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Nebus kunigu?

Vis garsiau būkštaujama, kad mažėja kandidatų skaičius į ku
nigus, vienuolius bei vienuoles. Religinio kongreso' metu Vašing
tone konstatuota, kad kandidatų į kunigus bei vienuolius ima sto
koti ne tiktai pavergtoji Lietuva, bet ir išeivija. Kad jų skaičius 
sumažėjo dabartinėje Lietuvoje, labai aišku dėlko, bet kad jų pra
deda stokoti išeivija, kaltos kitos priežastys. Tuo tarpu didžiosios 
lietuvių išeivių gyvenvietės kunigais yra aprūpintos, nors yra vie
tovių, kur reikėtų lietuvio kunigo, bet visdėlto nėra, žymi lietuvių 
kunigų dalis dirba nelietuviškose parapijose ar įstaigose. Plana
vimo nebuvimas padarė tai, kad turimosios pajėgos negalėjo būti 
paskirstytos visos lietuvių išeivijos mastu. Tai viena didžiųjų mūsų 
išeivinio gyvenimo silpnybių. Prie jų dabar prisideda kita — ma
žėjimas kandidatų į kunigus, vienuolius bei vienuoles. Kol kas 
visą naštą neša vyresnės kartos žmonės. Jie suorganizavo lietu
viškas parapijas, mokyklas, jaunimo centrus, vienuolynus, bend
rabučius. Platus darbas juose taipgi remiasi daugiausia vyresnio 
amžiaus asmenimis. Kai jie kris, liks gana staigi spraga, nes jie 
yra beveik vienaamžiai. Kas užims jų vietas? Jaunų kandidatų, 
tiesa, atsiranda, bet ne tiek, kad galėtų užpildyti jau dabar numa
tomas spragas, čia tad ir kyla problema.

Pasaulio įvykiai

Reikia pabrėžti, kad tai. nėra problema, liečianti siaurą mūsų 
gyvenimo barą. Žymus kunigų bei vienuolių sumažėjimas atsilieps 
ne tik religinėje, bet ir tautinėje srityje. Juk kunigas lietuvių 
išeivių gyvenime yra užėmęs svarbias pozicijas įvairiose srityse. 
Kaip Lietuvoje, taip ir išeivijoje kunigas yra suaugęs su savo 
tauta. Jis tarnauja savo tautiečiams ne tik religine, moraline, bet 
ir tautine prasme. Todėl jo iškritimas ar pasitraukimas iš užimtų 
pozicijų neabejotinai bus jaučiamas visos patrijotinės visuomenės'. 
Juk ar nebūtų didis tautinis nuostolis, jei staiga dėl stokos kan
didatų i kunigus ir vienuolijas turėtų užsidaryti pranciškonų gim
nazija Kennebunkporte, Jaunimo Centras Čikagoje, mergaičių 
bendrabutis Putname? Ar nebūtų skaudus smūgis visai išeivijai', 
jeigu viena lietuvių parapija po kitos atitektų airiams, Įsteigti vie
nuolynai su visu turtu — kitataučiams, suorganizuotos mokyklos 
ir darželiai nustotų veikę? Neabejotinai, tai būtų didelis pralai
mėjimas, prilygstantis laisvos Lietuvos laidotuvėms. Toks pavo
jus gresia. Ji galime jau dabar pramatyti. Todėl visai pagristas 
rūpestis yra tų, kurie šiandieną kelia pašaukimų klausimą. Jie 
mato, kad vyresniųjų gretos retėja, o jaunesniųjų — negausėja, 
tačiau yra bejėgiai šią problemą spręsti, nes tai priklauso nuo 
daugelio dalykų.

Sprendžiant tą problemą, pirmiausia kyla klausimas, kodėl 
, šiuo metu pašaukimų skaičius mažėja? Netikintieji šaipydamiesi 
atsako, esą dabarties'jaunimas “susipratęs” ir Į kunigus nenori 
eiti. Bet tai sovietinės propagandos formulė. Objęjdyviaj žvel-. 
giant, matyti kitos priežastys. Gal viena svarbiausių yra ta, kad 
kunigo bei vienuolio-ės vaizdas jaunimo galvosenoje nėra pa
trauklus. Kadaise Lietuvoje kunigas stovėjo visuomenės prieša
kyje kaip visų gerbiamas asmuo. Tada į kunigus jaunimas verž
te veržėsi, o mergaitės stojo net Į užsienio vienuolynus. Dabar 
to nėra. Kunigas nebėra tas autoritetingas, visuomenės prieša
kyje stovįs asmuo. Iš jo reikalaujama daugiau tarnavimo, paslau
gumo. Nei materialinė, nei moralinė pozicija jo neiškelia visuo
meninio gyvenimo priešakin. žiūrint pasaulietinėmis akimis, ku
nigo vaidmuo neatrodo viliojantis nei dolerio, nei prestižo at
žvilgiu. Dėlto ir daugelis tėvų nenori leisti savo vaikų Į kunigus 
ar vienuolius-es. Be tai oportunistinė pažiūra. Ji yra iš esmės 
klaidinga. Jei kunigo vaidmuo išoriniu bei materialiniu atžvilgiu 
sumažėjo, tai dvasine prasme padidėjo. Kunigas šiuo metu, kaip 
dvasiniu vertybių skleidėjas bei puoselėtojas, dar labiau reika
lingas nei seniau. Jis ypač reikalingas gaivinti lietuviškajai išei
vijai, kuri, nestokodama medžiaginių turtų, stokoja dvasinių at
ramų. Užtat peiktini yra tėvai, kurie'savo sūnus ar dukras atkal
ba nuo kunigystės ar vienuolystės. Patirta, kad dėl tėvų kaltės 
daug pašaukimų prarasta. Atsižvelgiant į dabartinę išeivijos būk
lę, ne tik tėvai, bet ir visa lietuviškoji visuomenė turėtų skatinti 
pašaukimus, kurie mums yra gyvybinės reikšmės. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

RENGIASI PRIPAŽINTI KINIJĄ
Diplomatinių ryšių su komu- — $225, į Winnipegą — $281, 

nistine Kinija užmezgimo klau- Į Calgary ir Edmontoną —$305, 
simas nesusilaukė Pekingo pri- tsimas nesusilaukė Pekingo pri- i Vankuveri — $399. šis suma- 
tarimo. Premjeras L. Pearsonas nymas tuo tarpu tėra tik^pro- 
buvo pareiškęs federaciniame '* “ “*x L'~^
narlamente. kad Kanada suteiks 
Kinijai oficialų pripažinimą, jei
gu pastaroji nebus įsileista į 
Jungt. Tautas. Toronto “The 
Globe a. Mail” koresp. D. Oan- 
cia pranešimu iš Pekingo, Kini
jos užs. reik, ministerija reaga
vo šiais žodžiais: “Pearsono kal
ba ir jo pareiškimas mums ne
turi jokios reikšmės.” Iš toli
mesnių komentarų susidaro įs
pūdis, jog Kinijai vien tik pri
pažinimo neužteks — ji nori, 
kad Kanada nutrauktų diplo
matinius ryšius su čiangkaiše- 
ko tautine Kinija.

Ontario premjeras J. Robarts 
paskelbė, kad rinkimai į Onta
rio provincinį parlamentą įvvks 
sekančiais metais. Tiksli rinki
mu data tebėra nežinoma, bet 
spėjama, kad balsuoti turbūt 
teks birželio mėn., prieš prasi
dedant Kanados šimtmečio iškil- _________
mėms. Paskutinieji rinkimai gų įp teisiu provinciniam mo- 
Ontario nrovincijoje buvo 1963 kesčių rinkimui. Spaudos kon- 
m. rugsėjo 25 d. Dabartinio 108 ferendjoje D. Johnsonas pra- 
atstovu parlamento sudėtis: 78 sitarė. kad gali būti reformuo- 
konseryatoriat 22 liberalai ir 8 ta įstatymų Taryba, einanti 
nauuen demokratai. augštesniųjų provincijos parla-

Kanados šimtmečio proga ori- mento rūmų pareigas. Ją numa- 
nio susisiekimo bendrovė “Air ma papildyti ekonomijos spe- 
Canada” nuo 1967 m. birželio cialistais bei kitų Kvebeko gy- 
1 d. planuoja gerokai atniginti vemme reikšmingų grupių at- 
bilietus kelionėms iš Europos į stovais.
Kanada. Nuolaidos bus daro- J. B. Brien, subankrotavu- 
mos 10 asmenų grupėms. Skri- sios Prudential Finansų Bend- 
dimas iš Londono i Montreal! ir rovės pirmininkas, buvo suim- 
atgal kainuos $234, į Torontą tas ir patrauktas atsakomybėn.

Vokietija, sovietų satelitais ir 
Sov. Sąjunga. Sekantieji rinkimai 
į federacinį Vokietijos parlamen
tą bus 1969 m.

Sovietinės kompartijos oficio
zas “Pravda” gerokai apibarė Ki
nijos Maotsetungą, prikišdamas 
jam asmenybės kultą ir netgi sie
kimą savąja garbe užtemdyti 
Marksą, Engelsą ir Leniną. “Prav- 

.. . . . . . , , , . „ . , , . dos” redaktorių nuomone, “kul-
Vaizdai S. Amerikos lietuvių studentų suvažiavimo, įvykusio Toronto Rayal York viešbutyje lapkn- tūrinės” revoliucijos ir raudonų- 
cio 24 26 dienomis. Viršuje — studentai klauso paskaitos, apačioje — dainuoja pabaigtuvių ba- ■ ju fi<sargu,? užnugaryje stovi ka-
liaus metu.

Krizė VLIKo viršūnėse
VLIKo pirm. V. Sidzikauskas, 

grįžęs iš kelionės į Tol. Rytus, 
kur dalyvavo kaip Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo atstovas isusirinkimo, 
antikomunistinės lygos konfe
rencijoje, rado besitelkiančius 
debesis VLIKo fronte. Jau anks
čiau buvo žinoma, kad V. Sidzi
kauskas pasiryžęs iŠ VLIKo pir- 
mininkystės pasitraukti. Jo keti
nimą paskubino “Šviesos-Santa
ros” lapkričio 19 d. Niujorko 
skyriaus surengtos diskusijos - 
simpoziumas lietuvių gyvybiniais 
klausimais. Dr. V- Kavolis kalbė
jo apie pasiklydusi bei abejojan
ti lietuvį (apie Ititus dalyvius 
žiūr. skyriuje “Lietuviai pasauly
je”). Diskusijoms vadovavo V. 
Rastenis, “Eltos” redaktorius ir 
Pavergtųjų Eurppos Tautų Sei
mo lietuvių delegacijos narys. 
Visus nustebino pasirodymas dis
kusijose sovietinio pareigūno 
Jungtinėse Tautose (bibliotekos 
direktorius) V. Vladimirovo. Pas
tarasis yra gimęs Šiauliuose, bai
gęs mokslus Lietuvoje ir konkur
so keliu gavo JT bibliotekos di
rektoriaus vietą. Jis su žmona ir 
dukrele gyvena Niujorke, bend
rauja su lietuvių ir kitų tautų 
komunistais, dažnai yra pagarbi
namas komunistinės “Laisvės” ir 
jai panašių laikraščių. Matyt, ren
gėjų pakviestas atėjo į “šviesos- 
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pristatytas, o pirmininkaujantis 
V. Rastenis leido jam kalbėti. 
Kaikas protesto, ženklan išėjo iš 

ten buvę VLIKo 
valdybos nariai B. Bieliukas ir 
A. Vedeckas nereagavo. Vėliau 
jie teisinosi nežinoję, kad daly
vaus Vladimirovas.

jektas, nes jį turi patvirtinti b < ...
tarptautinė institucija, kuri Santaros” rengtą simpoziumą, 
tvarko orinio susisiekimo reika- Jis ne tik atėjo, bet dargi ren
ius ir reguliuoja bilietų kainas. 
Jis gali būti atmestas, jeigu pa
sipriešintų kitų kraštų orinio su
sisiekimo bendrovės.

Federaciniame parlamen
te triukšmą buvo sukėlusi CB 
C naujoji sekmadieninė pro
grama “Sunday”, perdaug dė
mesio skirianti seksualizmo 
klausimams. Kaikurie parlamen
to nariai ją tiesiog pavadino at
matų dėže. CBC vadovas A. 
Ouimet pasižadėjo parlamento 
komisijai programą pertvarkyti 
ar net visai sustabdyti.

Kvebeke pradėjo darbą nau
jasis parlamentas. Vadinamoje 
“sosto kalboje” buvo pareikšta, 
kad Kvebeko provincija planuo
ja įsivesti savarankiškas senat
vės pensijas. Tai yra naujas 
premjero D. Johnsono spaudi
mas Otavai gauti daugiau pini-

gėjų pirmininko Šimoliūno buvo

KANCLERIS KURT KIESINGER SUDĄRĖ KOALICINĘ 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ VY
RIAUSYBĘ V. Vokietijoje. Iš 19 ministerijų 9 teko socialdemokra
tams, o jų vadas W. Brandt, kuris tapo vicekancleriu, taipgi per
ėmė ir užs. reikalų ministeriją. Atrodo, kad abi didžiąsias partijas 
privertė padaryti greitą sprendimą ir naujųjų nacių iškilimas Ba
varijoje. Koalicijos kelias nebus rožėmis klotas — dalis socialde
mokratų parlamentarų pasisakė prieš koaliciją. Tai liudija balsa
vimo rezultatai parlamente: 340 balsų už koalicinę vyriausybę, 109
— prieš, 23 tušti balsavimo lapeliai. Koaliciją sudariusios partijos
turi 447 atstovus, o koalicinę vyriausybę ‘ rėmė tik 340 atstovų. 
Parlamente taipgi buvo susitarta neminėti kanclerio K. Kiesinger 
naciškos praeities ir socialde-e---------------------------------------7
mokrato Herbert Wehner, minis- panaudojo keliams taisyti ir til- 
terio vokiečių reikalams, ryšių su1 tams atstatyti.
Maskva. Karo metais jis buvo Izraelio įsiveržimas į Jordaną 
Sov. Sąjungoje ir priklausė kom- pakenkė karaliui Huss'einui, ku- 
partijai. Stipriausioji politinė as- ris yra nuosaikiausias iš visų ara- 
menybė dabartinėje Vokietijoje bų vadų. Į Sirijos teroristų veiks-
— F. J. Straussas, Bavarijos į mus buvo atsakyta staigiu smū- 
krikščionių demokratų vadas, ga-. giu Jordanui, nes Izraelio politi- 
vo finansų ministeriją. Kancleris! kams buvo aišku, kad kiti arabų 
K. Kiesinger pasižadėjo siekti kraštai neskubės ateiti i pagalbą 
geresnių ryšių su Prancūzija, R-[Jordanui. Jeigu Izraelis keršto

tikslu būtų smogęs Sirijai, gali
mas dalykas, būtų prasidėję karo 
veiksmai. Karo ši kartą buvo iš
vengta, bet dabar arabai maištau
ja prieš nuosaikųjį Husseirią, o jo 
nuvertimas neišeitų i naudą Izrae
liui. žydų politikai prisipažįsta, 
kad buvo padaryta didelė klaida.

Spaudos konferencijoje Saigo- 
ne laikraštininkams buvo prista
tytas į pietiečių pusę perėjęs vie
nas komunistų pulkininkas. Jo tei
gimu, komunistų daliniai laikosi 
tik Š. Vietnamo tiekimo dėka. Jei
gu tiekimas būtų nutrauktas, jų 
lauktų neišvengiamas pralaimėji
mas. Atsimetėlis i kompartiją bu
vo įstojęs prieš 20 metų, yra bai
gęs karo mokyklą Haifonge. Jis 
sakosi esąs nusivylęs komunisti
ne santvarka, ypač kariniais po- 
litrukais, kurie turi augštesnius 
laipsnius ir didesnę galią už ga
biausius karininkus.

Indonezijos prez. Sukarno yra 
atsidūręs labai keblioje būklėje. 
Mirti pasmerktas bu v. užs. reik, 
min. Subandrio jam įteikė ma
lonės prašymą. Jeigu Sukarno 
mirties bausmę pakeistų kalėjimu 
iki gyvos galvos, prieš jį gali pra
sidėti studentų demonstracijos. 
Senasis politikos vilkas atidėlio
ja sprendimą, tikėdamasis, kad 
Subandrio nebus sušaudytas, kol 
ant jo stalo guli neatsakytas ma
lonės prašymas.

Burmiečių diplomatas U Thant 
vienbalsiai buvo perrinktas Jungt. 
Tautų generaliniu sekretoriumi 
sekantiems 5 metams. Jo kaden
cija baigsis 1971 m. gruodžio 31 
d. Prieš porą mėnesių jis žadė
jo pasitraukti iš šio nelabai dė
kingo posto, bet, atrodo, pakei
tė nuomonę. U Thant pasitrauki
mas būtų buvusi didelė proble
ma, nes yra sunku surasti žmo
gų, priimtiną Sov. Sąjungai ir 
Amerikai.

Sovietinė “draugystės” delega
cija, vadovaujama žurnalisto V. 
Majevskio, parsivežė labai liūd
nus įspūdžius iš Pekingo. “Izves- 
tijos” nusiskundžia, kad mokyk
lose pirmo skyriaus mokinukai 
mokomi skaityti tokį “draugišką” 
sakinį: “Sovietų revizionistai yra 
labai blogi žmonės”. Pekingo uni
versitete sovietinės delegacijos 
nariai mėgino sugiedoti “Inter
nacionalą”, bet juos nutildė stu
dentų gauja užtraukusi kiniečių 
dainą “Rytai yra raudoni”. Cir
ko artistai, baksnodami viens ki
tą mediniais durtuvais, šaukė: 
“Mirtis moderniems revizionis- 
tams!” Netgi meno galerijoje so
vietų delegacija buvo sutikta an- 
tisovietiniais šūkiais ir atvira pa
šaipa Sov. Sąjungai.

(Nukelta į 9 psl.)

Izraelio įsiveržimas į Jordaną

Nuotr. Ged. Naujokaičio ri'uomenė ir milicija, šie kartūs 
žodžiai buvo skirti Vengrijos 
kompartijos suvažiavimui, kuria
me J. Kadaras pakartojo siūly
mą sušaukti visuotinę komunistų 
partijų konferenciją. Atrodo, kad 
ir šį kartą sovietams nepavyko 
peršnekėti Rumunijos, Italijos, 
Jugoslavijos, Azijos kraštų atsto
vų, nelinkusių ekskomunikuoti 
komunistinės Kinijos. Sovietinės 
kompartijos vadas L. Brežnevas 
Budapešte pasakytoje kalboje 
staiga sušvelnino toną, pabrėž
damas, kad visuotinė konferen
cija yra reikalinga ne Kinijai 
ekskomunikuoti, bet susidariu
sioms problemoms aptarti.

Sov. Sąjungos premjeras A. 
Kosyginas atvyko į Prancūziją aš- 
tuonių dienų vizitui. Jau savo 
pirmoje kalboje jis puolė V. Vo
kietiją, primindamas naujųjų na
cių atgimimą. Jis taipgi atkakliai 
gynė dabartines Oderio ir Neis- 
sės upėmis einančias Vokietijos 
sienas ir reikalavo neduoti V. 
Vokietijai atominių ginklų. Di
desnį nuosaikumą parodė prez. 
De Gaulle, kuris, matyt, jaučia 
V. Vokietijos naujosios vyriausy
bės posūkį į Prancūziją. Jo kalba 
buvo skirta kultūrinių ir ekono
minių ryšių plėtimui tarp Pran
cūzijos ir Šov. Sąjungos. Sekan
tį pavasarį kelionę į Paryžių pla
nuoja sovietinės kompartijos va
das L. Brežnevas su prezidentu 
N. Podgorny.

Jungtinės Tautos šešlioliktą 
kartą atmetė pasiūlymą įsileisti 
komunistinę Kiniją. Praėjusiais 
metais 47 valstybių atstovai buvo! 
pasisakę už Kinijos įsileidimą, 
47 — prieš, 20 susilaikė nuo bal
savimo. Atrodė, kad šiemet bal
sų santykis gali pakrypti Kinijos 

iiaus valdybos vicepirm. A. P.: naudai, bet įvyko nenumatytas

VLIKo valdybos pirmininkas pa
reiškė atsistatydinimą. Po jo pa
reiškimo šeši VLIKo tarybos na-- 
riai iš posėdžio pasitraukė (VLI
Ko taryboj yra 15 narių).

Ar šis VLIKo tarybos nuomo
nių išsiskyrimas dėl išvadų VLI
Ko eksponuotų žmonių neapdai
rios laikysenos'atve j ais^ nesutruk
dys numatytu laiku VLIKo sei
mui Įvykti — dar neaišku, nes

Sprogimas VLIKe
Minėtas “Šviesos-Santaros” sim

poziumas, pasiekęs platesnę vie- galutinis VLIKo nariu-organizaci- 
šumą, sukėlė pasipiktinimo ban- jų nusistatymas paaiškės tik VLI- 
gą, kuri įsirito ir VLIKo tary- i Ko grupių vadovybėms padėtį ap- 
bos posėdin lapkričio 30 d. VLI- tarus.
Ko pirm. V. Sidzikauskas, jaus
damas visuomenės priekaištą dėl Lietuvos Laisvės Komitetas
oficialių asmenų bendravimo su priėjo išvadą, kad Lietuvos de- 
Lietuvos pavergėjo pareigūnais, jlegaajos Pavergtųjų Europos • v, ... . . -y_______• i'T’onfi-i Ooimb norin lailrvcpno fa.iškėlė klausimą minėtame posė
dyje. Apie jį iš VLIKo vadovy
bės gautas šis pranešimas, rašy
tas š.m. gruodžio 1 d.

“Lapkričio 30 VLIKo tarybos 
posėdyje VLIKo valdybos pir
mininkas V. Sidzikauskas pain
formavo apie kaikurių VLIKo 
žmonių dalyvavimą Niujorko 
“Šviesos-Santaros” lapkričio 19 
d. susirinkime, kuriame vyko dia
logas su Sovietų Sąjungos ekspo
nentu. Tarybos nariams pasikei
tus nuomonėmis, buvo pasiūlyta 
tų .VLIKo žmonių nereagavimą

Tautų Seime nario laikysena ta
me “šviesos-Santaros” susirinki
me yra nesuderinama su dele
gacijos nario padėtimi.”

Iš kitų šaltinių sužinota, ku
rios grupės iš posėdžio išėjo 
reikšdamos protestą, būtent: 
Ūkininkų Partija — V. Sidzi
kauskas, valstiečiai liaudininkai 
— J. Audėnas, krikščionys darbi
ninkai — V. Vaitiekūnas, Vieny
bės Sąjūdis — J. Pažemėnas, L. 
Bičiulių Frontas — R. Kezys, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis — L. 
Virbickas. Pasiliko dar 9 gru-

vietoje pripažinti nesuderinamą I P®?-. b?vo nuomonės, kad
su ju padėtimi VLIKe. VLIKo I dviejų VLIKo narių dalyvavimas
tarybos daugumai pasisakius, kad 
toks s iūlymas nesvarstytinas,

PASAULIO ANTIKOMUNISTINE LYGA
Pavergtųjų Europos Tautų sei

mo lietuvių delegacijos pirm. V. 
Sidzikauskas, dar prieš pasitrau
kimą iš VLIKo pirmininko pa
reigų, lankėsi Tolimuose Rytuo
se — P. Korėjoj ir Japonijoj. 
Seulo mieste įvyko Azijos Tautų 
Prieškomunistinės Lygos konfe
rencija, kurioje V. 
atstovavo Europos 
tautoms.

Be Azijos tautų, 
rencijoj buvo taip pat atstovau
jama Europa, Amerika — šiau
rės ir Pietų, — Afrika, Austra
lija ir N. Zelandija. Turėdama 
galvoje visuotinį kovos su komu
nistiniu imperializmu pobūdį, 
Seulo konferencija nutarė iki tol 
veikusią Azijos Tautų Prieško- 
munistinę Lygą perorganizuoti į 
Pasaulinę Antikomunistinę Lygą.. 
Atitinkamai pakeitė Lygos sta
tutą ir išrinko naujus jos orga
nus. Pirmoji perorganizuotos Ly
gos konferencija bus ateinančiais 
metais Taipei, laisvosios Kinijos 
sostinėj, Taiwane (Formozoj).

Seulo konferencijos dalyviai

Sidzikauskas 
pavergtoms

Seulo konfe-

pažinti su jos kultūrine ir ūki
ne pažanga. Pusano mieste jie tu
rėjo progos kalbėti 150,000 mi
niai ir buvo itin entuziastingai 
sutikti. Konferencijos dalyviams 
taip pat buvo sudarytos sąlygos 
apsilankyti Panmujame (prie 38- 
tos paralelės), kur buvo sudaryta 
paliaubų sutartis, ir lankytis de
militarizuotoj zonoj bei prie de
markacinės linijos, skiriančios P. 
Korėją nuo komunistų valdomo
sios Korėjos dalies.

V. Sidzikauskas buvo priim-

vyriausybės narių, parlamento 
pirmininko ir Seulo miesto gal
vos. Jis taip pat lankėsi Taikos 
Centre, akivaizdžiai primenan
čiame prieš kiek laiko vykusį Ko
rėjos karą, didžiai panašų į da
bartinį karą Vietname.

Konferencijai pasibaigus, V. 
Sidzikauskas lankėsi Japonijos

minėtame simpoziume nėra to
kios reikšmės, jog reikėtų jį lai
kyti principo dalyku.

Pasiteisinimas
“Šviesos-Santaros” žmonės 

jaučiasi nejaukiai. Niujorko sky-

Gureckas paskelbė laišką, kuria-j dalykas: 57 valstybės atmetė Ki
me teisina savo žygį tvirtinimu, I nijos įsileidimą, 47 rėmė Kinijos 
esą Vladimirovas nėra sovietų, o kandidatūrą, 17 nepasinaudojo 
Jungt. Tautų pareigūnas. Jam balsavimo teise. Taigi, opozicija
atsakoma, kad tai neįtikinama 
priedanga. Į simpoziumą jis bu
vęs kviestas ne kaip JT bibliote
kininkas, bet kaip okupuotos Lie
tuvos žmogus, kuris dėlto ir kal
bėjęs. Simpoziumas esą nieko 
bendro neturėjo su bibliotekos 
temomis. Minimas ir kitas pasi
teisinimas, esą Vladimirovas atė
jęs į minėtą simpoziumą norėda
mas susitikti vieną rašytoją dėl 
jo knygos išleidimo Lietuvoje. 
Jei tai tiesa, tai tik patvirtina 
prielaidą, kad Vladimirovo atsi
lankymas simpoziume neturėjo 
nieko bendro su Jungt Tauto
mis.

šiuo metu vyksta politinių gru
pių viršūnių pasitarimai, o VLI
Ko valdyba tebeina pareigas. Ti- 

kad netrukus minėtasis

Kinijai per metus paaugo 10 bal
sų. Būdinga, kad beveik visos 
naujosios Afrikos valstybės ne
nori Kinijos matyti šioje tarptau
tinėje organizacijoje. Naują li
niją užėmė Kanada, kuri visada 
balsuodavo prieš Kiniją, o šį kar
tą susilaikė nuo balsavimo. Dar 
didesne balsų dauguma — 62 
prieš 34 buvo atmestas Italijos 
pasiūlymas sudaryti specialią ko
misiją, kuri tirtų įsileidimo klau
simą ir atsiklaustų Kinijos nuo
monės.

Vietnamo kare abi kovojančios________________ _ ___ _
pusės sutiko sustabdyti karotojus siųsti prenumeratos mo- 
veiksmus 48-nioms valandoms per '---“ —
Kalėdas ir N. Metų išvakarėse. 
Pernai Kalėdų laikotarpyje ame
rikiečiai net 37-nioms dienoms

“Tėviškės Žiburių” 
skaitytojams

Jau praėjusiame numeryje pa
skelbėm, kad “TŽ” metinė pre
numerata nuo 1967 m. sausio 1 
d. pakelta vienu doleriu. Nebe
kartodami to pakėlimo motyvų, 
maloniai kviečiame visus skaity-

kęsti $6.00 už 1967 metus.
Naujiems prenumeratoriams 

vajaus laikotarpyje (iki 1967 m. 
vasario 1 d.) — metinė prėnu- 
me*-»*j» M.O0.sostinėj Tokijo, kur padarė pra- kimasi, kad netrukus minėtasis buvo nutraukę S. Vietnamo bom-

nešimą apie Lietuvą ir kitas Bal- nuomonių išsiskyrimas bus išly- bardavimus. š. Vienamas per tą
tijos valstybes. Pranešimo iš- gintas. Kaip ten bebūtu, bet vi- laikotarpį infiltravo į P. Vietna-___ ____ _____ ____ _____
traukos buvo perduotos per tris suomenė laukia iš VLIKo, kaip mą tik 500 karių, kai tuo tarpu sĮnnčiamf Malo-
radijo stotis, o ištisas jo tekstas vyriausios Lietuvos laisvinimo va- infiltracijos vidurkis per mėnesį nlai kviečiame “T2W MČhdliis tuo

tijos valstybes. Pranešimo iš- gintas. Kaip ten bebūtu, bet vi-

tautiniai Reikalai”) žurnale. lir tvirto pavy

laikotarpį infiltravo į P. Vietna mokamai tiems, kurių adresai at-
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© RELIffllAME GYVENIME
* Pašaukimų į kunigus rei- tas, kurie reikalauja logiško 

kalas liūdnas — pareiškė kun. sprendimo.
Vincentas McCorry, SJ, meti- . -- - - - - -
nėję konferencijoje Niujorke. Paryžiuje. Tai buvo aštuntasis 
Amerikos kultūra esanti per- tarptautinis pasaulinio motinų 
sunkta abejojančiu tikėjimu, sąjūdžio kongresas. Pagrindinė 
šeimos palaidumu, besaikiu kar- tema buvo: “Motinos pareiga pa- 
jeros siekimu, nesuskaitomais ruošti jaunimą vedybiniam gy- 
gyvenimo malonumais. Tokioje venimui”.
aplinkoje pašaukimų negali bū- * Indijos premjerė Indira 
ti. Bet neviskas prarasta. Pa- Gandhi kreipėsi į Katalikų 
šaukimai turi augti kokybe.

★ Su komunizmu negali būti 
kompromiso — pareiškė kardi
nolas J. Heenan. Bendrija ne
gali apsilenkti su tiesa, kad lai
mėtų komunistus. Gyvename 
dialogo dienas, kai jieškoma 
suartėjimo tarp Bendrijos ir 
pasaulio, tarp Katalikų ir pro
testantų, tarp tikinčiųjų ir ne
tikinčiųjų. Su komunistais no
rima kalbėti, kad paaiškėtų ko
dėl jie nekenčia Dievo, kodėl 
jie puola religiją.

* Moterų pareiga — gelbėti 
miesto žmogų —- pareiškė New 
Orleans arkivyskupas P. Han
nan. Miestai esą pastatyti žmo
nių patogumui, bet dabar jie 
pilni pavojų žmogui. Moterys 
daug gali pasitarnauti krikščio
niškame gyvenime, nes jos tu
ri įgimtą žmogaus kilnumo pa
jautimą.

★ Apie gimimų kontrolę po
piežius Paulius VI kalbėjo au
diencijoj gydytojams ir profe
soriams, kurių buvo virš 300:

Motina yra' paslaptingas gy
venimo šaltinis, kuriame gyvy- 
oė Dievo visagalybe gauna ne
mirtingą sielą. Gimdymų klau
simas yra be galo opus. Bažny
čios mintis ir norma nėra pa
sikeitusios. Yra įsteigta tarptau
tinė komisija, kuri tą klausi
mą studijuoja; jau yra atlikusi 
didelį darbą, bet dar negalima 
daryti sprendžiamųjų išvadų. Į 
šį klausimą įeina doktrinis, pas
toracinis ir socialinis momen-

* Motinų suvažiavimas įvyko

Bendriją, prašydama pagalbos

Nužudymo mįslė dar neatsakyta 2 PSL. • Tėviškės žiburiai • 1966. XII. 8 — Nr. 49 (880)

VINCAS RODYČIUSLapkričio 22 d. suėjo 3 metai 
nuo prez. J. Kennedho nužudy
mo Dalias, Teksas, mieste, tu
rinčiame 1 mil. gyventojų. Per 
tą laiką daug straipsnių nr dide
lių tomų prirašyta apie žudiką 
ir nužudymo aplinkybes, tačiau 
šiandien, labiau negu betkada, 
pasaulis abejoja, kad tai buvo 
tik vieno Oswaldo darbas. Su
abejota net Warren komisijos at
liktu darbu.

Gubernatoriaus pareiškimas
Kartu su prez. Kennedy tame 

pačiame automobilyje važiavo ir
• Teksas gubernatorius J. Connal

ly su žmona. Gubernatorius bu
vo sužeistas ir, Warren, komisi
jos pareiškimu, ta pati kulka, 
perėjusi per prez. Kennedy kak
lą, sužeidė gub. Conally.

“Life” žurnalas, lapkričio 25 
d. nr. išspausdino Connally pa
reiškimus ir nuotraukas tuo me
tu filmavusio visą paradą ir nu
žudymą A. Zapruder. Gub. Con
nally, išstudijavęs tą filmą atski
rom detalėm ir remdamasis savo . 
prisiminimais viešai pareiškė, kad į Vašingtoną perkalbėti prez. 
jokiu būdu negalėjo ta pati kulka 
sužeisti ir j|. Gubernatorius tą 
patį tvirtino ir Warren komisijai,

buvo sužeistas jos vyras. Gub. 
Connally pareiškė: “Niekas ma
nęs neįtikins kitaip ir aš niekad 
nepakeisiu savo nuomonės.”

“Ar čia gyvena žmonės?”
Jau prieš prez. Kennedy nu

žudymą Teksas valstijoj, ypač 
Dalias mieste, vyravo savotiška

perspėjimų, tačiau jis nenustoja 
rašyti. Pagal jį, liudininku, ga
linčių ką nors pasakyti skaičius 
mažėja. Jie “žūva”. Yra dar li- 
kęš Ruby, kuris irgi būsiąs nu
žudytas.

Jeigu sąmokslas?

VLIKO PIRMININKO PAREIŠKIMAS
Ryšium su 1966 m. lapkričio*me kompetentingų organų išva- 

19 “Šviesos-Santaros” Niujorko doms tų savo pareigūnų atžvil- 
skyriaus organizuotoje paskaito- giu, jaučiu pareigą visuomenei 
je ir simpoziume dalyvavusių priminti, kad visiems laisvie- 
dviejų VLIKo valdybos narių ir siems lietuviams gaMoja 1966 m. 
Lietuvos delegacijos Pavergtųjų sausio 22 Klevelando konferen-

Dallas nuo 1937 m vra valdo EuroPos Tautų Seime nario ati- cijos priimtas nusistatymas dėl 
mas Piliečių Tarybos kuria su- tinka.m,u. nereagavimu dėl tame laisvųjų lietuvių bendravimo su 

SSftTaSmKte S’eotoi^o bjndroyių prezidentą? Jie 
White rašė: “... įsigalėjo trečio-1 viešpačiai. Ir spauda, ^ir mies- 
ji partija, kurios būdingos žymės1 n 
buvo neapykanta, baimė ir įtari
mas.” 3 savaites prieš prez. Ken
nedy nužudymą Dalias mieste 
lankėsi Jungt. Tautų atstovas 
Adlai Stevensonas. Jis buvo su
tiktas piktos minios, užgautas ir 
apspjaudytas, šluostydamasis ap
spjaudytą veidą jis paklausė: “Ar 
čia gyvena žmonės, ar gyvuliai?” 
Gatvėse matėsi plakatai su Ken
nedy paveikslu iš priekio ir iš 
šono su užrašu “Pajieškomas už 
išdavimą — wanted for treason.” 

Gub. Connally, jausdamas to
kią atmosferą, skrido specialiai

krašto gerovei. Bendrijos vardu tačiau jo tvirtinimas buvo atmes- 
, tas. Gub. Connally aiškiai prisi-

Kennedy, kad savo kelionę ati
dėtų.

Paslaptingos mirtys
Per paskutinius 3 metus žuvoatsakė kardinolas V. Gracias, __  ___ _______ _______ r___

pažadėdamas visokeriopai bend- mena girdėjęs šūvį. Tuo momen- į ar “mirė” eilė asmenų, kurie bu- 
radarbiauti, primindamas, kad tu jis, sėdėdamas automobilio vo kiek arčiau susiję su nužudy- 
Katalikų Bendrijos uždavinys ‘ ...................... --
yra “tarnauti ir vesti sielas iš
ganymo keliu”.

* Paminklas velioniui prezi
dentui Jonui Kenedžiui stato
mas Italijoj. Skulptūra — ame
rikietės iš Čikagos Janice Lef- 
ton. Statula bus 20 metrų augš- 
čio.

* “Malembo Oyera”, — tai 
Biblijos vardas Rytų Afrikai. 
Šią bibliją į chinyanją kalbą iš
vertė kun. Willy, Kasina semi
narijos profesorius, šis darbas 
pareikalavo 30 metų.

* Tarptautinis katalikų gydy
tojų kongresas įvyko Maniloje. 
Tokie suvažiavimai šaukiami
kas dveji metai vis skirtingose!pati kulka sužeidė abudu.
šalyse, šių metų tema — žmo-į Gub. Connally savo pareiški- 
nijos prieauglis medicininiu mu “Life” žurnalui ir nuotrau- 
moraliniu ir ekonominiu požiū- ■ komis aiškiai parodo, kad kai jau 
riu. Buvo dvi sesijos: pirmoje J matėsi prez. Kennedy iškreip- 
svarstyta biologiniai klausimai:! tas veidas, pirmai kulkai jį pa- 
vaisingumas, sterili žariją ir pa- lietus, gubernatorius dar yra tik 
našios problemos. Antroje sesi-Į pasisukęs ir nesimato, kad jis 
joje — socialinės ir ekonominės būtų buvęs kartu sužeistas. Con- 
gausėjančios .žmonijos proble-!nally žmona tvirtina tą patį, kad 
mos. ” ’

* Gausėja pašaukimai į bene
diktinų ordiną. 1920 m. benedik
tinų buvo 7000, gyvenančių 159 
vienuolynuose, šiandien jų yra1 
12.300, o vienuolynų 237. Dau-1 
giausia jų yra Amerikoje ir Af
rikoje. ' B. M.

priekyje, sukosi atgal į prez. mo aplinkybėmis ar asmenimis, 
Kennedy ir pajuto, kad pats bu- įveltais į tą bylą. 5 vyrai, kurie 
vo sužeistas. Išaiškinta, kad tarp buvo kartu su Ruby, kai Oswal- 
Kennedy ir Connally sužeidimo1 das buvo kalėjime, jau visi “žu- 
praėjo tik 1,3 sekundės, tuo tar-! yo”. Oswaldo šeimininkėj kuri 
pu ekspertai nustatė, kad paleis- 
ti dviem šūviam geriausiam spe
cialistui užtrunka 2,3 sekundės. 
Tas prisideda prie Connally tvir
tinimo, kad paleisti antram šū
viui turėjo būti kitas asmuo -ę- 
ne tas pats, šiuo atveju ne Os- 
waldas. Net FBI tvirtino, kad 
Kennedy ir Connally buvo pa
liesti ne tos' pačios kulkos, 3 as
menys iš Warren komisijos reiš
kė abejonę, tačiau galų gale ofi
cialiai buvo pripažinta, kad ta

į to taryba yra jų kontrolėje bei 
kišenėje. Didelį vaidmenį vaidi
na bilijonierius H. Hunt, 77 me
tų dešinysis fanatikas. Jis yra 
laikomas turtingiausiu asmeniu 
pasaulyje. Pagal Hunt grojamą 
smuiką šoka visas Dalias miestas. 
Jo milijonai turi didelę įtaką vi- 

■soje Teksas valstijoje. Jis turi 
savo radijo programą net 409 
stotyse. Hunt įžiūri komunistą 
kiekviename asmenyje, kuris su 
juo nesutinka. Niekas jo nėra ap
kaltinęs sąmokslo organizavimu, 
tačiau prez. Kennedy nebuvo jo 
draugas. Iš visų, parašytų iki šiol 
tuo reikalu knygų ir straipsnių 
peršasi viena išvada: nebuvo tik 
vieno Oswaldo darbas. Buvo or
ganizuotas sąmokslas, į kurį įvel
ta ir daugiau asmenų.

Kas? Kodėl? Kaip?
Lieka neatsakyta daugybė klau

simų. Kodėl Warren komisija at
liko savo darbą taip paviršutiniš
kai? Kodėl prez. Johnson ragino 
komisiją kuo greičiau darbą baig
ti? Kodėl nevisi liudininkai bu
vo apklausinėti ir kitų pareiški
mai net neskelbti? Robert Ken
nedy ir prezidento našlė tyli. Ko
dėl? Ar jie žino ką nors dau
giau? Kodėl Dalias policija sako
si sunaikinusi visus Oswaldo pa
reiškimus, duotus tuo metu, kai 
jis dar buvo gyvas? Klausimų be
galės. Oficialūs šaltiniai net ne
sistengia jieškoti į juos atsaky
mų. Kai nužudomas koks papras
tas pilietis, tai byla neužbaigia
ma per eilę metų. Čia gi jau pa
dėtas taškas. Dalias policija jau 
keliom valandom praslinkus po 
nužudymo, Oswaldui esant kalė
jime, viešai pareiškė: “Case is 
closed.” Kodėl?

Ar paaiškės kas nors daugiau? 
Galbūt. Reikia tikėtis, kad po ku
rio laiko ta oficialioji tyla bus

eksponuoto asmens dalyvavimo juo labiau su tais, kurie yra eks- 
kaikas priekaištų akmenukus tai-iponuoti Kremliaus tarnyboje, 
ko ir į VLIKo langus. Vaclovas Sidzikauskas.

Nenorėdamas už akių užbėgti VLIKo ir Lietuvos delegacijos 
VLIKo ir Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų Seime
Pavergtųjų Europos Tautų Sei-

SOVIETU SJįJUNGON BE VIZOS
Šiauriausiame Europos taške, 

netoli Norvegijos 10.000 gyven
tojų turinčio kasyklų miesto Kir
kenes, Sov. Sąjunga praėjusiais 
metais buvo plačiai atvėrusi sie
ną norvegams ir suomiams į Bo- 
risoglebsko kaimą. Siena tarp 
Norvegijos ir Sov. Sąjungos šio
je vietoje eina Pasvik upės pa
krantėmis, tik minėtasis kaimas 
poros mylių iškyšuliu yra įsiter
pęs Norvegijos pusėn.

Tik su pasais
Pasienio sargybiniai norvegus 

ir suomius į Borisoglebską įsi
leisdavo be jokių vizų, pasiten
kindami paprastais pasais, įro
dančiais svečių pilietybę. Daug

Karinės paslaptys
Saugumo organai atkreipė dė

mesį į kitą faktą — sienos atida
rymas turėjo būti abipusis, bet 
juo daudojosi tik norvegai. Iš 
Borisoglebsko nė vienas sovieti
nis pilietis neatvykdavo į Kirke- - 
nes, o ir pačiame Borisoglebske 
galėjai matyti tik jo nuolatinius 
gyventojus. Kiekvienam yra aiš
ku, kiek daug žalos gali padaryti 
krašto saugumui įsigėręs pilietis, 
kai alkoholis atriša jo liežuvį gra
žių Inturisto padavėjų akivaizdo
je. šiaurinės Norvegijos fior
duose yra Atlanto Sąjungos karo 
laivyno vienetai, paruošti kovai 
prieš sovietinius povandeninius 
laivus Murmansko bazėje. Gar-kas tada suko galvas, spėliodami “ • -u- - j . ". Y., ’_ 5 Vnr Mire T? no susis amerikiečių žvalgybinis lek-

būtų buvęs kartu sužeistas. Con-

ji išgirdo antrą šūvi, kurio metu

tvirtino, kad Oswaldui grįžus po 
nužudymo į savo kambarį, prie 
namo sustojo policijos automobi
lis, labai švelniai sutrimitavo ir 
nuvažiavo, — irgi mirė širdies 
ataka. Taksi šoferis, kuris vežė 
Oswaldą į jo kambarį po nužu
dymo irgi žuvo automobilio ne
laimėje. Kalbama, kad net re
porterė Dorothy Kilgallen, kuri 
pareiškė po pasikalbėjimo su Ru- 
?y “atidengsianti daug paslapčių” 
)uvo taip pat paslaptinga auka.

Tokių paslaptingų minčių pri- 
skaitoma net 18. žurnalistas 
Penn Jones, gyvenąs Teksas, 
daug yra rašęs apie nužudymo 
aplinkybes ir dar teberašo. Jo 
nuomone, neaišku, kaip kalinys, 
prirakintas prie policininko ir 
apsuptas 70 kitų policininkų, ga-.— — —-------
Įėjo būti nušautas vedant iš ka-j pralaužta. Galbūt JAV politikai 
Įėjimo celės. Penn Jones gauna ‘ ta tyla šiuo metu yra naudin- 
grasinanČių laiškų ir telefoninių gesnė.

Jeigu nori mėsos —
RIMAS GINTAUTAS

— iš kur toks neįtikėtinas ir ne
lauktas sovietų nuoširdumas? tuvas U-2, kurį sovietams pavyko 

numušti prieš keletą metų, skri-Siandipn ian vra naaiškėinci UU1I1USU metų, SA11’sntrnii nvaLiin c jSt! do į Bodo aerodromą siaurinė-

VISUOMENES REIKALAI IR KOLEGIJA
šv. Kazimiero Kolegija Romo

je greit turės naują namą sve
čiams. Jis statomas prie pat jau 
esamo svečių namo “Villa Litua- 
nia”. Namas'yra 5 augštų, turės 
40 kambarių. Dabar šio naujojo 
namo sienos jau išmūrytos ir 
vykdomi vidaus įrengimai. Kole
gija turės gražios vietos turis
tams ir galės jų priglausti daug 
daugiau, negu dabar “Villa Li- 
tuania” name. . -

Bet vis tik gaila, kad Kolegi
jos vadovybė, ruošdamasi staty
bai, nenumatė ir nesuplanavo šia- įstengs išlaikyti tokią vienirite- 
me naujame pastate rezervuoti lę brangią instituciją, kaip Ko- 
vietos lietuviškoms mokslo insti- legija. Tik tada Kolegija bus ka- 
tucijoms: Liet. Kat. Mokslo Aka- talikiškosios visuomenės širdies 
demijai, Lietuvių Istorijos ir Re- reikalas, visad gyvas jai ir bran- 
iiginės Kultūros . Institutui, Do-gus, kai ji pati savo rankomis neš 
kumentacinės Medžiagos apie jos egzistencijos naštą. T. 
Lietuvą Centrui ir Archyvui, Va- ---------- -------------------------------
tikano radijo lietuviškajai sekci
jai. Šios institucijos dirba labai; Miuncheno studentai įsteigė 
svarbų darbą, besigrumdamos su “Baltosios Rožės Draugiją” ko- 
sunkiomis egzistencijos sąlygo-'vai prieš NPD — naujuosius na- 
mis. Kolegijai pirmoj eilėj būtų! cius, pravedusius atstovų į Hes- 
tikę atkreipti dėmesį į šias insti- '"'— 
tucijas, kurios reiškiasi mokslo 
ir kultūros srityse, taip artimo
se savo esme Kolegijos paskir
čiai ir sričiai. Tiesa, naujasis 
viešbutinis namas gal bus pačiai 
Kolegijai tam tikras materiali
nės egzistencijos ateičiai užsitik-

antroji medalio pusė. Svečiams 
buvo leidžiama vykti tik į Bori
soglebsko kaimą, kuris tuo var
du yra pavadintas šv. Boriso ir 
šv. Glebo atminimui. Išskyrus 
norvegų rangovų sovietams pa
statytą hidroelektrinę ir orto
doksų koplyčią minėtiems šven
tiesiems, Borisogleske nėra jokių 
turistinių įdomybių, bet jame 
veikia Inturisto tvarkomas resto
ranas, kurį svečiai netruko pava
dinti Boriso baru. Pasirodo, so
vietinio “nuoširdumo” būta gry
nai kapitalistinio pobūdžio — 
jiems parūpo pinigas iš užsienio.

Alkoholis traukė
Alkoholio vartojimą tvarkan- , -. .

tieji Norvegijos įstatymai yra; nepraleidžia susidariusios pro- 
griežtesni už Ontario — Kirke- Sos Poetinis žurnalas “Par
neš miestas neturi nė vieno res- mand Bonsoglebą pavadino 
torano, kuriame būtų galima spygliuotomis vielomis aptvertu 
gauti alkoholinių gėrimų, o arti- alkoholikų getu totalitariniame 
miausia degtinės parduotuvė ran- krašte. ..... ,
dama tik už 200 myliu esančia-', $ia proga prisimmtmas tragis- 
me Hammerfeste. Kasyklų dar- kas amerikiečio studento . New- 

V. Balkus. — Bet kai aštuntą valan- bininkams, mėgstantiems stiklių- c?mbe Moss likimas, kai jis, is- 
da nuvažiuoju į mikrorajono' mėsos! ku praskalauti burną, tai būtų girdęs apie norvegams teikiamas 
parduotuvę, būnu eilėje jau trisde-perilgai trunkanti kelionė. Ne- lengvatas, ties Bonsoglebu per-

uinudo...” |nuostabu, kad jie kas vakarą eJ°. į.Sąjungos pusę. Ame-
. Man pasisekė: aš atėjau į šią par- pradėjo keliauti į Boriso barą, rikietis buvo suimtas, nuteistas 

HP- r w ir cnuinfii fnidimn nnci

je Norvegijoje. Be abejonės, esa
ma ir kitų karinių paslapčių, rū
pinčių sovietinei žvalgybai, o jas 
nesunku išgauti iš girto žmo
gaus neatsargių lūpų.

Norvegai pasipriešino
Po 96 dienų tokio vienpusiš

ko “kultūrinio” bendradarbiavi
mo Norvegijos .vyriausybė įsa
kė uždaryti sieną. Anuometinis 
Norvegijos saugumo viršininkas 
Asbjorn Bryhn pareiškė: “Mums 
niekada nepatiko tas Borisoglebo 
cirkas. Yra įvykę tokių dalykų, 
kurie patvirtino įtarimą? Nevieną 
norvegą sovietai bandė užverbuo
ji špionažui, nes jie juk niekada

stok i eile
Kur žengsi, ten netvarką so-' 

vietinėje Lietuvoje užtiksi, žmo- dįen didėja, 
nės verčiami kęsti. Kenčia sov-! _ Mėsos galime gaminti dar 
chozai ir kolchozai, kai užaugin-: gjaU) _ tęsja j. Ramančiuckas. ■ 
tų gyvulių negali parduoti. Ke- Pašarų ir patalpų turime. Tačiau bė-j 
lis kartus tuos pačius gyvulius dos su išaugintu gyvulių realizavimu'. 
vežioja į supirkimo vietoves iki sumaišo visus mūsų planus, pridaro buvau eileje devynioliktas.

Blogas patarnavimas
Jau seniai skundžiamasi 

kusiu prekybininkų patarnavimu, 
bet šie skundai prekybininkų ne- 

talikiškosios lietuvių visuome-Jkiti pareigūnai kalbėjo, ramino, narnos mėsos kombinatais, pir-
--------- ta-au netvarka tebevyrauja ne miausia tarnauja rusams ir vyk- tvu™. 

tik gyvulius superkant, bet ir gy- do ju numatytus planus. Jos dir- esamos nepatogios ir ankstos. Tokio- 
ventojus mėsa aprūpinant. Nori.ba pilnu apkrovimu plane skir-,se Parduotuve$e s“nk“ 
gauti miestuose geresnės mėsos!toms duoklėms įvykdyti. Mažės-;neimalonu,,ir. ,p.r.kt į ®
— bėk, eilėje stovėk. Daugelyje1 niuose buvusių apskričių — da-gahma dėstyti taip, kad žmones « - 
vietovių nėra nei kur stovėti, nes -bartinių rajonų miestuose sker-įĮetl* geXd?Si’nP^Siai Tain 
m ė s a neparduodama. Verskis, dyklos. uždarytos.. Prekybinis pa- “ ‘~

dau- šimt pirmas... nuostabu, kad jie kas vakarą ėjo i Sov. Sąjungos pusę. Ame-

duotuvę dešimt minučių po astuonių kur jų laukdavo paslaugios, ma-
rinimo pagrindas. Bet tada, kai . . ____ ... _
Kolegija pati užsitikrins (laiki- Juos parduoda. Gyvulius nuve- ne papildomų rūpesčių, bet ir rim- 
nę ir nesaugią dėl galimų viso-1 žus, reikia eilėje stovėti, gaišti ir nuostolių.”
kių kad ir politinių pasikeitimų j dažnai iškankintus gyvulius par- 
Italijoj) sau materialinę egzis- j sivežti.
tenciją, ar jLneatitols nuo ka-j šiuo reikalu “ministerial” ir 

nės, kuri nebesiinteresuos ja, 
manydama: Kolegija gali pati iš
silaikyti, ji turi viešbučius, ne
bėra reikalo mums aukoti. Atro
do, kad būtų tiksliau kolegijos 
materialinę egzistenciją remti 
katalikiškąja visuomene. Ji

Kodėl eilės prie krautuvių?
Svarbiausios skerdyklos, vadi-

neti-

išjudino. Pastarieji taip kalba: 
“Mėsos parduotuvių dar maža, o ir

Miuncheno studentai įsteigė

seno ir Bavarijos provincinius 
parlamentus. “Baltosios Rožės” 
vadas R. Huf spaudos atstovams 
pareiškė: “Naciai susilaukė ne
mažos jaunimo paramos ir savo 
partiją atvirai vadina jaunųjų 
vokiečių partija. Mes esame pa
siryžę atimti iš jų šią teisę.”

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
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kaip išmanai, bet mėsos, lyg ka
ro metais, savame miestelyje ne
nusipirksi. Nevienas skaitytojas 
akis išplės, patyręs šią tiesą.

Skundai iš visur
Štai ką rašo komunistinė spau

da. Korespondentas A. Marcin
kevičius straipsnyje “Kaip aš pir
kau avieną” ryškiai aptaria so
vietinės santvarkos tikrovę (Tie
sa, X. 5, Nr. 260):

“Kiek kartų, nakvodamas Kapsuke, 
matydavau išsiruošiant šeimininkes 
anksti rytą į miestą. “Bėgu į parduo
tuvę mėsos pirkti.. ”, — sakydavo. 
“Bet juk parduotuvės atsidaro nuo 
aštuonių, o dabar tik septynios...” 
“Geresnės mėsos, vaikeli, ne taip 
lengva gauti, eilės būna...1 
girsdavau atsakymą. Norint nusipirk
ti mėsos, reikia eilėje stovėti! Ir kur, 
Kapsuke!

Išsiaiškinti, kodėl taip yra ir kas 
dėl to kaltas, mane paskatino pokal
bis su S. Nėries vardo kolūkio pir
mininku Jonu Ramančiucku.

— Parašykite straipsnį apie mūsų 
vargus, — paskambino jis. — Išaugi
name daugybę gyvulių, o kai reikia 
parduoti — baisi bėda. Vežiojame gy
vulius po įvairiausius kombinatus, 
maldaujame, kad tik mūsų produk
ciją priimtų...

— Kapsukiečiai ne pirmieji ir ne 
paskutiniai, — pasakė mums žemės 
ūkio ministerijoje ir parodė krūvą pa
našių pažymų. Iš visų respublikos 
kampų pranešama, kad tvartai pilni 
gyvulių; šakių rajone dar dabar ma
tėme galvijus, laikomus lauke: pa
talpų jau trūksta. Nors respublika dar 
prieš Spalio šventeą įvykdė ir virši
jo mėsos pardavimo valstybei planą 
ir davė šaliai ketvirtadaliu daugiau

iš-

nai, tačiau, kaip informavo mus mi
nisterijoje, realizuoti paruoštų gyvu
lių srautas ūkiuose ne mažėja, o kas-

tarnavimas, nors Lietuvos koope
ratininkai pereinamąją vėliavą 
laimėjo, ne tik girgžda bet tiesiog 
blogas, štai kodėl sako A. Mar
cinkevičius, kad laimingas tas, 
kuris devynioliktuoju Į eilę pa
tekęs galėjo mėsos nusipirkti:.

“Visa tai — ateityje, — pertraukė 
mane J. Ramančiuckas. — O aš tau 
įrodysiu, kad ir dabartinėmis sąly
gomis galima iš ūkių supirkti žymiai 
daugiau gyvulių.

— Įrodyk! — sutikau.
Sėdome į mašiną ir išvažiavome.
— Štai Liudvinavas. Pamėgink nu-

yra Kapsuke ir Alytuje, ir Jurbar
ke. Patalpų stoka labai apsunkina 
prekiauti mėsa kaimo vietovėse ...

Tuščiomis pasirodė mano pastan
gos gauti pirkti avienos Kapsuke. 
Prienuose, Alytuje taip pat teko nu
sivilti. Apvažiavęs penkis rajonus, jos 
pagaliau radau šakiuose.

Į Kapsuke mėsos parduotuvėje Nr. 
8 dažnai galima gauti tik brangiau
sią jautieną ir kiaulieną. Pasirinki
mu nepaikina pirkėjų ir Kėdainių 
prekybininkai. N. Akmenės parduo
tuvėje Nr. 5 patikrinimo metu ne
rasta mėsos, išskyrus pusę kilogramo 
lašinių. Ukmergiečiai nusiskundžia,

loniai besišypsančios Inturisto pa
davėjos,. o-lentynos lūždavo nuo 
išstatytų bonkų svorio.

Spėjama, kad per 96 dienas 
norvegai tame Boriso bare pali
ko apie $250.000. Jie ten ne tik 
“pijokaudavo”, bet dargi už pusę 
kainos pirkdavosi degtinę ir ci
garetes parsinešti į namus. Nor
vegijoje šiems gaminiams 'yra 
užkrauti augšti valdžios mokes
čiai, o Borisoglebske jie neegzis
tuoja. Kirkenes miesto kasyklų 
darbininkams čia buvo pardavi
nėjamos iš JAV Įvežtos cigaretės, 
škotiška degtinė,' prancūziškas ir 
kaukaziškas konjakas. Kilo ir ki
tų grynai teisinio pobūdžio sun
kumų — Norvegijoje jaunuo
liams neleidžiama gerti iki 21 m. 
amžiaus, o pasai išduodami su
laukusiems 16 metų. Kadangi ge- 
lionei Į Borisoglebską pakanka 
paso, nemaža dalis Kirkenes jau
nimo pasinaudojo proga. Vietinis 
Kirkenes kalėjimas pasidarė per- 
mažas girtuokliams sutalpinti, te
ko gerokai padidinti policinin
kų skaičių.

kalėti ir, sovietų teigimu, nusi
žudė traukinyje pakeliui į Sibirą. 
Norvegų žvalgyba yra linkusi ma
nyti, kad jis nenusižudė, bet bu
vo nužudytas kitų kalinių.

Norvegams uždarius sieną, so
vietinio Inturisto vyr. vadovas 
Vladimiras Akudinovas mėgino 
įrodinėti, kad tai esanti didelė 
klaida; nes sovietai buvo pasi
ryžę į Borisoglebską įsileisti ir 
kitų kraštų piliečius. Iš čia jiems, 
girdi, būtų labai pigu keliauti į 
Juodosios jūros kurortus bei ki
tas Sov. Sąjungos vietoves. Nor
vegijos užs. reikalų min. J. Lyng 
su tuo sutinka, bet stato logišką 
reikalavimą — sienos atidarymu 
turi pasinaudoti abi pusės. Kai 
sovietai pradės lankytis Kirke
nes mieste, tada norvegai vėl ga
lės grįžti pas gražiąsias Boriso 
baro padavėjas. V. Kst.

Ontario liberalų partija pla
nuoja savo naujajam vadui mo
kėti $30.000 metinę algą. Tuo, 
atrodo, siekiama į vadus prisi
vilioti Ch. Templetoną, kuris 
buvo atsisakęs kandidatuoti dėl 
finansinių sunkumų.

Įdomi U 1VH1 vi vvlCll 11 UOlUiVU 11 VAZaACa ?

sipirkti šviežios mėsos. Nėra. I^š-.^ad jų mieste neretai sunku gauti
ros, ir tos, ko gero, tik vienos rū
šies krautuvėje tegausi.

— Net valgykloje ne visada gausi 
patiekalų iš šviežios mėsos, — pa
pildo pirmininką rajono liaudies 
kontrolės komiteto inspektorius J. 
Grikietis. — Aną dieną nutariau pa
pietauti Liudvinave — padavė gulia- 
šą, o jis 
servų..

— Anksčiau Liudvinavo miestely
je buvo net dvi mėsinės, — prisi
mena J. Ramančiuckas; — Žmonės 
noriai pirko šviežią mėsą.

Pirktų ją ir dabar. Ir daug dau-'sos.
— Kodėl nepardavinėjate?
— Reikia juk ir šitą kaip nors 

parduoti...
O būna ir taip, kad sandėliuose 

laikoma pigesnė mėsa bei kiti mėsos 
produktai, o pardavinėjama tik bran
gesnė. Taip daroma didesnė apyvar
ta. Prekybininkams šitokia prekyba 
naudinga, už ją jie gauna premijas, 
o pirkėjai skriaudžiami. Pasitaiko at
vejų, kai prekybininkai net neima pi
gesnės mėsos, kepenų, širdžių, plau
čių ir kitų mėsos produktų iš mėsos 
kombinatų bei gyvulių barių.”

Bekonai ar lašininės?

iš pašildytų jautienos kon-

net paprasčiausios dešros. Ir dargi 
užsukęs Tauragėn (nors čia pašonė
je puikus mėsos kombinatas), ne vi
sada gausi pageidaujamos mėsos ir 
jos gaminių. Ne visose mėsos par
duotuvėse gausi maltos mėsos. O jau 
paklaustos apie šviežios mėsos pus
fabrikačius, šviežias dešras, daugelis 
rajonų šeimininkių iš jūsų tik pasi
juoks — tokių įmantrybių reta.

štai Jonavos mėsos parduotuvėje 
ant prekystalio — riebi, nepatraukli 
mėsa. Patikrinus šaldytuvą, paaiškė
jo, kad turima gražios, šviežios mė-

giau nupirktu, negu anksčiau, nes da
bar miestukas išaugo. Jame gyvena 
kelis kartus daugiau darbininkų, mo
kytojų, buities tarnybos darbuotojų.

Liudvinavas, Sasnava, Igliauka, Šuns
kai... Kiek tokių miestukų Kapsuko 
rajone, respublikoje, kur nė su ži
buriu šviežios mėsos jokioje parduo
tuvėje nerasi...

Dėl šitokio prekybininkų — ir ne 
tik prekybininkų — abejingumo ken
čia žmonės. Susidaro padėtis, kurią 
ir paaiškinti sunku. Iš vienos pusės 
— ūkiuose pilnutėliai tvartai gyvulių, 
mėsa užversti kombinatai, iš kitos — 
parduotuvėse eilės. “Aš pats irgi

tas. Maskvos politika sugriovė 
bekonų ūkį. Minėtasis sovietinės 
“Tiesos” korespondentas rašo:

“Padidinus kainas už lašininio įmi
timo kiaules, smarkiai sumažėjo be
kono gamyba. Bekono gamyba pagar
sėjusioje mūsų respublikoje dabar 
bekoniena tapo retenybe. Parduotu
vėse kiauliena — riebi, valgyklose 
irgi siūlo riebią kiaulieną. Didele 
prabanga tampa pasmaguriauti balta, 
sultinga veršiena.

Mūsų žemdirbiai nepamiršo augin
ti bekonų. Ir išaugina jų daug. Ta
čiau norom nenorom jie dažnai pri
versti bekonus šerti iki lašininių, nes 
mėsos kombinatai jų laiku nepriima. 
Susidaro užburtas ratas. Mėsos kom
binatai skundžiasi bekonienos trūku
mu, grūda prekybai riebią kiaulieną, 
kai tuo tarpu vien Kapsuko rajone 
šiuo metu yra šeši tūkstančiai beko
nų. Nepriims jų dabar — jie per
augs...

Užsukome j Griškabūdžio maisto 
produktų parduotuvę. Stovi du šaldy
tuvai. O mėsos juose — nė gramo.

— Būtų geriau, kad tos mėsos 
mums ir neatvežtų, — sako pardavėja 
J. Maksvytytė. — Vargas vienas su

būtų naivu. Prienų rajkoopsąjungoje 
mums pranešė, kad mėsa dabar kas
dien išvežiojama į stambesnių gyven
viečių centrus. Draugai, švelniai ta
riant, kalbėjo neteisybę. Balbieriškio 
maisto produktų parduotuvėje matė
me mėsą, atvežtą čia prieš kelias die
nas. Pardavėjos skundėsi, kad mėsos 
nenori pirkti, žvilgterėjome į mėsą . 
— riebi, jau gerokai susenusi, kaip 
pasakė viena pirkėja, “labai jau ne
simpatiška”. Panašiai yra ir Veive
riuose. “Kai atveža liesesnės, žmonės 
perka cepelinams ir šiaip, o riebi 
kam tinka?” — pasakoja pardavėja. 
Tai tiesa. Jeigu mėsa būtų atvežama 
dažniau, šviežia, įvairi — ją pirktų 
šių miestelių darbininkai, inteligen
tai, tarnautojai su mielu noru. “Ir 
kolūkiečiai noriai pirktų, tegul tik 
atveža į kolūkius šviežios, geros mė
sos”, — girdėjome pageidavimus.”

A. Marcinkevičiaus kruopščiai 
surinkta medžiaga sugriovė nuo
monę, kad Lietuvoje jau seniai 
nėra eilių prie krautuvių. Eilės 
buvo ir bus iki sovietinė santvar
ka neišnyks. Čia buvo kalbama 
apie matomas eiles prie mėsinių

rajono Igliškio kolūkio pirmininkas
Klausimas senas, bet jis sovie* Suprantama, kad, esant tokioms 

tinėje santvarkoje dar paaštrin* anotaikoms, gerų rezultatų tikėtis
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Nėra jokios abejonės, kad 
1967 m. Montrealis susilauks ne 
vien tik šio kontinento visuoti
nio dėmesio, bet ir likusios pa
saulio dalies. Juk tame kanadi-

i rūpinsis lietuviu, nakvynėmis?
AL. GIMANTAS

niame didmiestyje, kaip dauge
lio teigiama, gražiausiame ir įdo
miausiame Kanados metropolyje, 
nuo balandžio 28 d. iki spalio 
27 d. vyks pasaulinė paroda, var
du EXPO 67. ši paroda, spren
džiant iš visų iki šiol turimų in
formacijų, bus tikrai neeilinis 
įvykis, toli pralenkiantis pana
šias parodas, buvusias Seattle ar 
Niujorke.

įvairių tautinių grupių laikraščių redaktoriai prie pasaulinės parodos administracijos rūmų Montrealyje, kur jieKanados
buvo priimti kaip parodos vadovybės svečiai

Vėtytas ir mėtytas ministeris
(Tęsinys iš pr. numerio)

Veikla Klaipėdoje
Norem vadina jo apsigyvenimą 

Klaipėdoje “toli siekiančiu nu
matymu”. Klaipėda dėl eilės Lie
tuvos vyriausybės klaidų pateko į 
tarptautinius verpetus. Vokie
čiams, kurie seimelyje turėjo per
svarą, konvencijos priedangoje 
buvo patogu daryti spaudimą Lie
tuvai. Jis buvo ryškus naciams įsi
galėjus Vokietijoje. Bet ir tuo me-

Amžiaus našta, ligos, regėjimoteko naudotis. Amžiaus našta, ligos, regėjimo
. E. G. užteko energijos anuo me- nusilpimas ir buities rūpesčiai jo 
tu dviem įstaigom tvarkyti ir dar neišmušė iš pusiausvyros, nepa-
nemažai laiko kelionėje gaišti. Jis 
tikėjosi netrukus galėsiąs iš finan
sų ministėrio pareigų pasitraukti. 
Net raudonajai kariuomenei Lie
tuvą užėmus, dar daugiau kaip 
mėnesį liko pareigose, tikėdama
sis... šio trumpo tarpsnio jo nuo
pelnas buvo — ne lito išlaikymas, 
nes Maskva reikalavo šalia lito 
rublį įvesti, bet bandymas atlikti

.9* n^nuleido rankų. Kurį pareigą lietuvių tautai net bevil- 
laiką jis vadovavo Klaipėdos uos-1 takoję būklėje. Maskva seniai 
to direkcijai. Is jos nušalintas, ,ĮSi-|siekė užimti Pabaltijį, tačiau ne-
jungė į ūkinę veiklą, perorganiza
vo kaikurias lietuviškas įmones, 
pvz. spaustuvę “Rytas”, suorgani
zavo “Medžio sindikatą” ir gavo 
miško, medžiagos iš sovietų, vado
vavo pigių gyvenamų namų sta
tybai, dalyvavo didžiausios Lietu
voje amatų mokyklos statyboje ir 
suorganizavo Prekybos Institutą, 
apie kurio steigimą jis svajojo 
dar būdamas vyriausybėje. Tame 
ilgame tarpsnyje jis buvo politi
nis stebėtojas ir garsiausias Klai
pėdos dviratininkas — mėgėjas.

Tarp Šiaulių ir Kauno
Po antrojo vokiečių ultimatu

mo Lietuvos respublikos įstaigos 
iš Klaipėdos buvo priverstos pasi
traukti. Pasitraukė ir Prekybos

buvo apsisprendusi kaip ten elg
tis. Net Lietuvą užėmę sovietai 
dviprasmiškai elgėsi. Jie darė kai 
kuriuos žygius lietuviams klaidin
ti, tačiau nuosekliai siekė Lietuvą 
įjungti respublikos priedangoje. 
Kai V. Krėvė nuvyko į Maskvą ir 
pradėjo kalbą su V. Molotovu, šis 
tarė: “šneki Galvanausko pamo
kytas”. Tik šio pasimatymo metu 
buvo atidengti Maskvos planai.

Didžiosiose pakelėse
Dar būdamas finansų ministe- 

riu E. G. buvo apstatytas saugu
miečiais. Teliko vienintelis kelias 
— pasitraukti į užsienį. Pasitrau
kimas buvo organizuotas, kad ir 
jo sekliai pasimetė. Patekęs Vo-

Ontario sveikatos min. M. Dy
mond pranešimu, sveikatos ap- 
draudos įstaiga — OMSIP yra 
užversta 300.000 neapmokėtų 
sąskaitų. Tai įvyko dėlto, kad iš 
anksto paruoštuose planuose bu
vo tikėtasi kas mėnesį apie 
55.000 sąskaitų, o jos spalio mė
nesį pakilo iki 300.000. Dabar
tinis tarnautojų skaičius ir au
tomatiniai skaitytuvai per mė
nesį gali sutvarkyti tik 75.000 
tokių sąskaitų. Tenka jieškoti 
naujų tarnautojų ir kitų priemo
nių darbui paspartinti.* Ministe- 
rio* nuomone, numatytasis $70 
milijonų metinis biudžetas esąs 
pakankamas išlaidoms padengti.
• Antverpene, Belgijoje, buvo 

surengtas konkursas ilgaplau-

Bene svarbiausias skirtumas 
nuo buvusių pasaulinių parodų 
JAV-se ir šios, ruošiamos Kana
doje, tai nepaprastai gausus už
sienio valstybių dalyvavimas, ku
ris neabejotinai teiks visai paro
dai tikrai tarptautinį pobūdį ir 
spalvingumą. Kaip tik šio mo-

mento teko labai ir labai pasiges
ti Niujorko parodoje.

Didelis dėmesys jau. dabar 
kreipiamas į pačius svarbiuosius 
parodos paviljonus. Pirmoje ei
lėje, aišku, domina pačių šeimi
ninkų, Kanados paviljonas. Kaip 
ir tinka šeimininkams, jų pavil
jonas savo plotu (21 akras) bus 
pats didžiausias. Jam parinktas 
eskimų vardas — Katimavik, ku
ris reiškia susirinkimo vietą, aikš
tę. Jo bendra išvaizda primins 
apverstą piramidę. Tai bus pats 
pagrindinis pastatas, prie kurio 
bus ir kitų pagalbinių pastatų.

Didieji ir mažieji
Savo ultramoderniu išplanavi

mu patrauks žiūrovų akį Jung
tinių Valstybių paviljonas, gra
žioje aplinkoje įrėmintas didžiu
lis permatomos medžiagos, pasa
kiškų spalvų, lyg muilo burbu-

lą primenantis pastatas, kurio pa
grindinė tema — “Kuriančioji

NAUJI SUMANYMAI

Institutas i Šiaulius, čia jis buvo, kietijon, buvo nuolatinėje polici- • V • J • W ♦ J * • __* V • • • "Ik T” J_jos priežiūroje. ’Netrukus jam bu
vo Įsakyta apsigyventi Berlyne be 
cento kišenėje. Pradžioje kas die
ną, vėliau jau rečiau turėjo vykti 
policijos Įstaigon pasirodyti. Iš 
sostinės Įvykiai jį nubloškė i Ba-

išskėstomis rankomis priimtas, 
bet turėjo skursti ypač dėl patal
pų trūkumo. Net ir rektorius įsi
kūrė vieno kambario “bute”. Vy
riausybė pergyveno krizę. Sutelk
tinėje vyriausybėje E. G. buvo pa
kviestas finansų ministeriu. Be- varijos ūkininko pastogę. Kurį 
tvarkydamas Lietuvos finansus, laiką pirmininkavo VLIKO vykdo- 
sutaupė virš milijono litų, kurie majai tarybai. 1947 m. pradžioje 
buvo paskirsti Prekybos Instituto 
rūmams statyti. Nuo instituto įsi
kūrimo iš savo kišenės jis teikė 
stipendijas nepasiturintiems stu
dentams, o vėliau pastatydino di
delius rūmus, kuriais jam jau ne-

išvyko i Madagaskarą, kur teliko 
rūpintis kasdienine duona. Ten 
jis suorganizavo mokyklą, mokė 
malgašus, bet buvo vienišas, nors 
ji tenykščiai gerbė. Ligos ir senat
vė ji vertė grįžti i Europą.

REDAKTORIAI KELIAUJA

žeidė jo geležinės logikos ir sis
temos.

Jaunystėje jis rašė ir išleido ei
lę knygučių. Geras kalbėtojas lei
do savo plunksnai rūdyti. Gaila, 
mūsų istorijos liudininkas tyli. Jis 
kartą sakė: “Aš mėgstu praeitį, 
ypač mūsų tautos istoriją, mane 
žavi ateities vizijos, bet niekada 
nemėgau ir dabar nemėgstu sa
vo istorijos”. Galimas dalykas, 
kad ne tik jo filosofinis nusi
teikimas, griežta logika ir kri
tiškumas, bet ir polinkis būti ste-! 
bėtoju verčia tenkintis laikysena kiams asmenims. Pirmąsias* dvi 
“tyla — gera byla”, net ir tuo premijas už ilgiausius plaukus 
metu, kai reikia prabilti. R, G. laimėjo... vyrai.

Kanados tautinių grupių laikraščių redaktoriams kalbėjęs pasau
linės parados vyriausias pareigūnas Pierre Dupuis (viduryje). Iš 
kairės: imigracijos ministerijos ryšininkas A. Daigle, Kvebeko pro
vincijos vyriausybės spaudos įstaigos atstovė N. Capt, P. Dupuis, 
Kanados etninės spaudos federacijos pirm. Ch. Dojack, Kanados 
šimtmečio komisijos atstovas St. Zybala.

ANTRASIS KANADOS VEIDAS
Visiems yra žinoma, kad Ka

nada yra britų dominija, angliš
kų tradicijų kraštas. Bet tai tik 
viena medalio pusė. Dabartinėje 
Kanadoje gyvena beveik 21 mili
jonas žmonių, kuriuos linkstama 
grupuoti į anglosaksus, prancū
zus ir kitataučius. Anglosaksų 
yra 9,5 milijono, prancūzų — 5,5 
milijono, kitų — apie 6 milijo
nus. Tai, žinoma, tik apytikriai 
skaičiai. Pvz. prancūzai Kana
doje priskaičiuoja savųjų žymiai 
daugiau. Bet tai aritmetika, kuri 
nevisur yra vienoda. Visdėlto ji 
pakankamai aiški ta prasme, kad 
parodo Kanados triveidiškumą. 
Pirmasis jos veidas, būtent, ang
liškasis, yra gana ryškus bei vi
sur matomas. Antrasis jos veidas 
— prancūziškasis yra mažiau 
ryškus gyvenantiems ne Kvebeko 
provincijoje. Mažiausiai ryškus 
trečiasis Kanados veidas, kuris 
atspindi įvairiatautį elementą — 
etnines grupes. Pastarojo ele
mento spaudos žmonės, bandyda
mi ryškinti savąjį veidą ir kar
tu norėdami pažinti prancūzišką
ją Kanadą, ryžosi organizuoti pla
čios apimties grupinę kelionę į 
Kvebeko provinciją 1966 m. spa
lio 16—23 dienomis.

Kaip kilo kelionės mintis?
Ontario provincijos etninės 

spaudos atstovai, turizmo minis
terijos pakviesti, jau keletą kar
tų važinėjo po provinciją, susipa
žindami su jos įžymybėmis. Or
ganizuoti panašios kelionės į ki
tas provincijas iki šiol iš etninės 
spaudos žmonių niekas nesiryžo. 
Plačiau užsimoti, atrodo, kilo 
mintis Winnipege, kur etninės 
grupės yra ypač veiklios. Ten be
silankant buvusiam Kvebeko pro
vincijos premjerui J. Lesage bu
vo užmegztas ryšys ir gautas pa
žadas platesnei kelionei po Kve
beko provinciją. Nors po rinki
mų Kvebeke vyriausybė pasikei
tė. tačiau naujasis premjeras Da
nielius Johnsonas nuo duoto pa

žado neatsisakė ir sutiko remti 
etninės spaudos redaktorių ke
lionę. Be to, etninės spaudos fe
deracija, kuriai šiuo metu pir
mininkauja čekų kilmės Ch. Do
jack, susilaukė paramos iš fede
racinės vyriausybės per Kanados 
šimtmečio komisiją ir iš Expo 67 
vadovybės. Prie jų prisidėjo Kve
beko laikraštininkų organizaci
jos, ir tokiu būdu buvo sudary
tas pakankamai tvirtas pagrin
das grupinei kelionei. Be tokios 
paramos ji nebūtų buvusi įmano
ma, nes redaktoriams keliauti rei
kėjo lėktuvais iš Vankuverio, Ed- 
montono, Winnipeg© ir Toronto. 
Kanadoje yra apie 130 periodinių 
etninių grupių leidinių, bet ke
lionėn buvo kviesti tiktai federa
cijos nariai, kurių susidarė apie 
50 (kaikurie atstovavo keliem 
laikraščiam).

Kodėl tokia kelionė?
Pastaraisiais metais Kanadoje 

pradėta plačiai svarstyti dviejų 
kultūrų problema. Jai studijuoti 
buvo paskirta speciali federaci
nės vyriausybės komisija. Ryšium 
su jos darbais spaudoje iškilo 
įvairių pasisakymų tuo klausimu. 
Anglai yra linkę pripažinti tiktai 
angliškąją kalbą bei kultūrą, 
prancūzams palikti Kvebeką, o 
kitoms mažumoms — vieną kitą 
mostą. Prancūzai gi labai tvirtai 
reikalauja dvikalbiškumo oficia
liame gyvenime, t.y. lygių teisių 
su anglų kalba. Kitos mažumos, 
prancūzų akimis, yra nereikšmin
gos, atsiradusios žymiai vėliau, ir 
todėl trečiasis elementas vieša
jame krašto gyvenime laikytinas 
lyg ir neegzistuojančiu. Tokios 
nuomonės pasirodė ir jų spau
doje. Etninių laikraščių redakto
riams rūpėjo tad užmegzti ryši 
su prancūzu laikraštininkais bei 
kitais pareigūnais, bandyti juos 
pažinti iš arčiau, išsiaiškinti sa
vas pozicijas ir kartu parodyti, 
kad neanglai ir neprancūzai turi 
reikšmingą vaidmenį Kanados gy-

venime, kad Kanada yra daugia- 
kultūris kraštas.

Susirenkam Montrealyje
Pagal nustatytą programą rei

kėjo visiems kelionės dalyviams 
susirinkti Montrealyje. Kaip “Tė
viškės Žiburių” atstovas, sutvar
kęs nustatytus formalumus Mal- 
tono aerodrome (Toronte), atei
nu i laukiamąją salę ir randu es
tų, slovėnų ir ukrainiečių redak
torius, belaukiančius lėktuvo (kiti 
išskrido anksčiau). Sulipom i “Air 
Canada” erdvų paukštį jau tems
tant, o Montreal} pasiekėm tvir
toje tamsoje. Skrendant lėktuvui 
virš Montrealio, buvo matyti mir
gančių šviesų jūra, kurioje aiškiai 
skyrėsi gatvių linijos, kertančios 
viena kitą įvairiomis kryptimis, 
lyg abstrakto paveiksle. Visa gru
pė gana greitai limuzinu pasie
kėm Queens viešbutį, kuriame 
buvo sustojusi mūsiškė ekskursi
ja. Buvo planuota apsistoti Wind
sor© viešbutyje, bet ten pritrūko 
vietos, nes buvo apgyvendinta 
amerikiečių verslininkų grupė. 
Queens prieš 30 metų buvo pir
maeilis viešbutis, bet dabar — 
pasenęs, apšepęs, tarnautojų dau
guma — seni, aptarnavimas ge
rokai šlubavo. Kambariai gana 
erdvūs, bet įrengimai senoviški, 
įregistruodami gavome smulkią 
kelionės programą visai savaitei. 
Pirmadienis buvo skirtas Mont- 
realiui, bet programa buvo tiek 
perkrauta, kad nebuvo laiko nė 
bičiulių aplankyti. Teko pasiten
kinti vien telefoniniais pasikal
bėjimais.

l»

Specialus autobusas mūsų gru
pe nugabeno į Montrealio salas, 
užimančias apie 1000 akrų, kur 
labai intensyviai ruošiamasi pa
saulinei parodai. Tai “pasaulis 
ant tūkstančio akrų”. Autobuse 
šalia manęs sėdėjo pripuolamai 
mūsų grupėn patekės švedų žur
nalistas, atsiųstas “Svenska Dag-

Kaip pasirodysim pasaulinėje parodoje?
Džiaugiamės, kad Kanados 

šimtmečio proga kitais metais 
Lietuvių Dieną turėsim pasauli
nėje parodoje Montrealyje. Tai 
laimėjimas, pareikalavęs, kaip 
žinome iš organizacinio komite
to pirm. R. Verbylos pranešimo, 
daug pastangų. Dabar lieka re
tą progą tinkamai išnaudoti ir 
atitinkamai pasirodyti.

Rengiasi saviems pasirody
mams ir kitos tautos. Įdomiausią 
iki šiol tuo reikalu pranešimą už
tinkame “The Montreal Star” 
lapkričio 28 d. laidoje, kur rašo
ma apie Britain’s National Day 
at Expo birželio 1 d. Tuo reika
lu Montrealyje lankėsi Ian Hun
ter, Commonwealth Arts Festival 
direktorius, ir vietoje susipažino 
su Place des Nations. Jo darbas 
esąs: “... suorganizuoti 40 minu
čių greitai bėgantį pasirodymą, 

i kurį jis pats nusako kaip būsian
tį spalvingą istorijos inscenizavi
mą, apimantį didesnius Britani
jos istorijos įvykius. Tai nebus 
gryna satyra, bet greičiau senti
mentalus ir pagarbus įvykių, kaip 
1066 metų ir pan., pavaizdavi
mas, vengiant pompos, bereika
lingo balasto ir imperializmo ryš
kinimo.”

Tam darbui esą jau pakviestas 
direktorius, scenarijaus rašyto
jas, scenos dekoratorius ir kiti 
patys iškiliausi savo srities spe
cialistai. Artistų būsią apie 250 
asmenų, parinktų iš tuo laiku 
Montrealyje esančių britų karei
vių ir laivų jūrininkų. Jau dabar 
jieškoma 1,00 britų kilmės mergi
nų, gyvenančių Montrealyje. Jo
kio atlyginimo artistai negausią 
ir repeticij'os prasidės tik gegu
žės mėnesį. Tad darbo ir laiko 
artistai taip pat daug neįdės.

blad” dienraščio. Jis gana gerai 
kalbėjo angliškai, bet per trum
pą laiką nespėjom išsikalbėti, tik 
konstatavom, kad esame Baltijos 
jūros kaimynai. Sustojo autobu
sas, ir reikėjo rinktis pasaulinės 
parodos auditorijon, kuri įrengta 
administracijos pastate, čia vie
nas po kito ėjo kalbėtojai prie 
pulpito ir aiškino parodos ren
gimo eigą, pasinaudodami skaid
rėmis. Iš gausybės aiškinimų su
sidarė įspūdis, kad čia iš tikrų
jų . kuriamas “naujas pasaulis’*’. 
Jeigu Niujorko paroda buvo dau
giau komercinio pobūdžio mugė, 
tai pasaulinė paroda Montrealy
je bus mokslinio, kultūrinio, tech
ninio pobūdžio paroda, kurios pa
grindinė tema: “žmogus ir jo pa
saulis”. čia bus sutelkta visa mo
dernioji pažanga įvairiose srity
se ir sugrupuota pagal šias ant
rines temas: “žmogus kūrėjas”, 
“žmogus tyrėjas”, “žmogus ga
mintojas”, “žmogus ir bendruo
menė”, “žmogus tiekėjas”. Apie 
tai gana išsamiai dėstė įvairūs 
parodos pareigūnai, bet sklan
džiausiai ir gana suglaustai tas 
pačias mintis išdėstė vyriausias 
parodos pareigūnas, buvęs diplo
matas Pierre Dupuis, kuriam 
laikraštininkai gausiai plojo.

Paviljonų miškas
Išklausę kalbų, turėjome pro

gos susėdę į autobusą apžvelgti 
visą parodos plotą, kurį sudaro 
dvi salos. Į jas veda ilgi tiltai ir 
bėgiai traukiniams, kurie tūks
tančius žiūrovų gabens parodom 
O paviljonų tikra gausa! Aiškin
toja minėjo, kad parodoje daly
vaus apie 80 valstybių. Kiekvie-

kad norintiems parodą apžiūrėti 
reikės čia sugaišti bent keletą 
dienų, juoba, kad teatruose vyks 
pasaulinio garso koncertai, ope
ros, įvairios kitos kultūrinės pro
gramos. Pareigūnai, aiškinę apie 
parodos lankymą, patarė pir
miausia pasinaudoti parodos 
transporto priemonėm ir apva
žiuoti parodą, t.y. padaryti taip 
vadinamą “orientation tour”, o 
paskui pasirinkti sau Įdomiausius 
dalykus.

Mums važiuojant autobusu 
ypač krito i akis Tautų aikštė 
— Place des nations, kur vyks 
atskirų kraštų dienos, bus pri
imami* žymieji svečiai ir t.t. Ry
tą bus iškeliama atitinkamos tau
tos vėliava, o po pietų — ren
giami tautiniai pasirodymai. Aikš
tėje gali tilpti nuo 6000—10.000 
žmonių.
Sovietai buvo nurungę Kanadą

1967 m. pasaulinė paroda ati
teko Kanadai gana nelengvai. 
Mat, tarptautiniam parodų biu
rui 1960 m. buvo paduoti dvie
jų kraštų prašymai — Kanados 
if Sov. Sąjungos. Pirmoji tuo bū
du norėjo paminėti savo šimt
mečio sukaktį, o antroji — 
savo revoliucijos penkiasdešimt
metį 1967 metais. Sovietai, su- 
uodę opoziciją, pasirūpino iš 
anksto Įsodinti į taiptautinį biu
rą pakankamą skaičių savo užta
rėjų. Kai atėjo metas balsuoti, 
Kanada pralaimėjo. Tik vėliau 
sovietai kažkodėl pakeitė savo 
nuomonę ir 1962 m. nuo pasau
linės parodos atsisakė. Matyt, 
pabūgo atidaryti savo krašto var
tus svetimšalių minioms, kurios

Spektaklis Britų Dienoj bus 2 
kartus pakartotas.

Tikrai įdomus ir paprastai 
sprendžiamas sumanymas. Gi 
efekto didumu nėra ko abejoti. 
Pamatyti tautą istorijos šviesoj 
visada įdomu. Ar ir mes, lietu
viai, negalėtumėm savo Dienos 
proga ką nors panašaus padaryti? 
Mindaugas ir Lietuvos krikštas, 
Vytautas ir Žalgirio mūšis, Lie
tuvos-Lenkijos padalinimas, Lie
tuva ir Napoleonas (prancūziško 
Montrealio simpatijoms), 1863 m. 
sukilimas, Muravjovas ir spau
dos draudimas, 1918 m. ir nepri
klausomybės atgavimas, 1940 m. 
ir šių dienų Lietuvos padėtis. Tai 
didesni mūsų tautos gyvenime 
įvykiai. Temoj “Lithuania 
Through The Ages” savo dau
giau kaip 700 metų senumo tau
tos istoriją galėtumėm dramatiš
kai ir efektingai pavaizduoti ir 
tik pabaigoj užbaigti trumpu cho- 
rų ir šokių pasirodymu, kurie 
mums gražūs ir spalvingi, bet ki
tataučiui didesnio efekto nepa
lieka. Blogiausia, kad šokiai ir 
dainos visiškai nuslepia tautos 
praeitį, kuri mūsų atveju yra ir 
didinga, ir imponuojanti kiek
vienam žiūrovui, tiek svetimam, 
tiek mūsų augančiai kartai, ku
riai mūsų praeitis labai miglota.

Vyt. Z-bas
Red. prierašas, čia siūlomas 

sumanymas vertas specialaus dė
mesio. Savos istorijos pavaizda
vimas spektaklio forma yra prak
tikuojamas ypač italų. Neseniai 
Toronte ir kituose š. Amerikos 
miestuose iš Italijos atvykusi 
grupė rodė istorinius savo kraš
to epizodus masinėmis scenomis. 
Tai buvo labai įspūdingas spek
taklis, suprantamas ir svetim
taučiams. Birželio deportacijų 
minėjimo proga baltiečiai Toron
te (latvių iniciatyva) suorganiza
vo grupę, kuri žygiuodama gat
vėmis pavaizdavo enkavedistų de
portuojamus žmones. Tai paste
bėjo visi didieji dienraščiai, o vi
sa kita praėjo beveik nepaste
bėtai. Ir mums planuojant Lie
tuvių Dieną reikėtų pa jieškoti 
naujų dalykų, kuriuos suprastų ir 
nelietuviai žiūrovai.

Visa eilė naujų Afrikos vals
tybių turės lyg ir bendrą plotą, 
suskirstytą atskiromis detalėmis, 
parodančiomis naujų tautų pir
muosius pasiekimus pradėjus ne
priklausomą gyvenimą. Sovietai, 
aišku, pasinaudoja puikia proga 
savajai propagandai ir šį kartą 
noriai dalyvauja pasaulinėje pa
rodoje, žiūrovams bandydami pri
statyti savuosius pasiekimus erd
vių užkariavimo srityje. Net ir 
jų paviljonas vadinsis “Cosmos 
Hali”. Lankytojai galės net pa
tys pajusti besvorės būsenos 
jausmą, skriejant žmogui erdvė
se. Be sovietinės, raudonos vė
liavos, aišku, šalia paviljono ple
vėsuos ir jų visų sąjunginių, kaip 
jie sako, “nepriklausomų” res
publikų vėliavos. Aišku, bus ir 
sovietinio sukirpimo trispalvė 
(raudona, balta, žalia) — sovie- 
tinamos Lietuvos vėliava.

Amerikos ir SSSR paviljonus 
teskirs nedidelė vandens juosta. 
Britanija ir Prancūzija kaimi- 
nystėje turės Čekoslovakiją. Af
rikos valstybės bus šalia P. Ame
rikos kraštų, čia pat bus ir se
nosios kultūros Tolimųjų Rytų 
valstybės.

Meniniai vienetai
“Gendarmerie Francaise” at

siunčia savo pagrindinę repre
zentacinę grupę, kuri spalvingo
se uniformose atliks visą eilę akį. 
patraukiančių rikiuočių, gimnas
tikos pratimų, motociklais para- 
davimo ir t.t. Kitoje pramogų 
vietoje veiks jūros teatras, ku
riame dresiruoti delfinai bus tik
ros pažibos akvariume.

Parodos metu veiks tarptauti
nis filmų festivalis, kuriame bus 
demonstruojami patys iškiliausi 
filmai iš visų pasaulio kraštų. 
Baletas ir opera atvyksta iš to
kių vietų, kaip Londonas, Pary
žius, Bayreuth, Maskva, Viena, 
Niujorkas. Dramai atstovaus bri
tų teatras, vad. Sir Laurence Oli
vier, prancūziškasis “Comedie 
Francaise”. Koncertų mėgėjams 
numatyti 35 simfoniniai koncer
tai, kuriuos išpildys žinomi pa
saulio orkestrai.

Montrealis laukia milijonų tu
ristų antplūdžio. Atrodo bus daug 
nepatogumo ir netikrumo su ap
sistojimu. Didesnės šeimos turės 
rimtų problemų, jei savo jaunes
niesiems norės parodyti gyvąjį 
pasaulį, atskiras tautas, valsty
bes bent tokioje miniatūroje.

O kaip su nakvynėm?
Lietuviams derėtų jau dabar 

pagalvoti, kaip montrealiečiai 
tautiečiai galėtų bent kiek prisi
dėti prie savo tautiečių priėmi
mo. Savųjų tarpe būtų ir jau
kiau, ir pigiau, ir patogiau. Gal 
būtų galima suregistruoti tuos, 
kurie už nominalinį atlyginimą 
galėtų kelioms dienoms priimti 
nakvynėn iš tolimesnių vietovių 
atvykstančius parodon tautiečius. 
Vietinės lietuviškosios organiza
cijos galėtų parodyti iniciatyvos. 
Bus tokių, kurie norės turėti 
kampą tik* nakvynei, bet bus ir 
tokių, kūrės norės apsimokėti ir 
už maistą. Bus, žinoma, ir tokių, 
kurie norės turėti bent minima- 
lines galimybes maistą pasiga- 

Nukelta į 9-tq psl.

Mūsų geram bičiuliui 
A t A

VINCUI ZINAIČIUI mirus,
brolį ANTANĄ ZINAIT| ir jo šeimą bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia —

A. Z. ir A. Kalvaičiai
Santa Ana, California K. ir J. Žukauskai

Dr. STASIUI ir JANINAI PACEVIČIAMS, 
jų mylimai dukrytei a. a. IRENAI tragiškai žuvus, 
gilią užuojautą reiškia —

Balys Jonynas

na jų statydinasi paviljoną. Be.būtų užplūdusios kraštą. Kanada 
to, daugybė privačių paviljonų — vėl padavė prašymą tarptauti- 
krikščioniškų tikybų, skautų. Ka- niam biurui, kuris vienbalsiai pa- 
nados žydų bendruomenės, įvai- sisakė už Kanadą. Kadangi tai 
rių bendrovių ir t.t. Pravažiuo- buvo 1962 m. pabaigoje, Kana- 
jant pro Sovietų Sąjungos stato-;dai teko labai skubėti, kad ga
mą paviljoną, aiškintoja pastebė-lėtų pasiruošti tokio masto pa- 
jo, kad jo architektas — italas J rodai. Įtemptų pastangų dėka 
rangovas — italų bendrovė ir j viskas buvo suorganizuota ir šiuo 
kad parodai pasibaigus sovietai metu darbai vyksta pagal numa- 
paviljoną gabensią Maskvon (pro- tytą planą — dygsta ištisas 
pagandinėje literatūroje sakoma, miestas, kurį galima pavadinti 
kad paviljono autoriai — rusai), pasauliu miniatūroje. Pr. G. 
Jau iš pirmo apžvelgimo matyti, (Bus daugiau)

dygsta ištisas

VINCUI ZINAIČIUI mirus, I

jo broliams, seserims, jų šeimoms ir artimiesiems 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia —

A. J. Kulkai E. P. Bersėnas
O. M. Kuzavai A. V. Karaliai J. Samas

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė vridffos retistrnota natūralaus gydymo lietuviška klinika 
įvairite spinduliai, elektriniai Ir Ariniai rankų masažai, spindulinės ir 

garu vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJLN.Pt.

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3*8008

Ps.D.RJLN.Pt


SUDBURY, ONT.
APYLINKĖS VALDYBOS SURENG 

TAS ŠIEMETI N I .N S KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS pralenkė vx-

@ PAVERGTOJE TMJE
NAUJOKAI IŠVAŽIAVO tus iškiši, bet kai kur ir visa plašU- ,
H i armiia iš- sieB0Se vieto» van“’ sus miisų kariuomenės šven-
is Lietuvos i raudonąją armiją is vandenį. Tose vie- tės minėjimus originalia paskaita ir

vyko būrys jaunimo. “Tiesos” ko- dėmėg didėja, plečiasi-.”. puikiai paruošto menine dalimi. Mi-
respondentas B. Mintautas rašo: nuosUbų kūrinį------ » --------- —-

nai parūpino Utenos 
kolonos statybininkai
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® LIETIMAI PASAULYJE
“Dauguma naujokų — jaunuoliai, 
baigę vidurines mokyklas, įsigyję 
specialybes. Dabar jų gyvenime 
prasideda naujas reikšmingas eta
pas. lankia nauji sudėtingi uždavi
niai, įsisavinant karines specialybes, 
tobulai įvaldant naujus ginklus...” 
Vilniuje išleistuves naujokams kom
partija surengė rusų dramos teatre, 
Kaune — profsąjungų rūmuose. Bū-

nėjimą pradėjo pirm. A. Kusinskis. 
Sugiedojus Lietuvos himną, jaunimo 
vardu jautrų žodį tarė Zita Griško- 
nytė. Paskaitą skaitė Augustinas Ja- 
siūnas, pabrėždamas lietuvių karių

Argentina
ELTOS BIULETENIO neseniai iš-

kinimo kalbas dažniausiai sako ru
sai tėvai: Vilniuje kalbėjo I. Čemė- 
zovas, Katine — V. Kiseliovas ir 
naujoko R. Aleksandrovo motina. 
Lietuviai, matyt, nėra linkę džiaug
tis savo sūnų išsiuntimu į tolimuo
sius Sov. Sąjungos užkampius.

SUVENYRŲ GAMYKLA
Nauja suvenyrų gamykla “Tulpė”, narsumą. Čia jis panaudojo dar nie- 

pradėjo darbą Panevėžyje. Ji turi kur spaudoj nepasirodžiusių liudiji- 
jau veikiančius skyrius Radvilišky- mų. Savo paskaitoj jis sutriuškino 
je, Rokiškyje ir Biržuose, numato kaikieno daromus priekaištus kariuo- 
įsteigti Anykščiuose, Zarasuose, Uk- menei, jog nepakėlė ginklo prieš bol- 
mereėie. Joniškyje ir Šiauliuose, ševikų kariuomenę 1940 m. Jei kai-

J. A. Valstybės
QUO VADIS? “Darbininkas” lap- 

kričio 22 d. laidos pirmame pusią- leistas š.m. nr. 3 ispanų kalba išsa- 
pyje rašo: “New Yorko Santaros - mi« C. Verax straipsniu supažindi- 
šviesos skyrius lapkričio 19 Man- na skaitytojus su 1939-40 m. Sov. 
hattane, Carnegie Endowment salė- Sąjungos įvykdyta klasta ir lietuvių 
je surengė dr. V. Kavolio paskaitą, k<>va prieš okupantus. Kituose raši- 
skelbtą “Abejingas žmogus, jo kū- niuas pateikiami dabartiniai įvykiai 
ryba ir pasaulėžiūra”, kurios temą Lietuvoje, jaunimo kongreso Čika- 
jis pakeitė ir pranešė kalbėsiąs apie 8oje apžvalga. Šią ELTOS laidą fi- 
paklydusį ar abejojantį žmogų. Po nansavo Venecuelos Lietuvių Bend- 
paskaitos buvo “Jaunimo simpoziu- ruomenė. 
mas apie žodžius į tautą”. Simpoziu
me dalyviais buvo pakviesti Ramū
nas Girnius, Skirmantė Makaitytė, 
Romas J. Misiūnas ir Antanas Sau- 
laitis, SJ. Nei simpoziumo dalyviai, 
nei per spaudą kviečiami svečiai, 
kurių susirinko apie 30, nebuvo ren
gėjų įspėti, kad paskaitoje ir simpo
ziume dalyvaus ir Vladimirovas, So
vietų Sąjungos pareigūnas Jungt. 
Tautose,
kuris kitų vadinamas apgaule, yra 
redakciją pasiekęs pasipiktinimas mylinčiomis tautomis išlaisvins, be 
rengėjais”. Toliau “Darbininkas” 
pateikia pasipiktinusiųjų 
“Su nustebimu minėjo, kad po pra- spaudą. Tegul viešnagė Australijo- 
nešimo vykusiame simpoziume jo je būna Jums laiminga, tegul Die- 
vadovas V.- Rastenis, insistuojant 
Sauliui Šimoliūnui, davė balsą Vla- 
dimirovui. Su nustebimu dėl to, kad 
V. Rastenis yra narys delegacijos, 
kuri Pavergtos Europos Seime at
stovauja Lietuvai, yra taip pat Vli
ko leidžiamų Eltos informacijų re
daktorius, o Vladimirovas yra Lie
tuvą pavergusios Sovietų Sąjungos 
pareigūnas J. Tautose... Su nuste
bimu minėjo, kad susirinkime daly-

Vokietijos lietuviai evangelikai savo suvažiavime Nuotr. Fr. SkėrioPagrindinis dėmesys bus skiriamas tinti, tai tik politikus, bet ne kariuo- 
tautinėms juostoms, dekoratyvi- menę, kuri drausmingai laikėsi val- 

s t a 1 tiesėms, džios įsakymų ir visuomet pasižymė
jo didvyrišku narsumu. Jis čia nuro
dė keletą pavyzdžių iš Lietuvos ne
priklausomybės kovų su lenkais ir ru
sų bolševikais. Jo paskaitą lydėjo aud
ringi rankų plojimai ir sveikinimai 
po paskaitos.

Po to ėjo meninė dalis, kurią iš
pildė jaunimas. Kanklininkės — Z. 
Griškonytė, I. GUzickaitė ir D. Ku- 
sinskytė paskambino trejetą dainelių.

juostoms, 
niams kilimėliams, 
rankšluosčiams bei įvairiems me
džio drožiniams.

“VAGOS” DUOKLĖ 
PROPAGANDAI

MUZĖJUS KALĖJIME
Dūkšto vidurinės mokyklos kraš- mėtį atžymėti “Vagos” leidyklos ^di- 

totyrininkąi įrengė muzėjų Ignali
nos kalėjime, kuriame buvo kalinta

Spalio revoliucijos penkiasdešimt-

rektorius Jonas čekys žada E. Mie
želaičio nauju eilėraščių rinkiniu

sušaudytoji sovietų partizanė Mary- “Era”, Mokslų Akademijos lietuvių, . ...
kalbos ir literatūros instituto pa-!Y. Remeikyte pasakė šventei pntoi- 
ruošta knyga “Spalio revoliucija ir kytą eilė: rast j, D. ir Ged. Remeikiai 
- - - - i”, dviem “Lietu-: padainavo duetą, Danguolė R. padai-

ežero. Kadangi apie šią su maskol- vių poezijos antologijos” tomais. Į solo, pritylama ~ akordeonu, 
berniais susidėjusią merginą ne
daug ką gero gali pasakyti, muzėjus 
skiriamas visiems Ignalinos apylin
kėse veikusiems sovietų partiza
nams ir pogrindininkams.

te Melnikaitė. Skelbiama, kad čia 
yra išstatyta medžiaga apie jos vai
kystę ir kautynes prie Apyvardų lietuvių literatūra5

g HAMILTON
KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS . pasakytą pobūvio metu p. V. žemec- 

posėdis įvyko lapkričio 27 d. J. kui; mieliems tėveliams M. P. Pa- 
Pranckevičienės namuose. Gruodžio • reščiams; draugams ir giminėms — 
11 sekmadienį, 11 vai. bus minima'p.p. R. V. Abromaičiams (New York), 
Marijos šventė šv. Mišiomis ir bend- G. V. Baleišoms (Toronto), E. J. Ben- 
ra Komunija. Po Mišių Jaunimo' žiniams, J. E. Fortesky, B. Grajaus- 
Centre vaišės, į kurias kviečiame vi- kui, G. J. Kalakauskams, D. A Ku- 
sas nares bei prijaučiančias. Pakvies-; rams, p. Lengnikams, K. Lukoševi- 
ta iš centro valdybos pirm. A. Sun- čiams, B. Mikalauskienei, J. P. Mi- 
gailienė. Pr.

Dėl šio nekorektiškumo,

Australija
JUNGTINIO BALTŲ KOMITETO 

pirm, estas A. Aavelaid prez. L. B. 
Johnsonui Sidnėjuje įteikė sveikini
mą: “Pabaltijo Tautų vardu sveiki
name Jus ir Jūsų ponią, laimingai 
atvykusius į Australiją.” Toliau tame 
sveikinime rašoma: “Mes nuoširdžiai 
tikime, kad jūsų politika ne tiktai 
sulaikys komunizmą jo dabartinėse 
ribose, bet kartu su kitomis laisvę

kad 
yra

KNYGŲ EKSPORTAS
Komunistinė Elta skelbia, 

daugiausia lietuviškų knygų 
siunčiama i Lenkiją, abi Vokietijas,
Australiją, JAV, Britaniją, Japoni
ją ir Kiniją. Didelio dėmesio yra 
susilaukę dailės leidiniai — S. Kra
sausko, K. šklėriaus, J. Vienožins
kio ir kitų dailininkų reprodukcijų 
aplankai. Šimtais egzempliorių į už
sienį iškeliauja fizikos ir matemati
kos rinkiniai, lietuvių mokslininkų 
darbai. Didžiausioji paklausa betgi 
tenka grožinei literatūrai ir jos ver
timams. Statistiniai duomenys nepa
teikiami; būtų įdomu sužinoti, kas 
lietuviškas knygas skaito komunisti
nėje Kinijoje ir Japonijoje. Negi 
pats Maotsetungas?

pastaruosius žadama sutalpinti vi- Mergaičių kvintetas — D. Remeiky- 
sus žymesniuosius įvairių laikotar- (tė, Z. Griškonytė^ I. Glizickaitė, D.

ir S. Poderytė padaina- 
dainelių, pritariant akor- 
Tolvaišienė ir D. Remei- 
naujos kylančios mūsų 

_ _________ _ ____ _ w ________ gražiai sudainavo duetą 
toriaus knyga “Keturi komunistai”. “Naktis svajonėmis papuošta”. Meni- 
Atsiminimus numato pateikti buvę dalis buvo užbaigta D. ir G. Re 
sovietų partizanai A. Likas, A. Ra- nieikių duetu. Meninę dalį režisavo 
guotis ir J. Vildžiūnas. Likusiąją k. Remeikienė ir A. Kusinskis. Pa- 
propagandos dalį užpildys vertimai siroko, kad mūsų kolonijoj galima 
iš rusų kalbos.________________________________________________ '

kalauskams, O. A. Petrašiūnams (Lon-
N. METŲ SUTIKIMĄ rengia KLR don>> & J- Remesaičiams, L. D. Stu- 

kams, B. J. Tamoliūnams (Kitche-

pių poetus. V. Kapsuką garbins A. Kusinskytė 
Stuinos “Brėkštant revoliucijos ry- vo keletą 
tui”, sušaudytus komunistus — K. deonui. E. 
Požėlą, J. Greifenbergerį, K. Gied- dvi 
rį ir R. čarną primins to paties au- žvaigždės,

suruošti ir augšto lygio parengimus 
savomis jėgomis. Grojo Algio P. Ku- 
sinskio orkestras. Gėlių valso pre
miją laimėjo V. Lumbys su St. Luk
šiene. Loterijoj laimė nusišypsojo M.

ALKOHOLIS — PASKATAS 
CHULIGANIZMUI

1966 m. liepos 26 d. paskelbus yenskevičienei ir St. Krivickui, ku- 
gneztesni Įstatymą chuliganams. Lie- ris laimę riei<Jo D Remeiky. 
tuvos spaudoje vis dažniau pasirodo tei ir G Remeikiui. Visas vakaras 
pranešimų iš teismo sales. Paneve- -..................... — •
žio miesto liaudies teismas neseniai 
nubaudė Sigitą Dudėną kalėti 6 me
tus. Apie jo “žygdarbius” rašoma: 
“...būdamas girtas, gatvėje iš chu
liganiškų paskatų su peiliu rankoje 
užpuldinėjo žmones, nuėjęs pas uos-

praėjo gražioj jaukioj lietuviškoj nuo- 
; taikoj su geru pelnu. Prie parengi
mo, be apylinkės valdybos, daug pri
sidėjo A. Pranckūnienė, P. Jutelis, 
A. Gatautis, G. Mazaitytė.

Sekmadienį buvo atlaikytos LB už-

Hamiltono apylinkės valdyba Jauni- j 
mo Centro salėje. Bilietai $3, moks- Zabulioniams (Barry), V.
leiviams — $1. Stalai rezervuojami. 4leiviams — $1. Stalai rezervuojami. Ulbinams, M. V. Žemeckams 
Bus įvairių gėrimų ir užkandžių. Vai- ^<^vUJe)’ J‘ A' Zubrickams <st- Cat' 
dyba kviečia visus bendrai sutikti 
1967 metus.

A IR E. NAVICKŲ vedybinio gy- 
veninmo 15 metų sukakties proga ar
timieji ir didelis būrys draugų iš Ha
miltono, Oakville, Londono ir Rod
ney netikėtai atvyko į jų namus, šei
mininkavo svečiai, kurie atsivežė su 
savim visa, kas tik buvo reikalinga 
šiai progai. Šios staigmenos organi
zatorius mokyt. A. Mikalauskas visų 
atvykusių vardu pasveikino sukaktu
vininkus, perskaitė ir iš tuliau atsiųs
tus sveikinimus, įteikė dovaną. P. Uže- 
meckas iš Oakvillės pasakė atitinkamą 
kalbą ir pakvietė sugiedoti “Ilgiau
sių metų.”

! A. ir E. Navickai turi ir 
’ dukrelę, kuriuos augina pavyzdingai
ir lietuviškoje dvasioje. Jiems linki
me dar daug ir laimingų metų. K. L.

barines).
Elena ir Antanas Navickai

LIGONINĖS SKUNDAS
Prieš keletą mėnesių Ignalinoje 

buvo pastatyta centrinė ligoninė. 
Vyr. gydytojo pavaduotojas S. Pet
rauskas, ūkvedys A. Misiūnas ir 
‘Tiesos” atstovas J. šoliūnas jos 
vardu parašė skundą kompartijai: 
“Aš dar visai jaunutė, vieneri metai 
man sukaks tik ateinantį pavasarį. 
Esu labai graži, bet jau pradedu 
senti...” Senatvės priežastis ligoninė 
šitaip aiškina: “Mano virtuvė, buvu
si baltutėlė, švarutėlė, jau suodina, 
aprūkusi, nes pro. krosnyje atsira
dusius plyšius Į vidų debesimis ver
žiasi dūmai, suodžiai ir ištisu sluoks
niu gula visur, o svarbiausia — 
ant maisto produktų. Greitosios pa
galbos automobiliai, sanitarinės pa
skirties mašinos jau nesustoja prie 
centrinio įėjimo po stogeliu. Van
duo baigia griauti jį, ir vairuotojai 
bijo, kad ko nors neužmuštų, ar ne
apgadintų mašinų. Pirmame aukšte 
— koridoriuje ir palatose — nuo 
drėgmės atsiknojo linoleumo plokš
tės. Mat, po jomis, sako, turėjo būti 
padėta izoliacinė medžiaga, o jos nė
ra... Dėl blogai įrengtų lietaus nute
kėjimo vamzdžių latakų vanduo nuo 
stogo suteka į apačioje esantį san
dėlį. Neveikia liftas. Skylėtas stogas 
alsuoklių ir vėdinimo kamerų įren
gimo vietose, todėl antrame ir tre^ 
čiame aukštuose į vidų žliaugia van
duo. Mano akys — langai — jau taip 
išklibo, kad pro plyšius ne tik pirš-

vius, pakėlė triukšmą ir, švaistyda? Pašytos Mišios su Libera už žuvu- 
masis peiliu, puolė savo žmoną.sius karius ir partizanus. 2.15 v.p.p. 
Rokiškyje 5 metu laisvės atėmimo1 turėjom laimės pasiklausyti lietuviš- 
bausmę gavo R. Kaupelis. Ir jo by- kos valandėlės per CHNO radiją, 
los aprašymas pradedamas tais pa
čiais įprastiniais žodžiais: “Pernelyg so Chrissie Nefiiis Marian Singers dai- 
plačiai yra paplitęs vaišinimas alko- nininkų grupei ir buvo pakviesti kon- 
holiniais gėrimais. Tokių išgėrimų 
pasekmės kartais būna gana liūd
nos. Antai, Rokiškio rajono “Spalio 
pergalės” kolūkio kolūkietė E. Mel- 
vydienė pavaišino degtine savo gi
minaitį R. Kaupelį ir kitus jaunuo
lius. Pasigėręs R. Kaupelis atėjo į 
jaunimo pasilinksminimą ir peiliu 
sužalojo jaunuolį...” Bausmės griež
tinamos, bet nusiskundžiama, kad 
darbovietės į savo narių nusikalti
mus nekreipia dėmesio-ir netgi ne
nori teismams paskirti visuomeninio 
kaltintojo.

NAUJAS VIEŠBUTIS
Vilniuje jau dedami pamatai “In- 

turisto” viešbučiui, kuris turės 22 
augštus ir kuriame galės gyventi 
650 svečių. Projektą naujajam pas
tatui paruošė žinomieji architektai 
A. ir V. Nasvyčiai. Jis iškils deši
niajame Neries krante, kur planuo
jama įrengti prekybinį - administra
cinį centrą, čia taipgi statoma 5 
augštų universalinė parduotuvė, 
ruošiamasi statyti butinio aptarnavi
mo dirbtuves, kino teatrą ir dar vie
ną septynių augštų viešbutį.

OTTAWA, Ont
AKADEMIJA IR DAILĖS PARO

DA. Otavos Lietuvių Bendruomenė 
surengė lapkr. 27 d. iškilmingą aka
demiją dail. A. Tamošaičio 40 m. kū
rybos ir 60 m. amžiaus sukakties pro
ga. Parodą atidarė ir turiningą pas
kaitą skaitė dr. H. Nagys, apžvelgda
mas A. Tamošaitį, kaip dailės dalykų 
pedagogą augštosiose dailės mokyk
lose, kultūrininką, muzėjininką ir sa
vitą dailininką, suradusį savo dailės 
pasaulį ir savitą stilių, kuris tvirtai 
atsiremia į senąją liaudies dailę. Su
kaktuvininką gausiai sveikino otaviš- 
kiai žodžiu, įteikdami adresą. Iš kitų

Kanados ir JAV vietovių gauta laiš
kų ir telegramų. Daugelis sveikinto
jų plačiai iškėlė A. Tamošaičio šako
tą veiklą lietuvių kultūroje. Itin gra
žiai sveikino poetas Jonas Aistis, dr. 
J. K. Puzinai, dr. Maciūnas su ponia, 
dr. P. Mažeika, dail. Mikas Šileikis, 
red. J. Kardelis, sol. E. Kardelienė, 
V. J. Viliušiai, Kanados Liet. Bendr. 
pirmininkas A. Rinkūnas, “Tėv. Žib.” 
red. dr. P. Gaida ir daugelis kitų. 
Vienas originaliausių sveikintojų bu
vo L. Adomavičiai — ne tik su linkė
jimais, bet ir su stamboku čekiu A. 
Tamošaičio kūrybai paremti. Akade
mijai vad. inž. A. Paškevičius. K.

WINNIPEG, MAN

Aplankius visus lietuvius, su- 
$750. Darbas atliktas savano- 

pačių lietuvių. Už langų užuo- 
sumokėjo O. Demereekienė.

PAGERINTA PARAPIJOS SALC, 
iškaltos gražia dviejų spalvų medžia
ga sienos, į lubas įdėti 4 oro siurbliai, 
pertvarkytas apšvietimas ir užkabin
tos naujos langų užuolaidos. Medžia
gai pirkti buvo padaryta speciali rink
liava, 
rinkta 
riškai 
laidas
Darbams vadovavo V. Galinaitis.

PARAPIJOS BAZARAS-MUGfc pra
ėjo su dideliu pasisekimu; gauta 
$1.222.70 pelno, kuris paskirtas sko
los mokėjimui.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU
PĖ lapkričio 12 d, keturiolikos tau
tų pasirodyme “International In” pa
talpose gražiai pašoko “Malūną”, <cGy- 
vatarą” ir susilaukė daug plojimų bei

reigūnų, taip pat stebėjo karalienės 
atstovas Manitoba!.

DANGUOLĖ REMEIKYTĖ priklau-

cėrtoms i Orilia, Brantfordą ir Wa
terloo, kur koncertavo su didžiausiu 
pasisekimu. Krsp.

Nuoširdus ačiū už mums suruoš
tą staigmeną-pobūvį penkiolikos me
tų vedybinio gyvenimo proga.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir 
prisidėjusiems prie labai gražios ir 
vertingos dovanos; rengėjams: Aldo
nai ir Aleksui Mikalauskams, Bronei 
ir Aleksui Pareščiams, Danutei ir Re
gimantui Kairiams; už gražią kalbą,

PADĖKA
P. Burdinavičių iniciatyva lapkri

čio 19 d. mums buvo surengta maloni 
‘staigmena — įkurtuvės naujuose na
muose. Nuoširdžiai dėkojame rengė
jams, kalbėtojams — Vladui Panavui 
ir J. Kažemėkui, taipgi visiems daly
viams, įteikusiems brangią dovaną — 
krištolinę lempą. Tie dalyviai buvo 
šie asmenys: P. P. Barkauskai, A. G. 
Gudeliai, Žuliai, Naujokai, Stasevi- 
čius, P. P. Budvidai, P. P. Raliai, P. 
J. Lekutis. J. Seniūnas, P. Reinys, P. 
E. Simon , P. A. Geležinis, P. šaulys, 
P. P. Kanopos, P. Banaičiai, P. Sen
kevičius, P. Ragauskas, P. Tamošiū
nas, P. Ročys, P. Simkevičius, P. Roč- 
kauskas, P. Dagilis, P. Tomkevičius, 
P. A. Juraitis, P. P. Ikasalai, P. 

-Juodžbalys, P. Kažemėkai, P. Kutie- 
nė, P. P. Panavai, P. B. Jurevičius, P. 
P. Aukštakalnys, P. P. Visockiai, P. 
P. Dubinskai, P. Stasevičius, P. P. 
Burdinavičiai, P. V. Cocolo.

Nuoširdus ačiū visiems, 
rengtas pobūvis liks mums 
tarnas.

Petrųtė ir Viktoras

Jūsų su- 
neužmirš-

Mikuckiai

mintis:
kitų, ir mūsų valstybes, kurios jau 
25 metai kenčia komunistinę prie-

vas Jus laimina ir atneša Jums pa
sisekimo ateinančioje Manilos kon
ferencijoje.” Raštą pasirašė: pirm. 
A. Aavelaid, latvių atstovas L A. 
Biržulis ir lietuvių atstovas V. Buke- 
vičius.

SIDNĖJUJE BUVO SUSITIKĘ 
Lietuvos aviacijos mokyklos 1934-37 
m. lakūnai: J. Rakuznas iš Geelonge, 
Br. Leščius iš Adelaidės ir sidnėjiš- 
kiai

skleidžia 
kurios su- 
akademinį

GAMYKLA' 
pakvietė į

PRIESADVENTINIS BALIUS įvy- 
ko lapkričio 26 d. šokiams grojo “Ori
ginals” orkestras. N. Metų sutikimo 
baliui gros “Astrada-Shurma”.

VIDAS JANUŠKA IR TAD BRE- 
KELMENS prerijų provincijų kadetų 
(jaunųjų šaulių) šaudymo varžybose 
Manitobai iškovojo I vietą.

HILDA BARKAUSKAITĖ nupirko 
Winnipeg© centrinėje gatvėje Porta
ge Ave 3231 grožio salioną, kurį pa
vadino “Contoura Hair Stylist — Hil
da Barkowski”; turi 3 nuolatines, o 
savaitgaliais — 6 darbininkes. (Gaila, 
kad lietuvaitė sulenkino savo pavar
dę. Red.).

MANITOBOS UNIVERSITETE stu
dijuoja 11 lietuvių studentų.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRU- 
PĖ gruodžio 8, 9 ir 10 dienomis pa
kviesta šv. Pauliaus jėzuitų kolegi
jos šokti Manitobos universiteto au
ditorijoje. Kor.

Alė Fedorenko, laimėjusi Ontario 
provincijos stipendiją, skiriamą 
goriausiems 13-tojo skyriaus mo
kiniams. Ji gavo geriausius pa
žymius iš 12-kos dalykų Toronto 
Harbord Collegiate gimnazijoje. 
Dabar ji studijuoja biologiją To
ronto universitete. Vietinėje spau
dė je buvo paskelbta, kad su tė
vais atvykusi iš Lietuvos prieš sep
tynerius metus. Telegram Photo

Sault S. Marie, Ont.
DAUG RINKLIAVŲ. Mūsų koloni

jos tautiečių tarpe yra vykdomos net 
3 rinkliavos: apyl. valdybos narė V. 
Motuzienė baigia sėkmingą rinkliavą 
Šalpos Fondui, apyl. valdybos narys 
M. Pareigis renka Bendruomenės so
lidarumo įnašus, ilgametis TF atsto
vas P. Gasperas vykdo metinę rink
liavą Tautos Fondui. Mūsų mieste ne
seniai pasibaigusi United Appeal rink
liava pasiekė apie $300.000. Miestui 
su, 75.000 gyventojų tai labai sėkmin
ga rinkliava.

VĖL PIRMIEJI. Pagal statistinius 
duomenis, mūsų miesto metinis atly
ginimo vidurkis yra pats didžiausias 
Kanadoje — $5.417. Antroje vietoje 
Samia, Ont., — $5340. Trečioje vie
toje Windsor, Ont., — $5278. Vienuo
liktoje vietoje — Hamilton, Ont. ir 
12-toje vietoje — Toronto Ont. To
kie atlyginimai (vidurkis) buvo maž
daug prieš dvejus metus. Mūsų mies
to plieno darbininkai gauna žymiai 
didesnį atlyginimą dabar, negu iš
vestas vidurkis, o dirbančios viešbu
čiuose, valgyklose, virtuvėse ir pan. 
uždirba tik apie pusę minėto vidur
kio sumos.

PETRAS ČYPAS su žmona turi ge
rai apmokamus darbus “ALGOMOS” 
plieno fabriko inžinerijos departamen
to raštinėje. Praėjusį mėnesį 3 savai
čių atostogas praleido Floridoje, kur 
įsigijo 5 akrų sklypą.

LIETUVOS KARIUOMENĖS šven
tės minėjimas įvyko ukrainiečių salė
je lapkričio 26 d. Nors paskaitininko 
ar juostelės su specialia programa ne
turėta, tačiau dalyviai smagiai pralei
do vakarą. J. Sk.

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš iki 66% turto vertės. Už šėrus mokamo 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokomas CUNA 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dionot: pirmadienio H, tro&odieniais ir ketvirtadionlos 9 vol. ryto -* 3 vol.
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GERULSKIS & DOBAT CO. 
ROOFINCMSIDING-EAVEST^OUGHING 

Telef. 383*7512 M. L 83400 
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogas, namų šonas ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Tarime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medfia-

LONDON, ONT.
NAUJA KATALIKIŲ MOTERŲ 

VADOVYBĖ. K. L. Katalikių Moterų 
Dr-jos Londono skyrius lapkričio mėn. 
turėjo metinį susirinkimą ir išrinko 
naują vadovybę. Pirmininkės parei
gos atiteko pirmajai skyriaus pirmi
ninkei I. Daniliūnienei, vicepirminin
kės — jau trečią kartą iš eilės — tai 
pačiai U. Bliskienei, sekretorės — O. 
Švilpienei, iždininkės — L- Dragūne- 
vičienei, v-bos narės — A. Žemaitie
nei. Parengimų vadovėmis išrinktos 
G. Mačienė ir C. Šakienė, o altoriaus 
puošimo sekcijos vadove — A. Sty- 
gienė; Praėjusiais metais skyriui pir
mininkavo E. Navickienė.

Prieš susirinkimą gerb. svečias iš 
Delhi kun. dr. J. Gutauskas skaitė la
bai įdomią ir turiningą paskaitą te
ma: “Naujovės Bažnyčioje ir ką jos 
reiškia?”

Londono katalikių moterų skyrius 
čia išryškėjo kaip viena veikliausių 
mūsų organizacijų. Kat moterys per 
nepilnus trejus metus išvystė pasigė-* 
retiną veiklą, ne tik gražiai įvykdy- 
damos tiesioginius joms priklausan
čius uždavinius, bet kartu ateidamos 
į talką ir kitoms organizacijoms,'ypač 
labai daug padėdamos Šiluvos Mari
jos parapijai. Linkėtina, kad ir toliau 
jų veikla nesusilpnėtų!

DRAUGIŠKOSE RUNGTYNĖSE To
ronte Londono “Tauro” krepšininkai 
prieš Toronto “Aušros” jaunius lai
mėjo taškų: L Butkus 16, E. Daniliū- 
nas jr. 19, E. Bliskis 3, V. Navickas 
12, Fowler 8, White 2. E. Bliskis dėl 
specifinės savo pozicijos buvo labai 
naudingas komandai, bet nenaudin
gas sau: neturėjo progos mesti. Pra
džioje Londono krepšininkai žaidė 
gana gražiai: pirmam puslaikiui bai
giantis ir antrojo pradžioje buvo mo
mentų, kad jie turėjo dvigubai dau
giau taškų, negu torontiškiai, tačiau 
dauguma komandos narių, išžaidę vi
sas rungtynes be pakeitimo, pabaigo
je pavargo ir žymiai susilpnino pa
lankų santykį, baigdami rungtynes 
pagal Londono duomenis 60:52, o To
ronto — 59:51.

dail. VI. Meškauskas ir pre- 
vavę Vliko valdybos nariai B. Bie- kybininkas K. Butkus, 
liukas ir A. Vedeckas, išgirdę pri
statant kalbėti Sovietų Sąjungos pa
reigūną Vladimirova, neparodė jo
kios reakcijos...” Susidaro įspūdis, 
kad vakaro rengėjams yra apsukę 
galvas JAV ir Kanadoje rengiami 
vadinamieji “teach-in” 
prokomunistines idėjas, 
maišo nesiorientuojantį 
jaunimą.

BOEING LĖKTUVŲ 
čikagietį inž. E. Vilką
savo įmones Seattle, Wash., pasitar
ti apie naujausius metalo suvirini
mo metodus. Jis yra žinomas šios 
srities specialistas, skaitės paskaitą 
Detroite įvykusioje konferencijoje.

ČIKAGOS “DRAUGAS” paskelbė 
dėmesio vertą pranešimą: “Iš Ro
mos gauta telegrama, kad lapkričio
15 d. Dievo tarno arkiv. Jurgio Ma
tulaičio palaimintuoju paskelbimo 
byla buvo svarstoma Vatikane ir tuo 
klausimu , bus paskelbtas dekretas. 
Iškilmingas dekretas, pirmininkau
jant pačiam šv. Tėvui, bus paskelb-

. tas gruodžio 15 d. Iki šiol arkiv. Ma
tulaičio beatifikacijos byla ėjo tik 
Romos vyskupijos kurijoje, o nuo 
dekreto paskelbimo ji jau bus veda
ma paties Vatikano. Tai yra pati 
augščiausia institucija, kuri turi tei
sę paskelbti ką nors palaimintuoju 
ar šventuoju.”

DR. ANTANAS GYLYS lapkričio
16 d. mirė Tuscon mieste Arizono
je. Velionis buvo medicinos ir filo
sofijos daktaras, studijavęs Maskvos 
ir Miuncheno un-tuose. 1924-34 m. 
buvo teologijos filosofijos dekanas 
Vytauto D. un-te Kaune, vėliau ver
tėsi privačia praktika nuosavoje kli
nikoje. Tremtyje jam teko būti Ha
nau stovyklos pirmininku, o Ame
rikoje dirbo asistentu Čikagos Loyo- 
los un-to medicinos fakultete ir Niu
jorko psichiatrinėse ligoninėse. Yra 
paskelbęs eilę mokslo darbų lietu
vių ir vokiečių kalbomis.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR AR
CHITEKTŲ S-GOS Bostono skyrius 
išsirinko naują valdybą: pirm. Jo
nas Mikalauskas, sekr. Romas Brič- 
kus ir ižd. Jeronimas Dabrfla.

J. MULOKAS, čikagietis architek
tas, yra sukūręs' daug gražių antka
pių lietuviškais motyvais. Pastebė
ta, kad kapinių lankytojai kaikuriuos 
nusikopijuoja, neatsiklausę nei au
toriaus, nei antkapio užsakytojų, sa
vo šeimos paminklams, nors tai da
ryti draudžia įstatymai.

V. STAŠINSKO, Lietuvos gen. 
konsulo, 60 m. amžiaus sukaktis bu
vo paminėta Niujorke. Sukaktuvi
ninką sveikino VLIKo pirm. V. Sidzi
kauskas, konsulas A. Simutis, prel. 
J. Balkūnas ir BALFo reik. vėd. kun. 
L. Jankus. Pagerbimo pobūvyje da
lyvavo VLIKo ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto atstovai, laikraščių redak
toriai ir svečiai.

LIETUVIŠKĄ SEŠTAD. MOKYK- 
LĄ Šv. Petro ir Povilo liet par. 
mokyklos patalpose Elizabeth, N. J^ 
suorganizavo vaikų tėvai ir LB apy
garda. Ji jungia Elizabeth, Jersey 
City, Kearney, Linden, Newark ir 
Paterson gyvenančių šeimų vaikus. 
Didžiąją mokytojų dalį sudaro augš- 
tuosius mokslus baigęs ar dar te
beinąs jaunimas. Mokykloje dėsto
ma: lietuvių kalba, Lietuvos paži
nimas, lietuviška aplinka, Lietuvos Vrblri/iHSa 
istorija, geografija, dainos ir tauti- vometlja 
niai šokiai. DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS KA-

JAUN1MO METŲ UŽBAIGOS kon- PINĖS yra Geesthacht-Spackenber- 
certas įvyko Baltimore, Md., sutrau- ge. Jas prižiūri ir tvarko vietos Įlė
kęs gausų vietinių lietuvių būrį ir tuviai su pirm. Ad. Midveriu. Su- 
netgi svečių iš Vašingtono. Atidaro- nykusius ąžuolinius lietuviškus kry-

PRIEMIESTY Wil- 
Signa Phi organiza- 
meno mėgėjų paro-

KO J. REISGYTĖ NEGALĖJO 
PADARYTI? Tokią mįslę viens kitam 
stato Australijos lietuviai. Atsaky
mas — negavo prez. L. B. Johnso- 
no parašo.

VENGRŲ SUKILIMO dešimtme
čio minėjime Geelonge su Lietuvos 
trispalve dalyvavo Gerutis Kyman
tas, Nijolė Norvydaitė ir Dagė Ska- 
pinskaitė. Pagrindinis kalbėtojas bu
vo Australijos imigracijos min. H. 
F. Operman. Minėjimo dalyviai pri
ėmė ir pasiuntė premjerui H. Holt 
bendrą rezoliuciją, reikalaujančią 
laisvės pavergtoms tautoms.

MADŲ PARODĄ surengė Adelai
dės Moterų Sekcija, vadovaujama 
pirm. p. Vabolienės. Madų paroda 
jau yra tapusi kasmetine tradicija. 
Modeliniai drabužiai vėliau parduo
dami, o pajamos skiriamos šalpai. 
Šiemetinę madų parodą papildė me
no kūrinių loterija.

MELBURNO LIETUVIAI ruo
šiasi jaunimo ir vaikų vasaros sto
vyklai, kai tuo tarpu pas mus, Ka
nadoje, jau prasideda žiema. Mel
burno jaunimas stovyklaus pajūryje 
prie Frankstono 1967 m. sausio 4-11 
d., vaikai — sausio 11-18 d. Stovyk
los mokestis — 17.50 australiškų do
lerių, kurie turi šiek tiek didesnę 
vertę už kanadiškus. Į stovyklas 
kviečiamas Adelaidės, Sidnėjaus, 
Geelongo ir kitų apylinkių lietuviš
kasis jaunimas.

MELBURNO 
liamstown Beta 
cijos suruoštoje
doje dalyvavo dvi lietuvės — Vale
rija Kybartienė ir Irena Jokūbaus- 
kienė. Pirmoji buvo išstačius! 4 iš 
gipso lipdytus ir vėliau nuspalvin
tus paveikius, antroji — 8 aliejinės 
tapybos darbus.

MELBURNO LIETUVIŲ parapijos 
choras atžymėjo 5 metų veiklos su
kaktį. Jo vadovas yra muz. P. Mor
kūnas, v-bos pirm. — K. Mieldažys.

Italija
TEOLOGIJOS STUDENTAI. Ženg

dama Į antrąjį dvidešimtmeti, Lie
tuviu šv. Kazimiero Kolegija pradė
jo 1966/67 mokslo metus su gražiu 
būriu studentų — klierikų ir kuni- 

~gų. Šiuo metu kolegijoj yra 10 klie
rikų ir du kunigai studentai: Jara
šiūnas Matas, gimęs 1923, studijuoja 
teologiją (III semestre) Laterano 
un-te; Longas Jonas, gimęs 1943, teo
logiją (III) Laterano ante; Marquis 
Ričardas, 1943, Worcester, Mass., 
filosofiją (I) Laterano un-te; Mic
kus Edvardas, 1936 m., teologiją (I) 
Laterane; Paulauskas Edmundas, 
1937 m., teologiją (I) Laterane; Sa
kalauskas Kajetonas, 1926 m., teolo
giją (III) Gregorianume; Savickas 
Alfonsas, 1945 m., teologiją (I) Gre
gorianume; Trimakas Antanas, 1934 
m., filosofiją (I) Gregorianume; Va
lenti Domininkas, 1946 Brooklyne, 
filosofiją (I) Gregorianume; Vogt 
Norbertas, 1944 m., vokietis, uoliai 
mokosi lietuvių kalbos, studijuoja 
filosofiją (I sem.) Gregorianume. 
kunigai: Kasponis Romanas, gimęs 
1939, teologiją baigęs 1964 m., stu
dijuoja socialinius mokslus Grego
rianume; Staškevičius Jonas, g. 1936 
m„ teologiją baigęs 1962, dabar ruo
šiasi teologijos licenciatui ir dok
toratui.

L. POCIUS po operacijos sėkmin- atliko A. Mrorinsko vyrų oktetas, mirusio pavarde, gimimo ir mirimo 
gai sveiksta Sv. Juozapo ligoninėje. akordeonistas Daubaras ir eiliuotos datomis. Lietuvių kapai yra labai



Jaunimo Metų tvirtas ryžtas liksis
Lhtuvių Bendruomenės valdybos vicepirm. St. Barzduko žodis užbaigiant J. Metus 

blanksta visi trūkumai. Tad si 
malonumu primenu visiems žo 
džius, pasakytus PLB Valdybos 
pirmininko Juozo Bačiūno: 

“Tegyvuoja tas jaunas ryžtingumai 
ir dvasia, o gyvenimas suspės parų 
dyti, kas buvo brandu, ir nepamirš iš 
taisyti, jeigu kur įvyko apsirikimų.’ 

Man pavestas uždavinys ofi 
cialiai baigti Jaunimo Metus 
Liūdnas uždavinys, nes tenki 
skirtis su jaunyste pažymėtai 
metais. Tad skelbiu jų pabaigą 
su viltimi, kad tokia pabaiga btu 
tik kalendorine prasme. Jaunime 
Metų nuotaikos, dvasia ir ryž
tas liksis, nes tai daigai, iš ku
rių augs vaisiai. Liekasi išduotas 
vekselis, kurį jaunimas savo dar
bu ir gyvenimu turės išpirkti.

Baigiant lieka tarti padėkos 
žodį. Jis galėtų būti labai ilgas, 
nes su Jaunimo Kongresu susi
ję daug žmonių. Jį sutraukiu į 
kelis apibendrinimus: lietuviškas 
bendruomeniškas ačiū rengėjams 
— Kongreso Komitetui, Finansų 
Komisijai, Talkos Komisijai; ačiū 
šio didžio darbo rėmėjams — 
atskirų kraštų ir vietų komite
tams, kraštų bendruomenėms, 
laisvojo pasaulio lietuvių visuo
menei ir organizacijoms, lietuvių 
spaudai ir radijui; ačiū patiems 
dalyviams.

O Kanada nusipelnė dviem at
žvilgiais: sudarė sąlygas Jaunimo 
Metus atidaryti ir uždaryti ir su
dėjo $8.000. Tai labai didelė pa
slauga ir parama. Lietuviškas 
bendruomeniškas ačiū už tai!

♦

didelėmis viltimis, šiandien vie-

linkoje. Pripažinimas gi bendro 
darbo reikšmės yra kelias į orga
nizacinį išeivijos vieningumą ir 
pajėgumą. Kadangi šitai geriau
siai laiduoja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, laisvojo pasaulio 
lietuvius jungianti lietuvybės pa
grindu ir vykdanti bendruosius 
tautinius jų tikslus Lietuvių 
Chartos principais, tad supran
tamas Jaunimo Kongreso laisvo
jo pasaulio lietuvių jaunimo ska
tinimas visu plotu jungtis į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę, 
kurios iniciatyva bei parama bu
vo įvykdytas ir pats Jaunimo 
Kongresas, savo šūkiu pasirinkęs 
“Mūsų jėgos, mūsų žinios lais
vai Lietuvai Tėvynei”.

Bendruomenė yra patenkinta, 
kad jaunimas pasisakė už šitą 
trijų šakų kelią. Tai patriotinio 
lietuvių jaunimo kelias. Jį taip 
pat rodė svarbieji paties Jauni
mo Kongreso momentai: stovyk
los, pamaldos, paskaitos, paren
gimai, peticijos įteikimas. Jei da
bar vienas kitas stengiasi pasver
ti, ko kongrese buvo daugiau, 
kultūros ar politikos, tai pats 
kongresas daugiau rodė pačius 
polėkius: polėkį sutraukti viso 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mą, polėkį jį išjudinti, polėkį žūt 
būt pastatyti “Lokį”, polėkį su
rinkti tūkstančius parašų petici
jai, pagaliau polėkį surinkti pi
nigo kongresui įvykdyti.

Polėkiai ir yra šviesiausia, gra
žiausia, jautriausia, ką jaunimas 
parodė ir padarė. Prieš juos

kitiems kritiškų svarstymų ir net 
priekaištų proga. Sujudinę lais
vojo pasaulio lietuvių išeivijos 
gyvenimą, vienų jie palydimi op
timizmo žvilgsniu, kiti juose nie
ko, be išmestų pinigų ir pasigar- 
sinimo, nemato.

Tačiau visi šie palankūs ir ne
palankūs balsai sako, kad Jauni
mo Metai ir pagrindinis jų įvy
kis, — Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, — sukėlęs visuotinį 
ir nepraeinantį dėmesį, biivo 
svarbus, reikšmingas ir išliekan
tis savo mastu, savo polėkiais ir 
vaisiais. PLB Valdybos pirminin
kas Juozas Bačiūnas PU Kon
gresą apibūdino didžiausiu są
skrydžiu, kokį tik lig šiol jis ma
tęs Amerikoje per pastaruosius 
kelias dešimtis metų:

“čia buvo tikras sąskrydis, nes ne 
tik į Čikagą suvažiavo traukiniais, bu- 
sais ar automobiliais šimtai jaunuolių, 
bet dar iš kitų septyniolikos kraštų 
laivais suplaukė, lėktuvais suskrido 
gausūs būriai lietuviško jaunimo.”

Šio sąskrydžio masę sudarė 
priauganti ir ateinanti išeivijos 
lietuvių karta, tad į ateitį žvel
giantiems jis taip pat buvo dva
siškai jautriausias įvykis.

Natūralu, kad jautrūs įvykiai 
sutinkami ir palydimi nevienodo
mis mintimis. Natūralu, kad šios 
mintys kyla skirtingos ir net 
prieštaringos. Esame juk be galo 
diferencijuota išeivija: pvz. savo 
partijas skaičiuojame dešimtimis, 
o organizacijas ne šimtais, bet 
tūkstančiais. Turime senąją išei
viją ir naująją. Kiekvienoj šioj 
išeivijoj net po kelias kartas. 
Tad ar reikia stebėtis, kad yra 
skirtumų tarp manęs ir Kaman- 
to, tarp Kamanto ir Gailiušytės, 
Zaparacko, Rinkūnaitės, tarp

1 Rinkūnaitės ir Žygo, Salytės?
O vis dėlto... O vis dėlto 

daug kas mus visus jungia. Tad 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei Jaunimo Kongresas prasmin
gas ypačiai trim savo momentais: 
kad jis pasisakė už Lietuvos lais
vę, kad jis išreiškė ištikimybę sa
vo tautai, kad jis pripažino bend
ro darbo reikšmę tautinėje savo 
bendruomenėje. ., < - -
' Pasisakymas už Lietuvos laisvę valdyba pagyvino rysius su sky-| c _____ __
jaunimą įrikiuoja i gretas tu, ku- valdybomis, siųsdama joms vįų studentų Filisterių Sąjungos 
rie ilgoje ir garbingoje jos isto-i^le^?no.P?se^zlo.-prot?koflu^..ir į kūrimui ir remia šiam reikalui 
rijoje didvyriškai grūmėsi už tei- ^1Jlulklas informacijas; f studijų ’ sudarytOs komisijos užsimojimus.

«

S. Amerikos lietuvių studentę nutarimai
Įvadas į ragina skyrius a. palaikyti ry-

Vykdydama 1965 m. suvažia- ^us ^u artimesniais skyriais; b. 
vimo įpareigojimą, 1966 m. re-13^*1 S1.ul/m^ Plisti skjrių 
zoliuciju komisija pastebi, kad iš valdybų rinkimo laiką; c. atidžiai 
priimtu’rezoliuciju sekančios bu- ve?h. skyriaus knygas ir tvarkin
io įvykdytos: . gai jas perduoti sekančiai valdy-

a. formaliai užmegzti ryšiai su d. suvažiavimas skatina cent- 
kitų tautų studentais, būtent, da- ro valdyb? K skynus Pravestl 
lyvauta United States National nauJ3 narių vajų.
Student Association suvažiavime, 

[įsteigtas Baltic Appeal to the Uni-!kad a.
5. Suvažiavimas pageidauja,

v x i _______ ' . “Metraštis” taptų tradi-
ted Nations; b. artimai bendra-j ciniu leidiniu; b. ruošiamas Są- 
darbiauta su “Lituanus” fondu; jungos dainorėlis neužilgo pasi- 
c. rūpestingai išleistas metraštis,l rodytų; c. per sekantį suvažiavi- 
redaguotas Mykolo Drungos; d. mą būtų atkreiptas atitinkamas 
sėkmingai atgaivintos “Studentų! dėmesys į kultūrinį studentų pa- 
Gairės” Skirmos Makaitytės va-’ sireiškimą, pavyzdžiui, meno pa- 
dovaujamo kolektyvo; e. centro rodą.

6. Suvažiavimas pritaria Lietu-
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULATHS 

šeštadienio programoje sn dideliu 
susidomėjimu buvo išklausytas To
ronto šeštadieninės mokyklos mokyto
jos Adelės Abromaitienės vaizdinių 
priemonių pristatymas, šios paskaitos 
autorė čia net visą kambarį buvo už-

"TAS TURI IR ŠIRDĮ ir sąžinę 
šviesią, kas brolišką ranką vargdie
niams ištiesia”. Šie senosios kartos 
poeto N. Rastenio žodžiai, įrašyti 
BALFo XIII seimo pranešimų kny- 
gon, buvo lyg vedamasis motyvas šio 
seimo, įvykusio lapkričio 26 d. Čika
gos Jaunimo Centre. B ALFas — 
Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas, kuris įsteigtas 1944 m. ko
vo 25 d. Čikagoje, per savo veikimo 
laikotarpį sušelpė dešimtis tūkstančių 
lietuvių, o taip pat ir*ateityje savo.... v v I f ucvuvių, v Wip

S. Ivonauskas (kairėje), laimėjęs I premijq Lietuvos posto ženkiq nėra numatęs nutraukti- 
parodoje Čikagoje 1966 m. spalio 28—29 d.; šalia jo — filatelis- Amerikos miestų šį kar
tų drauguos Lietuva pirm. Ignas Sakalas. Paroda buvo sureng-L suvažiavųo BALFo darbuotojai, ku. 
ta minėtos draugijos 20 metų sukakties proga. Nuotr. E. Sulaicio^ pažveĮgė , BALFo veiklą nuo 

ėjusio seimo prieš dvejus metus, šį 
kartą posėdžiai vyko sklandžiai, nes 
dalyviai gavo jau atspausdintas kny
geles su pranešimais, tad jų čia visų 
nereikėjo kartoti. Tai sutaupė nema
ža laiko.

Dabartinis BALFo pirmininkas kun. 
V. Martinkus, kuris tas pareigas per
ėmė iš ilgamečio pirm. preL J. Kon
čiaus, savo žodyje pareiškė:

“Praeitais metais su reikalų ve
dėju kun. L. Jankum lankėmės pen
kiuose Europos kraštuose, lankėme 
lietuvius, kur tik jų galėjome rasti, 
gilinomės į jų gyvenimo būklę ir grį- 
žomę įsitikinę, jog ir ten daug dar 
yra vargingų, kuriems reikia pagel
bėti. Visais galimais būdais rinkome 
žinias apie Lietuvoj, Sibire ir Lenki
joj šelptinuosius ir matome, jog ten 
dar vis ‘vargas šakoja, vargas lapo
ja, vargas varteliuose žydi’, anot tos

SKAITYTOJAI PASISAKO
KUNIGAI IR LIETUVIŲ KALBA
Kai šeštadieniais po visos savaitės 

darbų dažnas šiek tiek atsipučia sa
vo šeimos ratelyje ar draugų aplin
koj, pavarto dienraštį "Draugą”, gal 
tik retas tesuskumba paskaityti ir 
šeštadienio kultūrinį priedą.

Anądien šeštadienio priede buvo pa
skelbtas Amerikoje gimusio ir lietu
viškoje šeimoje augusio kunigo dr. 
Juozo Vaško, MIC, didžiulis straips
nis tema, kodėl lietuvių kilmės kuni
gai visais laikais privalo puoselėti 
gimtąją kalbą bažnyčioje, mokykloje 
ir visuomenėje.

Atpasakot visus kun. J. Vaško ar
gumentus už gimtosios kalbos staty
mą pirmon eilėn visose lietuvių su
kurtose parapijose čia neįmanoma, ta
čiau įsidėmėtina, kad kun. J. Vaškas 
savo mintis pagrindė religiniu požiū
riu, tam tikslui cituodamas tinkamas 
vietas iš šventraščio, iš popiežių pa
sisakymų ir t.t.

Kas mano atmintin ypatingai įstri
go, tai kun. J. Vaško straipsnio pas
kutinėje pastraipoje aiškus visiems 
kunigams priminimas, kad "ir Jėzus 
buvo žydas savo tautybe, buvo nu
teistas romėnų prokonsulo sprendi
mu, bet ir ant kryžiaus mirdamas, 
šaukėsi ne kuria kita, bet aramajų 
kalba”

Priėmęs 
bendravęs 
tus, Jėzus
jų (rašto), bet žmonių vartotą ara
majų kalbą, ir jos neišsižadėjo ligi 
paskutinės gyvenimo valandos.

Kas turėjo progos girdėti kunigo J. 
Vaško pamokslus, negalėjo nesigrožė- 
ti jo lietuvių kalbos gražia tarsena, 
tarsi jis Lietuvoje būtų mokslus ėjęs.

Kad gerasis Dievulis duotų mums 
daugiau tokių vyskupų kaip Pr. Bra
zys ir tokių kunigų kaip J. Vaškas!

Dr. P. Mačiulis

REFORMOS IR GALIMYBĖS
Nors dėkoti turėtų kiekvienas "T. 

Žiburių” skaitytojas, ačiū už puikų re
liginių reikalų tvarkymo problemos iš
kėlimą. Tai deganti žaizda, kuri nie
kam turėtų neduoti ramybės tol, kol ji 
bus užgydyta. Mūsų nuostoliai tautinė
je ir dar labiau religinėje srityje auga 
su kiekviena diena.

Kun. Kęstutis Žemaitis

DIDŽIAI GERBIAMAS MALONUS 
REDAKTORIAU

Tamstos redaguojamas savaitinis lietUvių dainos iodjių Aš dar šiemet

žmogaus kūną ir su jais 
per trisdešimt trejus me- 
tuomet vartojo ne hebra-

laikraštis man labai patinka ir iš re
dakcijos galima suprasti, kad esate 
gan prasilavinęs žmogus. Bet man ne
suprantama, kaip Tamsta dedate to
kias nuotraukas kaip studentų štabo, 
kur tarp keleto gražaus jaunimo yra 
keletas įsikandusių cigaretes arba jas 
pasidėjusių (bent taip atrodo) ant 
stalo. Peršasi išvada: koks ten rimtas 
svarstymas galėtų būti tokių asme
nų? Nebent — kokios markės teks 
gerti viski! Vieną panašią nuotrauką, kalingieji okupuotoje Lietuvoje”. Jos 
rodos, teko matyti kadaise ir "Drau- teigimu, lietuviai Lietuvoje laukia iš 

dentai nesupranta, kai jie save juo- į tvirčiau išsilaikyti ant kojų, 
kiną, tad jau redaktoriai neturėtų: skurdo Dasitaiko kaime ir n

lankiausi Kolumbijoje, vicepirm. Ar- 
manienė pernai lankėsi Argentinoje ir 
visur radome, jog įvairi pagalba, lie
tuviams yra reikalinga. Tą pagalbą 
BAJLFas ir tęsė per šiuos dvejus me
tus pinigais ir gėrybėmis, išleisdamas 
$216,899.56”

Seime dalyvavo ir viena viešnia, ku
ri neseniai atvykusi iš Lietuvos (jos 
pavardė viešai neskelbiama), skai
čiusi pranešimą "Mūsų paramos rei-

sę gyventi savu gyvenimu. Išreiš
kimas ištikimybės savo tautai ro
do. kad jaunimas rūpinasi lietu
vių tautos savitumu, dvasinėmis 
ir kultūrinėmis vertybėmis, suda
rančiomis savos, lietuviškos, in
dividualybės pagrindą. Kitais žo
džiais, jaunimas pasisakė prieš 
nutautimą, kaip negarbingą ir 
beprasmi ištirpimą svetimoje ap-

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

GRAMERCY
Įteikiami gavėjui kaip PINIGAI per 
Bank For Foreign Trade Maskvoje.! 
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU FIR
MA. TURINČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ PASLĖPTŲ 
RINKLIAVŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERSLE GA

RANTUOJA JUMS GERĄ 
PATARNAVIMĄ

Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.

Turi Bankų Depart, leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20.000.00. Ofi
cialūs SSSR kvitai pasirašyti gavėjoj 

Pristatoma per 2 savaites.
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING, INC.
744 Broad St. Newark. N.J.

Ąugščiausios kokybės rusų gamybos! 
daiktai į

SPECIALIOS

naujos sumažintos švenčių kainos! 
automobiliams. Galioja iki

1966 M. GRUODŽIO 15 D.
Pasinaudokite šia proga! j 

VOLGA GAZ — 21R — $2.365.19 
[VOLGA GAZ — 21US — $2.553.7(M 
MOSKVITCH 408E-5 vietų $1.954.88 
MOSKVITCH 408 4 vietų $1.759.39 
Zaporozhets_______ $ 957.60
■Arba siųskite MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pasil 

Irinkimui NAUJOSE SPECIALIOSE! 
DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.

[Jokio mokesčio už šį patarnavimą. 
[Prašykite mūsų katalogų apie sen-l 
karingus pasiūlymus, ypač Vakarų 
I kraštų produktų ir audinių.

GRAMERCY AE?*“ 
|l18 E. 28 St. Nev York, N.Y.

dienos buvo surengtos, kaip nu-i 
matyta, Bostone, Čikagoje, Kle- 
velande, Hartforde, Niujorke, To
ronte ir Worcesteryje.

Rezoliucijų komisija pastebi, 
kad sekančios rezoliucijos liko 
nepilnai įvykdytos:

a. galutinai neišspręsti ryšiai 
su Amerikos Lietuvių Taryba; b. 
praeitas visuotinis suvažiavimas 
liko formaliai neįvertintas; c. 
centro valdybos rinkimo procedū
ra liko nepakeista.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
XVI visuotinio suvažiavimo, 
įvykusio 1966 m. lapkričio 
mėn. 24-26 dienomis Toronte,

REZOLIUCIJOS
1. Suvažiavimas reiškia padė

ką: a. jaunimo kongreso ir jau
nimo stovyklų rengėjams bei jų 
bendradarbiamas, sėkmingai 
įvykdžiusiems Jaunimo Metų sie
kius; b. rengėjų komitetui ir vi
siems veikliai prisidėjusiems pro
gramos dalyviams; c. lietuvių 
spaudai už dėmesį studentų veik
lai ir paramą šiam suvažiavimui.

2. Statutiniai reikalai: a. Są
jungos pavadinimas pakeičiamas 
iš Lietuvių Studentų Sąjungos J. 
A. Valstybėse į šiaurės Ameri
kos Lietuvių Sąjungą; b. metinis 
nario mokestis pakeliamas trim 
doleriais pradedant 1967-68 me
tais; taigi, nario mokestis bus $5; 
c. garbės nariais kviečiami — 
Stasys Barzdukas, PLB vicep 
mininkas, Kazys Bradūnas, “Al 
deminių Prošvaisčių” nuolatii 
globėjas, Algis Lukas, buvęs “ 
tuanus” fondo pirmininkas, 1 
mas Remeikis, “Lituanus” red: 
torius.

3. Tarptautiniai reikalai: 
važiavimas pritaria PLB jau 
mo sekcijos įsteigimui. Suvai 
vimas remia: a. pasaulio lietui 
studentų atstovybės įsteigir 
kuri rūpinsis ryšiais su kitų kr 
tu studentais, finansine para 
kitų kraštų studentams per S 
pos Fondą ir artimesniu bend 
darbiavimu tarp Europoje stu 
juojančių šiaurės Amerikos s 
dentų; b. lietuvių, latvių ir e 
pastangomis įsteigtą Baltic 1 
peal to the United Nations

w
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. Ponai redaktoriai, jei tokie stu-1 užsienio paramos, kuri jiems padeda
_ Daug 

neturėtų i skurdo pasitaiko kaime ir mažuose 
piktinti senų žmonių su savo tokioms;
nuotraukoms, kurios teršia padoraus 
studento vardą — bjaurus pavyzdys 
augančioms kartoms. Juk senų laikų 
studentų padorus elgesys viliojo jau
nimą siekti augštesnio idealo ir kul
tūrėti. Tokie vaizdai mums Čikagos 
gatvėse įkyrėjo iki gyvo kaulo ir mes 
matome, kaip mūsų jaunimas eina į 
džiunglišką gyvenimą, nepaisant nei 
kelių pasišventėlių su dr. Adomavi
čium priešaky, kurie kelia tas bai
sias. negeroves beveik kasdien.. Tai
gi, laikas ponams redaktoriams būti 
apdairesniems savo spausdiniuose. čia 
nenoriu Tamstos mokyti, bet pareiš
kiu Lietuvos kaimo sūnelio pažiūrą, 
gal ir klaidingą, kaip sako gyvenimui 
progresuojant. Sudie, viena iš pirmųjų 
Tamstos

nėmis priemonėmis, kurias ji apibū
dino ir rekomendavo kitų mokyklų 
mokytojams naudoti Susirinkusieji 
stebėjosi A. Abromaitienės kruopštu
mu, paruošiant tas priemones, kurio
mis patraukiamas vaiko dėmesys, be
mokant taisyklingos lietuvių kalbos. 
Viešnia iš Toronto taip pat atsakė į 
klausimus, kurių atsirado nemaža. A. 
Abromaitienė buvo atsivežus kelis 
Dansville, N. Y., JAV leidžiamo "The 
Instructor” žurnalo numerius, kuriuo
se jos vaizdinės priemonės buvo pa
naudotos — atspausdintos jų nuo
traukos. Taip pat ir ateityje šis žur
nalas yra pažadėjęs panaudoti mūsiš
kės sukurtų vaizdų. Šiame žurnale A. 
Abromaitienė yra minima kaip To
ronto šeštadieninės mokyklos moky
toja. Šį faktą pažymėdamas, JAV LB 
Švietimo Tarybos pirm. Jeronimas Ig- 
natonis nepagailėjo viešniai iš Toron
to gerų žodžių.

Pirmąją konferencijos dieną visi 
mokytojai su svečiais buvo pakviesti 
prie bendrų pietų stalo, čia J. Igna- 
tonis pristatė vieną neseniai iš Lie
tuvos atvykusią buvusią mokytoją ir 
kelis kitus svečius. Pirmosios dienos 
programa buvo baigta Stasės Vaiš
vilienės paskaita "Priešmokyklinės ir 
namuose vaikų auklėjimo problemos.”

Sekmadienį konferencijos dalyviai 
turėjo pamaldas Tėvų jėzuitų koply
čioje, kur pamokslą pasakė kun. Jo
nas Kubilius, SJ. Po to įvyko žuvu
siųjų pagerbimas prie Lietuvos lais
vės paminklo, o tada vėl persikelta į 
Jaunimo Centrą, čia kelias paskaitas 
skaitė J. Kavaliūnas ir vieną — Sta
sys Rudis.

Sunku čia būtų suminėti viską, kas 
buvo šiame suvažiavime nagrinėta. 
Gal prie kaikurių minčių teks grįžti 
dar vėliau. Tik norisi pabrėžti, jog 
šis suvažiavimas buvo bene pats gau
siausias iš visų anksčiau buvusiųjų. 
Jame taip pat kaip ir nebuvo šnai
ravimo vienų į kitus, jieškojimo prie
šų, bet vyravo draugiška atmosfera, 
kaip ir pridera kultūrinį darbą dir
bantiems žmonėms. Tai, žinoma, nuo
pelnas JAV LB Švietimo Tarybos 
pirm. J. Ignatonio ir jo bendradarbių. 
Džiugino tas faktas, jog šios konfe
rencijos dalyvių tarpe buvo taip pat 
ir jaunų veidų. Tai rodė, jog švie
timas nėra tik senių reikalas, kaip tai

miesteliuose. Ypatingai skursta grį
žusieji iš Sibiro, nes jie nepriima
mi į geresnį darbą. Skursta dides
nės šeimos, našlės su vaikais, išsi
skyrusios šeimos, kurių, yra nemaža.

Šio seimo dalyvių tarpe matėsi ne
pailstantis prel. J. Končius; taip pat 
buvo dalyvių ir iš toliau — BALFo 
įgaliotinis Italijoje — kun. dr. J. 
Vaišnora ir kt. Kaip ir paprastai, sei- j galima pastebėti daugelyje mūsų po
nias buvo užbaigtas iškilminga vaka-1 litinių grupių suvažiavimų arba kad 
riene.

Šį seimą surengė komitetas, kurį seime. Prisimintini vieno kolegos žo- 
sudarė pirm. kun. F. Gureckas, Alb. 
Dzirvonas, V. Šimkus, J. Arštikis, A. 
Gintneris.

ir tuo pačiu metu vykusiame BALFo

Jungtinių Amerikos Valstybių paviljonas būsimoje pasaulinėje 
rodoje Montrealyje

POSĖDŽIAVO IR Š. AMERIKOS 
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MO
KYTOJAI. Jų čia kartu su svečiais 
buvo užsiregistravę visa šimtinė. Be
veik visi buvo iš JAV, tik viena (Ade
lė Abromaitienė) buvo atvažiavusi iš 
Toronto, Kanados.

Pirmąją konferencijos dieną (šeš
tadienį) buvo pristatyti neseniai iš
leisti pradinėms ir augšt. lituanisti
nėms mokykloms pratimai. Pradinių 
mokyklų pratimus pristatė J. Kava
liūnas, o augštesniųjų — A. Šimai- 

i tienė. Taip pat buvo pakviesti savo 
.... ., . i pastabas padaryti ir pratimu knygųsu caru seimos istorija, pilnai s x . . „ . , , , _. ®.': autoriai. Po pietų atvykęs siu prati

mų leidėjo — JAV Kultūros Fondo 
valdybos atstovas ižd. J. Bertašius 
pratimų autoriams Įteikė kuklius ho
norarus — po $100. Kalbėtojai ir 
Fondo atstovas pasidžiaugė, kad tokie 
pratimai galėjo būti išleisti ir jau 
dabar patenka į mokinių rankas. J. 
Bertašius kvietė, kad pratimu auto
riai, jeigu matytų, jog jų knygos 
kalingos pataisų, tuoj praneštų, 
leidžiant tolimesnes laidas būtų 
Įima įdėti patikslintą tekstą.

laikraščio prenumeratorių.
Ant.

AR CARIENĖ KOTRYNA 
LIETUVĖ?

liepos 7 d. "Tėviškės žibu-S. m.
riuose” dr. M. Anysas gana vaizdžiai 
ir smulkiai aprašė, kad carienė Kot
ryna nebuvo lietuvė. Jis neigė "Liet. 
Enciklopedijos” teigimus, šią vasarą 
man teko dr. M. Anyso straipsnį per
duoti Romanovų giminaičiui, kuris, 
susipažinęs su juo ir patikrinęs ži
nias j
patvirtino dr. Anyso straipsnio teisin
gumą, kad carienė Kotryna nebuvo 
lietuvė, o tik gimusi Lietuvos terito
rijoje. į

Caro giminaitis pageidavo, kad jo 
pavardė nebūtų minima spaudoje.

V. Mat.

Berkeley. Vietinio universiteto 
studentai pradėjo neiti i paskai
tas, protestuodami prieš mobi
lizaciją į kariuomenę. Juos kurs
to nestudentai.

rei- 
nes 
ga-

džiai, kuriuos jis ištarė atėjęs į mo
kytojų konferenciją: "Buvau pas bal- 
fiečius, bet atėjau čia, kur diskutuo
jami mūsų vaikų ir vaikų vaikų lie
tuviško mokymo gyvybiniai reikalai”.

St. Catharines, Ont.
JAU KELETAS METŲ serga Pet

ras Karvelis; senokai serga Antanas 
Vyniautas.

SLA KUOPA rengia N. Metų suti
kimą ukrainiečių salėje. Kuopos pir
mininkė — energinga veikėja Anelė 
Ališauskienė.

SKAUTŲ VADOVYBĘ šiais metais 
sudaro: vietininkas B. Simonaitis, M. 
Gverzdienė, A. šetikas, V. Žemaitie
nė, N. žinaitytė, M. šetkus ir A. 
Gverzdys; dvasios vadovas—Tėvas B. 
Mikalauskas, OFM.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VIENUO
LYNE įvyko metinė vizitacija s. m. 
lapkričio 25 d., kurią atliko provin
cijolas T. Leonardas Andriekus, OFM.

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖ MO
KYKLA gražiai veikia; mokytojauja 
M. Gverzdienė. Patalpas nemokamai 
duoda Tėvai pranciškonai. Tėvų ko
mitetą sudaro pirm. J. Vyšniauskas, 
sekr. S. Zubrickienė ir ižd. J. Zubric- 
kienė. Kor.

BATUN.
4. Skyrių veikla:

Pirmoji atominė elektros 
gainė pradėjo veikti Dorų 
Point, Ont, prie Huron ei 
Ontario Hydro pranešimu, 
najėgumas yra 20.000 kilov 
kurio užtektų Otavos dyi 
miestui. Pirmąsias dvi sava 
pagaminamoji srovė dar ne

kainavo $85.000.000.

WHITE 
RUM

"SEVEN SEAS” 
LAIVYNĄ
Jis plauks pas jus tiesiai iš 
NAUJOSIOS ŠKOTIJOS 
garsaus Anapolio slėnio 
patenkinti jūsų skonio 
geriausiu romu, 
kurio dar nesate mėginę.
"SEVEN SEAS”
ROMAS
(baltas, šviesus ar tamsus) 
ĮRAŠYKITE ACADIAN ROMĄ

• Pirmasis Ontario sąrašuose 
(suprantantiems kokybę vartotojams)

4 -trr*

ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

» « w . V» » o » » v

Acadian

LIGHT 
RUM

DARK 
RUM



Taupymas senatvei su valdžios garantija
Visi Kanadoje dirbantieji mė

vei atėjus. Pensijos sieks iki $180 
į mėnesį.

Yra asmenų, kurie, rūpinda
miesi savo ateitimi, norėtų tu
rėti senatvėje užtikrintas paja
mas ir gauti truputį daugiau, ne
gu paprasta pensija. Šitų žmonių 
patarnavimui apdraudos bendro
vės turi įvairiausių planų, kur 
apsidraudęs asmuo moka tam tik-

V. S. MASTIS apylinkėse gyvenantieji gali
I kreiptis į:

tomos nuo pajamų mokesčių, į Mr. R. N. Dyment, Reprensen- 
kaip ir įmokos į Kanados Pensijų tative Canadian Government 
Planą. Abiejų įmokų bendra su- Annuities, 2384 Yonge St., Pos
mą negali viršyti 20% visų paja- tai St’n. “K”, Toronto 12, Ont. 
mų arba nedaugiau $1,500 į me- Telefonas: HU 7-3206.

tomos nuo pajamų mokesčių,

tuš. | Kreipiantis reikia duoti savo
Smulkesnių informacijų gali- adresą, gimimo datą ir kokio am- 

ma gauti iš Canadian Government žiaus sulaukus norima pradėti 
Annuities Branch, Department of gauti pajamas, šitos žinios reika- 
Labour, Ottawa, Ont Toronte ir lingos įmokų dydžiui apskaičiuoti.

KANADIEČIŲ ATLYGINIMAI
ir, atėjus senatvei, gauna tam Kanadiečiai alyginimų atžvil

giu yra antroje vietoje po ame
rikiečiu. Kaip JAV, taip ir Kana
doje žmonių atlyginimai labai 
įvairūs. Tie pareigūnai, kurie 
gauna didelius atlyginimus, dar 
gauna įvairius priedus, kurie kar
tais siekia 50% jų pagrindinio 
atlyginimo. Čia pateikiu kaiku- 
riuos atlyginimų duomenis.

Valdžios pareigūnai
Kanados ministeris pirminin

kas L. B. Pearsonas per metus 
gauna $45.000 ir atitinkamus 
priedus. Opozicijos vadas J. Die- 
fenbakeris gauna $35.000. Po 
$35.000 per metus gauna minis
terial ir augščiausio teismo pir-

LAIŠKAS IŠ MEKSIKOS
V

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS ŽYDU
gavo” mane Jau trečią dieną nau ir su Meksikos TASS atsto- 
tenka kovoti su jaučiamu nuovar- ^u^erov^.- Politinių temų 
giu, galvos skausmu, o kiek dau
giau pavaikščiojus gatvėmis — 
reikia atsigulti ir poilsiui. Gal 
prisidėjo ir maistas, nors iš Ka
nados buvau atsivežęs tabletes, 
vengdamas gerti vandenį (viešbu
čio kambaryje yra gaunama 
“agua potable” — tinkamas gė
rimui vanduo). Nuo meksikietiško 
maisto taip pat apsisaugojau, su
rasdamas Lietuvos žydo restora
ną “America”, kuriame be izrae- 
litiško valgio, randamas ir euro-
pietiškas. Gerą pusvalandį su to xico Dr. ’Heinrich Luebke, Pre- 
restorano savininku teko pasikal-į sidente de la republics federal 
bėti. Jo pavardė — Mykolas Ei- de Alemania”. Jis čia turėjo at- 
senstatas, baigęs 1936 m. Kauno vykti apie 6.30 v.v. Nuėjau gerą 
“Aušros” gimnaziją, studijavęs pusvalandį anksčiau. Prie visų 
mediciną Kauno universitete. Jo kampų daug ginkluotos policijos 
tėvas buvo karinis gydytojas Aly-svečio apsaugai. Paprašiau “ei 
taus pulke ir, berods, turėjo ma- capitano” leidimo padaryti jų 
joro laipsnį. Į Meksiką atvykęs' nuotrauką. Deja, jis man to pa- 
1948 m., nes žmonos giminės čia daryti neleido. Nesulaukiau at
gyveno. Be restorano, jis dar tu-vykstant ir prezidento nors išsto- 
ri ir turizmo biurą, taigi, verčiasi vėjau gerą valandą.
neblogai. Į Šiuo metu jaučiamas gan dide-

Gyvena tame pačiame viešbu- lis turistų antplūdis. Einant Jua- 
tyje ir Maskvos “Bolšoj” teatro rez ar Independencia gatvėmis, 
menininkai. Jų tarpe yra ir du dažnai girdėti anglų kalba ir net 
lietuviai — žiūraitis ir, berods, t vokiečių. Geresni naktiniai klu- 
Liepa. Su pirmuoju kalbėjausi bai užpildyti amerikiečiu turis- 
telefonu. Žadėjom susitikti ir, tų.
kiek pasikalbėti. Savaime aišku,; Negalima užmiršti ir olimpi- 
prašiau ateiti arba susitikti vieš- nių žaidynių 1968 m. Meksika 
bučio restorane, mano ar jo kam- joms ruošiasi pilnu tempu, 
baryje su kitu jo draugu. Jis mie- K. Baronas

nelietom, nors jis yra buvęs Ry
goj, o kiti aktoriai atostogas pra
leido Palangoj, minėdami mūsų 
kurortą tik iš geriausios pusės. 
Visi aktoriai yra neblogai apsi
rengę, išeina grupėmis į miestą 
apsipirkti.

Oficialiam vizitui lapkričio 22 
d. atvyko V. Vokietijos prezi
dentas Luebke. Pagrindinės gat
vės buvo išpuoštos jo ir žmonos 
nuotraukom, o prie Plaza Refor
ma — didžiausiom neoninėm rai
dėm įrašyta: “Bienvenido a Me-

šėrų, kurių jis gauna papiginta 
kaina. Taip pat jis yra penkių 
bendrovių patikėtinis. Greičiau
sia, ir už tas pareigas gauna jis 
gerus atlyginimus. Per metus 
Vingate gauna per $500.000 pa
jamų.

Seagram bendrovės pirm. Sa
muel Bronfman per metus gau
na $331.500, aliuminijaus bend
rovės pirm. N. Davis — $125.000, 
Imperial alyvos bendrovės pirm. 
W. Twaits — $122.500, McIntyre 
—Porcupine kasyklų b-vės pirm. 
J. D. Barrington — $102.500, Ca
nadian National geležinkelių li
ves pirm. D. Gordon — $75.000, 
nors ta bendrovė kasmet turi po 
keliolika milijonų dolerių nuosto
lių, kuriuos padengia valstybė, 
kad būtų išmokėti dividendai tos 
bendrovės dalininkams. Canadian 
Breweries b-vės pirm. J. Camp
bell gauna — $74.000, Algoma 
kasyklų b-vės pirm. R. Winters 
— $66.000, Pacific Patroleun li
ves pirm. K. Gibson — $60.000.

Kiti pareigūnai
Televizijos komentatorius J. 

Aldred per metus gauna $125.- 
000, CBC radijo b-vės pirm. A. 
Ouimet — $40.000, Toronto Bo
ard of Education direktorius G. 
Gore — $30.000, Salvation Army 

į leitenantas ir jo žmona gauna 
po $2.200 per metus ir nemoka
mą butą; jų vaikams iki 16 metų

mėnesį iki gyvos galvos. Tuo bū
du asmuo gali lyg ir apdrausti sa
vo pajamas visam gyvenimui.

Kanados vyriausybė taip pat 
turi įstaigą, vadinamą “Canadian 
Government Annuities Branch”, 
veikiančią darbo ministerijos ži
nioje, kuri rūpinasi gyventojų 
taupymu senatvei ši vyriausy
bės įstaiga turi tris senatvei tau
pymo planus: gyvenimo, garan
tuoto laikotarpio ir palikuonies.

Gyvenimo plane asmuo moka 
pasirinktą sumą iki pensijos am
žiaus. Nuo tada jis gauna nusta
tytą sumą į mėnesį iki mirties.

Garantuoto laikotarpio plane 
asmuo pasirenka laikotarpį, per 
kurį jis nori gauti pajamas: 5 
metus, 10 metų arba 15 metų. 
Jei, sakysime, asmuo pasirenka 
10 metų planą ir miršta anks
čiau, likusi suma yra išmokama 
jo palikuonims, __ _ ______

Palikuonies planas yra pritai-i Naujuju demokratu partijos 
kytas žmonai ir vyrui. Paprastai vadas T* Douglas per metus gau- 
vyras moka įnašus kas mėnesį, na $22.000. Tos socialistų parti- 
Atėjus senatvei, jam mokama jos vadas turi ir daugiau paja- 
“pensija”t o mirus, mokėjimas mų, nes jį ir jo partiją remia 
tęsiamas žmonai iki jos mirties, kaikurios prokomunistinės dar-

Šitie planai gali būti “nupirk-‘bininkų unijos. Socialinio Kredi-
imokant vis3 reikiamą sumą to partijos vadas. R. Thompson 

iš karto. Tas patogu darbdaviams, ■ gauna $18.000. Kanados ambasa- 
kurie nori aprūpinti darbininkus, dorius Maskvoje gauna $32.000, 
išeinančius i pensiją. .. .................................. - .

Įmokų dydis priklauso nuo as- ""* sžŽ.OoTkonįr*-. amžia„s mdk S12.2O -
mens amžiaus ir pasirinkto pla-, Libane — $19.500. Karališkosios amziaus moKama po zv per 
no. Sakysime, kad asmuo dabar policijos vadas G. McClellan per 
>Ta F1: amžiaus. Jis nori į pen- metus gauna $24.840, o eilinis po- 
siją išeiti 65 m.^ amžiaus ir gauti licininkas — $4.400. Montrealio

gyvenimo planą — įmokos būtų gauna $28.500~ Toronto —’ $26.’- 
20 dol. 85 et. į mėnesi; jei pasi-^oo, Edmontono

gauna po $30.000.
Kvebeko provincijos min. pir

mininkas D. Johnsonas per metus 
gauna $40.000, Ontario min. 
pirm. J. Robarts — $30.000, Ma- 
nitobos — $19.300, Prince Ed
ward Island — $10.000.

Kanados komisionierius Indijoje
■ $18.500,!

Namos, kuriame yra įsikūręs Balzeko Lietuvių Kultūros muzėjus 
Čikagoje; atidarytas praėjusią vasarą ir susilaukia nemaža dėme
sio iš amerikiečių visuomenės ir spaudos. Prie šio namo plevėsuo
ja JAV ir Lietuvos vėliavos. Nuotr. E. Sulaičio

Triukšmas dėl naujųjų naciu
Per paskutinius rinkimus į Į Triukšmas dėl vokiškų neona- 

Hesseno ir Bavarijos kraštų par- cių parodo, kaip pasaulis nėra 
lamentus praėjo atstovai ir neo- objektyvus. Pvz. Sovietų Sąjun- 
i • ” -----
visų balsų, bet, pasauliui pradė-

Hesseno ir Bavarijos kraštų par-'cių parodo, kaip pasaulis nėra 

nacių. Jie* surinko tik apie 8%1 goję ir kituose komunistiniuose 
Roi«. Ro+ a, j kraštuose apie tiek nuošimčių

jus dėl šio įvykio aliarmuoti, ir partiečių terorizuoja apie 92% 
—..m "nekomunistų, kankina bei naiki

na savo politinius priešus pri
verčiamųjų darbų stovyklose ir 
kitur, bet vakariečiai tyli.

Kai krikščioniškos grupės iš
rinko dr. Kiesingerį savo kandi
datu į V. Vokietijos kanclerius,

mėnesį. Toronto United Church 
i pastorius dr. A. Lawson per me- 

_______________o____ a __________  luvuucaii *us SaUna 520.000. Toronto rabi- 
$50 į mėnesį. Jei jis pasirinktų burmistras J. Drapeau per rnetus dr’ S; ^osenber.g ~ $50.000,
gyvenimo planą — įmokos būtų gauna $28.500, Toronto — $26.- ir atskiras pajamas uz reli- 
20 dol. 85 et. į mėnesį; jei pasi-;5oo, Edmontono — $20.000, Ota- §imus patarnavimus. Presbiteri- 
rinktų 15 metų planą — įmokė- Vos__$18 700 Calearv__ $17 -! nin^^ ministerial gauna po $4000
jimafbūtų 23'dol. 80 et. į mė- 5Oo, Hamiltono — $15X100, Win- 
nesi. Pagal 15 metų planą šis nipego — $12.000. _
asmuo iš viso įmokėtu $5,832, o 
gautų atgal $9,500. Nuošimčiai Bendrovių vadovai 
nuo jo įdėtų pinigų per ilgą lai-i Didžiausią atlyginimą Kanado-: 
kotarpį sudaro tą skirtumą. į ‘

pymas senatvei yra ribotas. Ga- 000 per metus. Tiesa, jis gyvena niškai pažengusiuose kraštuose, 

kuris mokės nedaugiau kaip $100 grindas yra Kanadoje. Jis dar tu- se ir techniškai atsilikusiuose 
į mėnesį. į " timy'zLZ, - ------

Kita šių taupymų savybė yrama po $25.000 per metus. Be to, niai atlyginimai yra pasakiški. ,

, per metus uždirba $15.000 — 
I $40.000. Panašius uždarbius turi 
i ir advokatai.
; Kai kalbama apie algas JAV 

■je gauna INCO b-vės direktorių ar Kanados žymiųjų žmonių, ku- 
Reikia pažymėti, kad šis tau-pirmininkas H. Vingate — $310.-rie gyvena turtinguose ir tech-

Įima pasirinkti taupymo planą/Niujorke, bet tos bendrovės pa--sunku suprasti, kad neturtinguo- - — — - . — • - ‘ ■* '* * ’ k
i ri šešias tarnybas, iš kurių gau- kraštuose yra žmonių, kurių meti- 
• AAfl wnr mntnr 'Dn 4-r\ n fl W Cfl m O i nOCoVi cVl

prieš juos nusiteikę vokiečiai 
pradėjo kalbėti, kad tai yra tam 
tikras skambutis demokratijai. 
Kad nepasikartotų Veimaro lai
kai, Bonnoje esą turėtų būti su
daryta stipri koalicija iš krikščio
niškų grupių su socialdemokra
tais. Atrodo, ši aplinkybė turėjo 
įtakos į dabartines didžiąsias gru
pes Bonnos parlamente.

Kas gi yra tie neonaciai? Dau
guma jų — vidutinio luomo 
žmonės, amatininkai, pensinin
kai, kilę iš dabartinių komunis
tinių kraštų. Vietinių vokiečių jų 
eilėse dalyvauja mažai.

Priežastys neonacių atsiradi
mui bene bus nepasitenkinimas 
vadovaujančiomis demokratinė
mis partijomis dėl jų nepajėgu
mo suvienyti Vokietiją ir kt.

Aliarmuojant pasauliui, pas vo
kiečius kilo balsų uždaryti tą 
partiją. Bet yra ir priešingai ma- 

'nančių. Pagal pastaruosius, esą 
reikėtų pašalinti priežastis, pri- 
vedusias prie jos laimėjimų, bet 
neuždarinėti. Bė to, ši partija 
esanti tiek maža, kad ji su savo 
8% rinkikų negali demokratinei 
santvarkai pakenkti. Girdi, be
reikalingas riksmas dėl jos ir už
sienyje, ir viduje.

buvusio naciškumo, nors jis ir 
atsimetė nuo nacių dar Hitlerio 
laikais. Jo praeitį pradėjo blusi- 
nėti ir kaikurie vokiečiai. Bet 
kai buvę komunistai atsiverčia, 
tylime, nors komunistiniai reži
mai yra daugiau išžudę nekaltų 
žmonių nei naciai. Pvz. vien ko
munistinės sistemos įvedimas bu
vusioje caristinėje Rusijoje kai
navo milijonus žmonių aukų. O 
kiek kainavo bei tebekainuoja 
šios sistemos išlaikymas? Paga
liau ar ne raudonoji Maskva pir
moji pradėjo su savo priverčia
mųjų darbų stovyklomis ir kitais 
šėtoniškais įrengimais kankinti ir 
naikinti savo priešus? Be to, ar 
šiandien Sov. Sąjungoje yra es
minių pasikeitimų? Ar ir kitur 
komunistai nėra atėję per lavo
nus ir ne ant jų laikosi? Kodėl 
gi čia pasaulis tyli? Kur paga
liau jo objektyvumas?

J. Kairys

baryje su kitu jo draugu. Jis mie-

MCGUINNESS
DIDELĖ PUIKIŲ KANADIŠKŲ 

GĖRALŲ GRUPĖ

ta, kad Įmokos gali būti atskai-| jis turi ir kitų pajamų, ypač iš

KANADOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS

Kanados Lietuvių Fondo nariai
KLF nariais laikomi tie, kurie 

yra Įnešę nemažiau $100, o kan
didatais — nemažiau $50, gar
bės nariais — nemažiau $1000. 
Kandidatai neturi balsavimo tei
sės. Štai KLF narių ir kandidatų 
sąrašas.

1. KLB krašto valdyba
2. Augaitis, Petras
3. Bersėnas, Juozas
4. Ignaitis, Vincas
5. Jakubickas, Stepas
6. Kairys, S.
7. Kaveckas, Antanas dr.
8. Laureckas, I.
9. Miceika, Vladas

10. Mockus, Zigmas
11. Rastapkevičius, Juozas
12. Rudokas, Alfonsas
13. Kantvydas, Albinas
14. Danilevičius, Jonas
15. Lelis, Petras inž.
16. KLB. Toronto apylinkė
17. Jurkus, Algis dr.
18. Petravičius, Juozas f

s 200

19.
20.
21.

senas ir tobulai

RYE 
WHISKY

— gaivinantis kokteilis 
su jūsų mėgiamu miUntu f

500
160
100
200
200
300

/ 100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tumosa, Jonas 
Paškevičius, Albinas inž. 
Liaukus, Antanas

22. Naikauskas, Stasys inž.
23. KLB Otavos apylinkė
24. KLB Delhi apylinkė
25. Januška, Petras
26. Balsys, Vytautas inž.

500 27. Pacevičius, Antanas dr.
100 28.
500 29.
100 30.___ _______
100 31. PLL4S Otavos skyrius
500 32. Mališka, Jonas dr.
1001 33. šemogas, Jonas dr.
200 • 34. Mališka, Izidorius inž.
200 35. KLB Montrealio apylinkė
200 36. Norkeliūnas, Domininkas f
400 • 37. Lukoševičius, Petras dr.
500’ 38. Jaugelis, Stasys inž.

Petrauskas, Ignas 
Rudinskas, Pranas agr. 
Nagys, Henrikas dr.
Prisikėlimo parapija Toronte 100 
šv. Jono Kr. parapija Toronte 100 
Ažubalis, Petras kun.

45. Miklovaitis, Edvardas
46. Arštikaitytė, Marija dr.
47. Dragašius, Juozas inž.

(Bus daugiau)
KLF inform.

Simanavičius, Jonas R.
Yčas, Jonas dr.
SLA 236 kuopa

— reto senumo 
McGuinness gaminys

CHERRY'

LIQUEUR

tokiu progų gana dažnai pa- 
Gaila tik, kad vos keletas 
tai atlieka — prisideda prie 
rengimo bei lietuvių atstova-

100
100
100
100

— pagamintas £5 Niagaros 
sultingų raudonųjų vyšnių.

PraSyHte musų nemokamai 
duodamų katalogų.

COFFEE 
LIQUEUR

Apylinkės valdyba yra mūsų veiklos 
centras, kurio darbą kiekvienas apy
linkės tautietis turėtų remti savo pa
stangomis ir lėšomis. E. J.

41.
42.
43.
44.

f — pamėginkite jį su kavos 
puoduku po pietų

KALĖDŲ METU tikrai geras skonis 
reikalauja McGuinness. Tai vienintelė 100% 
kanadiška degtinės gamykla!
McGuinness — puikių alkoholinių gėralų gamintoja

-ajj ADIAN q

100'39.
500 : 40.
400
100

1.000

FORT WILLIAM 
PORT ARTHUR, ONT.

LIETUVIŲ VEIKLOJE negana su
ruošti gegužinę ar šokius. Reikia iš
naudoti visas galimas progas lietuvių 
ir Lietuvos vardui garsinti. Mūsų apy
linkėje 
sitaiko. 
žmonių 
parodų
vimo. Mūsų apylinkės tautiečiams teko 
atstovauti lietuviams net Toronte įvy
kusiame parodų direktorių suvažiavi
me, kuriame dalyvavo apie 500 as
menų. Mes didžiuojamės, kad būdami 
čia negausūs galime lygiai dalyvauti 
visų tautybių pasirodyme drauge su 
organizacijomis, turinčiomis 10-12.000 
narių. Neseniai lietuviai buvo pagirti 
Lakehead Folk Art Council pirminin
ko už surengimą praėjusią vasarą pa
rodos, užimančios 30 pėdų plotą. Bet 
kas visa tai padarė? Vos keli žmonės, 
šiame darbe turėtų dalyvauti kiek
vienas apylinkės lietuvis, nes čia rei
kia ne tik pastangų, laiko, bet ir lėšų.

SKAITYKIME LAIKRAŠČIUS. Mū
sų apylinkėje yra tautiečių, neskai
tančių lietuvių laikraščių. Jie nežino 
kas vyksta lietuvių gyvenime, net sa
voje apylinkėje. Dažnas išleidžia pini
gus nereikšmingiems dalykams, o lie<- 
tuviškam laikraščiui pinigų neturi. 
Kiekvienas tuojau užsisakykite “Tė
viškės žiburius”, ar kurį kitą lietu
višką laikraštį.

TAUTINIU GRUPIŲ PASIRODY
MAS įvyko gruodžio 3 ir 4 dienomis 
didžiojoje parodų salėje. Lietuviai tu
rėjo savo stalą ir trumpą programą.

APYLINKES VALDYBON išrinkti: 
E. Jasevičiūtė, P. Radzevičius, L. Ra-

SPECIALIAI 
Į LIETUVĄ

ITALIŠKI NAILONO

Šie lietpalčiai yra labai prašomi 
jūsų giminių.

Jie yra labai populiarūs kaip dova
na Sov. Sąjungoje ir jų vertė lygi 10 

rublių už dolerį.
SPECIAL INR $36.30 JAV.

2 itališki lietpalčiai vyriški ar mote
riški elegantiški ir modernūs, stip
riai pasiūti iš sunkaus nailono, visiš
kai nepraleidžią vandens ir vėjo, 
lengvi ir labai šilti. Dydžiai: nuo 
mažo iki didelio ir labai didelio. 
Spalvos: tamsiai mėlyna (navy), 
tamsiai žalia ir tamsiai ruda. Galite 
užsakyti vien tuos lietpalčius šia 
kaina arba galite prie jų pridėti ki
tų pirkinių siuntinio svoriui padi
dinti. Užsakykite dabar šiuos liet
palčius giminėms —
jie tikrai bus patenkinti juos gavę.

PILNAI GARANTUOTA — - 
PINIGAI Į LIETUVĄ — SSSR.

per Vneshposyltorg, Maskva 
JAV DOLERIU PAŽYMĖJIMAI 
pirkimui specialiose krautuvėse 

ARBA RUBLIAIS 
9 rubHai už $10.00

Jokio mokesčio už persiuntimą.
Mokesčiai apmokami 

Vneshposyltorg įstaigos.
Jokių atskaitymų.

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE CORP. MCGUINNESS

DISTILLERS LIMITE.D
MIMICO. ONTARIO-



Maceinos .veikalas „Dievo Avinėlis
ANDRIUS BALTINIS

7 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. XII. 8 — Nr. 49 (880)

Tarp nedaugelio lietuvių, ku
rie nagrinėja religines ir filoso
fines problemas, A. Maceina už
ima žymią vietą- Visiems jo vei-

pažinimas, gilus principinis įžvel
gimas ir didelis analitiko suge
bėjimas. Tai visa ypač ryšku jo 
naujojoje knygoje — “Dievo Avi
nėlis”.

Savo knygai autorius parinko 
pavadinimą “Dievo Avinėlis” to
dėl, kad “Dievo Avinėlis yra pa
ti kristologinio Bažnyčios pergy
venimo bei mąstymo esmė” ir 
kad “aukos Avinėlis yra patrauk
liausias mūsų meilės objektas” 
(23 p.). Tai iš tiesų labai pras
mingas pavadinimas, bet jis iš
ryškėja tik skaitant pačią kny
gą, pats savyje nėra užtenkamai 
vaizdus knygos turiniui išreikšti 
ypač dėlto, kad autorius nagrinė
ja Kristų Rytų Bažnyčios liturgi
joje, todėl labai pravartu būtų 
pridėti dar antrinę antraštę 
“Kristus Rytų Bažnyčioje”. Tai 
jau būtų pavadinimas, nurodąs 
ne tik knygos turinį, bet ir jos 
tikslą.

Autoriaus tikslas labai svarus: 
užbaigti antrąją trilogiją, nagri
nėjančią “teigiamą žmogaus san
tykį su Dievu ... Kristaus žings
nių į kryžių kaip Tėvo valios vyk
dymą”. Kristų nagrinėti pasirin
ko jis pagal Rytų Bažnyčios li
turgiją, “kuriai Kristus kaip Die
važmogis buvo ne tik tikėjimo, 
bet kartu ir mąstymo, pergyveni
mo objektas”, ir “kad dabar sa
vaime jieškomės Rytų Bažnyčios, 
jausdami jos vidinį turtingumą”. 
Be to, “Dievo Avinėlis” yra ma
žutis įnašas į didžią prelato Pr. 
Juro 75 metų amžiaus sukaktį ir 
savaime įsijungia į eilę anų‘‘gi
lios pagarbos bei padėkos pareiš
kimų, kurių Prelatui yra kalta 
visa lietuviškoji visuomenė” (11, 
12, 14 p.).

Įvade autorius trumpais, bet 
nreciziškais žodžiais sugretina šv. 
Mergelę Mariją su Šv. Jonu 
Krikštytoju, rasdamas tarp jų pa
našumą ta prasme, kad “Marija 
atvėrė Išganytojui kelią į žmo
gaus prigimtį, o šv. Jonas įvedė 
Kristų į istoriją ir tuo būdu Įsi
kūnijimą atbaigė.” Tolimesniems 

.nagrinėjimams autorius pasiren
ka Kristų kaip Perkeistąjį, Nusi
žeminusįjį ir Viešpataujantįjį, pa
grįsdamas ši pasirinkimą tuo, kad 
Rytų Bažnyčia šiais trimis atžvil
giais svarsto Kristų savo liturgi
joje.
2. Taboro Įvykis Rytų Bažnyčios 

liturgijoje
Liturginės formos kyla iš gy

vo religinio pergyvenimo, todėl 
jos atskleidžia mums Kristų tokį, 
kokį Jį pergyvena Rytų Bažnyčia. 
O raktas suprasti vietai, “kurią 
Kristus užima Rytų Bažnyčioje, 
pagal rusų teologą N. Losski, 
esanti Persikeitimo šventė” (25 
psl.).

Ši šventė, minėdama Taboro 
kalno įvykį, “virsta vaizdine Ry
tų Bažnyčios kristologija” ir jos 
liturgija “yra nepaprastai gausi 
tiek mintimis, tiek vaizdais. Jo
je slypi tiek teologija, tiek mis
tika, tiek istorija” (36 p.). Rem
damasis šia liturgija, autorius iš
veda, kad Kristaus dievybė pra
siskleidė Taboro kalne regimu 
būdu, ši dievybė perkeitė Kris
taus žmogiškąją prigimtį, bet ka-

daugi Kristus neturi žmogiškojo 
asmens, tai jo žmogiškoji prigim
tis apima visų žmonių prigimtį, 
visą žmoniją, šis ryšys Kristaus 
su žmonija yra ontologinis ir iš
siplečia iki visos visatos — pa
liečia visą būtį, apimančią ir 
gamtą.

Iš šios persikeitimo sampratos 
darosi suprantamas ir kūnų pri
sikėlimas, nes jis yra “atbaigi
mas žmogaus prigimties tokios, 
kokia ji buvo Dievo sukurta pra
džioje”. Kristus, perkeisdamas 
žmogiškąją prigimtį ir patį kos- 
mą, iškyla čia kaip dieviškasis 
Žodis — Logos, per kurį šviečia 
pati šv. Trejybės šviesa.
3. Kristaus kančia Rytų Bažnyčios 

supratime
Visa Rytų Bažnyčios liturgija, 

susitelkusi apie Kristaus dievy
bės didybę, žėrinčią dieviškos Jo 
garbės spindėjimu, rodos, neturi 
vietos atskleisti kenčiančiajai 
Kristaus žmogybei. Autorius jau
čia to klausimo svarbumą ir to
dėl plačiai nagrinėja šią proble
mą “Nusižeminusio Kristaus” 
skyriuje.

Nagrinėdamas šį svarbųjį klau
simą, autorius laikosi to paties 
metodo, kaip ir pirmame skyriu
je. Remdamasis pirmykščiais Ry
tų Bažnyčios liturginiais šalti
niais, kurie Kristų pergyvena 
kaip “dievažmogiškąją pilnatvę”, į 
šią pilnatvę įjungia ir jo kančią. 
Šį dalyką autorius suima į trum
pą tezę: Kristaus prigimties ir jo 
asmens visuotinumas paverčia ir 
jo kančią visuotine pasaulio kan
čia.

Išplėsti kančią į visą kūriniją 
galima, bet kas atsitiko kančioje; 
su Kristaus dieviškumu? Tai yra 
pats sunkiausias klausimas. Auto
rius jį sprendžia skirdamas Die
vo esmę nuo jo jėgos. Savo es
mėje Dievas nekinta, o jėgoje, 
gyvenime — kinta, šis kitimas 
vyksta Dievo apsiribojimu savo 
veiksmais, liečiančiais kūriniją. 
To apsiribojimo esą trys laipsniai: 
pasaulio kūrimas, įsikūnijimas ir 
mirtis ant kryžiaus.

Kristaus kančioje ir mirtyje 
Kristaus apsiribojimas pasiekia 
augščiausią laipsnį, nebūties ri
bą. Jis taip pat yra didžiausia 
meilė žmogui. Atsakymas į šią 
meilę iš žmogaus pusės yra ne

sritis. Kristus apreiškė mums ne 
tik Dievą, bet ir žmogų; jis — 
žmogaus pirmavaizdis, todėl žmo
gų galima suprasti tik remiantis 
Kristumi. Kadangi Kristus yra 
Dievažmogis, autorius drąsiai tei
gia: “Dievažmogiškumo idėja tin
ka todėl ne tik Kristui, bet ir 
žmogui apskritai ir visai žmoni
jai, nes Kristaus dievažmogišku- 
mas yra istorinis įvykdymas ano 
žmoguje glūdinčio ontologinio 
dievažmogiškumo” (164 p.).

Ontologinį dievažmogiškumą 
autorius išveda iš žmogaus pana
šumo į Dievą, kad pati žmogaus 
prigimtis turi dievišką pradą; su 
šiuo pradu susijungdamas Kris
tus tik galėjo įsikūnyti ir šį die
viškąjį pradą žmoguje atbaigti. 
“Dorinis sekimas Kristumi yra ne 
kas kita, kaip egzistencinė išraiš
ka ontologinio jo pirmavaizdišku- 
mo” (174 p.).

Kadangi Kristus yra šio onto
loginio žmogaus pirmavaizdžio įsi
kūnijimas, tai iš to savaime plau
kia, kad jis yra visų žmogiškų 
veiksmų mastas. Todėl vertybės 
yra ne “autonominės”, bet “kris- 
tonominės”. Jų mastas — konkre
ti, gyva tiesa, o ši “gyvoji tiesa 
kaip tik yra Kristus.”

Rytų Bažnyčia išveda Kristaus 
istoriškumą iš jo prisikėlimo ir 
visą savo dėmesį sutelkia į tai, 
“kokios reikšmės Kristus turi pa
čiam istorijos vyksmui?” Kristus 
yra istorijos centre ir dalina ją į 
dvi dalis: “prieš įsikūnijimą jis 
yra istorijos tikslas, po įsikūni
jimo — jos šaltinis”. Visa isto
rija rieda apie Kristų ir negali 
iš jo orbitos išeiti.

Nors Kristaus kunigystė dažnai 
suprantama kaip žemiškojo jo 
gyvenimo auka ant Kalvarijos

.3’®^-į
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□ KlILTtiRIfJE VEIKLOJE
JUOZAS DAUBENAS, žinomas ak- lietus tikimasi gauti tik $41.600. Skir- 

torius, dėstąs vaidybą Niujorko Aca- tumui padengti yra būtinas tautiečių 
demy of Dramatic Arts, organizuoja duosnurnas. Aukas prašoma siųsti: 
dramos studiją Aušros Vartų par. Lietuvių Operai, 7000 South Fairfield 
salėje Manhattane. Priimami ir ame- Ave., Chicago, Ill. 60629, USA 
rikiečiai, ir lietuviai studentai. Pa- LEIDINYS APIE VYTAUTO
mokos bus dėstomos anglų kalba. Jei- džiojo UNIVERSITETĄ. 1966 m. 
gu susidarytų didesnė lietuvių grupė, lapkričio 20 d., dr. J. Meškausko bu- 
vaidybos menas būtų dėstomas lietu- te, Čikagoje, įvyko trečias sukaktuvi- 
viškai. Darbas pradedamas gruodžio 8 nįQ leidinio redakcinės komisijos po
rt. Pirmajam studijos spektakliui pa- sėdis, kuriame dalyvavo vysk. V. Briz- 
rinktas žinomo amerikiečių rašytojo gys> pr. Čepėnas, kun. P. Dilys, prof, 
veikalas, bet ateityje nebus atsisaky- st Dirmantas, dr. P. Jonikas, M. 
ta ir lietuviškų veikalų. J. Daubėnas Mackevičius, dr. J. Meškauskas, kun. 
taipgi planuoja į anglų kalbą išvers- doc. Pauperas ir J. Rugis. 
tus lietuvių autorių veikalus pateikti 
amerikiečių visuomenei.

“RŪTOS” ANSAMBLIS Newarke, versiteto istorijai, kurią rašo dr. A. 
N. J., atšventė 25 m. veiklos sukaktį.! RUkša. Be to, bus visų fakultetų apra- 
Ansambliui pradžią davė 1941 m. jų atlikti žymesni mokslo dar
di j o valandėlės dr. Jokūbo Stuko su-!i>aų paliesta visų pagalbinių mokslo 
organizuotas choras “Lietuvos garsai”. ■ • - .
Dabartinis ansamblio vadovas yra Al
girdas Kačanauskas, tautinių šokių' 
grupės — Jadvyga Matulaitienė. “Rū
tos” ansamblis yra pastatęs keletą 
veikalų ir išleidęs, tris plokšteles: 
“Dainos iš Lietuvos” (su sol. Lione 
Juodyte), “Dainuojam su Rūta” ir1 
“Vėl dainuojam su Rūta”.

PIANISTAS ANTANAS SMETONA 
davė Šopeno, Beethoveno ir Schu- 
berto sonatų rečitalį Hannoverio 
miesto Beethoveno salėje. Jo koncer
tas susilaukė didelio pasisekimo ir 
teigiamo spaudos įvertinimo. Koncer
tus jis taipgi surengė Frankfurte, Ha- 
gene, Bremene, Osnabruecke.

VYTAUTAS MARIJOŠĮUS, buvęs 
Kauno operos teatro dirigentas, 
Hartfordo universiteto Hart muzikos 
kolegijoje pakviestas vadovauti pri
taikomosios muzikos skyriui.

BALTIJOS KULTŪROS DIENOS 
įvyko Tuebingene, Vokietijoj, lapkri
čio 14-19 d. Ta proga universiteto bib
liotekoje buvo surengta iš dr. Rėk
laičio, Otto Bongo ir un-to rinkinių 
dokumentų paroda apie Baltijos pra
eitį. Paskaitą apie Baltijos tautų liau
dies muziką skaitė dr. H. J. Dahme- 
nas, kamerinio koncerto programą at
liko latvis violenčelistas prof. A.

Daugiausia vietos bus skirta pagrin
diniam straipsniui — Lietuvos uni-

choras “Lietuvos garsai”. įstaigų veikla. Numatyta vietos pro
fesorių ir studentų atsiminimams, 
akademinių organizacijų veiklai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS DRAMOS TEATRE vyr. 

režisoriaus pareigas šį sezoną perėmė 
iš Kauno atkviestas H. Vancevičius, 
pagarsėjęs lietuvių rašytojų romanų 
inscenizatorius. Galbūt dėlto teatro 
direktorius P. Treinys žada didesnį 
posūkį į originalią dramaturgiją. 
Rež. K. Kymantaitė stato tris viena
veiksmes K. Sajos pjeses, vyr. rež. H. 
Vancevičius ruošiasi inscenizuoti Alf. 
Bieliausko “Kauno romaną”. Į reper
tuarą taipgi yra įtrauktos A Lioby- 
tės ir R. Skučaitės pjesės. Aktorių ei
les papildė trys jaunos jėgos — Al
dona Janušauskaitė, Doloresa Kazra- 
gytė ir Algimantas Zigmantavičius.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO poezijos 
vakarą Aktorių Namuose Vilniuje su
rengė dramos aktorius L. Noreika, 
pateikdamas eilėraščių ciklus “Septy
nios dienos”, “Benamio dainos”, so
netų ir kitų kūrinių. Su šia naujai 
paruošta programa L. Noreika pla
nuoja aplankyti Klaipėdą bei kitus 
Lietuvos miestus.

V. KLOVOS “DVIEJŲ KALAVIJŲ” 
operos recenzijas papildo kompoz. V. 
Baumilas “Liter, ir Mene”. Iškėlęs V. 
Klovai būdingą nuoširdų lyrizmą, 
liaudiškumą, išjieškotas melodijas, 
formos laisvumą, jautrų ir gilų dra
matiškumą, recenzentas paliečia kai- 
kuriuos kitus aktualius klausimus:. 
“Nenorėčiau sutikti su teiginiais, kad 
ši opera pakankamai atskleidžia tautų 
draugystę, yra lietuvių ir slavų kovi
nės draugystės simbolis. Taip turėjo 
būti, tačiau būtent to operoje mes ir 
pasigendame. “Pilėnuose” ši tema bu- 

(vo išspręsta kur kas įtikinamiau. 
.“Dviejuose kalavijuose” matome fleg
matišką Jogailą, prieš pat mūšį ieš
kantį kompromiso su kryžiuočiais, ir 
epizodinius rusų, čekų bei totorių pul- 
kų vadus, kurie spektaklyje, švelniai 

r‘ | tariant, atrodo sukarikatūrinti..
w I Recenzentas daro priekaištų ir Žalgi-

laikraštis Sidnė-;ri0 mūšio, vykstančio užkulisyje, sce- 
teeina juo juje, Australijoje, paskelbė platų ra- noms: “Reikėjo vengti tiesioginio ba- 

kiekvienas, jeigu jaučiasi paten- šinį “Nendrakirtys į meno augštu- talijos vaizdo, juo labiau, kad ir pa- 
v v 1-: mas”, skirtą šiuo metu JAV viešin- 

ir nevisai laimingas, tai tu-ičiam dail. Leonui Urbonui ir jo kū-
jrįs vilties pasiekti laimės kur jrybai. Jame pabrėžiamas staigus lie- 

t01jtau- Todėl \r šie vyrai tuvio drihninko ^as nes jo Pa
dirba ryžtingai — entuziastiškai, moji individuali paroda buvo sureng-

Daugiausia darbų buvo išstatęs ta prieš pustrečių metų. Rašinys Uiust- ______ _ ______  __
j R. Astrauskas: daug vadinamų ruotas L. Urbono tapyto autoportre- tį» debesis jr pabaigai ant to paties 

fono pavaizduoti milžinišką Vytį..
LIETUVIŲ GRAFIKOS PARODĄ

Inž. E. Ketvirtis skaitė paskaitą tarptautinės vieškelių federacijos 
suvažiavime. Penktas pasaulinis viešųjų kelių specialistų suva
žiavimas įvyko 1966 m. spalio mėn. Londone, Britanijoje. Inž. 
A. Ketvirtis, kaip žinomas vieškelių apšvietimospecialistas, skai
tė paskaitą apie Kanados kelių apšvietimą. Ši paskaita nagrinė
jo 401 vieškelio apšvietimą, kurį inž. A. Ketvirtis suprojektavo. 
Jo nauja apšvietimo sistema susilaukė tarptautinio pripažinimo. 
Inž. A. Ketvirtis yra Foundation of Canada Engineering Corpo
ration vyriausias elektrotechnikos inžinierius. Praėjusais metas jis 
buvo išrinktas kelių tyrinėjimo valdybos nariu. Ši valdyba yra dalis 
Amerikos Mokslų Akademijos.

i kalno, tačiau Kristus aukojasi ir 
savo garbėje: “Kristaus amžinai 
aukojasi už pasaulį dangiškajam 
savo Tėvui ir tuo būdu palaiko 
žmoniją atpirkimo būsenoje” (211 
p.) Toliau autorius išdėsto, kaip 
ši Kristaus auka yra suprantama 
protestantizme ir katalikybėje, ir 
iškelia Kristaus aukos vertę išga
nymo istorijoje. Pabaigoje duoda 
skyrelį apie “Pjūties Viešpatį”, 
kur parodo Šv. Dvasios didelę 
reikšmę, kuri yra Dievo karalys
tės kūrėja, nes Dievo karalystė 
yra ne kas kita, kaip Šv. Dvasios 
dovanų įvykdymas objektyvinėje 
gyvenimo tikrovėje, objektyvinė- 
se mūsų kultūros bei istorijos for- 

sekimas Kristumi, bet gyvenimas mose (265 p.), šv. Dvasios ve- 
Kristuje. Savo kančia ir mirtimi dama žmonija skuba į savo tiks- 
Kristus įprasmina nekaltą kančią U — Kristų. (Bus daugiau) 
ir jame išsisprendžia teodicėjos 
problema.
4. Dievo ir žmogaus santykis — J. Ambraška ir J. Žiugžda, lietu- bu atlikimo Įvairumą.

Kristaus karaliavimo pagrindas VIŲ KALBOS GRAMATIKA I dalis, Savo gėlėmis S. Kvietienė ne- atkreinti žiūrovo dėmesf ^ snviphi"'okunacinp * noiitika — ė
Paskutiniame knygos skyriuje fonetika ir morfologija, išleido JAV sistengia būti tiksli jų vaizduoto- sugebėjimu meniškai - jautriai ischeryt. Vokiečiu okupacinės politb 

autorius kalba apie Kristaus ka- LB Kultūros Fondas’ perspausdino iš ja. Todėl nesimato jos prakai- apdirbti medžiagą, ’ ’ ’ ’ “ ' ------ “
raliavima Ir čia autorius pagal pirmos 1937 m- Sakal° 1>-V^s laidos tuoto vargo nei apgailėtinų ne- • • ....
savo planą Kristaus karaliavimą M Morkūno spaustuvė Čikagoje tikslumų. .......
išveda iš jo santykio SU kūrini- l^6 Jaunim0 Metais Tai yra jau VI . . ivcuv pwmuMuw
ja. Kristus yra žmonijos Kara- šl°! ,knygos Iaid\181 ?sl’ minkstais mskai jas dėsto, todėl jaučiamas.d j _
liūs todėl, “kad jis neša jos pri-geliais. Kama S2.50. Gaunama Kul- skubotumas o ne užsispyręs stu- kickvieiiaS)yjei jauvia51 u. 
gimti ir jos nuodėmes”. Bet Kris-1"08 Fonde? c/o Jn?e^ous’T^8 S’ dijavimas. Į jos gėlės žiūrint įyg ;kintas ir la mfngas. O jei fan
tus viršija žmoniją “savo nekal- Taln>an’ I1L 60632> USA’ “5 W n<?ras daT jaf- P^rįarIcy‘, die i 
to Avinėlio auka ant kryžiaus”. pas knygų platintojus. i ti, kaikunas suglausti, kaikunas:
šia prasme Kristus turi abi kara-l ,J: .Plačas’ tėviškės SODTBA, pasalinti, kaikunas apraminti i 
liaus savybes* kyla iš žmonių ir skaitiniu knyga lituanistinių mokyk-i Genattfi 5.
viršija iuos Autorius sako* “Kris- 111 skyriui, 171 psl., kietais virše- ir neabejotinai turį meninės ver- j 
taus karališkumas kyla iš’Jo ke- liais- Hiustravo Zita Sodeikienė. JAV,tės yra vandeninių dažų monoti-. 
notinės meilės santykio su kuri- Kultūros Fondo leidinys nr. 17. pai ir kaikune kolazai (bent sumontuotu įvairiu
niia Tai ne transcendencinė iė-’Kaina S3- Gaunama tuo pačiu adre- dalys, pvz. — sugriauta bazny-18 . ^turų, sumontuotų is įvairių 

j su kaip ir “Lietuvių kalbos gramati- čia). Malonu, kad’ S. Kvietienė. daiktų dalių, ir keletą tapybos

BALFo TRYLIKTASIS SEIMAS 
1966 m. lapkričio 26-27 d.d., Čikaga. 
Seimo apyskaitos ir pranešimai. Re
dagavo ir rotatorium spausdint BAL
Fo centras.

Meno entuziastai - moterys ir jaunimas
DAIL. DAGYS

Naujosiose Toronto Prisikėlimo 
par. patalpose rodė savo darbus 
jauni (nevisi jauni amžiumi) me
no entuziastai.

Centrinėje salėje žydėjo dau
giaspalvės S. Kvietienės gėlės, 
mirguliavo, lyg audinių raštai, 
dekoratyvinės kompozicijos, ry-

Toje pačioje salėje buvo ir S.
Petravičienės keramikos išdirbi
niai, atkeliavę iš Mičigano. Ji Teichmanis, estas tenoras Naan Poel- 
mėgsta įkūnyti ramioje, apskrito-, das ir solistų kvartetas, padainavęs . -irx 4-w zl m, rfi/Minin 4-«rU I - « . ... . . . . .
je spalvoje tvirto ir rimto indo i 
vaizdą, kuris primena mūsų seno-’į 
lių buities dvasią (su nauju ir

je formoje ir daugiausia tamsio-, keletą lietuviškų chorinių dainų.
STUDIJŲ SAVAITĖ lietuvių, latvių 

ir estų santykiams su vokiečiais nag
rinėti buvo surengta spalio 16-22 d. 

, Vokietijoje. 
Lietuvių santykius su vokiečiais api-

mojo rimtoki iš įvairiavaizdžiu! mistišku palyvos žaismu juos už- Friedrichsdorf/Taunus" 
i popieriukų suklijuoti vaizdai, va- baigiant).
dinami kolažu, kultūringai šyp- r’ _____

. so josi is po stiklų vandeninių da- < stato kambariuose buvo trijų mannas, latvių _  prof. Valters ir
i zų išdžiūvę grakščios tėkmės iri jaunų dailininkų — Romo Ast-^prof Rimscha, estu — prof. Angelus 
darniai * sustingę atspaudai nuo rausko, Juozo Gatavecko ir Kęs- ir prof. Weiss. Apie tautybių santy- 

DGminstl stiklo — monotipai. Tai rodo ne tučio Gužo darbų paroda. kius Baltijos kraštuose kalbėjo dr.
” (tik parodos gausumą, bet ir dar-. Sie, kaię ir visi šio laiko Namsons, apie tų kraštų ir jų žmo-

jauno amžiaus žmonės, stengiasi nių ypatybes — prof, von Šivers, apie i
i — dr.'

Kituose dviejuose to paties pa- budino prof. Z. Ivinskis ir prof. Hell-

M. Morkūno spaustuvė Čikagoje tikslumų.
Ji yra individualiste, sponta-j

, kiek sensa- kos apžvalgą Baltijos kraštuose II D 
cingu jos pasirinkimu bei šau- karo metais padarė istorikas

! kiančiu jos sudėstymu. Kranhals.
Kelio pasirinkimas yra indivi-l “SUN-herald’

liūs todėl “kad jis neša los ori- viršeliais- Kaina ^^o* Gaunama Kul- skubotumas, o ne užsispyręs stu- 7 J J v

nija. Tai ne transcendencinė jė-i 
ga, o vidinė aukos galia”.

Nustatęs Kristaus Karaliaus es
mę, autorius išplečia šį karaliavi
mą į įvairias žmogaus prigimties

Ruduo jau atėjo, netoli ir Kalėdos...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti. kokį dovanų siuntinį pa-1 

siųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 

leidžiamu siųsti prekių koinoraščiu, kurį galite gauti kiekvienas nemoka
mai pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino ką reikėtų siųsti, 
siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1. (moteriškas)
Vilnonė apsiaustui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neperma

tomo japoniško nailono suknelei, 4 jardai, 2 poros vilnonių arba nailoni
nių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 šilkinė ska
relė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladinių saldainių.

$75.00.

RK2 (vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3% jardo vilnonė eilutei medžiaga, 2 nailono 

viršutiniai marškiniai, 2 poros vilnonių kojinių, 1 pora odinių pirštinių, 
2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokoladinių sal
dainių. $75.00.

Jungtinis siuntinys RK1 ir RK2 kainuoja $135.00.
Maisto siuntinys
4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % sv. kakavos, 

2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėžė “nescafe”, 1 sv. saldainių, 1 sv.. razinkų, 1 
sv. cukraus, Vt sv. pipirų, % sv. šokolado.

$30.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun
tiniai: V—3, 10V4 jardo eilutėms medžiaga už $55.00; P-3, trims apsiaus
tams angliška vilnonė medžiaga už $60; N—4, 16 jardų nepermatomo nai
lono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JUKAS),

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo parašu 
patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruotos 
ir apdraustos.

421 HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND.
Atstovai: GAIVA, 3570 W. Vernon, Detroit, Midi.;
A. KUSINSKIS, 167 Colledge St Apt 2. Sudbury, Ontario;

nesistengia būti tiksliai reali. Tai 
persunkus būdas pasiekti ne tik 
geriems, bet ir pakenčiamiems 
rezultatams. Ji eina, kur jos pri
gimtis veda — spontaniškai i kū
ryba

darbų. Iš jų minėtinas portre
tas, rodąs autoriaus turimą ta
lentą. Tik nesupratau, kam ant 
to pilkšvo paveikslo nukritęs rau
donas dažų lašas. Klausiau bu- 
dintįjį. Atsakė — tai jo princi
pas — jis ant kiekvieno savo 
darbo dedąs toki tašką ... Jo va 
lia, pagalvojau, bet menui nepa
tinka, kai principai statomi augš- 
čiau už ji pati. Dar pastaba: įra
šuose prie darbų buvo vardas — 
Astrauskas, o ant darbų parašas 
— Ronald. Ir tai dar nesubren
dimo ženklas.

Juozas Gataveckas sakėsi stu
dijuojąs tapybą; tai matėsi, nes 
keletas jo darbų rodė siekimą 
rimto kultūringumo kompozicijo
je, formoje, spalvoje ir techni
koje. šiaip ir jis lengvai slysta 
ten, kur “nors ir nežmoniška, bet 
kitoniška”, ypač savo bevaizdėse 
skulptūrose.

Kęstutis Gužas tik tris paveiks
lus teparodė ir nepasišovė nie
ku žmonių nustebinti. O jei vie
noje kompozicijoje buvo pergau- 
su figūrų, tai tik todėl, kad jis 
dar jaunas, kad idėja didesnė už 
sugebėjimą. Studijos ir laikas 
kiekvieną ištaiso ir priveda prie 
saiko.

statyminiu požiūriu galimybės buvo 
labai ribotos, žinoma, teatras galėjo 
ateiti į pagalbą kompozitoriui, pasi
telkti didesnį šiuolaikinių pastatymi- 
nių priemonių arsenalą, o ne keletą 
minučių ant tiulinės užuolaidos “suk-

to nuotrauka.
JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ, 16 m. am

žiaus, filmų ir televizijos pasaulyje' Varšuvoje surengė Lenkijos—Sov. Są- 
žinoma Ann Jillian vardu, dalyvavo jungos vadinamoji draugystės drau- 
Bob Hope televizijos programoje. Ji gija Sav0 apimtimi tai yra bene pla-

F. BAJORO “VEIKSMAŽODŽIŲ 
SIUITA”, nuskambėjus Lietuvoj, mu
zikos garsais atkuria veiksmažodžių— 
ateina, samprotauja, pyksta, gėrisi, 
kenčia, šoka, nueina — esmę. O. Nar
butienė apie šį naująjį kūrinį rašo: 
“Pasirinktų veiksmažodžių charakte
riui atskleisti kompozitorius panaudo
jo įvairius muzikinės kalbos elemen
tus: ritmiką bei dinamiką (ateina, šo
ka), charakteringus melodinius po
sūkius (samprotauja, gėrisi, kenčia), 
o taip pat garsus, išgaunamus ne
įprastais būdais, pvz., užgaunant del- 

Algimontos Kezys, SJ, Vorio kasyklos Bingham Canyon, Utoch. Jo nu medinę violenčelės dalį (nueina) 
nuotraukų paroda vyksta Montreal*© universitete ir Lt”

jau yra pasirodžiusi ir keliuose Hol- čįausia įr išsamiausia paroda poka- 
lywoodo filmuose.

VYTAUTO REMEIKOS IR RO
MUALDO BUKAUSKO, montrealie- 
čių dailininkų, darbų parodą gruodžio 
3-4 d. surengė Bostono vyrų sekste
tas Tautinės S-gos Namuose Bosto
ne. Parodą atidarė iš Montrealio at
vykęs dr. H. Nagys.

LAIMA UNDERYTĖ, mezzo-sopra
nas, laimėjo II vietą Bloomingtone, 
Indianos un-te surengtose jaunųjų 
dainininkų varžybose. Dainavimą ji 
studijuoja pas Kauno operos buv. sol. 
Iz. Motekaitienę Čikagoje.

KOMPOZ. ALEKSANDRAS ALEK- 
SIS Waterbury, Con., atžymėjo 80 m. 
amžiaus sukaktį. Eilę metų yra buvęs 
Vargonininkų S-gos pirmininku, suor
ganizavęs kelis Lietuvos vyčių cho
rus, parašęs jiems himną, dalyvavęs 
visoje eilėje dainų švenčių, pastatęs 
nevieną operetę. Su A. Pocium ir V. 
Nickum Čikagoje buvo įsteigęs Beet- 
hoveno konservatoriją. Savo lėšomis 
išleido sukurtų dainų rinkinį solis- 

; tams, chorams ir lietuviškoms mokyk
loms. Studijuodamas Varšuvos kon
servatorijoje buvo artimas St. Šim
kaus, J. Bendoriaus, J. štarkos drau
gas, vadovavo Varšuvos lietuvių cho
rui. Lietuvos vyriausybė jį yra apdo
vanojusi Gedimino ordinu, šiuo metu 
sukaktuvininkas vadovauja muzikos 
studijai.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA ruo
šiasi J. Karnavičiaus “Gražinos” 
premjerai Amerikoje 1967 m. gegu
žės 20 ir 21 d. Vyr. muzikinis vado
vas yra A Kučiūnas, chormeisteriai 
— Alice Stephens, A. Gečas ir F. 
Strolia, režisorius — K. Oželis, dai
lininkas — V. Vitkau. Operos pasta
tyme dalyvaus lietuviai solistai, išsky
rus pagalbinį vaidmenį atliekantį te
norą Wicik. Daugiausia problemų su
daro finansinė pusė, nes išlaidų nu
matoma tuėėti apie $65.000,4> už bi-

rio metais. Būdinga, kad jos atida
ryme nesimatė lietuvių, bet jiems at
stovavo sovietų ambasadorius A. Aris
tovas. Pagrindinį žodį puošniame pa
rodos kataloge taria tos archaiškai 
skambančios “draugystės draugijos” 
valdybos sekr. T. Ksionžekas. Iš Var
šuvos paroda -bus perkelta ir į kitus 
Lenkijos miestus.

PROF. J. BALČIKONIS iš Miunche
ne gyvenančio Armino Kuršaičio ga
vo tris nespausdintų žodynų rank
raščius: A. J. Felkelio lietuvių-vo
kiečių kalbų žodyną su 12.000 žodžių, 
rašytą 1851-80 m.; E. Dietricho 1892- 
94 m. parengtą 13.000 žodžių vokiečių- 
lietuvių kalbų žodyną; J. Habero lie
tuvių-vokiečių žodyno dviejų tomų 
rankraštį, parašytą 1876-80 m. naudo
jantis Friedricho Kurschats vokiečių- 
lietuvių žodyno medžiaga, apimantį 
apie 40.000 žodžių, šie nespausdinti 
žodynai buvo patekę į R. Prūsijos 
kalbininko Aleksandro Kuršaičio ran
kas, o po jo mirties 1944 m. juos sau
gojo sūnus Arminas. K. Gasparavi- 
čiaus teigimu “Tiesoje”, rankraščiai 
yra svarbus šaltinis Rytų Prūsijos lie
tuvių kalbai tyrinėti: “Daugumos žo
džių leksinė reikšmė ta pati, kokia ji 
buvo K. Donelaičio laikais, žodynuo
se yra ryškių Rytų Prūsijos lietu
vių tarmės bruožų — fonetinių, mor
fologinių ir leksinių tarmybių, ar
chaizmų, slavizmų ir germanizmų, žo
dynų rankraščiuose įrašyta retų žo
džių, vietovių ir jų aiškinimų.”

G. VERDI “MESSA DA REQUIEM” 
koncertinė premjera įvyko Panevėžio 
sporto rūmuose. Garsųjį G. Verdi kū
rinį atliko Vilniaus operos solistai — 
J. Stasiūnas, V. Adamkevičius, E. 
Kornejeva, B. Almonaitytė, radijo ir 
televizijos choras ir simfoninis or
kestras. Dirigentas — R. Geniušas, 
chormeisteriai — J. Dautartas 
Abarius.
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Mann & Martel
REALTORS

B20 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
DUNDAS — BROCK

$L900 jmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki-

IS TORONTO
Lietuvių studentų žinios

Naują Toronto studentų valdybą su- Pirmasis visų studentų pobūvis-su-

Ateitininkų žinios

mo par. scenoje. Į sceną eiti iš kie-

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St West 527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų tel. LE 6-9165 
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo

Studentų ateitininkų susirinkimas 
— sekmadienį, 7 v., ateitininkų kam
baryje. Kviečiami visi studentai atei
tininkai ir 13-to skyriaus mokiniai, 
nes jie šiais metais yra įsijungę stu
dentų draugovėm

Ideologiniai kursai JAV ir Kanados 
vyr. moksleiviam rengiami “Dainavo
je” gruodžio 26, 27, 28 ir 29 d. Kur
sų programa prasideda gruodžio 26 d. 
12 vai. pietumis ir baigsis gruodžio 29 
d. pietumis. Kursų mokestis — vienam 
dalyviui $17 už 3 dienas (registracija, 
maistas, nakvynė).

Nepamirškite konkurso, kuriame 
prašomi dalyvauti visi Toronto moks
leiviai ateitininkai. Temos: “Ką reiš
kia visa atnaujinti Kristuje?” arba 
Atvirybė laikui, ištikimybė idealui”. 
Pirma vieta — $20, II — $10 ir n — 
$5. Terminas baigiasi 1967 m. sausio 
7 d. Mažiausia turi būti 2 puslapių ra
šinys.

86 gruodžio 9 d. Prisikėlimo parapijos
vičius, programos vedėja - D. Gir- - studentų būstinėje. Esa-
čytė, korespondentė — N. Sernaitė. me laimingi, kad turime naują, gražią 

Naujoji valdyba yra pasiryžusi pra- būstinę susirinkimams ir pramogoms, 
dėti šių mokslo metų veiklą ir laukia Naujoji būstinė dar nėra įrengta. Lau- 
visų lietuvių studentų dalyvavimo. Be kiame visų atsilankymo į pobūvį, kū
jų pagalbos valdybos pastangos nueis name aptarsime kaip įrengti savąją 
niekais. būstinę. Valdyba

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
PACIFIC AVE - BLOOR, apie 

$5.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas naujas gara
žas su plačiu įvažiavimu, ilgas 
sklypą?, 4 kamb. pirmame augš
te.

KIPLING - BLOOR, $6.000 įmokė
ti ir viena atvira skola, balansui, 
6 kambarių vienaaugštis (bunga
low), privatus įvažiavimas, arti 
susisiekimo, tuojaus galima už-

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO, 
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In- 
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštuš dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

no ir krautuvių. 
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.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2J00 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernia virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau. ___
JANE — ANNETTE, 
$7 JOO įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

B. SAKALAS
Namų telef. LE. 6-1410

□33

Darbo telef. RO. 28255
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.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W
RONCESVALLES - WRIGHT AVE, 

$4.000 įmokėti, 7 kambariai, nau
jai atremontuotas, moderni vir- 

1 tuvė ir prausykla, naujas šildy
mas; prašo $18.500.

DUNDAS - RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, mūrinis, 6 kam
bariai ir krautuvė “Cigar Store”. 
Ideali vieta, gera apyvarta. Pel
ningas ir garantuotas verslas.

HAVELOCK - COLLEGE, $10.000 
įmokėti, gerų plytų 3-jų butų, 14 
kamb. namas. Platus šoninis įva
žiavimas, 5 garažai, įrengtas kam
barys rūsyje ir prausykla. Geros

SĄŽININGAS IR SKUBUS PATARNAVIMAS 
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Tel, 534-9286
nuomos pajamos. Prašoma kaina 
žema. Vertas dėmesio pirkinys. 
Netoli Prisikėlimo bažnyčios.

INDIAN RD. • WRIGHT AVE., 
$10.000 įmokėti, mūrinis, atski-' 
ras, kvadratinis planas, 10 kam
barių, 4 — I augšte. 3 virtuvės, 2 
prausyklos, platus šoninis įva
žiavimas, garažas. Graži vieta — 
geras pirkinys.

SWANSEA - DURIE ST., $12.000 
įmokėti, naujos statybos rupių 
plytų, atskiras, 8 kambariai per 
du augštus. Įrengtas rūsys, šoni
nis įvažiavimas, garažas. Namas 
be skolų.

ENTRE

Statybinės medžiagos
t 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

ST. CLAIR ST. W.

JUNCTION RD.

2 MULOCK

He

Sav. B. Saulėnas

2

S

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

■H

Lietuvtų skautų veikla
• Gruodžio 11 d., sekmadienį, 4 v. 

p.p. Šv. Jono Kr. par. salėje — jūrų 
skautų ir skaučių arbatėlė. Kviečiami 
skautų-čių tėveliai ir vadovai-vės.

• Lapkričio 27 d. įvykusiame IV- 
tosios Romuvos stovyklos vadovų-vių 
pasitarime buvo išklausyti stovyklos 
viršininkų pranešimai, diskutuota įvai
riais stovykliniais klausimais ir pa
sisakyta už rengimą ateinančią vasa
rą tautinės džiamboretės Romuvos 5 
metų sukakties proga. Numatytai 
džiamboretei programos projektą pa
ruošti pakviestas v.s. St Kairys. Sto
vyklos vadovų-vių suvažiavimui pirmi
ninkavo svečias iš Londono v.s. L. Ei
mantas, sekretoriavo vt sk. V. Stukie- 
nė.

• Skautų-čių bendros Kūčios įvyks 
gruodžio 18, sekmadienį, 6 v.v., Pri
sikėlimo naujoje salėje. Rengėjos šat- 
rijietės kviečia atsilankyti visus skau- 
tininkus-kes, visus vadovus-ves.

Pūtvio šaulių kuopos rengia
mas N. Metų sutikimas Toronto 
Lietuvių Namuose. Stalai — po 
10 vietų. Bilietus platina: J. Za- 
vys tel. 536-1447, A. Artičkonis, 
769-1058 ir S. Jokūbaitis, 537- 
2869.

Lietuvių dalyvavimas pasauli
nėje parodoje buvo aptartas 
gruodžio 3 d. posėdyje, kuriame 
dalyvavo: Lietuvių Dienai rengti 
komitetas iš Montrealio (11 na
rių), krašto valdyba, dalis apylin
kių pirmininkų, chorų bei taut, 
šokių grupių vadovai. Nustatyta 
bendrais bruožais meninė progra
ma ir aptarti kiti su LD ir pasau
line paroda susiję klausimai. Dar 
neišspręsti klausimai palikti ren
gėjų komitetui išsiaiškinti su pa
saulinės parodos vadovybe.

“T. žiburių” spaudos balius — 
sausio 14, šeštadienį, didžiojoj 
Prisikėlimo auditorijoj. Progra
mai atlikti pakviestas Toronto 
mergaičių kvartetas, kuris ruo
šia specialų repertuarą, ir bale
to grupė, paruošta Z. Orentienės 
baleto studijos. Taigi, meninėje 
programoje vyraus jaunos ir jau
ni menininkai. Bus ir tradicinė 
loterija, kuriai jau renkami fan
tai. Rengėjai tikisi, kad ir šiais 
metais “TŽ” rėmėjai bei bičiu
liai bus duosnūs ir padarys lote
riją turtingą. Visi kviečiami iš 
anksto ruoštis spaudos vakarui, 
kuris įvyks Kanados šimtmečio 
metais.

Solidarumo įnašų rinkimo va
jus vykdomas kas sekmadienį 
prie lietuvių bažnyčių. Toronto 
apylinkės valdybos nariai ar jų 
’galioti asmenys renka nuo kiek
vieno dirbančio asmens metinę 
duoklę Bendruomenei $2. Turin
tieji sąskaitas bankeliuose gali 
pasirašyti specialų pasižadėjimą, 
kuriuo įgalioja bankelių vadovy
be kasmet atskaityti- po du do
lerius Bendruomenei.

Lietuviai studentai, norį vykti 
į žiemos stovyklą prie Montrea- 
lio, registruojasi pas G. Rinkū- 
naitę tel. LE 5-9397 (146 Close 
Ave, Toronto 3, Ont.). Rezervaci
jos mokestis — $10. Stovykla 
įvyks gruodžio 29 — sausio 1 d. 
Ten rengiamas ir N. Metų suti
kimas.

“žuvėdra” — tokio vardo ša
pirografuotą neperijodinį laikraš
tėlį leidžia “Ešerio” žvejų ir me
džiotojų klubas Ošavoje, Ont. Jau 
išėjo 4 nr. Tai klėdinis numeris. 
Klubas turi 30 narių ir gražiai 
veikia.

“A. ir B. Tailors” — lietuvių 
savininkų A. ir B. Beresnevičių 
vyriškų ir jaunimo drabužių 
krautuvė yra gavusi daugybę nau
jų įvairių žiemos sezono drabu
žių ir lietuviams parduoda že
mesne kaina nei kitur. Taip pat 
nemokamai pritaiko ir pataiso 
pasiūtus drabužius. Visi 
lietuviai maloniai kviečiami apsi
lankyti į šią vienintelę lietuvišką 
drabužių krautuvę Toronte, 343 
Roncesvalles Avė. (sklb.).

Neturite kur dėti senų baldų? 
Atiduokite invalidų organizacijai 
Society for Crippled Civilians 
(234 Adelaide St. E., tel. 362- 
4711). Užtenka paskambinti tele
fonu. Organizacijos sunkvežimis 
pasiima baldus, kuriuos nugabe
na į sandėlius. Įvairūs invalidai 
meistrai, negalį dirbti norma
liose dirbtuvėse, senus baldus at
naujina, parduoda ir tuo būdu 
užsidirba pragyvenimą. Tokių in
validų draugija turi 450 ir 29 i

• Gruodžio 4 d. “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai organizuotai dalyvavo 
šv. Jono Kr. par. bažnyčioje 11 vai. 
Mišiose ir po jų įvykusiame 25-rių 
metų sukilimo sukakties paminėjime 
prie paminklinės lentos.

• “Šatrijos” tunto vyr. skaučių Vai
dilutės dr-vė ruošia mažiesiems bro
liukams ir sesutėms kalėdines dova
nėles. Jiems skirta Kalėdų eglutė 
įvyks sausio 8 d.

• Berniukams skautams nuo 13 iki 
18 m. amžiaus yra . galimybė su kana
diečiais skautais vykti specialiais au
tobusais į pasaulinę parodą. Išvyki
mas numatomas gegužės 4 d., grįži
mas — gegužės 7 d. Kreiptis į drau
govių draugininkus.

• Skautų Tėvų Komitetas už uolų
fantų rinkimą bazarui apdovanojo:. - -
“Šatrijos” tunto “Dainos” draugovę Que des nations” programa Jums 
į premija, be to, paukštyčių draugo- patiko. Dėkoju Jums už atsilie- 
vę ir jūrų skautes; “Rambyno” oro pmt<l savo ir programos vedėjo 
skautus į premija, taip pat vilkiukų; Aloyzo Stankevičiaus vardu. Ta 
dr-vę, Mindaugo dr-vę ir jūrų skau- Prog* noriu Jus užtikrinti, kad 
tus. j gavę daug laiškų, bandysime atei-

• Po didelių pastangų Skautų Tė- tyje Jus patenkinti lietuviškąja 
muzika.”

Vaclovas Narbutas, praėjusį 
rudenį lankęsis Toronte, grįžo į

CBC radijas, transliavęs iš 
Montrealio lietuvišką muziką ir 
dainas, gavo laiškų ir iš Toronto. 
Visi gavo radijo pareigūno Pier
re Rainville pasirašytus laiškus 
lietuvių kalba. Štai vieno atsaky
mo tekstas: “Gerb. Tamsta, 

i Džiaugiuosi, kad mūsų “Muši-

SWANSEA - BLOOR, $8.000 įmo
kėti, atskiras 7 kambarių na
mas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 
garažas, arti Bloor, viena atvira 
skola balansui.

JANE - BLOOR, apie $8.000 įmo
kėti, 8 kambarių per du augš
tus, šiurkščių plytų atskiras na
mas, garažas, graži, rami vieta.

HIGH PARK, DUPLEKSAS, $15 
tūkst. įmokėti, puikus rupių ply
tų atskiras 14 kambarių namas, 
dvigubas garažas su labai plačiu 
įvažiavimu, gauna apie $240 mė
nesinės nuomos ir 6 kambarių 
butas šeimininkui, viena atvira 
skola 10 metų.

HIGH PARK BLVD. - RONCES
VALLES, $25.000 įmokėti, gra
žus didžiulis 4 butų presuotų 
plytų atskiras namas, garažai su 
privačiu įvažiavimu. Virš $4.000 
metinių pajamų ir 6 kambarių 
butas šeimininkui, puiki vieta.

tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašo $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4%%. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in)Xaina$2$0.000.

tus.

vų K-tui pavyko išplatinti visus bilie
tus į lietuviams skirtą spektaklį 
“Penki stulpai turgaus aikštėje”. Tė
vų k-tas yra dėkingas vyr. mokslei-' savo nuolatinę gyvenvietę Aust- 
viams ateitininkams, parėmusiems mū- ralijoj, Sidney mieste. Jis dėkin- 
sų pastangas ir organizuotai dalyvavu- gai prisimena malonią viešnagę 
siems vaidinime. C. S. “

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
Toronte.

Mielai motinai ONAI MIKŠIENEI mirus, ONUTĘ, JO- 
. NĄ, KAZIMIERĄ ir BRONIŲ MIKŠIUS nuoširdžiai 

užjaučiame —
Rimkevičiai ir

Niedvarai

Mylimai mamytei ONAI MIKŠIENEI mirus Lietuvoje, 
dukterį ONUTĘ, sūnus — BRONIŲ, KAZIMIERĄ ir 
JONĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

J. S. Juodikaičiai Z. V. Gvaldos S. Telšinskas

Mylimai Motinai a. a. ONAI MIKŠIENEI mirus, 
JONĄ MIKŠį, šeima ir gimines nuoširdžiai užjaučiame —

K. Grajauskienė 
O. J. Gustainiai

Dukrelei IRENAI tragiškai mirus, 
tėvams dr. STASIUI ir JANINAI PACEVIČIAMS, 

jų šeimai ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

IRENAI PACEVIČIŪTEI tragiškai žuvus, jos tėvus 
JANINĄ ir Dr. STASį PACEVIČIUS, brolį, seseris ir 
gimines nuoširdžiai užjaučia —

DUODAME 
mortgičius iš 6!4% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n a ai A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA^VlA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
4%% už depozitus 
5Y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. < 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL GARBENS
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.
KING - DUNN, 15 butų apartmentas, gerame stovyje, pajamos virš $18.000. 
Prašoma kaina $123.000. Įmokėti apie $30.000; lengvas išsimokėjimas.
INDIAN RD. - MARMADUKE, $5.000 įmokėti, atskiras, plytinis namas, 
per 3 augštus 8 kambariai, vandeniu šildomas, vieta 2 garažam, švarus ir 
moderniškas namas. Prašoma kaina $27.900.
INDIAN RD. DUPLEKSAS, 33.900 pilna kaina, originalus pastatas, 12 
kambarių per 2 augštu, vandeniu šildomas, 2 garažai, privatus įvažiavimas. 
BLOOR - DUNDAS, 18.900 pilna kaina, atskiras mūrinis namas, per 2 augš
tus, 6 kambariai, gerame stovyje, arti požeminio traukinio, vieta dviem 
garažam. Įmokėti $.5.000.
OSSINGTON • DOVERCOURT, $3.000 įmokėti, balansui atviras mortgi
čius; 8 dideli kambariai per 2 augštus, 2 virtuvės, pigus.
MARMADUKE - RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, balansui vienas at
viras mortgičius, gražus, atskiras 8 kambarių namas, vandeniu apšildy
mas, priešakinis įvažiavimas; kaina $27.900.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI
P. L. Norušiai

OILS LTD
S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai
459 Roncesvalles Ave. Tel. LE 4-6602
Didelis pasirinkimas. Urmo kainos.
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt. 

f Atidaryta kasdien iki 7 v.v. šeštadieniais iki 4 v.p.p.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Btadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Teh 362-5777.

lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas 
teL RO 7-9088 kiekvienu metu.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLR, “C* TERMO
METRAI IR KT. I

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

/

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
TelofoMl: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefoną* BE. S-5996

COLLEGE • DUFFERIN, $2.000.00 
įmokėti, pusiau atskiras, 6 švie
sūs kambariai, 2 modern, virtu
vės, nauja visa šildymo sistema, 
privatus įvažiavimas, garažas, ba
lansui 10 metų mortgičius.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių plyti
nis namas, 2 virtuvės, alyva ap
šildomas. Prašo $14.900.00. Balan
sui mortgičius 8 met su 7%.

PELNINGA NUOSAVYBE, 5 atski
ri butai, naujos virtuvės ir prau
syklos. Visas namas taip pat nau
jai perdirbtas. Privatus įvažiavi
mas, užpakalinė gatvelė, vieta 
5-ioms automašinoms. Mėnesinių 
pajamų — $365.00. Prašo $29.500.

VALDŽIA PARDUODA MIRUSIO 
NUOSAVYBĘ Parkdale apylin
kėj; plytinis 9 kamb. namas, nau
ja šildymo krosnis. Viduje rei
kalingas remontas. Parduodamas

VIENAAUGŠTIS: ISLINGTON • 
WESTWAY, 6 šviesūs kambariai, 
gerų plytų, alyva apšildymas, sve
tainė rūsyje, garažas, įmokėti $ 
7.000. Savinikas išvyksta iš To
ronto. Skubus pardavimas.

200 AKRŲ ŽEMES PLOTAS su se
nu namu ir daržine; 40 akrų dir
bamos žemės, mažas ežeriukas su 
žuvimis, krūmai; tinka medžiok
lei ir kt Pilna kaina $5.000.

Vyt. Morkh J. Kaukelis A. Bliūdžiu* AK (Mieldažukė) Wittotki



APDRAŪDA
Nr. o (880) iškelti Baltijos kraštų 

klausimą Jungtinėse 
Tautose

SONALO nt DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMU • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

{VAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRABOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Automobiliai, Šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

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

nius iki 19% svarų gryno svorio.nius iki 19%
• Turime pards____ _ ____,_______ _________
o Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešima

• Sąžiningai ir greitai patamanjaww
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

__ 2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulrs

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. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
DKa. A.f* — 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor AUTOrire \3ara9e das ir CoUege). TeL 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULI8

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

I VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA
1 DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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: nuro* 
dysim visus trūkumus Ir duosime

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING

Pavergtų Europos Tautų Sei
mo generalinis komitetas —1 
ėmė du nutarimus, liečia

•n-

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Lietuviai nugalėjo Sov. Sąjungos

Žalgiris žaidė Kaune dvejas rungty
nes su. profsąjungos krepšininkais ir 
vienas iš jų laimėjo. Pirmose rung
tynėse žalgiriečiai pralaimėjo 71:77, 
antras laimėjo 84:67. Profsąjungos 
rinktinėje taip pat žaidė keli lietu
viai.

J. Norkutė ir A. Kavaliauskas Sov. 
Sąjungos kurčių stalo teniso pirme
nybėse laimėjo pirmas vietas.

Leningrade vyksta krepšinio tur
nyras, surengtas Rusijos 60 m. krep-

litinės ir teisių komisijos pasiū
lymu, nutarė kreiptis į JAV Vals
tybės Departamentą, kad jis, pa
sinaudodamas JAV kongreso pri
imta rezoliucija nr. 416, Baltijos 
valstybių klausimą pateiktų svars- 
tyti Jungtinėms Tautoms, reika
laudamas panaikinti Sov. Rusijos 
kolonizmą, atstatyti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvę bei ne
priklausomybę. Reikiamą doku
mentaciją parengti generalinis šinio jubilėjui paminėti; dalyvauja ir 
komitetas pavedė Baltijos kraš-, Lietuvos rinktinės. Moterų rinktinė, 
tų atstovams. Ateinančių metų kurioje trūko kelių pirmaeilių žaidi- 
darbų programoje generalinis ko- kių, pirmose rugtynėse pralaimėjo 
mitetas numatė iŠ naujo rūpin-Leningradui 57:33. Vyrai pirmose 
tis, kad Laisvosios Europos radi- rungtynėse įveikė Leningrado rinkti- 
jas (Radio Free Europe) įsteig- nę 75:52. 
tų skyrius perduoti radijo pro- 
gramoms į Lietuvą, Latviją ir Es- SPORTAS VISUR
tiją. Abu tuos klausimus komi- Olimpines varžybas 1968 m. olim- 
tetui svarstyti pateikė lietuvių de-. pijadoje pirmieji pradės futbolininkai 
legacijos atstovas J. Audėnas. E. Dalyvauti pareiškė norą 16 valstybių.

Kanados vyriausybė paskyrė Dalyviai suskirstyti į 14 grupių, ku- 
$22.500.000 Indijai pagelbėti, nų nugalėtojai turės teisę varžytis 
Už šią sumą bus pasiųsta Olimpijadoje: Meksika, pati rengėja, ir 
kviečių ir miltų gresiančio ba- Vengrija, kaip praeitų varžybų lai
do pavojui pašalinti. Šiemetinė mėtojas, gavo teisę žaisti olimpijado- 
KanadOS parama Indijai buvo ie b® atrankinių varžybų. Grupės su- 
apie 30 milijonų bušelių kvie- darytos vadovaujantis geografine pa
čių ‘ 'dėtimi. Labai daug dalyvių bus iš

Olimpines varžybas 1968 m. olim-

fili
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Kodėl 1672 metai
buvo geri metai

pirmieji metai
Jau beveik trys šimtai metų, kai ši puikioji degtinė atsirado 

saulėtuose Cape of Good Hope slėniuose. Šiandien ta aristo

kratiškos kilmės puikioji degtinė yra garsi visoje Kanadoje ir 

žinoma kaip "Paari Five Star, premium brandy", išsiskirtinės 

kokybės, pirmaujanti savo švelniu skoniu.

Importuota Paari Brandy degtinė yra skani, nes ilgai laiky

ta ąžuolinėse statinėse. Tai tikrai yra puiki degtinė. Pamė

ginkite ją tuojau.

i

Azijos ir Afrikos — net P. Vietnamas

bus baigtos iki 1968 m. liepos 1 d.
Sov. Sąjunga Maskvoje įveikė Če

koslovakiją ledo ritulio rungtynėse

Australe K. Wainwright pasiekė 
naują pasaulio rekordą 800 jd L s. 
plaukime — 9:50,3.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai Metro Intermediate 

lygos rungtynėse įveikė Hawks 53:49. 
Žaidė: Butvydas 4, Eižinas 10, Kli
mas 20, Motuzas, Grigas 10, Grigaitis 
7, Mikelėnas 2.

Treniruotės krepšininkams — Gi- 
vins mokykloje pirmadieniais nuo 7 
vai. Paskutinė treniruotė, nežiūrint 
blogo oro, buvo labai gaust Sudaroma 
jauniausia (iki 12 m.) berniukų gru
pė. Norintieji įsijungti kviečiami at
vykti į treniruotę arba kreiptis pas 
vytiečius.

Sekančios rungtynės: vyrai — gruo
džio 15 d., 7.30 v., Parkdale mokyk
loje su Avon; gruodžio 22 d., 9.15 v., 
Woodgreen; mergaitės — šį penkta
dienį, 8 v., King . Edward m-loje su 
Corpus Christi; gruodžio 16 <t, 8 v., 
King Edward m-loje su Aušra, gruo-

Tik paprastas vagis
Indonezijoj, kur vyko didelis 

prieškomunistinis judėjimas, mi-

mas, kad neištrūks, ėmė šaukti:

I

Sovietiniam juokų žurnale 
“Krokodyl” buvo parašyta: 

“Suėmimo metu visiškai nesi-

dėl rūkymo.
— Turbūt dėlto, kad norite at-

Ne jį, bet save.

Sovietiniame žurnale “švytu
rys” rašoma:

priešinau. Pirmiausia dėlto, kad rų sportas yra pasnausti; suaugu- 
buvau stipriai laikomas milici-Įsių moterų — pastovėti eilėje 
ninku, be to, iš prigimties nesu1 prie krautuvės...” 
chuliganas.”

Suprato
— Mamyte, jau tu turi keletą 

žilų plaukų.
— Taip, sūneli. Vaikų nepa

klusnumas pražildina tėvus.
Jonukas kiek susimąsto, o pas

kiau taria:
— Dabar suprantu, kodėl se

nelė yra visiškai žila...

»

Diagnozė

Vokiškas sąmojis
Vakarų Vokietijoj sakoma:
“Jeigu Vokietija pralaimėtų 

dar vieną kartą, taptų turtingiau-_v. i M . i • lu®* vieną Adi uą, cayiu
dzio 20 d., 7 y., Givins m-loje su St sia §alimi pasauiyje”.
Edward. Berniukai pirmenybių rung
tynes pradėjo šią savaitę.

Mūsų rėmėjams: P. Balčiūnui, A.
Lietsargis

— Jau dvi savaitės, kai pasko-
Misiūnui, V. Ramanauskui, S. P. Ažu- linau lietsargį, O tu tik dabar pa
baliui, J. Govėdui, E. Miliauskui, E. jgaiiau atneši!
o. t x.„. — Be* g. tas gbidyį saVaites

i lijo! 4

Stunguriui ir J. Deimantavičiui nuo-, 
širdžiai dėkojame.

PASAULIO 
ĮVYKIAI 

(Atkelta iš 1 psl.)
Padidėjusios bendros krašto pa

jamos JAV išlaidas kariniams 
reikalams padaro labai menko
mis. Oficiali statistika skelbia, 
kad II D. karo metais iš $210 
bilijonų pajamų karo reikalams 
teko skirti 42%‘— $87 bilijonus. 
Korėjos kare pajamos jau siekė 
$365 bilijonus ir karui vesti už
teko 13% — $49 bilijonų. Dabar
tinės pajamos yra pakilusios iki 
$739 bilijonų. Nepaisant padidė
jusių išlaidų dėl karo Vietname, 
karinis biudžetas yra $58 bilijo
nai — 8% bendrų viso krašto pa
jamų. Finansiniu atžvilgiu Vietna
mo karas nėra jokia našta, bet 
dargi parama JAV pramonei.

Tautinės Kinijos žvalgybos 
duomenimis, rugpjūčio 10 d. Ti
bete buvo sukilę 7.000 jaunuolių 
prieš kiniečių okupacines pajė
gas. Kingpu kalnuose kautynės 
truko net penketą dienų. Suki
limo metu žuvo keli šimtai kinie
čių karių ir partiečių. Komunis
tinė Kinija Tibetą yra okupavusi 
1961 m. '

Kas rūpinsis lietuvių 
nakvynėmis?
Atkelta iš 3-čio psl. 

minti (tai ypač svarbu šeimos su 
mažais vaikais). Nauda būtų abi
pusė. Būtų malonus patarnavi
mas saviesiems, gi montrealie- 
čiams irgi vienas kitas doleris pa
pildomų pajamų galėtų nesunkiai 
įplaukti. Niujorke parodos metu 
keletas tautiečių, gyveną visai ar
ti parodos rajono, mielai nuomo
jo vieną kitą kambarį iš toliau 
atvykusioms tautiečiams. Mote
liuose kambarių rezervacija bu
vo gana sunki, nes jų visą laiką 
trūko ir tik laimingesnieji ir 
anksčiau užsisakę galėjo tuo pa
sinaudoti. Tad, mieli montrealie- 
čiai, ruoškitės svečių antplūdžiui 
ir, galimybių ribose, pasistenki
te padėti savo tautiečiams.

Awa'ntura

— Kiek jums metų?
— Dvidešimt septyni, daktare. 

, — Parašykit, — diktuoja gy
dytojas sekretorei: — laikinis at
minties praradimas...

Pavojingas pirkinys
— Bičiuli, man gaila tavęs.
— Kodėl?
— Mano žmona nusipirko la-- 

bai brangią skrybėlaitę ir rytoj 
žadėjo aplankyti tavo žmoną...

Tėvas patinka mokytojai
— Man atrodo, tėte, kad tu 

patinki mano naujai mokytojai.
— Kaip tu gali taip galvoti?
— Visai paprastai. Pradžioj ji 

man vis kalbėjo, kad aš turiu ge
riau elgtis mokykloje, o paskiau 
pasakė, kad labai norėtų tave pa- 

Imatyti. Parinko Pr. Al.

231-2661 23 3-33 23

BARAUSKO AGENTŪRA
3S CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT. 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'tarnų, 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. 

(įėjimos iš Howard Pork Avenue)
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 y.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 74708; 
Namų — CR 9-6166

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL 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.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

LENKIŠKI FILMAI - angį, pa
rašai. K. Makuszynski. 
Romantiška komedija

"BARBAROS NUOTYKIAI" 
tik vienų savaitę 

GRUODŽIO 8 IKI 14 
Taip pat — priedai 

BRIGHTON kine, 532-2710 
127 Roncesvalles Avė. Kasdien nuo 7 ir 
9 w. Žešod. nuo 5 pp. Sekmad: nuo 3v: 

pp. {ėjimas: $1.25. $1.00 b 50 et

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

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas W A 1 - 3 9 2 4

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. S35-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas >

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas KO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd,1 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

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. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 

(į rytus nuo Dufferin SL)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsviev.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojos 
794 BATHURST ST.

(kampas Bloor A Bathurst)

Tel. 534-3370
degtinė KanadojeLabiausiai perkama Priima pacientus iš anksto susitarus

B7-66M

Skambinkite LE. 34912.

Lletavtas aptarnauja Jonas Jurėnas.

BR. AMBAKAS

Visų rūšių automobilių išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai b

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

VALAU FOTELIUS 
nt įvairius kilimus.

Automatinis etesun valymas. Šutai*

bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas Ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones

d.1* sa-ud i m i

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge-

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstatiga
• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais.

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769*4612
769-4131
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’I TORONTO"
Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ TEATRAS
Vaidina ALGIRDO LANDSBERGIO veikalų

Marijos Nekalto Prasidėjimo baž
nytinė šventė. Pamaldos vakare

— šį ketvirtad., Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventėje, visi “PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE”

- Ryšium su ketvirtadienio va-

tadienį vakarinių pamaldų nebus.
— Gruodžio 5 d. iš parapijos

manija — 7, 7.30 ir 8 v. ryto ir, 
be to, 7.30 v. vak. Trečiadienį su
silaikyti nuo mėsos pareigos nė
ra.

Goberis. Velionis kilęs nuo Laz
dijų, 75 m. amžiaus; paliko 7 vai
kus. Kanadoje išgyveno nuo 1925 
m. Velionies plačiai giminei nuo
širdi užuojautą.

— šią savaitę lankomos šei
mos: Dovercourt, Dufferin ir 
Muir.

— Artėjant Kalėdoms, viena 
prasmingiausių dovanų savo arti
miesiem yra lietuviška knyga ar-

— Nuoširdžiai užjaučiame p. 
Šmigelskienę, Lietuvoje mirus 
jos sesutei a.a. U. Klemkienei; 
Mišios už velionę — šį šeštad., 
9.30 v.r. Taip pat giliai užjaučia
me p. Mikšių giminę Toronte irį 
Hamiltone, Lietuvoje mirus jų 
mamytei. Sūnaus p. Broniaus už- pijos naujojoj salėj. Bus įdomi

Tai jaudinanti meilės ir sukilimo drama komunistų pavergtame Europos krašte (Lietuvoje) 
CENTRAL LIBRARY THEATRE College ir St. George g-vės

Nuo antradienio iki sekmadienio 8. 30 v.v. Bilietai: sekm. ir ketv.: $2.00
Sekmadienių popietiniai seansai 3 v.p.p. penkt. ir šeštad. $2.50
Pirmadieniais uždaryta Mokiniams: pusė kainos

Rezervacijos: HU 9-6161 — HU 5-7823

H MONTREAL®
Aušros Vartų par. žinios Šv. Kazimiero par. žinios 

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 3426 Parthenais St Montreal 24, Qae.

— Metinis bazaras N. Pr. M. — Gruodžio 18, paskutinį sek- 
seserų veiklai remti praėjo sėk- madienį prieš Kalėdas, tuojau
mingai. po Sumos — metinis parapijie-

— Trečiojo Lietuvos preziden- ,čių susirinkimas. Pirmiausia bus

d. po Sumos Prisikėlimo para-•• ••• • J •

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenamos Toronto 
moterų draugijos “Daina” miru
sios narės. Tą dieną dainietės 
prie bažnyčios durų rinks aukas 
kalėdinei lietuvių šalpai Vokie
tijoje.

— Kalėdinės plotkelės savaitės 
dienomis gaunamos parapijos 
raštinėje, o sekmadieniais — sa
lėje.

— Iškilmingai bažnyčioje pa
minėta 25 m. sukilimo sukaktis 
ir maldose prisiminti sukilimo 
dalyviai. Pamaldose organizuotai 
dalyvavo abu' Toronto lietuvių 
skautu tuntai.

— Praėjusį šeštadienį per lie
tuvių radijo valandėlę buvo 
kreiptasi į anksčiau atvykusius 
lietuvius, šį šeštadienį tema — 
“Tautinės idėjos advento liturgi
joje”.

— Linkime Dievo palaimos ir 
greito pasveikimo Jokūbui Bei- 
noriui, po sunkios operacijos be
sėdančiam Šv. Juozapo ligoni
nėje.

— Šį ketvirtadienį, 7.30 v. va
kare, pamaldos už a.a. Mariją 
Bušauskienę, šeštadienį 7.30 v. 
ryto už Joną Girčių, 8 vai. — 
a.a. Mikalajūnienę.

Dr. A. Valadka ir Ponia vie
toje kalėdinių sveikinimų paau
kojo šalpos reikalams per To
ronto lietuvių Caritas $30.

Dalia Kvietytė, 1963 m. bai
gus Toronto universitete sociolo
giją (Honours BA), 1966 m. Carl
ton universitete Otavoj gavo so
ciologijos MA laipsnį, parašiusi 
ir apgynusi tezę “The Correlates 
of Change in College Drinking 
Patterns”. Dabar dirba Depart
ment of the Solicitor General 
Canadian Penitentiary Service, 
Matsqui Institution, B.C.

Royal York viešbutyje gruo
džio 3 d. Ron Gostick padarė pra
nešimą apie trijų mėnesių kelio
nę po Afrikos ir Australijos kraš
tus. Ypač puikiai nušvietė Rode- 
zijos ir P. Afrikos reikalus. R. 
Gostick tarptautiniais klausimais 
yra gerai informuotas; leidžia 
“Canadian Intelligence Service” 
žurnalą (P. O. B. 130 Tlesherton, 
Ont.); taip pat jis yra Christian 
Action Movement direktorius Ka- 
adoje. Tai antikomunistinė orga
nizacija. Ypač buvo smagu klau
sytis, kai susirinkimo dalyviai bu
vo painformuoti ir paprašyti ap
lankyti Naujųjų Kanadiečių Teat
ro statomą veikalą “Penki stul
pai turgaus aikštėje”. Pranešėja 
pabrėžė, kad tai antikomunistinis 
veikalas. St. D.

Kalėdinis “TŽ” numeris jau 
ruošiamas. Dail. V. Pazukaitė 
nupiešė spalvotą vinjetę- Jau pri
imami kalėdiniai sveikinimai. Or
ganizacijos, verslininkai, įstaigos 
ir visi kiti kviečiami jau dabar 
siųsti sveikinimų tekstus, nuro
dant dydį. Sveikinimai priimami 
iki gruodžio 13 d.

seselės Viktorijos paskaita. Na
rės ir viešnios kviečiamos daly
vauti. Valdyba

Medžiotojų ir žūklautoji} Klu
bo “Tauras” visuotinis susirinki
mas — Trinity Recreation Cen
tre salėje sekmadienį, gruodžio 
11 d., 1.30 v.p.p. Salės pastatas 
—Trinity parke, Queen St. West 
ir Crawford gatvių kampe. Įva
žiavimas iš Crawford St. Nariams 
dalyvavimas būtinas.

Kalėdų senelis — šv. Nikalo- 
jus šį sekmadienį jau bus Toron
te. 4.15 v.p.p. Prisikėlimo para
pijos salėje bus trumpa kalėdinė 
programėlė, kurią išpildys dar
želio vaikučiai ir jauputės bei 
jaunesnės ateitininkės. Senelis 
žada visus apdovanoti. Tegul šis 
vakaras būna visų, bet ypač, ma
žųjų džiaugsmas. Rengia: N. Pr. 
Marijos seserys.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyks sekmadienį, gruodžio 18 d., 
3 vai. p.p. punktualiai, Prisikėli- 

___  ------------- _________ mo parapijos salėje. Programą 
p^. chorą^ naujiems choristams^ atliks mokiniai: suvaidins V. Fran- 

— Jaunimo choro repeticija — kienės dviejų paveikslų kalėdinį 
ši penktad., 6.30 v.v. Kruopščiai 1 vaizdelį “Vaikiukai avinukai”. 

-- ------- i Režisuoja D. Augaitytė ir K, Kak
nevičius, talkina — V. Balsienė. 
Dovanėles ruošia tėvų komitetas. 
Tie mokiniai, kurie norės gauti 
dovanėlę, prie įėjimo įsigyja bilie
tą, kurio kaina 50 et. Visi mo
kyklinio amžiaus lietuvių vaikai 
(ir nelankantieji šeštadieninės 
mokyklos) mielai kviečiami Ka
lėdų eglutės programoje daly
vauti. Mokyklos vedėjas

Tarptautinės lėlių parodos ati
darymas įvyks gruodžio 19 d., 
7.30 v.v., naujojoj miesto rotu-

prašytos Mišios — šeštad., gr. 17 
d., 8.30 v.r.

— Mišios: šį trečiad., 7 v.r. — 
už a.a. A- Slapšį, užpr. p. Slapšie- 
nė; 8 v. — už a.a. M. Vingevi- 
čienę, užpr. p. Vingevičius; šį 
šeštad., 7.30 v.r. — už a.a. O. 
Slabokienę, užpr. B. Augaitytė; 
8 v. — už a.a. A. Vainių, užpr. 
p. Vainienė; 8.30 v. už a.a*. Aukš- 
taitienę, užpr. p. Kaminskai.

— Katechetinės pamokos vai
kučiams — šį antrad., 4.30 v.p.p. 
ir šį sekmad. po 10 v. Mišių. Šį 
ketvirtadienį pamokų nebus.

— Tikybos pamoka gimnazis
tams — šį sekmad. po 10 v. Mi
šių muzikos studijoje. Kalbės R. 
Matukaitė tema “Jaunuolis ir tė
vai”. Nuoširdžiai dėkojame J. 
Gustainiui už praėjusio sekmadie
nio pamoką.

— Šį ketvirtad. suaugusių cho
ras gieda per vakarines Mišias, o 
po jų trumpa repeticija. Choras 
ruošia Kalėdų repertuarą ir nau
jas mišias liet, kalba, kurias pir
mą kartą su simf. orkestru išpil
dys per Gavėnios relig. koncer
tą. Puiki proga dabar įsijungti į

ruošiamasi Kalėdoms ir pavasa
rio koncertui. Dar priimami nau
ji choristai.

— Studenčių choro repetici
ja — šį trečiad., 7 v.v., muz. stu
dijoje.

— Dėmesio Toronto studen
tams: prie studenčių choro orga
nizuojama berniukų grupė. Kvie
čiami berniukai nuo maždaug" 16 
m. amžiaus. Pirma berniukų re
peticija — antrad., gr. 13 d., 7 
v.v. muzikos studijoje.

— Uždaros rekolekcijos vy-
rams — šį savaitgalį. Dar yra šėj. Paroda truks iki gruodžio 23 
laisvų vietų. Kviečiame pasinau- į. Atidaryta 9 v.r._  9 v.v. tre-
doti. Kreiptis į V. Sondą RO 9- čiame augšte. Atidarymo progra- 

įmoje dalyvaus Toronto tautinių 
šokių jaunesniųjų grupė “Ginta
ras”, vad. R. Narušytės ir J. Ka- 
rasiejaus. Į iškilmę kviečiami vi
suomenės atstovai, programos da
lyvių tėvai ir eksponatų savinin
kai. Paroda susilaukė gražios lie-

0671.
— Uždaros rekolekcijos ber

niukams — šį savaitgali. Kreip
tis i V. Kolyčiu LE 4-5586 arba 
T. Rafaelį LE 3-0621.

— Kat. Moterų Dr-jos metinė 
šventė — ši sekmadieni. Prieš
Mišias narės renkasi į kavinę irjįuvįg^0S talkos tų, į kuriuos bu

REIKALINGA VYRESNIO AM
ŽIAUS MOTERIS prižiūrėti vaikams: 
11 m., 6 m. ir 5 m. amžiaus. Duoda* 
mas butas, maistas ir $10.00 savai
tei. Šeštadieniai ir sekmadieniai lais
vi. Skambinti po 6 v. v. LE 24938.

iš ten organizuotai ir su vėliava! 
eina dalyvauti 11.15 vai. Mišio
se. Bažnyčioje užimami rezervuo
ti suolai priekyje. Po Mišių nau
jojoje salėje agapė. Narės per 
Mišias gausiai eina Komunijos.

— Šį sekmad. prie bažnyčios 
“Dainos” grupė renka aukas liet, 
seneliams Vokietijoje. Grupės už
prašytos šv. Mišios už Vokietijo
je mirusius senelius ir jų šelp
tuosius — šį sekmad., 11.15 v.

— Pr. savaitės antradienį pir
mą kartą susirinko Toronto liet, 
pensininkai ir vyresnioji karta. 
Prie padengtų ir skanumynais 
papuoštų stalų jie turėjo progos 
arčiau susipažinti, pasišnekėti, 
pakortuoti ir šiaip maloniai pra
leisti keletą valandų. Nutarta to
kius vakarus ruošti kas mėnesį. 
Susirinkusius, kurių buvo 40, ap
lankė ir pasveikino Toronte besi
lankąs T. pranciškonų provinci
jolas T. Leonardas Andriekus.

— Lankomos šeimos Willow
dale; mieste — Algonquin Ave., 
Fermanagh Ave., Fem Ave., 
High Park Blvd., Parkside Drive 
ir Wright Ave.

— Pakrikštytas Danieliaus ir 
Aldonos Siminkevičių sūnus Pau
lius Danielius; Prano ir Juanitos 
Kariūnų sūnus Scott Vladas; Ro
mo ir Hildos Simanavičių dukre
lė Diana Andrea.

vo kreiptasi. Paruošiamąjį koor
dinacinį parodos darbą atlieka 
ateitininkai sendraugiai. St. D.

Geriausia dovana Kalėdoms 
aktuali knyga “Dievas sutemo
se”, parašyta kun. prof. St. Ylos. 
Ji gaunama pas platintojus ir 
“TŽ” administracijoj 941 Dun
das St. W., Toronto 3, Ont. Kai
na — $3.00.

HIGH PARK — INDIAN RD. rajone 
išnuomojamas apstatytas kambarys, 
Tel. RO 6-7915 vakarais.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai Justi namuose arba mū
sa klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su .standarti
nėm ar automatinėm maginėm.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathunt) 
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

International 
Driving School

WALDI
CwrtrM {staiga 691 St.

Tek RO 2-2100

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

Mokoma su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

Ir Volksvraęanais.

to dr. K. Griniaus 100 metų gi- duodami šilti pietūs, po to — 
mimo sukakties minėjimas įvyks klebono pranešimas parapijos 
Vytauto D. klube gruodžio 10 d., reikalais, rinkimai į parapijos 
7.30 v. v. komitetą dviejų naujų narių. Da-

— L. K. Moterų Draugijos me- lyvauti tame susirinkime yra 
m 1 , x — tinė šventė — šį sekmadienį, Jdekvieno parapijiečio svarbi pa-
Toronte platesniu mastu buvc. pa- atidaryme dalyvavo apie 100 gruodžio 11 d. Mišios 11 vai..; po reiga. Susirinkimo metu bus reh* 

pamaldų — kavutė ir susirinki- karnas atskiras komitetas senelių 
mas posėdžių kambaryje prie sa- namų fondui tvarkyti. Prisidėti 
lės. Visos narės kviečiamos šio- auka pasižadėjo dr. Andriųkai- 
je metinėje šventėje dalyvauti, tis.
£ Algimanto Kezio, SJ, _ Kun. Klebonas dr. F. Juce-
fotografijų paroda bus atidaryta vičius, baigęs vesti uždaras reko- 
g010^210 d- ĄV par. saleje. j^ajas Toronte, į Montreal} su- 
Pereitas dvi savaites paroda vy- gruodžio 12 d. vakare 
ko Montrealio universitete. Buvo 
daug gražių atsiliepimų. Univer- , 
siteto laikraštis idėjo straipsnį i^cmne
apie T. Kezio fotografijos meną įfomnej; Kazimieras Rakešius, 
ir nnra in mmtrankn J ?7 m. - Notre Dame hgomnej,

Lietuvos sukilimo 25 metų su-i Dail. J. Paukštienės paveikslų 
kaktis, nors išpuola pavasari, bet paroda buvo labai sėkminga. Jos

minėta kartu su kariuomenės žmonių. Taipgi daug kas ją aplan- 
švente gruodžio 4 d. Bažnyčiose kė sekmadienį ir nupirko 14 pa- 
atlaikytos ta proga specialios pa- veikslų. Paroda dar bus atda- 
maldos, per radiją transliuota ati- ra šį savaitgalį naujoj Prisikėli- 
tinkama programa. Akademija mo salėj — šį šeštadienį 4—7 v. 
įvyko Prisikėlimo salėje. Visiems ■ v., sekmadienį 3.30 v.p.p. — 7 
atsistojus, įneštos kūrėjų-savano-' v.v. Tuo laiku prašoma atsiimti ir 
rių ir šaulių vėliavos. Apylinkės * nupirktus paveikslus. Norintieji 
pirm. Aug. Kuolas po atidaromi-' aplankyti parodą kitu laiku tesi- 
jo žodžio pakvietė kun. P. Ažu- kreipia Prisikėlimo raštinėm Dai- 
balį invokacijai. Kons. dr. J. lininkė yra baigusi meno mokyk- 
Žmuidzinas pasveikino patrijotiš- lą Lietuvoje ir taip pat studija- 
ku žodžiu, pabrėždamas, kad vusi Paryžiuje; šiuo metu gyve- 
Lietuvos praeityje vyravo karys. į na Čikagoj, dirba ligoninėj, o 
Pagrindinis kalbėtojas dr. A. Da- laisvalaikius skiria kūrybai.
mušis iš Detroito išryškino Lietu- Toronto miesto burmistru iš- 
vos sukilimus kaip bendrą tau-' rinktas W. Dennison, gavęs Dr-jos, kuri rūpinasi kunigų pa
mušis iš Detroito išryškino Lietu- Toronto miesto burmistru iš- 
vos sukilimus kaip bendrą tau- rinktas w.
tos veržimąsi laisvėn, nusakė ru- 57.072 balsus; Ph. Givens gavo 
sų mesianizmo imperinius tikslus 52.117, W. Archer 38.938. Kont- 
ir ilgiau sustojo ties 1941 m. su- rolieriais išrinkti: M. Campbell 
kilimu, kuriame pats aktyviai da- 83.193, J. Marks 73.364, H. Orlif- 
lyvavo. Sukiliminė dvasia, pa-fe 71.88O, A. Lamport 63.890. 
sak jo, turi būti gyva ir dabar, Naujasis burmistras yra darbi-
lyvavo. Sukiliminė dvasia, pa-jfe 71.Š8O, A. Lamport 63.890. 
sak jo, turi būti gyva ir dabar, Naujasis burmistras yra darbi
no! kova nebaigta. Meninę dalį.oū^ų unijų žmogus, isipareigo- 
atliko sol. V. Verikaitis, taut, šo-jęS ju epntrinių organu nustaty- 
kiu grupė “Gintaras”, vad. J. Ka- tiems* planams.
rasiejaus, ir “Varpo” choras, di
riguojamas Stasio Gailevičiaus. 
Akompanavo D. Skrįnskaitė. Pro
gramos pranešėja buvo Lietuvių 
Dienos karalaitė — D. Girčytė. tvirtina mūsų rėmėjų veikloje. Todėl 
Menininkai susilaukė gausaus norime tarti nors kuklų padėkos žo- 
publikoš plojimo. Apyl. pirm. 
Aug. Kuolas visiem padėkojo ir 
pakvietė baigti iškilmę Lietuvos 
himnu. Reikia pasidžiaugti šį kar
tą ne tiktai įdomia šventės pro- 
prama, bet ir gausia publika. B v.

“Dailė Lietuvoje dabar” — to
kia tema kalbės dail. V. Vizgirda, 
neseniai lankęsis okup. Lietuvo
je. Paskaitą rengia Toronto Aka
demikų Dr-ja Prisikėlimo muz. 
studijoje šį šeštadienį, gruodžio 
10 d., 7.30 v. v. Visus besidomin
čius valdyba kviečia dalyvauti.

Rašytojo A. Landsbergio vei
kalas “Penki stulpai turgaus aikš
tėje” vaidinamas Naujųjų Kana
diečių Teatro kasdien 8.30 v.v. 
Central Library Teatro salėje 
(žiūr. skelbimą), išskyrus pirma
dienius, iki gruodžio 18 d. Prem
jera buvo lapkričio 30 d. Dalyva
vo spaudos atstovai ir šiaip žiū
rovų, daugiausia nauj. ateivių. 

Į Didieji dienraščiai paskelbė re
cenzijas, kurios minėtam vaidini- 

Lmui nėra labai palankios. Gruo- 
idžįo 4, sekmadienį, buvo specia
lus spektaklis lietuviams. Šį kar
tą salėje žiūrovai netilpo. Kito
mis dienomis auditorija nėra gau
si.

Toronto lenkų bendruomenė 
organizuoja senelių namus ir 
renka po $100 įsteigtam fondui. 
Komiteto sekretorė S. Syput pa
reiškė, kad tokie namai reikalin
gi, nes vyresnio amžiaus lenkai 
silpnai moka angliškai, yra vie
niši, o jų. vaikų šeimos gyvena 
atskirai.

Jeigu yra sakoma, kad darbai kalba 
patys už save, tai tas ypatingai pasi-

komitetą dviejų naujų narių. Da-

— Mūsų parapijos žinomi li
goniai: M. Teresevičius Lachine

ir porą jo nuotraukų.
— šį sekmadienį/gruodžio 11,

kunigas is Šv. Petro Apaštalo

dį.mūsų nenuilstamai rėmėjų pirmi
ninkei p. L. Murauskienei, ant savo 
pečių išnešusiai madų parodos bei ba-1 
zaro rūpesčius, p. Dervinienei/ p. A 
Kuolienei, p. Krasauskienei ir visai 
eilei tylių talkininkių bei talkininkų, 
kurie, kaip bitelės, triūsė ir plušo mū
sų bazaro pasisekimui

Esame dėkingos T.T. pranciško
nams, leidusiems su 
naudotis Prisikėlimo 
pomis.

Dėkingoje maldoje 
visus tuos, kurie auka, fantais, kepi
niais, atsilankymu 
ma stiprino mūsų 
kimą.

Teatlygina jums
Su giliu dėkingumu —

Nek. Pr. Marijos seserys

ruošimu misijoms, per 9, 10 ir 
11 vai. Mišias kalbės angliškai ir 
prancūziškai.

— Rinkliava užpraeitą sekma
dienį — $242.00.

— Krepšinio treniruotės mer
gaitėms nuo 10 iki 13 m. vyksta 
kiekvieną ketvirtadienį nuo 6 iki 
.7.30 v. v. AV par. salėje. Pirmo
joj treniruotėj dalyvavo 12 mer
gaičių.

— Į choro repeticijas kviečia
me uoliai lankytis. Tik taip tin
kamai ir laiku pasiruošime kon
certui.

kambarys 3138; Ales Yuškienė

5310; čelkienė — Royal Victo
ria, kamb. 8610; Ig. Skikas — 
Royal Victoria, kamb. 9501; O. 
Vainienė — Montreal General, 
902; A. Vičas — Lakeshore Ge
neral. Iš ligoninės sugrįžo J. Butė
nas, A. Yuknelis. Violeta Puza- 
rauskienė perkelta į Jewish Hos
pital of Hope 7745 Sherbrooke 
E. P. Jurgutienė sugrįžo iš ligo
ninės.

— Jaunimo Klubas ruošia šo
kių vakarą gruodžio 23 Vytauto 
D. K. klubo viršutinėje salėje;

1 pradžia 7.30 vakaro.
— Kas suserga širdies prie-

certui. Repeticijos sekmadie- Puohu, gali tuojau kreiptis } nau- 
niais po Sumos ir antradieniais jausią ligoninę Institute de Car- 
7 30 v v diologie de Montreal, 5000 Be-

Palaidotas gruodžio 2 d. ;lan§e st & kas Pori Patik' 
Antanas Pranevičius, miręs po savo širdį, gali šauktis tel. 

. . .. . ’ ~ CVC-OOOn Si,, rr,r/i,r+«„, (mA/Unlit.

7.30 v. v. diologie de Montreal, 5000 Be-

didele nuolaida 
parapijos patal-

prisimename ir

ar moraline para- 
parengim-ų pasise-

Viešpats!

Maloniai pranešame, kad jau 

priimame šventėms užsakymus:

ŽĄSŲ, 
KALAKUTŲ 
ANČIŲ ir 
PARŠIUKŲ.

Be to, pas mus galima gauti:
Įvairių rūšių silkių, kaimiškų sūrių, daug skirtingų rūkytų dešrų, kum
pių bei kitų mėsos gaminių. • Augštos kokybės šviežios mėsos, daržo
vės, geri importuoti europietiški sūriai -ir skanėstai Didelis pasirinki
mas importuotų šokoladų, marcipanų, eglutei papuošti importuotų šo
koladinių figūrų. • NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

SAVININKAI: ALBINA IR JUSTAS KRASAUSKAI

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
2899 BLOOR W. (kampas Prince Edward Dr.) Tel. 233-9783

Mieliems klientams pranešame, kad jau pats laikas užsisa 
kyti Kalėdoms šiuos maisto gaminius:

ŠVIEŽIAS ANTIS, VIŠČIUKUS, KALAKUTUS, 
PARŠIUKUS, ŽĄSIS...

TURIME:
• Kūčių stalo valgių: prėskučių (sližikų), • Nuosavų modernių rūkyklų ir pagal pagei-

aguonų, silkių ir t. t. davimų išrūkome klientams lašinius, deš-
• Didelį pasirinkimų vietos ir importuotų ra*' kumpius, 

maisto gaminių
• Savo gamybos rūkytų kumpių ir dešrų

MONTREALIS
Studentų N. Metų sutikimas 

ruošiamas St. Adele, Que., 40 
mylių nuo Montrealio, ten pat 
kur vyks lietuvių studentų žie
mos stovykla. Visi studentai ir 
studentų amžiaus jaunimas kvie
čiamas N. Metų sutikime daly
vauti. Suinteresuoti prašomi sek
ti kroniką ir studentu skyrių.

R. M.
“Baltijos Vėjelis” — Montrea

lio ateitininkų vasaros stovyklos 
laikraštėlis, 17 psl., labai gražiai 
išleistas. Redaktoriais pasirašo: 
S. Gorys, V. Kizerskytė, D. Saba
lytė, L. Skučaitė. Laikraštėlio 
globėja — sės. M. Dovydą. Jau
nųjų rašiniai įdomūs, šis gražus 
leidinėlis būtų malonu įsigyti, 
jei būtų platinamas spaudos 
kioske, v.

“Litas”, lyginant su praeitų 
metų spalio mėnesiu paaugo 
$285.000; narių skaičius padidėjo 
nuo 1,108 iki* 1,227, indėlinin
kų — nuo 450 iki 498, skolinin
kų — nuo 254 iki 298. Išduotų 
paskolų suma pakilo nuo $1.347, 
464.05* iki $1,647,978.01; taigi, 
padidėjo net $310,000. Paskuti
niu laiku “Litas” nebėra pajo
jus patenkinti visų nekilnojamo 
turto paskolų pareiškimų dėl 
fondų stokos. Užtat labai geisti
na, kad kuo didesnis lietuvių 
skaičius taptų “Lito” nariais ir 
perkeltų į jį* savo santaupas iš 
kitų bankų. Pr. R.

PADRKA

sunkios ligos Verdun General 
ligoninėj.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Laidotuvinėse Mišiose yra daro

ma rinkliava, kuri skiriama ne kuni
gui, o Mišioms už velionį. Šiais me
tais per laidotuvines Mišias buvo su
rinkta: 1. Anna Martin mirė sausio 22 
d.; suaukota Mišioms $30.70; 2. Juo
zas Vasiliauskas — vasario 21 d.; su
aukota $28.28; 3. Antanas Maižrimas 
— kovo 16 d.; suaukota $14.45; 4. Ele
na Jankauskaitė — kovo 21 d.; suau
kota $15.20; 5. Stasys Arkauskas — 
kovo 26 d.; suaukota $18.25; 6. Ona 
Mikulienė — balandžio 6 d.; suauko
ta $31.05; 7. Juozas Kaminskas — ba
landžio 15 d.; suaukota $17.84; 8. Dia
na Majauskienė — gegužės 14 d.; su
aukota $27.10; 9. Juozas Janušaitis —■ 
gegužės 22 d.; suaukota $27.35; 10. 
Dominikas Norkeliūnas — rugsėjo 6 
d. suaukota $92.57; 11. Klemensas če- 
kaitis — rugsėjo 14 d.; suaukota 
$24.10; 12. Jonas Matusevičius— rug
sėjo 15 d.; suaukota $45.85; 13. Juo
zas Stankevičius — spalio 17 d.; su
aukota $20.10; 14. Juozas Bumbulis— 
spalio 31 d.; suaukota $19.55; 15. Elz
bieta Genienė — lapkričio 2 d.; suau
kota $17.60; 16. Jonas Karpavičius
— lapkričio 26 d.; suaukota $35.28. įgaus UŽ $4.

376-3330 šių gydytojų specialis
tų: dr. Paul David, dr. Yvette 
Lemier, dr. N. Aerichide ir kt. 
Gali tekti palaukti eilės net iki 
3 mėn.

— Gruodžio 12 d., 8 vai. vak., 
Orphelinat St. Arsene salėje, 
7321 Christopher Colomb, prie 
Jean Talon, Montreal, anglų kal
ba bus įdomi konferencija* pa
iliustruota spalvotais paveiks
lais. Kalbės atvykęs iš Niujorko 
aklas Joey Lomangino apie savo 
kelionę pas stigmatizuotą kapu
ciną Tėvą Pijų, Fatimą, Garaban- s x 
dal ir kitas šventoves. Kalbėto
jas“ šiais metais du kartu buvo 
Italijoje ir Ispanijoje; važinėja 
su konferencijomis savo lėšo
mis. Nepraleiskite retos progos.

— Sekmadieniais, 5 v. vak., 
dėl labai mažo atsilankančių į 
bažnyčią skaičiaus pamaldų ne
bebus. Sekmadieniais bus tik 9, 
10 ir 11 vai.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava — $141.68.

— “T. Ž.” prenumeratą 1967 
m. galite pratęsti ir apsimokėti 
po $ 6.00 per kun. J. Gaudzę. Vi
sai nauji prenumeratoriai ki
tiems metams “TŽ” laikraštį

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF. 722 - 2472 RES. 722 - 4735

S-tos "Lite“ nr. 752D 256-5355

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Nuoširdi padėka Dr. Vinco Kudir
kos Rosemonto šeštadieninės mokyk
los vedėjai poniai Lukoševičienei ir 
mokytojai poniai E. Navikėnienei už 
tokį gražų bei įspūdingą pasirodymą 
su mokiniais per Lietuvos kariuome
nės šventės paminėjimą meninės da
lies programoje š. m. lapkričio 26 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Tikrai 
kruopščiai buvo paruošti šeštadieni
nės mokyklos mokiniai, kurie padėję 
vainiką prie nežinomojo kario pa
minklo ant scenos taip įspūdingai at
liko deklamacijas žuvusių karių gar
bei. Taip pat nuoširdi padėka ir Auš
ros Vartų šeštadieninės mokyklos 
mokytojai poniai Ališauskienei už 
parinktus tai dienai eilėraščius, ku
riuos taip gražiai padeklamavo jos 
mokiniai — Rimantas Ališauskas ir 
Rasa Lukoševičiūtė. Be to, nuoširdus 
ačiū ir šeštadieninės mokyklos moki-

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės j EXPO 67, įsigy
kite įėjimo pasus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25— 
55%. Visų rūšių pasus “Litas” mielai persiųs apdraustais 
laiškais arba C.O.D. Informacija siunčiama nemokamai. Ra
šykite:“Litas”, 1465 De Seve St, Montreal 20, Que.

Pasų 
rūšis

Suaugusiems Jaunimui Vaikams
Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $ 2.00 $ 230 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $2230 $35.00 $20.00 $30.00 1L25 $1750

MEAT
MARKET

Tel. 535-1258

Taip pat paruošiame užsakytų mėsų šaldy
tuvams (freezer)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

PARKSIDE
x Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

335 Roncesvalles Avenue




