 11.15 v. — P. V 
i ’ ' 1 1------ ~ ’ ......................
vas iš Parkdale apylinkės, kurio- Dalindą. 
je gyvena ir lietuvių, praėjusią 
savaitę surengė Kalėdinį priėmi
mą, kuriame lietuviams atstova
vo A. Rinkūnas.

Savo darbą baigęs Kanados Lietuvių Jaunimo Kongresui Rengti Komitetas. Iš kairės: stud. Masionis, 
darbo prezidiumo pirm., stud. A. Bušinskaitė, leidinio redaktorė, stud. H. Steponaitis, nakv. vad., E. 
Daniliūnas, išjudinęs Kanados liet, apylinkes, mųz. D. Skrinskaitė, koncertų vadovė, prof. R. Vašto- 
kas, paskaitininkas ir režisorius, stud. A. Šileiką, komiteto pirmininkas, stud. R. Stirbys, simpoziu
mo vadovas, stud. Beresnevičius, A. Rinkūnas, St. Kairys, meno parodos vad., stud. G. Rinkūnaitė, 
informacijos vad., inž. E. Čuplinskas, iždininkas, kun. J. Staškevičius, religinės dalies vad. ir dr. J. 
Sungaila, finansų vadovas

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI { MŪSŲ RENGIAMĄ

IŠKILMINGĄ NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
1965 m. gruodžio 31 d., 8 vai. vakaro Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje.
• Geras orkestras • Laimingas jėjimo bilietas:
• Puikūs valgiai laimės V. Bačėno kelionių biuro
• Šampanas ir kiti taurūs gėrimai paskirtą 3-jų dienų kelionę lėktuvu
• Kepuraitės j Niujorką.

Bilietai gaunami: S. Jokūbaitis tel. LE 7 - 2869 J. Zavys tel. LE 6 -1447
A. Artičkonis tel. RO 9 -1058

Įėjimas 5 dol. Toronto Pūtvio šaulių kuopa
^3

---------  _ ....„ „ .. kuriame pagrindinį
M. Pranaičių užpr. už a.a. K. Za- į vaidmenį atliko lietuvis aktorius 

. — p. Balčiūnorembienę; 10 v.
užpr. už a.a. O. Šleinienę; 11.15 
v. — A. S. Medelių užpr. už a.a. 
Valerijos sielą; 11.30 v. — A. D. 
Bražių užpr. už a.a. Pr. Žutautą. 
Mišios šį sekmad.: 10 v. — p. 

Kanados Kasperavičių užpr. už a.a. Virg.

fiS MONTREAL
šv. Kazimiero oar. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24. Que.

— Nauji Metai — šį šeštadienį, 
i Mišios 9, 10, 11 v. ryto ir 5 v. va
kare. Išpažintys iš vakaro nuo 7

■ vai.
— Montrealio vyskupija prane

ša, kad šiais metais penktadienį 
prieš N. Metus leidžiama nesilai
kyti pasninko.

— N. Metų parapijos vakarie
nė prasidės gruodžio 31 d., penk
tadienio vakare nuo 9.30 vai. 
Gros labai geras orkestras, bus 
gausi vakarienė su priedais. Gau
ti visi oficialūs leidimai. Suaugu
siems įėjimas 85, jaunimui — pu
sė kainos.

— Trys Karaliai — sausio 6 d., 
j ketvirtadienį; Mišios — 9, 10, 11 
vai. ir 8 v. vakare.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis sausio 7; Mišios — 8 vai. 
vakare.

— Montrealio šeštad. mokyklų 
Kalėdinė eglutė — sausio 9 d., 
sekmadienį; pradžia 3 v. p. p. Tė
vų komitetas kviečia visus lietu
vius gausiai dalyvauti ir pasižiū
rėti mokinių vaidinimų bei pasi 
klausyti jų dainų.

— Sv. Kazimiero par. Jaunimo 
klubo valdyba organizuoja slidžių 

: -ski išvyką į Olympia kalnus sau-
■ šio 16, sekmadienį. Išvykstan- 
į tiems bus Mišios lietuviškai 8 v. 
: ryto. Bus vykstama autobusu.
Valdyba prašo visus, norinčius 
keliauti, nusipirkti iš anksto bi
lietus — nevėliau sausio 13 d. 
Turi susidaryti 40 keleivių; kaina 
— po S3. Kreiptis į valdybos na
rius.

— Inž. Dainius jau sugrįžo į 
namus iš Royal Victoria ligoni
nės.

— Serga Notre Dame ligoninėj 
Agota Kazlauskienė-Skiriūtė; p. 
Zabarauskas labai sutrenktas 
Molsone; jis taisė mašiną, ir ki
tas nepažiūrėjęs ją paleido.

— Gruodžio 19 d. po 10 vai.

Aušros Vartų par. žinios 
1465 rue de Sėve. Montreal 20, P. Q.

— Naujų Metų proga parapijos 
kunigai ir komitetas sveikina vi
sus ir prašo Visagalį palaiminti 
ateinančių metų darbus.

— N. Metų pamaldų tvarka: vi
durnakčio Mišios 12 vai.; rytinės 
Mišios — 8, 9, 10, 11 vai.; vaka
rinės — 5.30 v. Penktadienį prieš 
N. Metus leidžiama nesilaikyti 
pasninko.

— Sausio 6 d., ketvirtadienį, 
yra Trijų Karalių šventė; privalo
ma išklausyti Mišias. Mišios bus 
mūsų bažnyčioje 8, 9, 10, 11 v. 
ryto ir 7.30 v. vak.

— Pirmąjį mėnesio penkta
dienį, sausio 7 d., Mišios — 7 v. 
r. ir 7.30 v. vak.

— Į naują parapijos komitetą 
išrinkti 6 asmenys. Duodame visų 
pavardes, pažymėdami, kiek bal
sų kuris gavo; trejiems metams 
išrinkti: P. Lukoševičius 42 ir V. 
Zubas 40; dvejiems metams: P. 
Kličius 38 ir K. Žemaitis 35; vie- 
neriems metams: A. Vaupšas 34 
ir S. Kęsgailą 33. Kiti liko kandi
datais: P. Girdžius 27, A. Mileris ‘ 
27, J. Ūsas 20, J. Dalmantas 19, 
J. Burba 16, P. Styra 16 ir M. 
Beniušienė 10.

— Pakrikštytas J. ir C. Ūsų sū
nus Lindsay Jono vardais.

— T. J. Venckus ir T. S. Kul- 
bis išvyksta vienai kitai savaitei 
i Ameriką pastoracijos darbams. 
T. J. Vaišnys Trijų Karalių dieną 
išvyksta į Čikagą naujoms'parei
goms. Jo vieton į Montrealį atva
žiuoja T. G. Kijauskas. T. Vaiš- 
niui dėkojame už atliktus darbus 
parapijoje ir mūsų kolonijoje. 
Linkime sėkmės naujose pareigo
se. T. G. Kijauskas yra vienas 
mūsų jaunesnių kunigų, baigęs 
mokslus Amerikoje. Jis atvyksta 
po N. Metų. Linkime naujam vi
karui daug sėkmės Montrealyje.

— Bažnyčios fondui aukojo: $ 
100 — J. D. Mališkos; $25 — P.

Prieš Kalėdas Toronte buvo kur pasirašys sutarti su Broad- 
filmuojamas televizijos progra- Į way teatru vaidinti pagrindinį 
—„ “Over i vaidmenį naujajame Tennessee

Kazimieras Garas. Ta proga “The 
Globe & Mail” dienraštis gruo
džio 24 d. laidoje paskelbė ilgo
ką Bruce Lawson rašinį apie jau
nąjį mūsų tautietį ir jo sunkią 
trejų metų kovą prasiveržti į ak
torių eiles. Džiugu konstatuoti, 
kad jo pastangos nenuėjo niekais

narys ir feder. parlamento atsto- Dalindų užpr. Mišios už a.a. Kaz. — iš Toronto jis grižo i Niujorką,

Williams veikale. Jo partnerės 
bus žinomos aktorės Kate Reid ir 
Margaret Leighton.

K. Garas taipogi yra paruošęs 
bandomąjį epizodą televizijos 
vaidinimų serijai “Separate 
Lives”, kurį nufilmavo garsioji 
filmų bendrovė MGM amerikie
čių CBS televizijos tinklui. Veiks
mas vyksta Niujorke, o pagrin
dinis veikėjas yra jaunas užsie-

SU

PAVERGTŲJŲ ATSTOVAI 
VAŠINGTONE

Gruodžio 14 d. JAV valstybės 
pasekretoriaus pavaduotojas U. 
A. Johnson priėmė Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo delegaciją, 
kurią sudarė seimo pirm. V. Si
dzikauskas, dr. G. Dimitrov (Bul
garija), dr. J. Lettrich (Čekoslo
vakija), S. Korbonski (Lenkija) ir 
F. Nagy (Vengrija). Delegacija 
taip pat lankėsi pas valstybės 
sekretoriaus padėjėjo pavaduoto
ją W. J. Stoesselį ir Rytų Euro
pos skyriaus direktorių R. E. 
Lesle.

Atviras pasikeitimas nuomonė
mis Centro ir Rytų Europos 
opiaisiais šių dienų klausimais 
užtruko apie tris valandas. Pasi
kalbėjimuose aiškėjo visiškas 
principinis JAV vyriausybės ir 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo atstovų pažiūrų dėl dabarti
nės tarptautinės padėties raidos 
ir dėl Centro ir Rytu Europos 
kraštų laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymo sutapimas. E.

PIRMĄ KARTĄ KANADOJE 
šie lenkiški filmai:

“JADA GOSCIE JADA” 
— ATVYKSTA SVEČIAI — 

linksma komedija apie 3 
amerikiečius, jieškančius 

lenkaičiu žmonų

ANTRAS FILMAS

“DWIE DOROTKI” 
— DVI DARATELES — 

ryškios spalvos;
Lenkijos žinios bei vaizdai

ACADEMY THEATRE, 
1286 Bloor St. W., 

gruodžio 23 iki sausio 5 
kasdien 6.30 v. v. 

šeštad. ir sekmad. 1.30 v. p. p.

DELTA THEATRE, HAMILTONE 
tik sekmadienį, sausio 9, 3 v. p.p.

— N. Metų dieną po 11.15 Mi
šių bus specialios padėkos pamal
dos ir palaiminimas Svč. Sakra
mentu. N. Metų išvakarėse pa
maldų nebus.

— Specialiu vyskupo leidimu, 
šį penktadienį nuo mėsiškų val
gių susilaikyti pareigos nėra.

— Nuoširdžiai užjaučiame Pov. 
Dalinda ir jo šeimą, Lietuvoje 
mirus jo tėveliui.

— Jaunos merginos, bet nejau- 
nesnės kaip 15 metų, jau baigu
sios pradžios mokyklą, turinčios 
klausą ir mėgstančios dainą, ma
loniai kviečiamos į labai svarbų 
pasitarimą — šį antrad., 7 v. vak.

— Par. choro repeticija — ši 
ketvirtad.. 7.30 v.v. Vaikučių cho
ro repeticijos šį penktad. nebus.

— Šį sekmad. po paskutinių 
Mišių bus tretininkų metinis su
sirinkimas ir valdybos rinkimai. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Mišios kongregacijos intencija — 
11.30 vai.

— Šį sekmad., pirmąjį sausio 
mėn., daroma speciali rinkliava 
statybai. Kurie statybai savo 
duoklės dar neįteikė, šia proga, 
nors dalimis, jie kviečiami tai pa
daryti. Vokeliai 1966 m. visiems 
naraoijiečiams jau išsiųsti. Kai- 
kurie adresai yra pakeisti ir 
mums nežinomi. Pakeitę adresus 
ar negavę vokeliu, maloniai pra
šomi apie tai painformuoti par. 
raštinę.

— Kitą sekmad., sausio 9 d., 
Šv. Šeimos šventė. Iš anksto ma
loniai kviečiame visų šeimų na
rius gausiai eiti sakramentų.

— Nuoširdžiai dėkojame B. 
Kaštonui ir J. S. Valatkoms už 
vertingas knygas par. bibliotekai.

— Pirmos Komunijos, kateche
tinės ir religijos pamokos vaiku
čiams ir gimnazistams vėl prasi
dės kita sekmad., sausio 9 d.

“T.Ž.” aukotojai: rėmėjo pre
numeratas atsiuntė — prel. F. 
M. Juras, K. Gaputis, J. Stro- 
domskis; aukojo — $5 D. S. Sla
vinskai: po $2 — V. Girdauskas, 
A. Lajukas. J. Kozeris, P. Kup
čiūnas. J. Švėgžda, V. Žakas, K. 
Stundžia: po $1 — B. Pauža, P. 
Šeirys. P. Stauskas, J. Mačėnas, 
A. Raškevičius. S. Valiukas, A. 
Misiūnas. L. Žičkus, W. Kviet, 
L. Merkelis. Ačiū visiems.

Brangiam tėveliui mirus Lietuvoje,

ONUTE, KLEOPĄ, POVILĄ, KAZĮ DALINDAS ir

KAZIMIERĄ INDREIKIENĘ nuoširdžiai užjaučiame —

B. G. Narbutai
A. O. Dimitrijavai
V. E. Dailydžiai

Gilaus liūdesio valandoje
KAZIMIERĄ ir JONĄ STANAIČIUS bei jų šeimos, 

jų broliui STANISLOVUI mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

E. ir Br. Sopiai

Mylimam broliui STANISLOVUI Amerikoje mirus, 
JONUI ir KAZIMIERUI STANAIČIAMS bei jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą —
Stefa ir Marcelius Meškauskai

STASIUI STANAIČIUI mirus, jo brolius KAZĮ STANAITĮ, 
JONĄ STANAITĮ ir jų šeimas gilaus skausmo valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
J. St. Gimžauskai
J. M. Zurliai

DAUG ŽADANTI VIETA
jaunai moteriai didelėje kanadiškos bendrovės 
Įstaigoje, gaminančioje moteriškus sportinius 

drabužius.

Smulkesnių informacijų teirautis — 
MR. GROPPER 

EM 8 - 2391

D. 
ei-

Kylantis lietuvis aktorius Garas
nietis aktorius, mėginąs savo lai
mę amerikietiškojo teatro sceno
je. Užsieniečio elementą į vaidi
nimų seriją teko įvesti dėl K. Ga
ro užsienietiško akcento anglų 
kalboje. Tolimesnis šios vaidini
mų serijos likimas yra reklamos 
j ieškančių bendrovių rankose. 
Jeigu CBS tinklas bandomąjį 
epizodą įstengs parduoti kuriai 
nors firmai, į mūsų televizijos ek
ranus ateis pirmasis lietuvis 
savo vaidinimų serija.

Pasirinkti aktoriaus kelią 
Garą paskatino prieš 20 metų 
P. stovykloje padeklamuotas
lėraštis kalėdinėje programoje: 
“Į širdies gelmes prasiveržė plo
jimų banga. Atsimenu, kaip ma
ne glostė ir glamonėjo susijaudi
nusi mama. Deklamuodamas aš 
pasikasiau koją, ir tas nesąmo
ningas judesys labai patiko pub
likai ...”

Į JAV K. Garas atvyko 9 me
tų amžiaus, čia jis studijavo ang
lų kalbą Connecticut universite
te ir netgi galvojo tapti kunigu, 
bet nusvėrė meilė teatrui. Pir
muosius žingsnius scenoje pradė
jo mokyklos ir universiteto vaidi
nimuose, o vėliau ėmė rašinėti 
laiškus režisoriams, iš kurių pa
prastai nesulaukdavo jokio atsa
kymo. Į jo laiškus ir nuotraukas 
pagaliau atsiliepė vienas netur
tingas filmų gamintojas, pasiūly
damas mažą vaidmenį filme, ku
ris, deja, niekada nepasiekė ek
rano. Tačiau tas filmų gamintojas 
K. Garui, parūpino agentą, o tai 
jau buvo'esminis laimėjimas, nes 
ligi to laiko nė vienas agentas 
nenorėdavo su juo pasirašyti su
tarties. Jiems atrodė, kad jauna
sis lietuvis su savo užsienietišku 
akcentu ir didesniu grožiu nepa
sižyminčiu veidu neturi jokios 
galimybės proveržiui i žvaigždes.

K. Garas dalyvavo visoje eilė
je konkursų, dažniausiai iškopda
mas į pirmųjų eiles, bet pralai
mėdamas kanadiečiams ir ameri
kiečiams aktoriams. Agento dėka 
jam pavyko gauti vieną pirmųjų 
vaidmenų L. Abel veikale “The 
Wives”, vaidintame už Broadway 
ribų. Pagrindą šiam vaidinimui 
sudarė graikiškoji Herkulo legen
da, ir mūsų tautietis vaidino pa
grindini vaidmenį. Deja, spektak
lis atsilaikė tik dešimt dienų. Te
atro kritikas Walter Kerr “Her
ald Tribune” dienraštyje K. Ga
rui paskyrė keletą eilučių: “Jis 
rašė, kad aš turiu gyvulišką ener
gija, bet negalėjo suprasti mano 
tariamų žodžių. Dėl to aš perdaug 
nesijaudinau, nes tarti galima pa
taisyti. Man žymiai svarbesnis 
buvo faktas, kad kritikas Kerr i 
mane atkreipė savo dėmesį...”

ši recenzija agentą paskatino 
kreiptis i MGM studiją ir jai pa
siūlyti savo kliento paslaugas.

pamaldų, klebonijoj Įvyko meti
nis moksleivių ateitininkų susi
rinkimas. Išrinkta nauja valdy
ba: R. Skučaitė. St. Rašytinis, D. 
Lukauskaitė, Jul. Žukauskaitė, 
V. Blauzdžiūnaitė; kandidatė—j 
Markauskaitė. Nutarta daryti! 
dažnesnius susirinkimus ir su ka- ■ 
vute.

— Iš klebono pareiškimo pa
aiškėjo, kad dabar finansiniai rei- • 
kalai labai priklausys nuo para-l 
pijos komiteto. Komitetas spręs 
bažnyčios statybos, remonto ir' 
pan. reikalus. Dabar klebonas 
vienas negalės daryti didesnių i 
išlaidų be komiteto sutikimo.! 
Parapijos dvasinius reikalus ir į 
pastoraciją tvarkys klebonas; čia i 
komitetas nesikiša. Visi susirin-i 
kimų bei posėdžių protokolai tu-. 
ri būti rašomi anglų arba pran-: 

Įcūzų kalbomis, kad vyskupija! 
' galėtų patikrinti. Susirinkime nu-' 
tarta,* kad išrinktieji komiteto 
nariai galės pasiskirstyti parei
goms ir susitarti, kaip ilgai bus 
komitete. Į rinkiminę komisiją

■ buvo išrinkti: Ch. Milius ir J. Va- 
Įliulis, sekretoriauti išrinkta Kr. 
i Šimonėlienė. Į komitetą kandi- 
I datais buvo pasiūlyti: V. Kali- 
' nauskas, Jz. Laimikis, Ch. Mi- 
į liūs, Jz. Skučas, And. Russell,
■ Alb. Dasys, L. Šimonėlis, Vyt. 
, Šlekis, p. Petrulienė, Mrs. Rus- 
I sell. Iš kandidatų sąrašo atsisa- 
. kė: Jz. Valiulis, p. Laimikienė, 
' Mrs. Bohemier ir Alb. Norkeliū- 
i nas. Gavo balsų: L. Šimonėlis 56, 
; V. Kalinauskas 55. Ch. Milius 51,
Alb. Dasys 48, Jz. Laimikis 40 ir 

! A. Russell 32. Susirinkime daly- 
1 vavo apie 70 parapijiečių.. Susi
rinkimo metu bufetą tvarkė p.

i Milienė ir p. Gručkūnienė.
— Užpraėjusio s e k m adienio 

'rinkliava $143.11. Parapijai au
kojo Kaz. Bubelis $100: ateinan- 

i čiai kazimierinių vakarienės lo- 
! terijai $100.

— Gruodžio 18 d. buvo pa
krikštytas A. ir J. Kavoliūnų sū
nus Mvkolo, Antano ir Jono var-

Povilaitis; $10: A. Čerkasaitė; $5 
— H. Tauteras, P. Kerevičius ir 
A. Mendelew.

— Jaunimo Klubas ruošia išvy
ką slidinėti sausio 16 d. Autobu
sas išvyksta nuo AV bažnyčios 8 
vai. ryto. Bilietus galima iš anks
to nusipirkti jaunimo šokių metu 
A. V. par. salėje gruodžio 26 d.

— Jaunimo šokiai bus sekma
dienį, gruodžio 26 d., 7 v.v. AV 
salėje. Bus įdomi paties jaunimo 
atliekama programa ir gros geras 
orkestras. Visi kviečiami dalyvau
ti.

“Lito” gyvybės draudimas san
taupoms indėlių ir einamose są
skaitose pasilieka galioje. “Lito” 
valdyba tą klausimą persvarstė 
ir ankstyvesnį nutarimą nuo ein. 
sąskaitų draudimo atsisakyti pa
keitė. Tai padaryta ryšium su 
gautu iš draudimo bandrovės 
CUNA pranešimu, kad nuo 1966 
m. balandžio 1 d. “Lito” indėlių 
ir einamųjų sąskaitų draudimo 
premija bus žymiai sumažinta. 
Nuo tos dienos “Litas” pereina 
į “Assured Plan Coverage”, ku
ris taikomas unijom, draudžian
čiom daugiau kaip $500,000 san
taupų nuo bendros indėlių ir ei
namųjų sąskaitų sumos.

Daugelis narių nemokamus 
draudimus įvertina tik tada, kai 
juos norima panaikinti. Santau
pų ir paskolų draudimas “Litui” 
kainuoja daug pinigo. 1964 m. 
draudimams išleista $10,022.55, 
šiads metais bus išleista virš $12.- 
000. o 1966 m. numatyta išleisti 
$15,280. Tikrumoje už pirmus 
$2,000 santaupų “Lito” nariai 
gauna ne 4% ar 5%, bet 4% % 
ir 5%%, kadangi pačiam “Litui” 
tie draudimai kainuoja %%. Pa
vieniui draudžiantis nariams jie 
kainuotų nuo 1% iki V/2%, žiū
rint nario amžiaus. Užtat tikrai 
nuostabu, kad turėdami tokias 
geras sąlygas savo santaupoms 
“Lite”, daugelis Montrealio lietu
vių vis dar tebėra kituose ban
kuose su 3% palūkanų. Pr. R.

dais. Krikšto tėvai buvo: G. Zi- 
naitis ir p. Petronienė.

— Nepamirškite pratęsti “Tė
viškės Žiburių” prenumeratos 
1966 metams. Jums patarnaus 
kun. J. Gaudzė. J. G.

“Baltijos” naujo komiteto po
sėdis kviečiamas sausio 4 d., ant
radienį. 7 v.v., “Lito” patalpo
se. 1465 De Seve St. Visos sto
vykla suinteresuotos organizaci
jos prašomos atsiųsti savo atsto
vus. Pr. R.

Baltijos stovyklavietę parėmė 
P. Zabiela $25. Į statybos fon-
dą jis ta suma įmokėjo savo 2 
metų anūkės Danos Zabielaitės 
vardu. Vietoje šventiniu sveiki
nimų stovyklavietės miško dar
bams aukojo: M. Mačiukas $10. 
Br. Staškevičius $5. Vajaus ei
ga: užplanuota $720. gauta $140. 
trūksta $580. Šį vajų ypatingai 
nrašomi naremti stovyklinio am
žiaus vaikų tėvai, kad ateinan
čia vasarą stovyklavimo sąlygas 
būtų galima žymiai pagerinti.

KVINTETAS “DAINA” — orkestras, 
prityręs groti šokiams, pobūviams, ves
tuvėms ir visokiems parengimams. 
Groja lietuvišką, pietietišką, europie
tiška ir populiaria muzika. Skambinti 

telef. 763-2924.

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANTS ir CHRYSLER.
Vartoti: garantuotai geros 

kokybės.
Teiraukitės pas J. C. (Joe) COFFEY 

Tel. LE 4 -1191 _ 
711 St Clair Ave. West

Leonard Dodge — Chry

Lietuviška baldų
Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
'amu telefonas AM 1-0537.

City Driving School 
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

♦atarto Safety League. Nemokami 
nniNivmal in«n namuose arba mn- 

'laeAt* ♦n’4nH<-»ne 1allrlnln<t l*t.
Htmos Ir jau galima pradėti v»- 
žiuoti pirma pamoka su standarti
nėm ar automatinėm mašinom. 
572 BLOOR ST. W. (prie Batbunrtl 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

MGM atstovai norėjo žinoti, ka 
K. Garas yra nuveikęs, o jo lai
mėjimai tuo metu dar buvo Iv- 
gūs nuliui. Rekomendaciia sutei
kė “Seaway” statytojai: “Jis yra 
puikus aktorius, bet kalba su ak
centu ...” Taip gimė idėja “Sep
arate Lives” televiziios vaidini
mu serijai anie užsienietį aktorių 
didžiajame Broadway meno kati
le. Belieka palinkėti K. Garui 
laimės ir pacituoti “The Globe & 
Ma*’” bendradarbio B. Lawson 
žodžius: “Neblogas laimėiimas 
jaunam imigrantui iš Lietuvos, 
kuris vis dar turi akcento žvmes 
ir stokoja didesnės patirties te
levizijoje ...” V. Kst.

"LITAS" Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que„ tel. 766 - 5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
T n vest a ei nes paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienitks; 
vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.




