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Pavojinga politika
Komunistinio bloko ir laisvojo pasaulio kova, besireiškianti 

šaltojo ir karštojo karo formomis, dar nerodo laimėjimo ženklų 
nei vienai, nei kitai pusei. Anksčiau užimtos pozicijos iš esmės 
nepasikeitė per pastaruosius 25 metus, nors jau matyti svarbių 
atmainų. Ir vienoje, ir kitoje pusėje atsiranda plyšių, kurie ima 
silpninti blokų vienalytiškumą. Komunistiniame bloke jau galu
tinai išryškėjo Sov. Sąjungos ir Kinijos išsiskyrimas, o vakariečių 
fronte susvyravo Prancūzija, kuri daro Įtakos ir kitiem kraštam. 
Jos įtakai pastaruoju metu ėmė rodyti palankumą Kanada, ligi 
šiol gana tvirtai stovėjusi vakariečių bloke. Užsienio reikalų mi- 
nisterio P. Martino kelionė i Maskvą, jo pasiūlymas Įsileisti i Jung
tines Tautas Kiniją, užsimojimas pripažinti komunistinę Kiniją, 
įsakymas deportuoti du Jugoslavijos pabėgėlius — vis tai ženk
lai, rodą politinį dabartinės vyriausybės posūkį. Kad jis įvyko 
ne be Prancūzijos įtakos, matyti iš įvykių grandinės. 1964 m. 
premjeras L. B. Pearsonas nuvyko į Paryžių, be kitko, siekdamas 
nuraminti Kvebeko prancūzų separatizmą. Tada jisai jau padarė 
posūkio pradžią De Gaulle separatizmo linkme. Patiko toks po
sūkis ir užsienio reikalų ministeriui P. Martinui, nes “trečiosios 
jėgos” iškilimas tarp sovietų ir anglosaksų atrodė imponuojan
čiai. Jis, sekdamas De Gaulle mostą, panūdo atsiskirti nuo bendro 
fronto ir kalbėti su komunistiniu bloku atskirai.

* * *
Tokios laikysenos šviesoje tenka vertinti ir paskutinuosius 

Kanados užsienio reikalų min. P. Martino žygius, vedančius į su
artėjimą su komunistiniu bloku. Tie žygiai pastarajam yra neabe
jotinai naudingi. Pirmiausia jie reiškia laisvojo pasaulio pozicijų 
silpninimą, nes veda į JAV-ių izoliavimą, kurio siekia sovietai, 
pastaruoju metu radę atramos Prancūzijoje. Antra, tokia poli
tika skatina Vakarų Europos izoliavimąsi nuo JAV-ių, be kurių

Vaizdai iš rašytojo Algirdo 
Landsbergio scenos veikalo 
“Penki stulpai turgaus aikštėje“, 
kuris šiuo metu vaidinamas To
ronte anglu kalba ir pavadintas 
“Five Posts in a Market Place" 
Pirmajame vaizde (dešinėj) Lietu
vos partizanai miško bunkeryje, 
o antrajame -— partizanų ryši
ninkė Gražina su savo tėvais. 
Partizanus vaidina: Antanę — 
Klaus Seifert, Leong — Henry 
Pukitis, Jonę — Rudolfs Purvs; 
Gražinę — Ausma Sungalis, tė- 
vę — Wolf Mirbach, motina — 
Elsa Ziberts. Tai pirmas kartas, 
kad Naujųjų Kanadiečių Teatras 
Toronte pasirinko lietuvio veika- 
lę. Tas Toronto lietuviu visuo
menėje sukėlė nemaža susido
mėjimo, tačiau ne tiek, kad pub
lika užpildytų teatro trijų savai
čių vakarus. Veikalas dar bus 
vaidinamas kasdien iki gruodžio 
18 d. Centra! Library Theatre 
College — St. George St. Pra
džia — 8.30 v. v. Sekmadieni 3 
v. p. p. Bilietai — S2.50 ir 2.00. 
Kas dar nėra matęs šio vaidini
mo, tenepraleidžia progos — 
verta pamatyti.

ta Europa lengvai patektų sovietų malonėn. Sov. Sąjungos užsie
nio reikalų ministeris A. Gromyko kaip tik ir siūlo šaukti Euro
pos saugumo konferenciją, kurioje nedalyvautų JAV-ės. Ne be 
reikalo Šiaurės Atlanto Sąjungos generalinis sekretorius Manlio 
Brosio pastebėjo, kad tokia Europa galėtų egzistuoti tiktai tol. 
kol sovietai toleruotų. Tas pats gen. sekretorius taipgi perspėjo, 
kad Paneuropos idėja, skleidžiama prezidento De Gaulle, patinka 
sovietams, nes pabrėžia atskirų kraštų suverenumą, apjungtą 
tiktai regijoniniais interesais. Tokioj Europoj — nuo Atlanto 
iki Uralo — esą vyrautų stipriausia valstybė, būtent, Sov. Są
junga. Štai minėto gen. sekretoriaus žodžiai: “... tokios Europos 
samprata gali sukelti pavojingą nesusipratimą, ir aš nesiliausiu 
apie tai kalbėjęs.” Pagaliau pati Kanada, nutoldama nuo aiš
kios antikomunistinės linijos, praranda prestižą pavergtųjų ir 
aiškiai už tautų laisvę kovojančių kraštų tarpe.

Dėl tokio Kanados politinio posūkio tenka susirūpinti. Tarp
tautinėje plotmėje jis ligi šiol nieko nelaimėjo (net pati Kinija 
nepalankiai reagavo), o viduje ir pavergtų tautų bei už jų laisvę 
kovojančių tarpe daug pralaimėjo. Jau daugelis kanadiečių ne
viešai kalba, kad šiuo metu Kanadoje nebėra partijos, už kurią 
būtų galima balsuoti. Tokių nuomonių galima užtikti net ir di
džiojoj spaudoj. Su dar didesniu nusivylimu kalba naujieji ka
nadiečiai, kuriems ypač rūpi tvirta Kanados laikysena komunis
tinio bloko atžvilgiu. Tas nusivylimas, žinoma, pasireikš rinki
mų metu, bet tada gali būti jau pervėlu. Reaguoti reikėtų jau da
bar. Etninės grupės, kad ir nevisos, jau reagavo dėl dviejų jugo
slavų deportavimo. Reikėtų žymiai stipresnio sujudimo prieš už
sienio politikos posūkį. Turime ir KL Bendruomenę su poli
tiniu komitetu, ir Baltų Federaciją ir daugybę kitų junginių. De
ja, ligi šiol negirdėti, kad kas nors būtų daroma. Kaip Kanados 
piliečiai turime teisę, o kaip lietuviai, kovoja prieš komunistinę 
vergiją, turime pareigą šiuo momentu veikti. Vyksta mūsų orga
nizacijų posėdžių posėdžiai, kur diskutuojami kartais antraeilės 
reikšmės dalykai, o kai reikia pajudėti reikšmingu momentu, 
nėra iniciatyvos. Pajudėkime tada, kai reikia judėti.

Deportavo du jugoslavu pabėgėlius
Du jugoslavai jūrininkai —'doje. J. Marchand atsakė, kad M. 1965 m. spalio mėn. Jų globėjas 

Slavko Smoljan ir Ante Ivancev, Bilic yra kvalifikuotas darbinin- 
kurie 1965 m. gruodžio mėn. pa- kas, kuriam nereikia kitiems imi- 
bėgo nuo laivo Montrealio uos- grantams būtino globėjo. Be to, 
te, iš Toronto tarptautinio aero- jis susilauktų politinio persekio- 
dromo buvo išsiųsti atgal Jugo- jimo, jei būtų sugrąžintas Jugo
slavijon į Zagrebą. Imigracijos slavijon. Ta pačia proga J. Mar- 
ministeris J. Marchand atsisakė chand užtikrino parlamento na- 
jiems suteikti politinę globą jau rius, kad nė vienas iš 22 lig šiol 
pr. metų gegužės mėn. Apelia- grąžintų jugoslavų jūrininkų ne- 
cinis raštas taipgi buvo atmes- buvo persekiotas, 
tas.

Toronto spauda pabrėžia, kad į Kanadą kaip legalūs imigran- $1.000. Šiomis dienomis Ontario 
latvių, lietuvių, estų, ukrainie- tai, nors jie nėr* tikri, ar juos apeliacinis teismas, nagrinėjęs 
čių, kroatų ir-lenkų bendruome- išleis Jugos’avij^ū.-yriausybė. -ji’, bylą, rado, kad bauda netei-.

sėta ir 
teisino, 
tikslus, 
dojimas 
kriminalinis nusikaltimas

Stojadinovic nugabeno juos į Buf
falo miestą, kur jie prisistatė su 
nesavais pilietybės dokumentais. 
Iš ten jie buvo sugrąžinti Kana- 
don. čia buvo apkaltinti globėjai, 
kurie bandė pagelbėti pabėgė
liams leisdami naudotis savo ka- 
nadiškaisiais pasais. Tai serbai 
— Kosta Stanojevich ir Dragon 
Stojadinovic. Jie buvo nubausti 

Abu deportuotieji ketina grįžti piniginėmis baudomis — po

KANADOS ĮVYKIAI

PADIDINS SENATVĖS PENSIJAS
Federacinis parlamentas jau 

svarsto senatvės pensijų padi
dinimą iki $105 mėnesiui. Vy
riausybė nori prie dabartinės 
$75 pensijos pridėti $30 šaluti
nių pajamų neturintiems asme
nims. Pasiturintieji šio priedo 
negautų. Opozinės partijos rei
kalauja. kad $25 priedas būtų 
mokamas visiems pensininkams, 
nekreipiant dėmesio į jų finan
sinius išteklius. Tokiu atveju 
$100 pensijas gautų pusė gerai 
apmokamų senatorių ir 16 fede
racinio parlamento narių, ku
riems parama tikrai nėra reika
linga. Atrodo, kad bus priimtas 
vyriausybės projektas ir juo iš 
900.000 pensininkų galės pasi
naudoti apie 500.000. Teisė 
gauti $35 priedui bus nustato
ma iš kasmet užpildomų paja
mų blankų. Toks pensijų padidi
nimas pareikalautu apie $260- 
280 milijonų į metus ir valsty
bės iždui atsieitų $100 milijo
nu mažiau, negu opozicijos siū
lomas plano pakeitimas.

Čekoslovakijos užs. reikalų 
min. V. David atvyko šešioms 
dienoms į Kanadą. Otavos aero
drome jis pareiškė, kad svarsto
mas karo ir pokario metais iš
skirtu šeimų sujungimo klausi
mas. Jo teigimu, ši problema ne
turėtu drumsti santykiu raidos 
tarp Kanados ir Čekoslovakiios. 
Kanados užs. reik. min. P Mar
tin šeimų sujungimo reikalus, 
atrodo, iškėlė savo 
se su svečiu.

Darbo ministeriui 
šonui tiesioginėmis
pavyko užbaigti uostu darbinin
kų streiką Britų Kolumbijoje

pokalbiuo-

R. Nichol- 
derybomis

Pasaulio įvykiai
BRITANIJA KREIPĖSI I JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO 

TARYBA, REIKALAUDAMA SANKCIJŲ RODEZIJOS GAMINIŲ 
EKSPORTUI. Tai yra naujas diplomatinis žingsnis, nepavykus tie
sioginėms premjero H. Wilsono ir I. Smith deryboms karo laive 
Viduržemio jūroje. H. Wilsonas Rodezijai buvo pažadėjęs sąjungą 
su Britanija, jeigu pastaroji atsisakytų maištavimo ir palaipsniui 
į krašto valdymą įsileistų negrų daugumos atstovus.^ Rodezijos 
baltųjų mažuma pasiūlymą atmetė, pasirinkdama ligšiolinį visiš
kos nepriklausomybės kelią. Premjeras H. Wilsonas buvo privers
tas pasiųsti užs. reikalų min. G.9---------- -------- ;---- ; 7
Brown į Jungtines Tautas, įvei-!ti, kad jis yra jų didžiausio prie- 
kęs konservatorių partijos opozi- šo prez. De Gaulle svečias, 
ciją parlamente 353:244 balsų: Amerikiečių aviacija vėl bom- 
santykiu. Priverstinis Rodezijos.bardavo alyvos tankus Š. Vietna- 
gaminių boikotas pasaulinių: mo sostinės Hanoi priemiesčiu0- 

Prancūzų žurnalisto J. Mo-
gaminių boikotas 
mastu nėra pakankama priemo- se.
nė maištaujančiai Rodezijai par- alic teigimu, trys lėktuvų bangos 
klupdyti, nes jai pagalbos ranką praskrido virš miesto. Namų sie- 
išties Pietų Afrikos Respublika nos drebėjo nuo priešlėktuvinių 
ir Portugalijos kolonijos. Afri- patrankų šūvių ir bombų sprogi- 
kos valstybių vardu Zambijos mų. Savo pranešimą iš Hanoi jis 
užs. reik. min. S. Kapwepwe pa- baigia pastaba: “Į dangų iškilo 
reikalavo, kad Saugumo Taryba pilkų dūmų debesis, iš kurio išsi- 

princi- nepasitenkintų vien tik sankcijo- veržė piramidės pavidalo lieps- 
Bylos mis eksportui, bet uždraustų aly- nos liežuviai. Atrodo, kad bom- 

primindamas šiame teisme nutraukė Toronte nutraukimą teisėjas R. Thomsen vos įvežimą Rodezijon. Tačiau ir » . _ v • . -»-» • i t- T • i i ' • r-r-> • v • *11* • •

abu kaltinamuosius iš- 
Esą kaltinimas nebuvo 
o dokumentų 
minėtu atveju

nės pasmerkė tokį ministerio Plataus dėmesio susilaukė ir 
sprendimą. Toronto Tarpetninės kiti du Jugoslavijos pabėgėliai, 
Tarybos viceprez. P. Staniszews- būtent. Dragoslav Marie, 24 m. 
ki kaltina ministerį, kad jis nesi- amž., ir Milan Bojanic, 25, ku- 
laiko savo Baltosios Knygos 94- rie pabėgo nuo laivo “Kernavą”, 
to paragrafo. Esą min. J. Mar- stovėjusio Toronto prieplaukoje nalinio kodekso prasme, 
chand negali būti tikras, kad Ju
goslavijos komunistai nenubaus ESTAS PRALAIMĖJO BYLĄ
sugrąžintų jurininkų. Panašius £
priekaištus meta ir Kanados JAV federacinis teisėjas Ros- tų amerikiečių špionažo 
Vengrų Federacijos pirmininkas zel Thomsen Baltimorėje įvyku- pus ir kaikurias paslaptis. 
P. ViŪanyi, ]_ ’ ‘ _
lig šiol egsiztavusį tradicinį Ka- gyvenančio esto Eerik Heine by- motyvavo šiais žodžiais: “Teismas šio reikalavimo neįmanoma įgy- 
nados vyriausybės principą teik- lą, kurią jis buvo iškėlęs kitam negalėtų išspręsti kaltinimų tei- vendinti be Pietų Afrikos Ręs
ti politinę globą pabėgėliams iš estui — Juri Raus, buvusiam singumo ar klaidingumo, nes tu- publikos blokados, o Britanija 
komunistinių kraštų. Kroatų Ūki- amerikiečių Centrinės Žvalgybos ri suteikti privilegiją Jungtinėms nenori susikirsti su minėtuoju 
ninku Draugija premjerui L. Agentūros — ČIA agentui. Jis Amerikos Valstybėms.” ' ’ - - ■ - •
Pearsonui pasiuntė telegramą, reikalavo, kad pastarasis už gar- Torontiečio E. Heine advoka- 
pareikšdama susirūpinimą ne bės įžeidimą sumokėtų $110.000. tas tokiu teisėjo sprendimu nėra 
tik tokiais ministerio veiksmais, ’ ’ ~ 
bet ir aplamai vyriausybės neryž
tingumu kovoje prieš totalita
rizmą.

Deportuojamiesiems bandė pa
dėti Toronto adv. Arthur Malo
ney, jų vardu kreipdamasis į min. 
J. Marchand ir premjerą L. B. 
Pearsoną. Opozicijos vadas J. 
Diefenbakeris klausimą buvo iš
kėlęs federaciniame parlamente, 
prašydamas J. Marchand paaiš
kinti. kodėl jie yra deportuoja- 

Sveikatos apdraudos įstatymą mi. kai tuo tarpu kitam panašiai 
117 balsais prieš 2 patvirtino fe- pasielgusiam jugoslavui — Mar- 
deracinis parlamentas. Tie du 
opozicijos balsai buvo socialinio 
kredito vadas R. Thompson ir 
vienas jo kolega. Naujasis įsta
tymas pradės veikti 1968 m. 
liepos 1 d. Konservatoriai ir 
naujieji demokratai norėjo, kad 
įstatymas įsigaliotų jau sekan
čių metų liepos 1 d., kaip buvo 
anksčiau numatyta liberalų pla
nuose. Jų rezoliuciją parlamen
tas atmetė 103:80 balsų santy
kiu. Priimtasis įstatymas teiks 
finansinę paramą provincijų įsi
vestoms sveikatos apdraudoms, 
jeigu jos padengs 90% gyven
tojų. parūpindamos gydytojų ir 
chirurgų paslaugas, bus valdžios 
administruojamos. Taipgi reika
laujama. kad apdraustasis ne
prarastų apdraudos persikelda
mas gyventi į kitą provinciją.

Donald C. MacDonald, Onta
rio naujųjų demokratų partijos 
vadas, kuris buvo sužeistas au
tomobilio nelaimėje Macdonald- 
Cartier autostradoje, sveiksta. 
Mėgindamas pravažiuoti pro.su
stojusius automobilius, jis prara
do kontrolę ir. peršokęs į kitą 
autostrados pusę, susidūrė su A. 
Doddatto automobiliu. Į juos at
sidaužė dar vienas automobilis. 
Nelaimės metu žuvo A. Doddat
to žmona. Pats D. C. MacDonald 
buvo tik lengvai sužeistas.

Nukelta j 9-tq psl.

Federacinė vyriausybė jau bu
vo pradėjusi parlamente svars
tyti priemones streikuojantiems 
darbininkams į darbą sugrąžin
ti. Streikas buvo sustabdęs Šov. 
Sąjungai parduotų kviečių pa
krovimą į laivus.

panau- 
nebuvo 
krimi-

Juri Raus viešame susirinkime 
torontietį E. Heine buvo apšau
kęs sovietiniu agentu.

Byla buvo pradėta 1964 m. 
lapkričio mėn. Kaltinamasis tei
sinosi. kad jis negali būti teisia
mas, nes minėtasis pareiškimas 
buvęs padarytas einant tarnybos 
pareigas. Jį rėmė Centrinė Žval
gybos Agentūra ir JAV teisingu
mo ministerija.

Posėdžių metu teisėjas, pritar
damas anų institucijų advoka
tams, į daugelį iškeltų klausimų niekad”, netrukus atsilygins ir 

tin Bilic leista pasilikti Kana- neleido atsakyti, nes jie atskleis- ■ tai su kaupu. Taip pat jau laikas

bos buvo nukritusios ties Gia 
Lam, birželio 29 d. bombarduo
tu taikiniu”. Amerikiečių 
“Newsweek” žurnalo praneši
mu. Sov. Sąjunga pristatė Š. 
Vietnamui 60 reaktyvinių MIG 
tipo naikintuvų, aviacijos pajė
gas padidindama iki 100 naikin
tuvų. Spėjama, kad aerodromai 
šiems lėktuvams bus įrengti Ki-

kraštu, kuris prekyboje su Bri
tanija užima trečią vietą. Preky
binių ryšių nutraukimas britų 
ekonomijai būtų nepakeliamas 
— jai tektų nuvertinti ir taip 
jau nelabai tvirtą svarą. Pietų nijos pusėje. Tokiu atveju prez.
Afrika pastaruoju metu pradėjo L. Johnsonas gali būti priverstas
telkti strateginės reikšmės žalia- leisti amerikiečių lakūnams oro

Baigiantis metams kviečiame vas ir jau statosi $49 milijonų kautynių metu įskristi į Kinijos
mieluosius skaitytojus nepamirš- vertės naftos valyklą Sasolbur- teritoriją.
ti sutvarkyti “Tėviškės Žiburių” ge.
prenumeratos reikalus. Dar yra eventualumams.
skaitytojų, neatsilyginusių už 
1966 metus. Leidėjams tai sudaro 
atskirą rūpestį. Tikimės, kad ir 
jie. vadovaudamiesi lietuvišku 
priežodžiu “geriau vėliau, negu 1 JM  X 1  ^X-21  - —

patenkintas ir žada kovoti iki ga
lo — iki augščiausio teismo.

Laikas atsilyginti

besiruošdama galimiems! Karinis tribunolas Indonezijo- 
:je teisia aviacijos vicemaršalą 

Amerikiečių spauda paminėjo Omar Dhani, buvusį karo aviaci
jos vadą komunistų organizuoto 
sukilimo metu. Jis kaltinamas 
bendradarbiavimu su komunistų 
sukilėliais. O. Dhani prisipažino 
žinojęs, kad sukilimas yra orga
nizuojamas ir kad bus mėgina
ma nužudvti šešis generolus. Jis

Pearl Harboro tragedijos 25 me
tų sukaktį. 1941 m. gruodžio 7 d. 
japonų lėktuvai 
uoste Havajuose paskandino 8 
didžiuosius karo laivus, vienu 
smūgiu nušluodami beveik visą 
amerikiečiu karo laivyną Ramia
jame vandenyne. Su laivaįs žuvo( taipgi parūpino lėktuvą sąmokslo 

vadams pabėgti iš Jakartos. Indo
nezijos spaudos pranešimu, gen. 
Suharto įsakė įsakė ištirti prezi
dento Sukamo meilės nuotykius 
užsienyje. Kalbama, kad jis Vie
noje išprievartavo 14 m. kiniečių 
kilmės mergaite, vedė romaną su 
viena švede. Prez. Sukamo pa
reiškė. kad tai esąs naujas ban- 
dvmas šmeižto keliu sumenkinti 
jo galią artėjančiuose rinki
muose.

V. Vokietijos aviacija Luftwaf- f 
fe nutraukė skraidymus neribo- į 
tam laikui. Jos inspektorius gen. 
J. Steinhoff įsakė ištirti ameri
kiečių Lockheed bendrovės su
konstruotu “Star’’ naikintuvu 
gausių nelaimių priežastis. Nuo 
1962 m. V. Vokietijos aviacija 
neteko 65 lėktuvu ir 37 pilotų. 
Kanados oro divizija Europoje 
turi 200 “Star” naikintuvų, bet 
nelaimiu skaičus yra gerokai ma
žesnis. Kanadiečiai yra linkę ma- 
nvti. kad kalti vra ne lėktuvai, 
bet blogai paruošti jiems aptar
nauti vokiečiu technikai ir me- 

Paryžiuje A. Kosygi- chanikai. Kanados aviacijoje šis 
profesorių ir mokytojų viduti- nas buvo susitikęs su prancūzų uždavinys tenka kvalifikuotiems 
nfs uždabis — $5.087. Iš 5.301 .-• kompartijos vadais. Jie džiaugė- profesijonalams. o Vokietijoje — 
219 dirbančiųjų 1.526.635 pri- si, kad toks žymus Sov. Sąjun- paskubomis apmokytiems naujo 
klauso $5-10.000 pajamų gru-gos pareigūnas vieši Prancūzijo- kams. 
pei. je. bet kartu buvo ir nepatenkin-i

I pratęsti prenumeratą 1967 me
tams. Jau visa eilė skaitytojų tai 
padarė. Kviečiame ir visus kitus 
siųsti prenumeratos mokesti $6. 
Anksčiau užsimokėdami paleng
vinsite laikraščio leidimą. Nau
jiems prenumeratoriams — tik 
$4 pirmiesiems metams. Atkrei
piame dėmėsi, kad maždaug treč
dalis “tž ” r 
dintų — 10 psl

Pearl Harboro

2.300 amerikiečių jūrininkų, ae
rodromuose buvo sunaikinti 188 
pakilti nesuskubę lėktuvai. Ir 
šiandien tebėra neišspręsta mįs
lė. kaip japonams pavyko aną 
lemtingą sekmadienio rytą ameri
kiečių laivus užtikti visiškai ne- 

numerių išeina pa- pasiruošusius kovai. Jiems va- 
iuauvu — xv rJ. Visu bendros dovavęs admirolas H. E. Kimmel 
pastangos įgalina leidėjus ne tik buvo atleistas į pensiją, nors 

■ išlaikyti laikraštį, bet ir jį didin- jam grėsė karo lauko teismas, 
ti bei tobulinti. Jis ir šiandien tebetiki, kad F.

I-------------- ------------ --------------- D. Rosseveltas žinojo japonų pla-
: Pajamų ministerijos 1964 m. nus- neįspėjo laivyno, norė-
I paskelbtais duomenimis. Kana-'damas sukrėsti amerikiečių tau- 

doje buvo 27.824 kanadiečiai. tą ir tuo budu pažadinti jos ka- 
i uždirbę virš $25.000 per metus. Tingumą. Šiandien visiems yra 
1 jų tarpe 95 turtuoliai, kurių me-1 žinomas faktas, kad JAV žvalgy- 
’ tinės pajamos prašoko $200.000. J>a tada buvo pralaužusi japonu 
. Uždarbių vidurkis: 15.182 gy-.’ 
' dytojų — $21.474. 8 328 advo

katų — $17.282. 2.621 inžinie-j 
riaus ir architekto — $16.801.
Toliau seka dantų gydytojai su 
$14.909. kvalifikuoti buhalte-

Stilizuotos faneros stogas, kuris pasaulinėje parodoje atrodys kaip 
spalvotas miškas. Jį ruošia Kanados popieriaus bendrovė — Cana
dian Pulp and Paper Co. Financial Post Photo

karo laivyno naudojamą šifrą ir 
dešifruotus pranešimus persiųs
davo į Vašingtoną.

Sovietų premjero A. Kosygino 
vizitas Prancūzijoje buvo užbaig
tas bendru jo ir prez. De Gaulle 

riai — $13.201. finansinių bend- komunikatu, kuriame smerkia- 
rovių savininkai — $14.843. ne- mas Vietnamo karas kaip pagrin- 
kilnojamojo turto pardavimo dinė kliūtis tarptautinei įtampai 
įstaigų savininkai — $8.626: pašalinti. P ‘

(Nukelta i 9 psl.)
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Krašto valdybos informacijos
rinčios sayų projektų, painfor
muotų apie tai krašto valdybą. 
Gal tada, visų nutarimu, galėtu
me sudaryti bendrą viso krašto

Ateinantieji 1967 metai mums 
primena artėjančias dideles tau
tines iškilmes — Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 50 metų 
sukaktį, kurią švęsime 1968 m. 
Jau laikas šios sukakties minėji
mui ruoštis. Pagrindiniai mūsų 
veiksniai jau turi savo planus: 
sušaukti pasaulio lietuvių seimą, 
parašyti ir išleisti nepriklauso
mosios Lietuvos istoriją, parašy
ti misteriją iš tolimos ir artimos 
praeities. Visuose tuose projek
tuose Kanados lietuviai dalyvaus 
savo įnašu. Ruošiamės paminėti 
šią sukaktį ir Kanados mastu. 
Vienas tokių projektų jau vykdo
mas. Tai knyga anglų kalba apie 
Kanados lietuvius. Galėtų būti 
tų projektų ir daugiau. Atskirus 
mažesnius projektus galėtų įvyk
dyti ir apylinkės. Todėl prašome 
apylinkių valdybas jau dabar ap
svarstyti savo planus, liečiančius 
visą Kanados Liet. Bendruomenę, 
bei vietinę apylinkę, ir pranešti f KLB šalpos Fondas, vadT O. 
krašto valdybai iki 1967 m. sau
sio mėn. pabaigos. Būtų gera, 
kad ir atskiros organizacijos, tu-

Kanadoje pradėti Jaunimo Me
tai čia ir baigti per Šiaurės Ame
rikos Liet. Studentų Sąjungos su
važiavimą Toronte lapkričio 24- 
26 dienomis. Kanadiečių įnašas Į 
Jaunimo Metų eigą yra gausus. 
Ta proga dėkojame visiems mū
sų jauniesiems ir seniesiems vei
kėjams, kuo. nors prisidėjusiems 
prie šių istorinių metų pasise
kimo.

Krašto valdybos posėdyje švie
timo komisija, vadovaujama L. 
Tamošausko, pateikė platų atei
nančių metų veiklos planą, apie 
kurį paskelbs atskirai. Ruošiamos 
mokyklinės skaidrės. Mokytojų 
suvažiavimas numatomas balan
džio 1 d. Hamitone. Ruošiamasi 
išjudinti mokyklinį gyvenimą 
ypač ten, kur jis pradeda silpti.

Indrelienės, ruošiasi pradėti va
jų Vasario 16 gimnazijos bendra
bučiui pagerinti.

SOLIDARUMO ĮNAŠU REIKALU
KLB Toronto apylinkė pradė

jo solidarumo mokesčio rinkimo 
vajų. Vykdoma dviem būdais: 
semi ir nauju. Senas būdas, ku
ris buvo praktikuojamas jau ei
lę metų, pasirodė vis sunkiau įgy
vendinamas, nes reikia rinkti po 
namus ir organizuoti rinkliavas 
prie bažnyčių. Tai pareikalauja 
daug energijos ir laiko iš valdy
bos narių. Juo toliau, juo sun
kiau surasti rinkėjų, nes laikas 
kiekvienam brangus. Dėl to val
dybų sudarymas ir iždininko pa
reigoms suradimas asmens vis 
sunkėja.

Visi jau taip, atrodo, priprato, 
net ir bendruomeniškai nusitei
kusieji, laukti, kol juos kas pa
prašys ir “prispirs prie sienos”. 
Nors abiejuose Toronto banke
liuose apylinkės valdybos sąskai
tos yra ir sąskaitos numeriai 
skelbiami spaudoje, bet metų 
būvyje tuo pasinaudoja vos ant 
abiejų rankų pirštų suskaitomi 
asmenys.

Apylinkės valdyba svarstė, kaip 
galima būtų prieiti prie lengves
nio solidarumo mokesčio surinki
mo būdo, kad valdybos nariai 
galėtų savo laiko ir energijos 
skirti'daugiau kitiems bendruo
meniniams reikalams, kurių yra 
labai daug, o sutinkančių dirbti 
maža.

Nutarta pereiti prie Montrea
lyje išbandyto solidarumo mo
kesčio surinkimo sistemos. Susi
tarta su abiem Toronto lietuvių

Originalus Kanados
Turbūt originaliausią paminklą 

Kanados šimtmečiui yra parūpinę 
Lethbridge, Alberta, gyventojai. 
Kadangi Šioje vietovėje yra ne
maža japonų, “The Herald” laik
raščio redaktoriui C. W. Mowers 
kilo mintis įrengti japonišką so
dą.

Tam tikslui buvo gauti 4 akrai 
prerijos, kurią teko padengti iš 
kitur atvežta derlinga žeme bei 
dekoracijai reikalingais akmeni
mis. Planus paruošė dr. Tadashi 
Kubo Osakos universitete Japo
nijoje. Tenai buvo pagaminti iš 
Formozos kiparisų surenkami pa

bankeliais ir jie sutiko pervesti 
Į apylinkės valdybos sąskaitą tų 
asmenų solidarumo įnašą, kurie 
pasirašys sutikimo pareiškimus. 
Nurašymas iš sąskaitų bus daro
mas kartą per metus prirašant 
nuošimčius. Manome, kad visuo
menė turi pasitikėjimą mūsų 
bankeliais. Bendruomenė dėkoja 
jiems už atlikimą dalies bendruo
meninio darbo.

Dabar jau vajui prasidėjus ryš
kėja, kad dar didelė dalis tautie
čių neturi sąskaitų mūsų banke
liuose. Tiems sudaroma proga 
sumokėti solidarumo įnašą senu 
būdu — prie parapijų. Bendruo
menė norėtų, kad visi būtų mū
sų bankeliu nariais.

Dalis taip pat bijo pasirašyti 
pareiškimų, lyg tai būtų labai 
svarios vertės dokumentas su 
daugeliu neaiškumų. Tuo tarpu 
tai visiškai paprastas sutikimas, 
kuri galima atsiimti iš bankelio 
kada tik nęrima. Pasirašymas rei
kalingas tam, kad bankeliai ga
lėtų parodyti auditoriui, jog tu
rima teisė pervesti sumą iš vie
nos sąskaitos i kitą.

Apylinkės valdyba tiki, kad 
neatsiras asmenų, kurie silpnin
tų valdybos pastangas savo skep
tiškumu. Tenelieka nė vieno lie
tuvio, nesumokėjusio solidarumo 
įnašo.

Mes visi esame bendruomenė 
ir nelikime skolingi sau.

Toronto apylinkės valdyba

šimtmečio projektas 
statai — japoniško stiliaus arba
tinė, varpinė ir du tiltai.

šiandien šiuo japonišku sodu 
gėrisi ne tik vietiniai gyventojai, 
bet ir gausūs turistai. Jų akis vi
lioja dirbtiniai kriokliukai, gėlės 
ir minėtieji pastatai. Visas pro
jektas kainavo $275.000. Oficia
lus jo atidarymas įvyks sekančiais 
metais. Ateityje numatoma arba
tinėje įvesti tradicinį japonišką 
svečių aptarnavimą, žinovų nuo
mone, tai esąs didžiausias japo
niškas sodas už Japonijos ribų. 
Jam prižiūrėti ir tvarkyti reikės 
dviejų sodininkų, dirbančių išti
sus metus.

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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Lapkričio mėnesį nuo Mask
vos ligi Kalifornijos aidėjo rū
pesčio kupini balsai: kas gi vyks
ta V. Vokietijoje? Ar jau toje 
Bonnos respublikoje kyla nacio
nalistinis judėjimas, ar demokra
tija susiduria su rimtu pavoju
mi? Tas rūpestis buvo atžymėtas 
ne tik užsienyje, jis pakankamai 
buvo išryškėjęs ir pačioje Vo
kietijoje ir gal dar labiau Bava
rijoje, jos viešojoje nuomonėje. 
Šiaip ar taip, lapkričio 20 d. rin
kimuose į Bavarijos seimelį NP 
D arba nacionalinė Vokietijos 
partija laimėjo 7,4% visų balsų 
(Vid. Frankonijos miestuose net 
12% ir daugiau), į seimelį pate
ko 15 tos NPD atstovų. Iš viso 
Bavarijoje už dešiniuosius - kraš
tutinius pasisakė 780.572 asme
nys. Tai tik pradžia — tarė už
sienio nuomonė ir ko lauktina 
ateityje? Vokietijos demokrati
nėms partijoms, o jos juk surin
ko 93% balsų, dabar paskelbtas 
raginimas: susitvarkykite su 
naujaisiais “naciais”, nes, prie
šingai, pasauliui jau grėstų pa
vojus.

ir “Vokiečių Atstatymo Partiją”. 
Po pusmečio abi susiliejo į vo
kiečių dešiniąją partiją — kon
servatyviąją sąjungą. Tai grupei 
anuomet priklausė vienas iš da
bartinės NPD vadų, tuomet 25 
m. amžiaus, Adolf von Thadden. 
Vėliau partija, turėjusi nedaug 
sėkmės rinkimuose, suskilo į 
“Socialistinę Dešiniųjų Partiją” 
(SRP). Tačiau dėl partijos veiks
mų federacinis teismas 1952 m. 
ją uždarė, ir vokiečių dešinie
siems daugiau kaip visą dešimt
metį beliko merdėti arba lįsti Į 
pogrindį.

Atsirado naujos partijos ar 
partijėlės, įsikūrė iš buvusių li
kučių dar “Vokiečių Dešiniųjų 
Partija”, tačiau nei vienai jų rin
kimuose nesisekė. 1963 m. dar 
bandyta glaustis prie jau išblu
kusio, vad. visos Vokietijos Blo
ko, prie tremtinių — “Vertrie- 
bene” sąjungos ir... vis be sėk
mės.

susitepusių praeityje.
Atrodo, kad naujajai partijai 

tas “rudųjų” Įsiliejimas į jos ei-

Izraelis pagerbė lietuvį - žydę gelbėtoją
“New York Times” korespon-’ Įdomu, kad Izraelyje sodina- 

dentas Henry Kamm iš Varšu- mi medžiai žydų gelbėtojų gar- 
vos informavo, kad š.m. lapkri- bei ir atminimui. Toks medis bu- 
čio viduryje Izraelio ambasado- vo pasodintas ir kun. A. Go-

les sunkiai išsprendžiamas klau- Į rius Lenkijai Dow Sataoth atžy- biui; žinoma, ne jam vienam, nes 
simas. Ji jau ’su tuo susigyveno mėjo 6 lenkų vyrus ir 6 moteris ne jis vienas iš lietuvių ištiesė 
ir... stengiasi laimėti. Galvoja- Teisumo medaliais. pagalbos ranką hitlerininkų žu-

> Tą pačią savaitę Vilniuje bu- domiems žydams.ma taip: jei partija turi daug Tą pačią savaitę Vilniuje bu- domiems žydams.
“rudujų”, tai ja vis daugiau bus vo iškilmingai pagerbtas kun.1 Pakvietimo aplankyti Izraelį 
domimasi, bus daugiau komenta- Antanas Gobis: jam buvo įteiktas kun. A. G. tuo tarpu nepriėmė, 
rų, ji pagarsės ir tas populiaru- Izraelio medalis, pasiūlyta Iz- nes negali palikti savo parapijos 
mas turės išlyginti neigiamąją raeUo valstybės lėšomis kelionė be laikinio pavaduotojo, o šiais 
viso balanso pusę... Norėdami Izraeliu ir trijų mėnesių turisti- laikais pavaduotojas nelengvą 
dar labiau išgarsėti, NPD politi- 'nė viešnagė susipažinti su žydų gauti; antra, neaišku, ar Sovietų 
kai prieš keletą mėnesių paskel- kultūriniais laimėjimais jų seno- Sąjungos vyriausybė išleistų į Iz- 
bė nuotrauką, kurioje buvo ma- joje tėvynėje. Kun. Ant. Gobio raelį; lengviau būtų gauti vizą į 
tyti vadovai, nulenkę galvas ties1 pagerbimas įvyko atitinkame ban- Siriją ar į Egiptą, negu į Izrae- 
pakartųjų karo nusikaltėlių ka- kete su prakalbomis ir tostais, lį; trečia, katalikų kunigui tokiai 
pais Landsberge, Bavarijoje. tT'“1 J •— «—Dalyvavo žydų bendruomenės eli- kelionei į nekrikščionių kraštą 

tas ir išgelbėti iš hitlerinio toro-‘reikia gero pasirengimo, nes ki
ro žydai. Susirinkusiųjų tarpe taip galima padaryti netaktą irKas balsuoja už NPD? _ __ __ _ __ _ __

Vestfalijos krašte per apklau- buvo Vilniaus universiteto pro-(sukompromituoti save ir kitus 
sinėjimus pasirodė, kad bentlfesorių ir studentų.
80% rinkikų jau žiną, kas tai per n a n ■ «.. . ■■ ■ ■■■

De Gaul,e ir sovietine enciklopedija
kunigus.

ma, bet 9% rinkikų visdėlto pa- Prancūzijos prez. De Gaulle

Kaip tie kraštutinieji atsirado, 
kokia jų kilimo, populiarėjimo 
anatomija?

NPD Įkurta 1964 
Hannoveryje 
20 metų Še benamiai politikai.

Neapsieina be buvusių
nacių
1964 m. sukurtoji NPD susi

laukė paramos iš DRP — Vokie
čių dešiniųjų partijos. Jos pirmi
ninko pavaduotoju tapo Adolf von 
Thadden, siekiąs nekartoti senų
jų taktinių klaidų. Visdėlto į

šie nepatenkintieji glaudėsi prie pačią vadovybę pateko visa eilė 
įvairių senųjų konservatyviųjų “senųjų kovotojų nacių”. Tai 
partijų. Metas išeiti į viešumą nebuvo pliusas; nes juk partijos 
jiems atėjo 1964 m. lapkričio 28 šalininkų tarpe yra tūkstančiai 
d. viename tradicijų apgaubta- nepatenkintųjų Bonnos politika, 
me Hannoverio restorane. Buvo tačiau jie nieku būdu nenorėtų 
įkurta NPD arba Nacionaldemo-. “rudųjų” 
kratinė Vokiečių Partija. Pra- je. 
džioje tebuvo 2000 narių, tačiau
1965 m. rugsėjo m., 10-čiai mėne
sių praslinkus, rinkimuose į Vo
kietijos Bundestagą naujoji par
tija jau surinko 2%, už ją pasisa
kė 665.000 .Vokietijos rinkikų.
1966 m. Bavarijos savivaldybių 
rinkimuose NPD savo pusėn pa
traukė 2,1%, bet Hamburgo rin
kimuose ji ūgtelėjo ligi 3%. Per 
rinkimus į Hesseno krašto sei
melį š. m. lapkričio 6 d. nacional- 
demokratai jau peršoko' 5% už
tvarą ir pateko į seimelį (Land
tagą). Pagaliau, Bavarijoje jiems 
pavyko susimedžioti dar daugiau 
balsų ir. vienoje apygardoje 
įveikti Bavarijoje įstatymo nu
statytą 10% užtvarą. 8 seimelio 
nariai Hessene ir 15 — Bavari
joje, Miunchene — tai jau ne
bloga pradžia, nors pati NPD, 
pasirodo, buvo turėjusi dar di
desnes viltis. i

Trys vokiečiai — 
jau ir partija
Sakoma, kad kur tik susirenka 

du ar trys vokiečiai, jie bematant 
įkuria partiją. Panašiai vyko ir 
su dabartinės NPD pradininkais. 
Buv. Britų zonoje pokario me
tais kaikurie buvę vokiečiai — 
“nacionalai” buvo sukūrę “Vo
kiečių Konservatyviąją Partiją”

partijų.

Įsigalėjimo Vokietijo-

narių sąstatas? Iš 23 
NPD narių ten rasi-

O koks 
tūkstančių 
me 1200 senųjų partiečių iš Hit
lerio laikų; 3500 aktyvistų iš DR 
P — buv. dešiniųjų partijos, ku
rie iš dalies savo karjerą taip pat 

įbuvo pradėję Hitlerio laikotar- 
(pyje, 3800 narių kitų dešiniųjų 
(partijų perbėgėlių, taip pat jau

REDAKTORIAI KELIAUJA

Fašistinės partijos Įteigė jas
Apie gen. De Gaulle pokarinę 

veiklą sovietų enciklopedijoje ra
šoma: “Prancūzijos teritoriją oku
pavus JAV ir Britanijos kariuo
menėms, De Gaulle valdžia buvo 
įvesta visai Prancūzijai amerikie
tiškų ir britiškų imperialistų dė
ka. Jo pastangoms įvesti dikta
tūrinį režimą betgi pasipriešino 
demokratiniai sluogsniai, ku-

Tai jvairių partijų buvę nanai vietines kompartijos vadų nuotai-i ja De Gaulle buvo priverstas pa
ar buvę simpatikai. Esama ir ne- ką De Gaulle atžvilgiu, o ji toli; įtraukti iš vyriausybės 1946 m., 
mažai nepartinių. O pati gi par-,gražu nesiderina su dabartine.tečiau jis ir toliau rėmė ir telkė 
tija siekia suvilioti savo progra-' šypsena ir draugišku tapšnojimu prįeš Prancūzijos liaudį nukreip-

sisakė, kad tai esanti “normali.kelionė į Sov. Sąjungą ir jo ban- 
demokratinė partija, mažai kuo I dymas užmegzti draugystės ryšius 
besiskirianti nuo CDU, SDP ar su didžiausiu V. Europos priešu 
FDP...” (susilaukė įvairių komentarų lais-

Koelne veikiąs socialinių tyri- yajame pasaulyje. Visus politikus 
nėjimų institutas neseniai pa- komentatorius pralenkė Pary- 
skelbė nuomonę, kad NPD viso- žiu j e išeinantis satyrinis savait- 
je V. Vokietijoje gali surinkti raštis “Le Canard Enchaine”, pa- 
tarp 10 ir 15% visų balsų. Visus skelbdamas ištraukas iš Stalino 
tuos rinkikus laikyti nacinių idė- ■ laikais išleistos sovietinės encik- 
jų garbintojais būtų klaidinga.' lopędijos. Jos liudija tikrąją so-

FDP...”

ma, kurioje daug frazių ir paža- Per Petj- 
dų.

Ką gi paskelbė NPD žmonės 
ar jiems artimi? Kraštutiniųjų 
organo “National Zeitung' 
daktorius dr. G. Frey pažymėjo: 
“Mūsų tauta trokšta laisvės. Ji 
trokšta ir vyriausybės, kuri įsi
pareigotų saviesiems, bet ne sve
timiesiems interesams”. Tai 
esanti pastarųjų rinkimų Bava
rijoje pamoka'.

•M

Nepriklausomybė prancūzų Somalijai
sibaigė ir Ch. De Gaulle išvykus 
iš Somalijos, todėl Prancūzijos 
prezidentas atleido iš pareigų to 
krašto gubernatorių ir per savo 
kolonijų ministerį pažadėjo so
maliečiams 1967 metais antrą 
referendumą — tautos pasisaky
mą dėl nepriklausomybes.

Somalija yra prancūzų koloni
ja Rytų Afrikoj. Joje gyvena 
8.000 arabų ir 72.000 negrų. Jie 
turi 600.000 ožkų. Prancūzai te
vertina Džibuti miestą ir uostą. 
Taigi, kraštas skurdus ir mažas 
gyventojų skaičiumi. Sunku to
kiam kišeniniam kraštui būti ne
priklausomu. Po kurio laiko tam 

Per tas demonstracijas Ch. De nepriklausomybę gavusiam kraš- 
Gaulle lankymosi metu 4 asme- tui tektų balsuoti už p risi jungi
nys buvo nukauti,- 70 sužeistų, mą prie Etiopijos ar prie Šoma- 
2.500 buvo suimti. Riaušės nepa- lilando.

‘ tas griaunamąsias jėgas. 1947 m.
Kriminalinio sąmokslo autorius De Gaulle suorganizavo vadina- 
Sovietinės enciklopedijos 1952 mąjĮ Prancūzų Tautos Sambų- 

Sietino nartiia voilrionnio

Prancūzų prezidentas Ch. De 
Gaulle oficialiai pareiškė, jog ne
darysiąs kliūčių, jei prancūzų So- 
malija panorės nepriklausomy
bės ir savo norą pareikš refe
rendumu.

Somali j a yra paskutinė Pran
cūzijos kolonija Afrikoje. Kai 
prezidentas De* Gaulle lankė 
tą teritoriją, tai jos gyventojai 
demonstravo prieš Prancūzijos 
valdžią, reikalaudami nepriklau
somybės savo kraštui. Savo lai
ku tos kolonijos gyventojai bal
savimo būdu pasisakė už priklau
symą Prancūzijai, taigi, buvo ne
priklausomybės išsižadėję.

ANTRASIS KANADOS VEIDAS
— (Tęsinys iš pr. numerio)

“Neturėkite iliuzijų!”
, Pie5ums redaktorius pa-!sį0s galybės, o°silpnieji keliasi, 
kviete pasaulinės parodos vado-.jujj įr Hitleris kūrė “amžiną” 
vybe. Augstųjų parodos pareigu- • Reichą 0 kas iš to išėjo? 
nu čia nebuvo — priėmimu rū
pinosi jų skirta vadovė ir kiti ma- . P^.n^.a nukreipė kalbą
žesni pareigūnai. Pietų metu man * | religines temas, čia paaiškėjo, 
teko sėdėti arti dviejų prancūzų' ^a^ jnano pokalbininkas yra ag- 
— “Le Devoir” dienraščio dar- j nos tik as, nuošaliai stovis nuo re- 
buotojo bei Montrealio žurnalis-: bginių dalykų, daugiau liberali- 
tų atstovo Y. Margraffo ir ponios nĮ°. nusiteikimo žmogus. Manda- 
N. Capt, Kvebeko provincijos; atvirai dėstė savo pažiū- 
spaudos biuro atstoves. Kai užsi
mezgė kalba prancūziškai, pirma
sis pasisakė neseniai buvęs Suo
mijoj ir sutikęs žmonių iš Bal
tijos kraštų. Jų pasakojimu, ten 
žmonės rusų nemėgsta ir nepa
siduoda rusinimui. Ponia N. Capt 
paklausė mane:

— Ar tikite, kad Lietuva vėl 
bus laisva?

Žinoma, tikiu!
Neturėkite iliuzijų! — įsi- 
Y. Margraffas. — Aš ne- 
kad Baltijos kraštai kada 

bus laisvi.
Kodėl Jūs taip manote — 

paklausiau. — šiame laisvės am
žiuje, kai tampa nepriklausomo
mis valstybėmis daugybė sveti
mųjų valdytų kraštų, ar galima 
manyti, kad senos kultūros kraš
tai, kaip Lietuva ir kiti, liks am
žinoj vergijoj? Kokie gi Jūsų ne
tikėjimo motyvai?

— Pirmiausia, Baltijos kraš
tai yra maži. Jie nieko negali 
prieš tokį milžiną, kaip Sov. Są
junga, — aiškino Y. Margraffas. 
Be to, jie yra užmiršti pasaulio 
opinijoj. Laisvasis pasaulis jais 
nesidomi, ir jie vis daugiau skęs
ta užmarštin, o sovietai vis dau
giau juos absorbuoja. Jeigu lau
kiate Sov. Sąjungos silpnėjimo, 
apsirinkate, nes ji kaskart stiprė
ja. Laisvi galės būti tiktai vadi
namieji sovietų satelitai.

terpė 
tikiu, 
nors

— Manęs visa tai neįtikina, —imės). Jis sklandžiai dėsto savo pa- 
aišinu jam. Šioje žemėje nėra; žiūras apie etninių grupių vaid- 
amžinų dalykų: griūva ir didžiau-! menį Kanados gyvenime, bet ne

kėlė klausimo apie jų dalyvavi
mą parodos programose. Ir čia 
nebuvo sudalyta proga klausimų 
forma tiksliau pasiinformuoti tuo 
reikalu. Tad pokalbis mezgėsi su 
kaimynais, šalia manęs sėdėjo 
labai augalotas vokiečių laikraš
čio “Nordwesten” redaktorius dr. 
Hoeter iš Vankuverio, o iš kitos 
pusės — buvęs Čekoslovakijos 
diplomatas p. Sejnoha iš Toron
to. Jis atstovavo laikraščiui “Na- 
še Hlasy”. Į tolimesnę kelionę jis 
nesileido ir buvo su mumis tik 
Montrealyje. Vakarienės metu jis 
kaiką papasakojo iš savo diplo
matinės veiklos, sakėsi pažino
jęs a.a. E. Turauską, apie kurio 
mirtį dar nežinojo. Jis įrodinėjo 
istoriniais argumetais, kad čekai 
ir slovakai yra ta pati tauta, ku
rion skirtumų įnešusi nevienoda 
politinė praeitis. Su tuo vargiai 
sutiktų dr. Kirschbaum, slovakų 
laikraščio atstovas, kuris karštai 
gina slovakų nepriklausomybės 
mintį.

Baigdami vakarienę užkalbi
nom priešais mus sėdėjusį vieną 
jauną Montrealio prancūzų spau
dos atstovą:

— Ar separatizmas Kvebeko 
provincijoj turi platų gyventojų 
pritarimą?

— Širdyje visi Kvebeko pran
cūzai trokšta nepriklausomybės. 
Bet tai jausminė pūšė. Praktiniai 
dalykai tam nėra palankūs, ir 
dauguma yra linkusi su jais skai
tytis.

Toks buvo trumpas paaiškini
mas. Atrodo, kad jis gana būdin
gas. •

Lietuviškos plokštelės 
Pasibaigus vakarienei teko sku

bėti į priėmimą Queens viešbu-

Juk ir Hitleris kūrė “amžiną”

ras. Iš visko man susidarė įspū
dis, kad prancūziškoj Montrealio 
spaudoj yra nemaža jaunosios 
kartos žmonių panašaus tipo. Nė
ra tad ko stebėtis, kad pavergtų
jų klausimas juose mąžai teranda 
užtarėjų. Čia man prisiminė vys
kupo V. Brizgio pareiškimas Va
šingtone religinio kongreso jau
nimo sekcijoj, kur jis sakė, kad 
komunizmą š. Amerikoje remia 
ne darbininkija, o didžiosios 
bendrovės; esą viena muzikos 
plokštelių gamybos firma išmo
kėjusi komunistų paramai didelę 
sumą. Taigi, pavergėjai randa 
simpatijų ten, kur mes nesitiki
me.

Rengiamoje parodoje dar bu
vo daug kuo domėtis, bet mūsų 
galvos jau buvo pilnos informa
cijų, o parodos rengėjų padova
noti portfeliai — įvairiausių raš
tų bei brošiūrų. Rūpėjo dar daug 
ko paklausti, ypač apie etninių 
grupių dalyvavimą parodoje, bet 
pranešimai ir apžiūrėjimas pavil
jonų suėdė visą skirtą laiką, t.y. 
beveik visą dieną.

šalia Čekoslovakijos diplomato
Kiek atsipūtę viešbutyje susi

rinkom vakarienės “Mother Mar
tins” restorane, čia pobūviui va
dovavo parodos vadovybės atsto
vas Kovric (rodos, vengrų kil-

m. laida rašo: “Charles de Gaulle 
(gimęs 1890 m.): prancūzų reak
cionierius politikas ir generolas, 
baigęs jėzuitų kolegiją, monar- 
chistas ir klerikalas. 1920 m. Len
kijos pusėje dalyvavo sovietų-len- 
kų kare, o po 1921 m. ilgą lai
ką dirbo prancūzų reakcionierių 
vado maršalo Petain štabe. Kai 
193940 m. vyko karas tarp Sov. 
Sąjungos ir Suomijos, jis buvo 
vienas britų-prancūzų kriminali
nio sąmokslo autorių, norėjusių 
pulti Sov. Sąjungą. .z’

Tarnavo britu imperialistams
Gen. De Gaulle žygius karo me

tais sovietinė enciklopedija savo 
skaitytojams pristato šiais žo
džiais: “1940 m. De Gaulle pa
bėgo į Londoną, kur pagal Chur- 
chillio instrukcijas įsteigė “Lais
vųjų prancūzų” organizaciją, su
darytą iš visokių reakcionierių. 
Jos tikslas buvo'perduoti britų 
imperializmo tarnybai prancūzų 
kolonines pajėgas ir trukdyti an
tifašistinę veiklą okupuotoje 
Prancūzijoje. Sutriuškinus Hitle
rio Vokietiją, prancūzų liaudis 
generolą De Gaulle privertė pa
sirašyti Sov. Sąjungos ir Prancū
zijos draugiškumo sutartį, kurią 
jis panaudojo kaip skydą savo an- 
tiliaudiškai užsienio politikai...”

rį, fašistinę partiją, veikiančią 
pagal britų, prancūzų ir ameri
kiečių imperialistų nurodymus, 
kurią finansuoja didžiausių Pran
cūzijos ir Amerikos bankų kapi
talas. De Gaulle Prancūzijoje no
ri įvesti fašistinę diktatūrą, o už
sienio politikoje jis siekia karo 
su Sov. Sąjunga ir kitais liaudies 
demokratijų kraštais..

Garbė verčia užsimerkti
Prez. De Gaulle yra didelių am

bicijų žmogus, jautrus betkokiai 
kritikai, mėgstąs savo politinėse 
kalbose linksniuoti žodį “garbė”, 
ypač kai reikalas liečia prancū
zų tautos ateitį. Tenka manyti, 
jam yra gerai žinomos sovietinė
je enciklopedijoje paskelbtos ei
lutės. Kelionė į Sov. Sąjungą liu
dija, kad jis politiniu tikslu bu
vo priverstas nuryti sunkų kąsnį 
ir bent laikinai užsimerkti', o už
simerkus paprastai būna lengviau 
įsivaizduoti į istorines augštumas 
vedantį vaivorykštės tiltą. Šiuo 
atveju tas- prez. De Gaulle vai
vorykštės tiltas yra" Europa nuo 
Atlanto iki Uralo. Graži idėja, 
bet neatrodo, kad ją įgyvendinti 
sovietai leistų staiga pasikeitu
siam “imperialistų tarnui, fašis
tui diktatoriui ir liaudies prie
šui.”

į Kvebeko šiaurę — Manicoua- 
gan, kur statoma didžiulė užtvan
ka naujai elektros jėgainei. Vieš
bučio valgykla dar neveikia, tad * 
tenka pasijieškoti restoranėlių, 
aptarnaujančių ankstyvus darbi
ninkus. Susėdom kur kas gavę 
vietos prie bufeto, kurio aptar
nautojas sparčiai aprūpino kava 
ir užkandžiais. Patalpėlė mažutė, 
pilna darbininkų, matyt, skuban
čių į darbus. Kadangi patarnavi
mas spartus, publika greitai kei
čiasi ir randa vietos. Džiaugė
mės, kad suskubom užkąsti, nes 
kurie to nepadarė gerokai išalko 
— pietūs buvo labai vėlyvi.

Specialus lėktuvas “Nordair” 
iš Dorval aerodromo skraidino

tyje. Laikraštininkų federacijos 
pirm. Ch. Dojack aiškiai nepasa
kė, kas ten mūsų laukia, tik pra
nešė, kad bus maloni staigmena. 
Ir iš tikrųjų tai buvo staigmena, 
suorganizuota minėto apsukriojo 
Ch. Dojack. Įėję puošnion salėn 
radom muzikos plokštelių firmos 
RCA Victor atstovus, laukiančius 
mūsų su užkandžiais, gėrimais 
ir... plokštelėmis įvairių tautų 
muzikos. Visi puolė rinktis tų 
plokštelių, nes tai firmos dova
na. Dar nespėjau priartėti prie 
išstatytų plokštelių, apsukresnis 
už mane slovėnų redaktorius 
Mauko ištiesė ranką ir pasiekė 
lietuvišką plokštelę, paskui ant
rą, trečią, ketvirtą, penktą! Visos 
išleistos JAV-se. Tai Čiurlionio mus 500 mylių. Juo toliau į šiau- 
ansamblio, L. Jodytės, Rūtos an- rę, juo šalčiau. Vis daugiau pli- 
samblio ir kitų įdainuotos plokš- Į kų plotų, kalnų, miškų, ežerų. Jo- 
telės. Pribėgo prie manęs gudų kių gyvenviečių. Lėktuvo kapito- 
redaktorius Ziniak ir sako: “Duo-_________ _____ _  —---------- - nas praneša, kad jau netoli Ma- 
kite ir man vieną lietuvišką ■ nicougan, sutrumpintai — Manic.

i.-j —i Įėjęs lakūnų kabinon teiraujuo
si, kaip jie gali surasti tokias 
mažytes vietoves. Matau, kaip

plokštelę, kad galėčiau savo žmo
nėms parodyti lietuviškos muzi
kos”. Mielai perleidau jam vie
ną. Mat, atrodo, jis nerado nė lėktuvas skrenda tarpukalnėmis 
vienos gudiškos plokštelės, išsky-'ir palengva leidžiasi žemyn. Ka
rus rusišką ar ukrainietišką, kur j pitonas ir jo pavaduotojas kalba v 
buvo įdainuota viena gudiška —-i—1—s «—--j- oc
daina.

Priėjęs padėkoti firmos atsto
vams paklausiau, kokios yra są
lygos norintiems ką nors įdai
nuoti ar įgroti į plokšteles. Pasi
rodo, reikalas labai paprastas. 
Reikia tik atsiųsti firmos centrui 
Montrealyje įrekorduotą dalyką 
magnetofono juostoje. Jeigu fir
mos specialistai randa, kad kūri
nys priimtinas, mielai apsiima 
išleisti, šia galimybe galėtų pa
sinaudoti lietuvių chorai, solistai 
ir kiti vienetai. Kreiptis galima 
šiuo adresu: Knox Coupland, R 
CA Victor, 1001 Lenoir St., 
Montreal, Que. Atrodo, kad ir 
šiaip asmenys, suinteresuoti 
plokštelių reikalais, kad ir ko
merciniais, galėtų ten kreiptis.

Lėktuvu Į šiaurę
Ankstyvą antradienio rytą tu

rime pasiruošti kelionei lėktuvu

tik angliškai. Pirmasis jau 26 
metai tarnauja kaip lakūnas. Jis 
aiškina, kad didesnieji aerodro
mai turi specialius įtaisus, kurių 
spindulius pagauna lėktuvo apa
ratūra, o mažose vietovėse reikia 
orientuotis pačiam lakūnui. Tai 
esanti “visual operation”, kuri 
miglos metu neįmanoma.

štai ir Manic. Mokyklos auto
busai nugabena mus į barakų 
miestą, kur įrengtos visos būti
nos įstaigos: raštinės, valgyklos, 
kino teatras, auditorijos, skal
byklos. krautuvės ir net dievna- 
mis. čia gyvena apie 4000 asme
nų. Tai daugiausia darbininkai. 
Vieni sn šeimomis, kiti be jų. 
žiemos metų?gyventojų skaičius 
labai sumažėja — pasilieka tik
tai būtinos tarnybos žmonės, ki
ti — grįžta į miestus. Užtat vasa
rą ir radenį čia dirbama dieną ir 
naktį pamainomis. Pr. G. '

(Bus daugiau)
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Kunigas Žalalis - sukaktuvininkas
' PRANYS ALŠĖNAS

Kun. dr. Klemensas Žalalis, 
Švenčius 25 metų kunigystės su
kaktį

Tylių žmonių, nors daug dir
busių ir dirbančių, įvairios su
kaktys dažniausiai praeina la
bai tyliai, šitokioj nuotaikoj, ža
da atšvęsti sidabrinį savo kuni
gystės jubilėjų ir kun. dr. Kle
mensas žalalis, OFM, atnašauda
mas jubilėjines Mišias ateinan
čių Kalėdų dieną.

Kun. dr. Klemensas žalalis, 
OFM, yra gimęs 1918 m. Utenos 
apskr. Pradinį mokslą išėjo Sku

dutiškyje, toliau mokėsi Utenos 
ir Kretingos gimnazijose. Filoso
fiją studijavo Kretingoje, teolo
giją — Sienos mieste, Italijoj. 
Kunigu įšventintas 1941 m. gruo
džio 20 d.

Sukaktuvininkas yra vienas tų 
jaunosios kartos lietuvių pran
ciškonų, kurie prieš šį karą bu
vo pasiųsti studijuoti į užsienį. 
Viršininkai, matydami jo gabu
mus, pasiuntė studijoms į pran
ciškonų šv. Antano universitetą 
Romoje, kur gavo teologijos dak
taro laipsnį. Po to jis specializa
vosi Šv. Rašto Institute, kur ga
vo Šv. Rašto licenciato laipsni.

Į JAV kun. dr. Kl. žalalis at
vyko 1948 m. rudenį ir Kenne- 
bunkporto vienuolyne ėjo įvai
rias pareigas. Vėliau atvyko į Ka
nadą dėstyti Montrealio pranciš
konų kunigų seminarijoje ir rink
ti medžiagos šv. Rašto doktora
to darbui. 1950 m. rudenį, kai 
jau galvojo vykti į Romą, kun. 
dr K. žalalis, OFM, buvo pa
kviestas į Niujorko provinciją už
imti provincijolu tapusio profe
soriaus vietą. Tenai, Mount Al- 
vernia, netoli Albany miesto, dės
tė šv. Raštą ir kitus bažnytinius 
mokslus.

Kun. dr. K. žalalis, OFM, yra 
parašęs ir išleidęs mokslinio po
būdžio darbą lotynų kalba iš šv. 
Rašto srities ir rašo kitą. Be to, 
bendradarbiauja kultūros žuma-r 
le “Aiduose”, “Darbininke”, “T. 
Žiburiuose”, “šv. Pranciškaus 
Varpelyje” ir kitur. Linkime jam 
dar daug darbingų metų!

į Kanadą per pastaruosius metus atvyko daug lietuvaičių iš Suval
kų trikampio ir ištekėjo už savo tautiečių. Kaikurios jų atsivežė la
bai gražių rankdarbių ir audinių. Ypač originalūs jų atsivežti 
rankšluosčiai su jaustais Lietuvos himno arba lietuviškų dainų teks
tais. Šioje nuotraukoje matyti Onos Derliūnienės austas rankšluos
tis su lietuviškos dainos tekstu Nuotr. S. Dabkaus

Kanados doleris ir duonos kepalas
V. KOLYČIUSDiena iš dienos skundžiamės, 

kad kainos kyla, kad dolerio ver
tė krinta, kad pragyvenimas vis 
darosi sunkesnis. Namas, kuris 
?rieš dvejus metus kainavo 
519.000, šiandien neįmanoma nu
pirkti už $25.000, mėsos svaras 
pakilo visu trečdaliu, drabužiai 
per paskutinius 2-3 metus paki- 
o 5%. Kainos kyla gana smar
kiai, darbininkai į tai reaguoja 
;treikais, prašydami didesnių at- 
yginimų. Bet reikia atsiminti, 
tad žmogus jau nuo lopšio yra 
pratęs skųstis ir reikalauti vis 
‘.augiau ir daugiau.

Apgaulingi ženklai
Kylant kainom, kyla ir susirū

pinimas. Atrodo, kad didesnę 
crašto pusę reikės paskelbti “po- 
zerty zone”. Ar iš tikrųjų padėtis 
/ra jau taip bloga? '

Kas metai kyla ir darbininkų 
atlyginimai. Pažiūrėkime į keletą 
pavyzdžių, koks buvo darbininko 
gyvenimas prieš 17 metų — 1949 
m. ir dabar. Aišku, kad visos žmo
nijos gerovė turi gerėti, įskaitant 
JAV ir Kanadą. Ji gerėja ir, at
rodo, gerėja tokiu laipsniu, kad 
dabar visur girdimi nusiskundi
mai nevisada turi pagrindo. 1949 
m. fabrikų darbininkų atlygini
mo vidurkis buvo 99 et., už ku
riuos jis galėjo nusipirkti 6,3 ke
palo duonos, šiandien to paties 
darbininko algos vidurkis yra 
$2.20 į valandą. Už jį darbinin
kas pajėgia nusipirkti 9,2 kepa

lo duonos.
Štai keletas kitų palyginimų, iš 

kurių aiškėja, kad tam besiskun
džiančiam darbininkui nėra jau 
taip bloga.

1949 m. už darbo valandą jis 
galėjo pirkti 1,5 svaro sviesto, 
šiandien — 3,3 sv.; pienas: 1949 
m. — 5,6 litro, šiandien — 8,2; 
jautienos (steak) 1949 m. — 1,4 
sv. 1966 m. — 3,5 sv.; kiaušinių 
1949 m. už darbo valandą — 1,7 
tuzino, šiandieną — 3 tuzinai.

Kaip su kitom prekėm? Drabu
žių eilutė tada kainavo $40 — 
$65, šiandien nuo $60 — $90. 
Tada reikėjo dirbti maždaug 40 
darbo valandų jai nusipirkti, 
šiandien užtenka tik 25 valandų. 

• Už primityvų šaldytuvą tada 
reikėjo mokėti apie $340, šian
dien dvigubai didesnį ir moder- 
niškesnį galima nupirkti už $350. 
Vyras, pirkdamas žmonai viduti
nės vertės kailinį apsiaustą 1949 
m. mokėjo $350 — $450, šian
dien toks pat apsiaustas kainuo
ja tik $400—$500. Ir taip būtų 
galima priskaičiuoti daug pavyz
džių, įrodančių,, kad paprastam 
darbininkui nėra jau taip bloga, 
žinoma, šiandien jam yra dau
giau galimybių tą uždarbį išleis
ti: reikia spalvotos televizijos apa
rato, laivo ir kitų dalykų. Kana
dos bankų duomenimis, santau
pos bankuose per paskutinius 10 
metų padvigubėjo. Tad nežiūrint 
kylančių kainų ir didėjančių iš
laidų, didėja ir santaupos. Skųs

tis galėtų tik tie, kurių pajamos 
nedidėja, pavyzdžiui pensininkai, 
nes kainom kylant, jų pajamos 
vis lieka tos pačios.

Norui galo nėra. Streikų ban
ga, lyg kokia užkrečiama liga, 
plečiasi visoje Kanadoje. Tikru- 

Įmoje betgi darbininkas dar nie
kad tokio augšto lygio neturėjo. 
Tai normalu. Gerovė turi kilti. 
Bet ar neperdaug to dejavimo?

Vokiečiai Bolzano 
provincijoj gaus 

autonomiją
Atsakydamas į vokiečių nacio

nalistų terorą Bolzano provinci
joj (šiaurinėj Italijoj), Italijos 
parlamentas pritarė savo vyriau
sybės projektui duoti tai provin
cijai plačią autonomiją. Vokie
čiai nacionalistai, kuriuos italai 
vadina neohitlerininkais, teroris
tiniais puolimais italų valdinin
kų norėjo išspausti Bolzano pro
vincijai atsipalaidavimą nuo Ita
lijos respublikos ir įsijungimą į 
Austrijos respubliką.

Bolzano miestas ir sritis yra 
šiaurinio Tirolio miestas, turįs 
apie 70.000 gyventojų. Ligi 1918 
m. buvo Austrijos dalis. Daugu
mas gyventojų yra austrai. Italų, 
pagal 1952 m. statistiką, ten yra 
33%. Tai puikus kurortas bei 
turistų centras. Senovės romė
nai jį vadino Bauzanum.

Pas mus ir kitur
SOVIETŲ SĄJUNGOJE buvo 

švenčiama sovietinės moters die
na. Viename kolchoze Vera Ga- 
lynskaja buvo sužeista šakėmis, 
kad neleido atėjusiam kolchozi- 
ninkui paimti arklio. Ji ėjo iš 
vienos lūšnos į kitą, baladodama 
į langus ir duris, kad kas nors 
ją nuvežtų į ligoninę. Niekas ne
kreipė dėmesio, nes visi buvo gir
ti... šventė sovietinės moters 
dieną.

LICHTENŠTEINO, tos mažy
tės valstybės Europoje, proble
ma yra pinigų perteklius. Vals
tybės ižde yra $50 milijonų per
teklius. Kadangi krašte tėra 
16.500 gyventojų, tai kiekvienam 
gyventojui tenka $3000.

DEMOKRATIJOS TIPIŠKU 
PAVYZDŽIU reikėtų laikyti kal
bos laisvę vakarų pasaulyje. 
Anglijoje, Hyde parke, vienas 
negras kalbėtojas keikė visą bal
tąją rasę ir Anglijos vyriausybę. 
Vienas klausytojų sušuko: “Jei
gu čia taip blogai, tai kodėl ne
važiuoji Afrikon?” Kalbėtojas 
paaiškino: “Jeigu aš panašiai kal
bėčiau Konge, tai man galvą nu
kirstų; jeigu tai daryčiau Gano
je, tuojau atsidurčiau kalėjime, 
bet čia jūs, prakeikti anglai, esa
te tiek kvaili, kad stovite ir klau
sotės.”

ARTĖJA KALĖDOS. Girtų vai
ruotojų skaičius gatvėse vėl pa
didės. Gal reikėtų imti pavyzdį 
iš Suomijos, kur kiekvienas gir
tas, pagautas vairuojant automo
bilį, yra nuteisiamas nuo 3 mėn. 
iki 2 metų įvairiem viešiem dar
bam, kaip kelių statybai, uostų 
įrengimam ir kitiem darbam. Gir
tų vairuotojų skaičius mažėja. 
Niekam nėra daroma išimčių —

viešuosius darbus dirba parla
mento nariai, gydytojai, mokyto
jai ir paprasti darbininkai vienas 
šalia kito. Visiem taikoma ta pa
ti drausmė: keliamas! 6 v. ryto, 
visi privalo eiti gulti 10.30 vai. 
Nebloga idėja.

KAS EINA BAŽNYČION ir 
kas neina? Pagal viešosios nuo
monės tyrimo instituto duome
nis, JAV-se ir Kanadoje kas sek
madieni eina bažnyčios: katali
kų — 67%, baptistų — 30%, 
metodistų — 24%, episkopalų — 
35%, liuteronų — 33%, presbi- 
terininkų — 32'%, United Church 
ir anglikonų — 42%.

DŽIAUGIAMĖS, kai išeina 
“Tėviškės Žiburių” padidintas 
numeris, tačiau, ką tai reiškia su 
padidintu “New York Times”, 
kurio didžiausias numeris išėjo 
vieną sekmadienį. Tai buvo di
džiausia laida laikraščio 114 me
tų istorijoje — turėjo 946 pus
lapius ir svėrė 8 svarus. Aišku, 
neapsėjo be skelbimų. Jų buvo 
1,200,000 eilučių.

KLAUSIMAS “Draugo” svei
katos skyriuje: “... Ruošiausi ke
lionei. Nuėjau pas gydytoją, ku
ris dėl kelionės formalumų iš
pildymo suvarė į mano ranką 
net 7 skiepus prieš raupus. Aš 
buvau nustebinta, kam tiek daug. 
Po trijų dienų pakilo karštis, ran
ka ištino. Pasidariau gulintis li
gonis. Ilgai sirgau. Reikėjo ati
dėti kelionę. Ar reikėjo senam 
žmogui — 70 m., tiek daug skie
pų suvaryti?”

ATSAKYMAS: “Pirmiausia se
ni žmonės turėtų galimai sėsliau 
laikytis, o ne po tolimus kraštus 
bastytis — tada jiems nereikės 
nė kelionės formalumų”. .

V. Kolyčius

r

AUGŠČIAUSI ANTENŲ BOKŠTAI
Prancūzijos garbę pasaulyje 

garsinančiam prez. De Gaulle di
džiausias priešas yra televizija. 
Kadaise Prancūzija didžiavosi 
garsiuoju Eifelio bokštu Paryžiu
je, o dabar jį 40 pėdų augščiu 
jau yra pralenkęs Tokijo televi
zijos antenos bokštas. Į padanges 
iškilo ir daugiau Eifelio varžovų; 
620 pėdų augščio milžinas Lon
done, 702 pėdų — Stuttgarte, 
715 pėdų — Dortmunde. Ham
burge šiuo metu statomas tele
vizijos antenos bokštas bus 892 
pėdų, o Miunchene — 951 pė
dos. Skaudžiausią smūgį Eifeliui 
ruošia sovietai revoliucijos 50 
metų sukakties proga. Maskvos 
televizijos antenos bokštas pra
lenks ne tik Eifelį, bet ir aukš
čiausią pasaulyje pastatą — Niu
jorko Empire Štate Building. Jo

augštis bus 1.722 pėdos, vir
šūnė svyruos 23 pėdas. Bokšto 
paaugštinimas vykdomas Stutt- 
garto pavyzdžiu, pasinaudojant 
vokiečių inžinierių metodais. 
Specialius keltus maskviniam 
bokštui porūpins viena Stuttgar- 
to įmonė.

Visi šie bokštai turi dideliame 
augštyje įrengtus restoranus, ku
rie sukasi aplink savo ašį ir sė
dintiems prie stalo lankytojams 
pateikia miesto panoramą. Ka
nadiečiams tai jau nėra naujie
na, nes jie turi' 775 pėdų bokš
tą Niagara Falls. Jo besisukan
tis restoranas iš 520 pėdų augš
čio parodo ne tik krioklius, bet 
ir leidžia žvilgterti į Buffalo, o 
giedrią dieną horizonto pakraš
tyje akis pasiekia ir Toronto pa
statų dantytą liniją.

Canada Pension Plan
(KANADOS PENSIJŲ PLANAS)

DARBO PENSIJOS
BUS PRADĖTOS MOKĖTI

1967 METAIS SAUSIO MENESI
Ar jūs galite jas gauti?

Jeigu mokėjote įnašus į Kanados Pensijų Planą ir jeigu 1967 metais kovo 31 
diena turėsite 68 metus amžiaus ar daugiau, jau dabar kreipkitės į artimiau* 
się pensijų įstaigą ~ Canada Pension Plan District Office. Pensijų įnašų mo
kėtojai, dar nesulaukę 70 metų amžiaus ir norį gauti darbo pensiją, turi būti 
pasitraukę iš reguliaraus darbo. Tie, kurie yra sulaukę 70 metų amžiaus ar 
daugiau, gali gauti pensiją ir nepasitraukę iš reguliaraus darbo.

Tarnautojai maloniai atsakys į visus 
jūsų klausimus, liečiančius darbo pen
sijas. Nedelskite! Aplankykite Kana
dos Pensijų Plano apylinkės įstaigą 
(Canada Pension Plan District Office) 
arba kreipkitės raštu dabar!

Savo apylinkės įstaigoje gausite pra
šymų blankus, kuriuos užpildę pradė
site gauti pensijos čekius. Draugiškas 
ir patyręs įstaigos personalas jums ma
loniai patarnaus. Jis su malonumu pa
dės užpildyti prašymų blankus ir pa
aiškins, kaip sudaryta jūsų pensija.

ŠTAI JŪSŲ APYLINKIŲ ĮSTAIGŲ ADRESAI:

WHITEHORSE 
Federal Building

VICTORIA 
Federal Building. 
1250 Government StrMt

VANCOUVER 
Sun Tower Building 
1OO West Pender StrMt

PENTICTON
Federal Building. 
283 Winnipeg Street

WINNIPEG
MacDonald Building. 
344 Edmonton Street

PORT ARTHUR. 
FORT WILLIAM 
rosi uwee BUnotng. 
Court Street Port Arthur

SAULT STE. MARIE 
New Dominion Building, 
444 Queen Street

HAMILTON
National Revenue Building, 
150 Main Street West

ANTIGONISH 
Main Street

CALGARY
Public Building. 
205 Eighth Avenue. SX

LETHBRIDGE
Federal Building. 
4th Avenue and 7th Street Sb

SUDBURY 
Federal Building 
19 Usgar Street

TIMMINS 
87 Pine Street South

WINDSOR
Unemployment Insurance 
Commission Bldg^ 
441 Univeriity Avenue W.

EDMONTON
Federal Building. 
99th Avenue and 10?lh Street

SASKATOON
Financial Building, 
230-22nd Street Eeet

LONDON
Toronto-Dominion Bank Bldg,
MR fit

REOINA
reaerai DUllCrtny, 
107 A fiAArfh KITCHENER-WATERLOO

xxu rung outex Kncnener

BRANDON
Dominion GovMNMntUlda. ST. CATHARINES
Princess AkVfrou® 380 St Pwl Strut

FREDERICTON 
Federal Building. 
633 Queen Street

TORONTO 
25 St Clair Avenue East

ETOBICOKE SAINT JOHN, N.B.
3269 Bloor Street WL Customs Building.

J
189 Prince William Street

NORTH YORK
6841 Yonge Street MONCTON
Newtonbrook Plaza, 1111 Main Street
Willowdale , X

CHARLOTTETOWN
SCARBOROUGH 
2805 Eflfinton Av»no* t.

Dominion Building* 
97 Queen Street

PETERBOROUGH HALIFAX

Unemployment Insurance 
Commission BuHding

Ralston BuHding, 
106 Hollis Street

411 Water Street
1 SYDNEY

KINGSTON I Federal Building.
Fvdml BuikJinft i Dorchester end Chenotte Ste,
vlartnC® otrMX

CORNER BROOK
OTTAWA reaerai Duiiaing*
266 Argyll Avenue Reher, Hil

EDMUNDSTON
88 Court Street

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios re<fetrnota natūralaus gydymo lietaviSka klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankp masažai, spindulinės Ir 

gan) vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis. PS.D.1LM.NJPt

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

Tūkstančiai žmonių netrukus gaus pensijas 
GAUKITE PRAŠYMŲ BLANKUS ŠIANDIENĄ!
PUBLISHED BY THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE, BY AUTHORITY OF THE HONOURABLE ALLAN J. MocEACHEN



$ PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
SPAUS IR LENINAS 
Vilniuje įvyko Sov. Sąjungos

suomeninių mokslų sekcijos išvažiuo
jamasis posėdis, kuriame dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos visuo
meninių mokslų atstovai. Pagrindi
ni pranešimą “Sovietinės komparti
jos XXIII suvažiavimas ir pagrindi
nės visuomeninių mokslų kryptys” 
padarė maskvinės akademijos vice-

kėjo, kad tų visuomeninių “moks
lų” išeities pozicija yra temos, su
sijusios su revoliucijos penkiasde
šimtmečiu ir Lenino šimtuoju gim
tadieniu. P. Fedosejevas mokė vie
tinius komunistus: “šios įžymios is
torinės datos atspindi didingų ko
munizmo idealų įgyvendinimą, aprė
pia nepaprastai vertingą pasaulinio 
komunistinio judėjimo, visos pažan
giosios žmonijos patyrimą...” To
kie labai “moksliški” akademiko P. 
Fedosejevo žodžiai, kaip matome, yra 

’ paprasčiausia sovietinė propaganda.
Iš lietuvių tarpo kalbėjo “moksli
ninkas” A. Sniečkus ir vis dar aka
demiką tebevaidinąs K. Korsakas.

Kompartija Lietuvoje įvedė nau
jas iškilmes — pasų įteikimo vaka
rus šešiolikmečiams. Vilniuje tokį 
vakarą — “Tu — Tarybų Sąjungos 
pilietis” surengė profesinio techni
nio mokymo kultūros namai ir mi
licijos valdyba. Pasams įteikti buvo 
atsigabentas iš Maskvos komjaunuo
lis M. Makarovas ir pasamdytas dū
dų orkestras maršams groti. Jaunuo
sius piliečius sveikino pasų stalo vir
šininkė E. Korbačinskaja, Vilniaus 
milicijos valdybos viršininkas E. 
Stankus ir į salę suvaryti pijonie-

\ ” •
LĖTI TRAUKINIAI
Klaipėdos garvežių depo viršinin-. 

kas Vyt. Oginskas nepatenkintas su
sisiekimu tarp Vilniaus ir Klaipė
dos. Jau dvidešimt metų šiame ruo
že kursuoja keleivinis traukinys nr. 
263/264, kurį V. Oginskas šiais žo
džiais apibūdina “Tiesos” redakto
riams: “Per dvidešimtmetį pasikeitė 
tik traukinio išvaizda, o greitis — 
tas pats. 1946 metais jis riedėjo vi
dutiniškai 40 kilometrų per valan
dą greičiu, ir šiandien iš Klaipėdos 
į Vilnių važiuojame kone pusę pa
ros. Ir tai tuo metu, kai garvežiai 
užleidžia savo pozicijas greitiesiems 
šilumvežiams, kai kalbama apie 150- 
200 kilometrų greitį per valandą...” 
Dyzeliniai traukiniai šioje kelionėje 
užtrunka 8 valandas, bet patogumais 
ir jie pasigirti negali: “...pamėgin
kit keturis šimtus kilometrų zulinti 
kietą sėdynę ir aštuonias valandas 
išbūti kelionėje ir pajusit, koks tai 
malonumas...” Revoliucionieriškai 
nusiteikusio V. Oginsko nuomone, šį 
ruožą greitieji traukiniai turėtų ir 
galėtų įveikti per 4 valandas. Kaltės 
šešėlį lietuvis geležinkelietis meta 
vadovams rusams: “ši svajonė gali 
virsti tikrove tik tada, kai Pabalti
jo geležinkelio valdyba susirūpins 
Klaipėdos geležinkelio mazgu. Uos
tamiesčio geležinkelio stotis Lietu
voje turi didžiausią krovinių apy
vartą. Tačiau iš Klaipėdos ir į ją ju
da patys lėčiausi, patys seniausi 
traukiniai...”

Buvusio Prekybos Instituto Bičiuliu Sambūrio valdyba. Iš kairės V. 
Mincevičius, J. Jakubonis, L Jankauskas; antroj eilėj: L. Raslavi- 
čius ;— pirmininkas, J. Lieponis. Jie organizuoja fondą buvusiam 
Instituto rektoriui E. Galvanauskui remti ir jo atsiminimam išleisti 

Nuotr. V. Noreikos

fi HAMILTON

JUBILĖJINIS DERLIUS
Spalio revoliucijos ir Lenino gar

bei Lietuvos kolchozininkai įsiparei
goja išauginti rekordinį derlių sekan
čią vasarą. Iniciatyvą parodė Kau
no ir Kapsuko (Marijampolės) žem
dirbiai, jiems pritarė švenčioniškiai, 
o visus pralenkti žada Akmenės “Ge
gužės pirmosios” kolchozininkai, nu
sikalę skambų šūkį: “Jubilėjiniais 
metais išauginti jubilėjinį derlių!” 
Atrodo, kad metereologijos biuro tar
nautojams teks pažadėti jubilėjinį 
orą, nes juk nejubilėjinės sausros ir 
liūtys gali pakirsti šaknis jubilėji- 
niam derliui.

BALTOS IR JUODOS LĖLĖS
A. Rekašius savo balete “Gęstan

tis kryžius” įvedė propagandinį ele
mentą — juoduko ir baltosios mei
lę. Jam nenusileido ir valstybinis lė
lių teatras. Rež. S. Ratkevičius ne
seniai paruošė R. Markūno pjesės- 
pasakos “Tambo” premjerą. Apie šį 
kūrinį mažiesiems rašoma: “šį naują 
pastatymą apie juodaodį berniuką ir 
jo kovą prieš baltuosius išnaudoto
jus teatro kolektyvas skiria Spalio 
10-mečiui...” R. Markūno “Tambo” 
juodukas savo jėgas pirmiausia iš
bandys prieš baltuosius latvius ir es
tus Taline įvykstančiame Pabaltijo 
lėlių teatrų festivalyje.

PASIKALBĖJIMAS TELEFONU
— Alio!... Alio!...
— Klausau.
— Kas klauso?
— O ko jums reikia?
— Su kuo kalbu?
— O su kuo aš kalbu?
— Pusgalvis.
— Iš tokio pat girdžiu.
— Seniai, tur būt, parų tupėjai 

Galiu parūpinti.
— O-ho, atsirado veikėjas! Matyt, 

niekas į tavo makaulę dar nebarš- 
kino.

— Ne tavo nosiai!
— Idiotas!
— Kretinas!
— Pabučiuok man į tulžį!!
— A-a-a, Si-i-i-mas... Sveikas! 

čia Nikodemas kalba.
— Sveikutis. O kaip pats pažinai 

mane? Iš balso?
— Ne, iš tavo išsireiškimo 

tulžį... Kas pas tave naujo?
— Nieko.
— Pas mane irgi nieko.
— O ką norėjai pasakyti?
— Nieko. Aš į kanalizacijos

rių skambinau. Užsikimšo pas
O pas tave pataikiau.

— Ak, tie ryšininkai... Tik
vus gadina. Na, tai baj.

— Baj, Nikodemai. Perduok lin
kėjimus žmonai.

— Ačiū, perduosiu. Iki malonaus!
šį labai mandagų dviejų piliečių 

pasikalbėjimą užrašė ir Vilniuje iš
einančioj “Šluotoj” paskelbė A. Mo
rozovas. X

apie

sky-
mus.

ner-

visą pluoštą. Hamiltonietis A. Juozapa
vičius meniškai paskaitė alegorinį V. 
Krėvės "kūrinį “Daina apie arą”. Klau
sytojai skirstėsi patenkinti tokiu retu 
koncertu ir įdomia programa. Tik
tai... galėjo būti daugiau publikos. V.

KALĖDINĖ EGLUTĖ Vysk. Valan
čiaus šeštad. mokyklos mokiniams 
rengiama gruodžio 18, sekmadienį, 4 
v.p.p., Jaunimo’Centre. Programą at
liks mokyklos mokiniai. Dalyvaus ir 
Kalėdų senelis su dovanomis vaikams.

PROF. ST. ŠALKAUSKIO 25 ME- 
TŲ MIRTIES MINĖJIMAS gruodžio 4 
pradėtas 11 vai. šv. Mišiomis, kurias 
atlaikė mons. J. Tadarauskas, pamoks
lą pasakė kun. J. Venckus, SJ, primin
damas profesorių kaip gyvosios dva
sios skleidėją. Moksleiviai ateitinin
kai ir sendraugiai dalyvavo su vėlia
vomis. 4 v.p.p. buvo koncertas-akade- 
mija. Paskaitą apie profesorių skaitė 
svečias iš Toronto — buvęs VLIKo 
pirm. J. Matulionis. Pasak jo, St. Šal
kauskis buvo filosofas ir pedagogas, Prie įėjimo aukojama mokyklos iš- 
norėjęs perauklėti savo tautą, nukreip- laidoms padengti. Šios eglutės proga 
ti ją nuo marksistinio pavojaus. Pats bus galima įsigyti ir pirmąjį mokyk- 
būdamas kilnus, norėjo kad ir jo tau- ’ los mokinių laikraštėlį, kuriam visą 
ta kiltų, augtų bei tobulėtų per gam- ‘ medžiagą paruošė patys mokiniai, 
tą, kultūrą ir religiją. Lietuva yra ant Į Tad įvertinant jų pastangas ir dar
belio tarp Rytų ir Vakarų, todėl ir jos 
uždavinys yra suderinti Rytus ir Va
karus.

Meninėj daly viešnia iš Čikagos sol. 
Roma Mastienė padainavo liet, kom
pozitorių kūrinių, keletą svetimtau
čių ir arijų iš operų. Publika nepa-j
leido solistės nuo scenos, kiekvieną tas ruošia kaukių vakarą. Tad prašo- 
išėjimą reikėjo kartoti. Labai gražus me visus tvarkytis taip, kad minimą 
išpildymas, aiškus ištarimas ir malo- dieną galėtumėte dalyvauti. Kviečia- 
nus balsas žavėjo klausytojus. Jauno- me ruošti kaukes, 
ji poetė iš Toronto L. švėgždaitė su 
įsijautimu paskaitė savo poezijos —

bą, prašoma aukos išleidimo išlaidoms 
padengti. Kviečiame visus Hamil- 
toniečius ir vaikučius gausiai atsi
lankyti. Savo dalyvavimu įvertinsite 
ir mokinių pastangas lituanistiniame 
darbe.

1967 m. vasario 4 d. Tėvų komite-

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu gi

minėms, draugams ir kaimynams už 
suruoštą man malonią staigmeną - 
įkurtuves, už vertingas ir gražias do
vanas.

Dėkoju gerb. prel. dr. J. Tadaraus
kui ir Tėvui J. Venckui, SJ, už malo
nų atsilankymą ir namo pašventini
mą.

Nuoširdžiai esu dėkinga pobūvio 
iniciatorėms p. p. D. Jonikienei, A. 
Pilipavičienei, Stellą Samus, įdėju- 
sioms daug triūso ir visiems atsilan
kiusiems bei prie šio parengimo pri- 
sidėjusiems: p. p. E. Apanavičiui, R. 
V. Bartninkams, A. čiaučionui (To
ronto), M. A. Garkūnams, P. Grajaus
kienei, B. Grajauskui, D. M. Joni
kams, O. A. Jusiams, R. J. Jurgu- 
čiams, M. Z. Kalvaičiams, J. Karaliū
nui, S. K. Karaškoms, O. J. Karec- 
kams, A A Kėžinaičiams (Toronto), 
J. Kėžinaičiųi (Tillsonburg), A. V. 
kėžinaičiams, O. Krakaitienei, A. 
Krakaičiui, A. J. Kšivickams, M. V. 
Leparskams, P. Lesevičiui, A. Liau- 
kui, V. P. Lukošiams, A. J. Mačiu- 
laičiams, A. Matulicz, A. J. Mikšiams, 
S. K. Mileriams, A. B. Norkavičiams 
(Worcester), Algimantui ir Povilui 
Norkevičiams, V. A. Paulioniams, J. 
J. Paškevičiams, A. B. Petkevičiams 
(Toronto), Vidai ir Danutei Petkevi- 
čiūtėms, S. A. Petkevičiams, A. A Pi
lipavičiams, Z. J. Rickams, Z. P. Sa
kalams, M. V. Salikliams (Čikaga), 
Stella Samus, V. Sasnauskui, V. J. 
Sears, kun. J. Steponaičiui, Wor
cester), A P. Staniams, O. J. Ston- 
kams, D. D. Stukams, O. J. Svarins
kams (Toronto), J. Svilui, A. Šilins- 
kui, D. J. Trečiokams (Kitchener), 
V. Urbonavičiūtei, A. S. Urbonavi
čiams. Z. A. Vainauskams, M. Vėžely
tei (Rochester), O. G. Vindašiams, K. 
Žukauskui.

Jūsų visų man parodytas draugiš
kumas bei nuoširdumas visuomet liks 
mano atmintyje, o brangios dovanos 
primins mano mielus bičiulius.
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e LIER1VIAIPASAW
J. A. Valstybės

T. J. KUBILIŲ, SJ, Čikagos Jau
nimo Centro direktorių, Mišių metu 
ištiko spazminė “angina pectoris” 
ataka. Savaitę laiko praleidęs namuo
se prof. dr. J. Meškausko priežiūro
je, jis išvyko į Knapp Springs sana
toriją.

NORA GUGIENĖ, čikagietė visuo
menės veikėja, muzikė ir žurnalis
tė, mirė gruodžio 1 d., priartėjusi 
prie 74 m. amžiaus slenksčio. Velionė 
buvo gimusi Totorkiemyje, Vištyčio 
vlsč., Vilkaviškio apskr. I JAV su 
tėvais atvyko 1909 m

KARIUOMENĖS ŠVENTĘ Čika
gos lietuviai paminėjo televizijos 
lietuviškoje programoje organizaci
jų vėliavų įnešimu, vainiko padėji
mu prie Nežinomojo Kareivio pa
minklo. “Lituanicos” tunto skautai 
padainavo porą dainelių, vadovauja
mi muzikos mokytojo Vyt Gutaus
ko, K. Brazdžionytė padeklamavo ei
lėraštį. Didžiausio dėmesio susilau
kė nepriklausomos Lietuvos laikais 
pagamintas kronikinis filmas “Žygis 
į Vilnių”. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Programą paruošė ir jai 
vadovavo Balys Brazdžionis.

KOMUNISTAS ROJUS MIZARA 
“Laisvės” laikraštyje 
džiaugiasi, kad jam 
“Vienybės” 80 metų 
nėjime, pabrėždamas

Meninei programos daliai buvo skir
tas giesmių ir deklamacijų vaizde
lis “Prie nežinomo kareivio kapo”. 
Programai vadovavo mokinys A. Ta- 
moliūnas iš Cicero. Gimnazijoje vei
kia nariais gausus “Kretingos” tun
tas.

ATEITIES ATŽALYNUI Čikago
je Pr. Gramontienė pas klevelandie- 
tį P. Neimoną užsakė pagaminti 10 
kanklių. Naujajam kanklininkų an
sambliui vadovaus F. Strolia, E. Za- 
polienė ir Pr. Gramontienė, o kom- 
poz. J. Žilevičius parūpins tinkamų 
gaidų. Kanklėmis skambinti žadėjo 
pamokyti čiurlionietė O. Mikulskienė 
iš Klevelando.

DAILĖS CHORAS ir Amerikos 
Lietuvių Klubas St. Petersburge, 
Floridoje, surengė vakarą-koncertą 
buv. prez K. Griniui prisiminti. Va
karo pelnas skiriamas paminklui sta
tyti. Meninę programą atliko cho
ras, vadovaujamas Miko Stanio, 
grindinis kalbėtojas buvo dr. -D. 
saitis.

KUNIGŲ SODYBAI STEIGTI
misija, kuri buvo išrinkta Kunigų 
Vienybės suvažiavime religinio kon
greso metu Vašingtone, Čikagoje pa
siskirstė pareigomis: pirm. preL dr 
J. Končius, vicepirm. kun. Edv. Ab
romaitis, ižd. prel. dr. Ant. Deks- 
nys, sekr. kun. dr. T. Narbutas, na
riai — preL I. Albavičius ir kun. dr. 
I. Urbonas.

Pa
la-

ko

Marija Kėžinaitytė

PADĖKA
Šių metų lapkričio 26 d. 

lonu eiti prie altoriaus ir 
Dievui už per 25 Vedybinio

Tėvų komitetas ir 
mokyklos vedėjas

z PADĖKA
Mirus mūsų vyrui, tėveliui ir uošviui a. a. Juozui Eidukaičiui, 

nuoširdžiausią padėką reiškiame giminėms ir pažįstamiems už taip 
gausų lankymą laidotuvių namuose, už Mišias, pasiųstas gėles, už as
meniškai ir rastu pareikštas užuojautas.

Ypatinga padėka prel. dr. J. Tadarauskui už Rožinio maldas ir 
' tartus jautrius atsisveikinimo žodžius laidotuvių namuose.

Dėkojame kun. J. Venckui, SJ, ir kun. B. Pacevičiui už Mišių 
atlaikymą, dr. O. Valaitienei už rūpestingą globą velionies sunkioje 
ligoje ir KLB Hamiltono apyl. vardu kalbėjusiam p. K. Mikšiui už 
gražiai išreikštas mintis, tariant atsisveikinimo žodį kapinėse.

Nuoširdi padėka p. p. LiudaL ir Alfonsui Kuzmickams už jų ne
pailstamą rūpestingumą ir taip didelę pagalbą.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas pasiliks mums neužmirštamas —
Žmona, dukterys, sūnus ir žentai

gruodžio 2 d. 
teko dalyvauti 
sukakties mi- 
šio laikraščio

‘"teisingą politinį kursą” — kultū
rinių ryšių stiprinimą su sovietų 
okup. Lietuva. Iš jo pastabų taipgi 
aiškėja, kad tos garsiosios ryšinin
kės Salomėja Narkeliūnaitė ir Vale
rija Tysliavienė jau pritrūko lėšų 
“Vienybei” leisti. Paskutinio nume
rio išleidimą teko atidėlioti net tris 
savaites, nes, R. Mizaros žodžiais ta
riant, leidėja neturi pinigu popie
riui ir atspausdinimui. Lėšoms telk
ti buvo sudarytas specialus komite
tas. Labai krinta į akis artimas ir 
viešas bendravimas “Vienybės” žmo
nių su .komunistais ir okupuotos 
Lietuvos pareigūnais.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
S-gos Čikagos skyrius išsirinko nau
ją valdybą: V. Šimkų, dr. Šalną, 
Gasparienę, A. Stankų ir Buženą. 
Revizijos komisijon išrinkti: J» Va- 
lauskas, J. Pakalka, J. Lakas. Iš sky
riaus iždo Pedagoginiam Liet. Insti
tutui paskirta $25.

DETROITO LIETUVIAI ŽURNA
LISTAI suorganizavo pagerbimą ra
šytojui Vyt Alantui, neseniai laimė
jusiam “Dirvos” premiją už nove
lę “Viskas galėjo ir kitaip susiklos
tyti”. Svečius su V. Alanto kūryba 
ir aplamai lietuviška novele supa
žindino Balys Gražulis, anksčiau pats 
rašęs daug novelių, bet pastaruoju

buvo ma- 
padėkoti 

gyvenimo 
metus mums suteiktas malones ir jų 
paprašyti ateičiai.

Nuoširdžiai dėkojame: Mons. dr. J. 
Tadąrauskui už taip brangią dovaną 
— šv.- Mišias, suteikimą palaiminimo, 
išrūpinimą palaiminimo iš šv. Tėvo, 
atvykimą į vakaro pobūvį, atkalbėji
mą maldos ir už pasakymą gražios 
kalbos; p. p. Mikams, Navasaičiams, 
Reliugams, Zurliams, Gimžauskams, J. 
A. Gimžauskaitėms, šopiamš, Eisman- 
tams, Keburiams, Br. Keburiui, Ta- 
mošaičiams, Aristikaičiams, Trečio
kams, Lukams, S. M. Terich už bran
gias dovanas bei sveikinimus; p.p. Mi- 

jkai, Navasaitienei, Zurliui ir sūnui 
: Alfredui už gražias kalbas; p. Zurlie- 
nei už Įdomų eilėraštį; p. Gimžauskui 
už pravedimą programos; p.p. Zurlie- 
nei, Gimžauskienei ir Lukieneį už pa-

: dėjimą paruošti vaišes ir kitoms po- metu, matyt, dėl darbo automobilių 
: nioms už. visokią pagalbą. Visiems gamykloje pasitraukęs iš spaudos 
■Jums ir už viską tariame ačiū.
I Su ‘Jumis praleistas vakaras pasi
liks ilgai mūsų atmintyje —

A. A. Keliačiai

TRAKŲ ATEITIS
Vilniaus valstybinio pedagoginio 

instituto gamtos-geografijos fakulte
to dėstytojai B. Kiburys, A. Seibu- 
tis ir A. Stanaitis “Tiesoje” paskelb
tame diskusiniame rašinyje svarsto 
Trakų ateities klausimą. Jie siūlo 
Trakus bei jų apylinkes padaryti tu
rizmo centru, trumpalaikio vilniečių 
poilsio ir ištisus metus veikiančių 
sveikatos pagerinimo stovyklų baze. 
Rašinio autoriai daro priekaištų se
nosios miesto dalies planuotojams: 
“Šios dalies statiniuose reikėtų iš
laikyti senosios architektūros speci
fiką, vengti per didelio dabartinės 
statybos šabloniškumo. Senasis Tra
kų miestas turėtų būti taip rekonst
ruotas, kad į jį atvykęs turistas aki
vaizdžiai pajustų, kad jis pateko ne 
Į eilinį rajoninį centrą, bet į ilgos 
istorijos eigoje savitai susiformavu
sią reprezentacinę vietovę...” Jų 
nuomone, senąjį miesto vaizdą žalo
ja mokyklos-internato pastatas: 
“Aukšti mokyklos rūmai, iškilę pa
kilioje vietoje, nustelbia, bent atva
žiuojant Vilniaus plentu, rekonst- Maskvos mugę išsiuntė 19 apsiaustų 
ruotos salos pilies vaizdą. Trakuo- ir 25 kepurių modelius. Tikimasi, 
se, matyti, reikės vengti aukštų nau
jų statinių, kad jie neužgožtų gau-

* šių senovės architektūrinių pamink
lų”.

OPOZICIJA REŽIMUI
Kompartija mėgsta girtis, kad šian

dien visa lietuvių tauta koja kojon 
žygiuoja su sovietiniu komunizmu. 
Tokiu atveju “Tiesa” visai be reika- įvyks parapijos salėje ir prasidės 8 
lo skelbia šį kompartijos nutarimą: VtV. Iš anksto prašoma registruotis 
“Baudžiamasis kodeksas papildytas J pas betkurį apyl. v-bos narį. Tik $3 
trimis naujais straipsniais, kuriuose asmeniui! Jaunimo ansamblio daly- 
nustatoma baudžiamoji atsakomybė Į viams įėjimas nemokamas. Bus ska- 
už skleidimą melagingų prasimany- nūs užkandžiai. Valdyba kviečia vi- 
mų, žeminančių tarybinę valstybinę sus dalyvauti.
ir visuomeninę santvarką, valstybi-j KALĖDINES GIESMES stropiai re
nio herbo ar vėliavos išniekinimą ir 'petuoja jaunimo ansamblis kartu su

LONDON, ONT

puslapių. Pagerbimo programą pa
įvairino V. Alanto kūrinių ištrauko
mis K. Gricius, sava kūryba — M. 
Sims ir K. Kodatienė. Detroito or
ganizacijų centro pirm. dr. K. Kar
velis priminė susirinkusiems, kad V. 
Alantui dažnai tenka dirbti net po 
10 valandų automobilių pramonėje,

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS, ren
giamas naujosios apyl. valdybos,

čiau žymiai iš visų išsiskyrusių. Lin
kime jam ir toliau tokiais šuoliais ^313 dukrelę Dainos Teresės vardais, 
žengti pirmyn. Iš jaunųjų daug ža- Kūmai buvo Kęstutis Žulys ir Geno- 
dančiu atrodo š. Švilpa, vos 14 m.
amž., pasižymįs- miklumu ir atkaklu- ronto dalyvavo K. Žulys su šeimą, J. 
mu. Gerai savo uždavinį atliko ir visi E. šimkai ir Senkevičiai. V. B. Skve- 
kiti. Rungtynėms įpusėjus “Tauras” i rėčkai yra susipratę lietuviai ir savo 
buvo surinkęs dvigubai daugiau taš-' dukreles auklėja lietuviškoj krikš- 
kų, bet į pabaigą pavargo ir Delhi 'čioniškoj dvasioj. Ypačiai savo gabu- 
pastangos santykį sušvelnino. Ypač mais pasižymėjo Vidutė, kuri visuos 
Stonkus tą aplinkybę sumaniai išriau- skyriuos ėjo pirmąja mokine ir laimė-

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT- 

RAS Buenos Aires paminėjo 40 me
tų veiklos sukaktį ir ta proga ati
darė naujai įrengtą sporto aikštę 
jaunimui. Krepšinio rungtynes tarp 
ALC krepšininkių ir Berisso “Ne
munas” atstovių laimėjo 47:10 ALC 
komanda. Futbolo rungtynėse nemu- 
niečiai įveikė centriečius 5:4. Tą die
ną taipgi įvyko stalo teniso ir šach
matų pirmenybės. Iškilmės buvo 
baigtos argentinietiškais pietumis 
— asado.

ALDONA ČIKŠTAITĖ, baigusi vo
kiečių pedagoginį institutą Buenos 
Aires, dalyvavusi jaunimo kongrese 
Čikagoje ir lankiusi lituanistinį kur
są Fordhamo un-te, norėdama įpras
minti Jaunimo Metus lietuviškajam 
Buenos Aires jaunimui nemokamai 
duoda lietuvių kalbos pamokas.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAI
TĖJE, kurią Argentinos salėje Bue
nos Aires mieste suruošė Argenti
niečių Intelektualų Komitetas, sce
na buvo papuošta ir Lietuvos Vyčiu 
bei tautine vėliava. Kalbas pasakė 
prof. E. de Gandia, dr. A. Durant 
ir dr. J. C. Savedra. Lietuviams at
stovavo tautiniais drabužiais pasi
puošusios rambynietės Kristina Va- 
lentinaitė, Zuzana Luniūtė, J. Devei
kis, P. Gudelevičius ir “A. L. Balso” 
red. K. Norkus.

CARLOS S. DOBKEVIČIUS dirba 
programų paruošėju Buenos Aires 
televizijos stoties 13-to kanalo laido
se. Administracinio personalo eilė
se yra Y. Tamošiūnaitė. Kituose ka
naluose dirba ir daugiau lietuvaičių: 
E. Glazauskaitė, M. Adomaitytė, G. 
Jakavičiūtė, E. Vendauskaitė-Ler- 
nienė. Pastarosios Urugvajuje gimęs 
vyras yra dienraščio “La Nacion” fo
tografas.

KALĖDŲ EGLUTĖS programas 
mažiesiems Buenos Aires lietuviu
kams ruošia vaikų ansamblis “Pa
partynas”, vadovaujamas Onos Ožins- 
kienės, Mindaugo draugija ir jos 
veikėja Jonė Stoškūnienė, Nemuno 
Draugija ir kitos organizacijos.

MJDBURY, Ont
ŠEIMOS ŠVENTĖ. Vladas ir Bronė 

Skvereckai pakrikštydino savo penk- bet visdėlto suranda laiko ir jėgų 
kūrybai.

ALGIRDAS ŽEMAITIS Čikagoje 
gavo padėkos laišką iš Sudano prem
jero El Sadik El Mahdi, kurį jis 
buvo pasveikinęs išrinkimo į minis- 
terius pirmininkus proga. Jiems kar
tu yra tekę studijuoti Oxfordo un-te 
ir priklausyti Metternich klubui, jun
gusiam politika ir diplomatija besi
dominčius studentus.

VINCĖ JONUŠKAITĖ - LESKAI- 
TIENĖ, buv. Kauno operos solistė, 
po L. BieHukienės mirties perėmė 
Lietuvių Moterų Klubo Federacijos 
pirmininkės pareigas. Ji lankėsi tarp
tautinės moterų organizacijos Gene
ral Federation of Women Clubs būs
tinėje Vašingtone ir jos pirm-kei E. 
D. Pearce įteikė dvi knygas apie Lie
tuvos dabartį — “The War Against 
God in Lithuania”, “The Warfare on 
the 
nj.

vaite Senkevičienė iš Toronto. Iš To-

grupiniu veiksmo, kuriais pažeidžiama buv. suaugusiųjų choro dalyviais. Va-! dojo. Be to, ketvirtam ketvirčiui pra- iškalbos konkurse I vietą iš 38 mo- 
_• - v _ • • > i  _ _ — • s   i * _ . - _ _ . -• . - « •* ♦ • i . • t • . .. ' l-nrrtn <<T i »•» Ir vi o nu™.viešoji tvarka, organizavimą arba' dovui kun. B. Pacevičiui daug padeda 
aktyvų dalyvavimą juose..Matyt,' muziką privačiai studijuojąs jaunosios 
propaganda eina vienu keliu, o tik- kartos atstovas Eug. Bliskis. Piani-
rovė — kitu.

“EGLUTĖ” Iš TRIUŠIO
Vitenbergo kailių siuvykloje Vil

niuje iš ilgaplaukio ir kirpto triu
šio kailio pradėti siūti sudėtingo kir
pimo apsiaustai “Eglutės”, kurių 
projektą sukūrė modeliuotoja J. Ve- 
rikienė. čia taipgi buvo pagaminta 
20 naujų moteriškų ir vaikiškų ap
siaustų pavyzdžių. Laboratorijos ve
dėja N. Janulionienė atrinko ir j

kad “Eglutė” susilauks didžiausio 
pasisekimo, nes šis apsiaustas esąs 
nebrangus ir pirkėjų mėgstamas.

V. Kst

Telkiama parama E. Galvanauskui

nu palydi K. Brazlauskaitė arba L. 
Petrašiūnaitė.

DRAUGIŠKAS RUNGTYNES DEL
HI, kaip ir buvo tikėtasi, laimėjo Lon
dono “Tauro” krepšininkai 70:52. Taš
kų Londonui laimėjo: L. Butkus 22, 
E. Daniliūnas jr. 22, V. Navickas 20, 
Br. Žemaitis 4, S. Švilpa 2. Eug. Blis- 
kis savo mikliais prasiveržimais sten
gėsi trumpiausiu laiku kamuolį per
duoti ten, kur buvo reikalinga, tuo 
sudarydamas sąlygas kitiems mesti, 
bet užtat pats beveik neturėjo tokių 
progų. Savo uždavinį komandai jis 
pasigėrėtinai atliko. Kaip aplamai 
paskutiniu laiku, taip ir šį kartą la
biausiai progresuojančiu pasirodė V. 
Navickas, šį kartą tik vienu metimu 
neatsilikęs nuo komandos pirmūnų 
L. Butkaus ir E. Daniliūno jr., anks-

sidėjus, dėl baudų aikštę turėjo pa-j^y^UJ kalbėjo tema “Linkolno nužu- 
likti E. Daniliūnas jr. Be paminėtų- dymas.” Vyriausioji 
jų dar žaidė M. Chainiauskas jr. į

Delhi “Kovo” pusėje visą žaidimą 
dominavo greitasis Stonkus, iškovojęs 
net 28 taškus! Antras taškų skaičiu
mi buvo Rakštys su 15 taškų. Toliau
— Pocius 4, Galeckas 4, ir V. Zadurs- 
kis 1. Be to, dar žaidė ir sėkmingų 
metimų neturėjo Lingaitis, Ražokas, 
Zadurskis ir Steigvila.

L. “Tauras” yra dėkingas Delhi- 
Tillsonburgo lietuviams už šiltą priė
mimą: pirmoje eilėje — sporto va
dovui S. Kairiui ir, žinoma, nema
žiau — rūpestingosioms šeimininkėms
— p.p. Kairienei, Stonkienei ir kt. už 
puikias vaišes, o gerb. klebonui kun. 
dr. J. Gutauskui ir visiems į rung
tynes atsilankiusiems — už dėmesį. 
Londono sportininkai atsiprašo Delhi 
šaulius, jei savo atsilankymu jiems 
sudarė kaikurių nepatogumų. D. E.

į Sudburio apylinkės 
'konkurse laimėjo I

dukrelė Emilija 
pieno melžimo 

vietą. Ji dar to- 
dalyvaus visos pro-
Linkime jai ir čia 

tuo būdu gauti ne-

bulinasi ir vėliau 
vincijos konkurse, 
laimėti I vietą ir 
mokamas atostogas Europoje. Krsp.

KALĖDINIS PARENGIMAS. Lietu
vių bažnytinis komitetas ruošia meti
nį tradicinį parengimą Christ the King 
parapijos didžiojoj salėj 1967. I. 1., 
6 vai. vakaro. Gros gera muzika, veiks 
bufetas ir jaunimo stalas visiems lie
tuviukams bus paruoštas klebono lė
šomis. Maloniai kviečiame visus Sud
burio ir apylinkės lietuvius dalyvauti 
su savo vaikučiais. Atskirų kvietimų 
nebus. Liet. bažn. komitetas

Amber Coast” ir Eltos biulete- 
GFWC leidinyje bus išspausdin- 
velionės L. Bieliufcienės paruoš-

Urugvajus
“AIDAS”, Montevideo lietuvių 

choras, gražiu koncertu paminėjo 15 
metų veiklos sukaktį. Jį suorganiza
vo Adelė Gabaliauskienė su jau da
bar mirusiu kun. V. Mikalausku. Nuo 
1953 m. chorui vadovauja Vytautas 
Dorelis. Choristų skaičius svyruoja 
tarp 25-30 dainininkų, o per 15 m. 
jo eilėse yra dalyvavę virš 100 as
menų. Koncerto metu atliktas choro 
dainas papildė L. Grišonienės ir A. 
Smito duetas, Sodre teatro solistu

straipsnis apie kalėdinius lietu- sugiedota “Aleliuja”. Sveikino Lietu
vos atstovas A. Grišonas, T. J. Bru- 
žikas, SJ, UL Kultūros Dr-jos pirm. 
Ant Zupka ir J. P. Martinez Ber- 
setche. Po programos jaunimas pasi
šoko, o senimas užkando lietuviškų 
dešrų su kopūstais.

tas 
vių

duotas saugoti Lietuvių Archyvui 
Čikagoje, kuris telkia žymiųjų 
lietuvių palikimą ateities^ kar
toms. Atsiminimų išleidimas yra 
bendras visų lietuvių reikalas. 
PIB sambūris laukia ir tikisi tau
tiečių paramos. Aukas prašoma 
siųsti Prekybos Instituto Bičiulių 
vardu šiais adresais: c/o L. Ras- 
lavičius, 7234 So. Sacramento 
Ave., Chicago, Ill. 60629, arba 
c/o J. Jakubonis, 2611 West 69th 
St., IU. 60629, USA:

St. Catharines, Ont.
SLA 268 KUOPA rengia bendrą N. 

minimus, Kurie ims įsivuu jv 1 ^^b^i/^rkestras
m. mląktię. prw. ty. 19«7 m

1965 m. rudenį Čikagoje su- < 
siorganizavęs Prekybos Instituto 
Bičiulių sambūris praneša, kad 
buvę lektoriai ir studentai nėra 
užmirę Instituto įsteigėjo E. Gal
vanausko. Finansinė parama jam 
buvusi suteikta Madagaskare ir 
teikiama dabar, jam įsikūrus 
Prancūzijoje. Instituto bičiuliai 
kviečia visus lietuvius savomis 
aukomis nraskaidrinti ligų užgul. 
to E. Galvanausko senatvės die
nas, nes vien tik gydimo išlaidos 
kas mėnesį siekia apie $60. Bi
čiulių iniciatvva. žurn. Vvt. Al
seika ruošia E. Galvanausko atsi
minimus, kurie bus išleisti jo 85,

CALGARY, Alta.
AUKA JAUNIMO KONGRESUI, da. Tą sumą aukojo Calgary apylin- 

Kanados Lietuvių Bendruomenės Cal- kės valdyba. P. G.
gary apylinkės valdyba jaunimo kon-Į KLB jaunimo sekcija pranešė, kad 
gresui Čikagoje paaukojo $25.00. Iš-! leidinyje “Kanados Lietuvių 12-toji 
leistoje knygoje “Kanados Lietuvių Diena” įvyko klaida 43 psl. KLB Cal- 
12-toji Diena”, kur surašytos Kana-gary apylinkė paaukojo jaunimo kon- 
dos lietuvių aukos, pažymėta, kad,gresui $25. P. Gluoksnio pavardė įra- 
$25.00 aukojo P. Gluoksnys. Tai klai- Syta per klaidą. Red.

lapkričio 20 d. Į m 
žodis%iriemsHietuviams bus pradžia — T3°

WINDSOR, ONT.
KALĖDŲ EGLUTĖ. Bendruomenės 

apylinkės valdyba rengia sekmadie
nį, gruodžio 18, lietuvių parapijos 
salėje, 808 Marion Ave, vaikams Ka
lėdų eglutę. Dalyvaus Kalėdų sene
lis su dovanėlėmis, o mūsų šeštadie
ninės mokyklos mokiniai atliks pro
gramą. Visi lietuviai kviečiami kalė
diniame mažųjų pasirodyme daly
vauti. VaMyba

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 
Gruodžio 4 d. įvykusiame Bendruo
menės apylinkės visuotiniame susi
rinkime išrinkta nauja apylinkės val
dyba: pirm. Pranas Dumčius, vice- 
pirm. Aldona čerškienė, sekr. Petras 
Januška, ižd. Albinas Tautkevičius ir 
reikalų vedėja Valė Tautkevičienė.

NAUJOJI APYLINKĖS VALDY
BA rengia N. Metų sutūrimą. Norin
tieji bendrai sutikti N. Metus pra
šomi jau dabar registruotis pas apy
linkės valdybos narius. Sutikimas 
jvyks lietuvių parapijos salėje. P. J.

WINNIPEG, MAN
B-NĖS WINNIPEGO APY- 

PRANEŠA, kad šaukiamas 
Bendruomenės susirinkimas

papročius.
PO TRIJŲ MĖNESIŲ ATOSTO

GŲ vėl pradėjo veikti lietuviška ra
dijo valandėlė Los Angeles ir apy
linkių tautiečiams. Ji transliuoja
ma iš naujos radijo stoties ir gir
dima ištisą valandą kiekvieną šešta
dienį. Valandėlę prieš 14 metų įstei
gė ir dabar jai tebevadovauja Br. 
Gediminas.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MI- LINKĘ 
NĖJIMĄ šv. Antano gimnazijoje su- metinis 
rengė skautai, pasikviesdami skautus š.m. gruodžio 18 <1, šv. Kazimiero 
iš Bostono, Hartfordo, Worcesterio, parapijos salėje tuoj po 11 vai. pa- 
Waterburio ir New Britain. Kalbėjo maldų. Prašome visus tautiečius da- 
skautininkai J. Raškys ir Petniūnas. lyvauti. Valdyba

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA' 
21 Matu Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos ii 7%% iki 66% turto vertės. Už iėrus mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA



5 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. XII. 15 — Nr. 50 (881)

Ar verta draugauti su kanadiečiais?
Šis klausimas nėra sunku iš

spręsti, jeigu į jį žiūri logiškai. 
Reikia svarstyti ne tik visuo
meninę, bet ir asmeninę drau
gystę.

Pirmiausia, ar galime vengti 
visuomeninės draugystės su ka
nadiečiais? Bendravimas su jais 
yra labai opus klausimas.

Daugumas dabartinio jauni
mo yra gimę Kanadoje, todėl 
mūsų pareiga, kaip šio krašto 
piliečių, yra lojalumas kraštui 
ir rūpestis jo gerove. Būdami 
tik piliečiais, o ne tautiečiais, 
susiduriame su labai kebliom 
problemom.

Jeigu dvasioje būsime stiprūs 
lietuviai, palaikysime artimus 
ryšius su lietuvišku jaunimu, įsi
jungsiu! į lietuvišką veiklą, ne
išvengiamas bendravimas su ka
nadiečiais mums nepadarys blo
gos įtakos. Aš manyčiau, kad 
toks bendravimas tik praturtin
tų mūsų akiratį ir drauge duo
tų progos kanadiečių tarpe įgy
vendinti mūsų tautos suprati
mą.

Prisimenu, vieną dieną prieš 
porą metų pas mane atėjo ka
nadietis ir paklausė, kaip jis 
galėtų tapti lietuviu. Pagalvo
jau — iš proto žmogus išėjo! 
Bet ne, jo klausimas buvo nuo
širdus. Jis pasakė, kad jam at
rodo, jog lietuviai visų etninių 
grupių tarpe didžiuojasi taip 
savo kilme ir tautine kultūra. 
Jis stebėjosi, kad jie nemažai 
tarp savęs lietuviškai kalba, ne- 
sigėdina prisipažinti esą lietu
viais bei viešai pasirodyti gat
vėje tautiniuose drabužiuose. Ką 
tokiam žmogui galėjau atsakyti?

Atsiminkime, kad tautinė se
gregacija prilygsta savo blogu
mu rasinei ir religinei segrega
cijai. Tie, kurie išsiskiria, tuoj 
pasidaro visų nekenčiami. Ka
dangi kanadiečiai susideda iš 
atskirų tautų, gal bendravimu 
vieni kitiems padėtume tautinių 
problemų sprendime.

Tad matome, kad mes nega
lime supažindinti kanadiečių su 
mūšų tauta ir jos papročiais, 
jeigu su jais nebendrausime. 
Niekas nesako, kad reikia pri
verstinai draugauti, bet aplin
kybėms susidarius draugystės 
nereikėtų vengti.

Dabar prieiname prie asmeni
nės draugystės, išsivysiančios į 
mišrios šeimos sudarymą.

Visas jaunimas turi prioažin- 
ti, kad grynas lietuviškų šeimų 
kūrimas visiems yra sunkiai 
įmanomas mūsų sąlygose. Žino
me. kad ne tik amžius, bet ir 
lyčių suskirstymas labai nely
gus. Todėl, kaip benorėdamas, 
visas jaunimas negali sukurti 
lietuviškų šeimų.

Pažįstu nevieną mišrią šeimą 
ir galiu pasakyti, kad daugumas 
jų yra daug lietuviškesnės už 
grynas lietuvių šeimas. Tėvai 
laiko save lietuviais, vaikai lan
ko lietuvių mokyklą ir gerai lie
tuviškai kalba.

Pažvelkime į naujuosius atei
vius. Jų tarpe yra tokių, kurie 
gėdinasi laikyti save lietuviais; 
patys nieko bendro su lietuviais 
neturi ir vaikams nė krislo lie
tuviškumo neperduoda; dažnai 
net ir lietuviška pavarde nusi
kratė.

Mano nuomone, geriau sukur
ti mišrią šeimą ir stengtis iš
auginti šeimą lietuviškoje dva
sioje, negu sukurti grynai lietu
višką šeimą ir prarasti lietuviš
kumą, kurį gal viena ar kita 
pusė iš viso nelabai vertino.

Jeigu esi lietuvis iš širdies, 
tai ir pasiliksi lietuviu, o taip 
pat ir naujoji karta persiims 
lietuviškumu. Mišrių vedybų 
tautinė tragedija kyla ne dėlto, 
kad šeima mišri, bet dėlto, kad 
jaunuolis-ė, sukūręs mišrią šei
mą, nebūdamas stipriu lietuviu 
dvasioje, tautinių ryšių atsisako.

Dr. Jonas Grinius sako: “To
kiose šviesiose šeimose, kur abu 
tėvai sielojasi lietuvių reikalais, 
kur motina pareiginga, dar augš- 
tesniąsias mokyklas tebelanką 
vaikai jau domisi lietuvių pa
skaitomis ir susirinkimais. To
se šeimose auga lietuvybės vil
tis ...” Tai tinka ir mišriom šei
mom.

Turiu pavyzdį, rodantį, kad 
mišri šeima gali išugdyti gerą 
sąžiningą lietuvišką jaunimą. 
Kas dalyvavo studijų savaitėje 
Dainavoje šiais metais prieš jau
nimo kongresą? Gi jaunimas iš 
viso pasaulio, ne tik iš JAV ir 
Kanados. Daugumas — atkelia
vę iš Australijos, Vokietijos, 
Pietų Amerikos, Italijos, Angli
jos, Austrijos, N. Zelandijos ir 
kitur. Nemaža dalis šio jauni
mo kilusi iš vietovių, kur yra tik 
keli lietuviai. Dalis iš mišrių 
šeimų. Pasakysiu, kad šis jau
nimas pasirodė lietuviškiausias 
bei darbščiausias. Jame nesima
tė tos apatijos, kurioje daugu
mas JAV ir Kanados jaunimo 
paskendęs.

Studijų savaitę sekė prieš- 
kongresinė stovykla. I ją suva
žiavo būrys tos gerbiamos lie
tuvių studentijos, čia mūsų nau
ja karta, grynų šeimų auginti
niai pasirodė kiek rūpi lietuviš
kumas. Paskaitose, diskusijose 
daugumo nesimatė, visur girdė
josi angliški pokalbiai ir paeže- 
rvs neištuštėdavo. Taigi, lietu
viai tėvai nevisuomet išaugina 
lietuvišką atžalyną.

Kas domisi nors truputį gy
venimu šiame krašte, mato, kad 
santykiai, draugystė su kanadie
čiais nėra visiškai smerktini, 
nes mes privalome vengti mū
sų tautos segregacijos Kanado
je. Minėjau — jeigu esi lietu
vis iš širdies, tai lietuviu ir pa
siliksi, nepaisant visų kliūčių. 
Taigi, klausimas nėra: ar lietu
vių jaunimui verta draugauti su 
kanadiečiais, bet ar lietuviškas 
jaunimas yra pakankamai stip
rus savo lietuviškume?

Aldona Volu n gyte

Pagarba Tau, nepažįstamasis jaunuoli!
Baigėsi Jaunimo Metai, švie

siom vaivorykštės spalvom nu
dažę tremties kasdienybę. Jau
nos širdys, jauni protai suteikė 
mums, vyresniesiems, gražių 
įspūdžių, pakilios nuotaikos. Bu
vome liudininkais dainuojančių 
stovyklų, rimtų suvažiavimų, iš
kilmingų baliųušiandien tai vi
sa jau praeitis. Prabėgs laikas 
ir liks tik prisiminimai...

Leiskit papasakoti mažytį epi
zodą, kuris neturėjo nei žiūro
vų, nei liudininkų, bet man pa
liko prisiminimą ilgam, ilgam 
laikui...

Sekmadienio popietis lietu
viškose kapinėse. Tuščia. Kur 
ne kur šlama vėjo papūsti ru
dens lapai. Matau, sustoja au
tomobilis, išlipa nepažįstamas 
vaikinas. Rankose dvi geltonos 
chrizantemos. Tvirtais žings
niais prieina prie kapo. Ste
biu... Nurenka prikritusius la
pus. sutvarko išsklaidytus ak
menėlius, valo juodą marmurą. 
Padėjęs gėles, atsiklaupia. Ilga 
malda. Koks nuostabus, neįpras
tas vaizdas!

Neiškentusi prieinu. Tokiais 
atvejais iuk nesvarbu, kad ne
pažįsti. Tokioj vietoj mes visi 
draugai. Nustembu perskaičiu
si paminkle iškaltą pažįstamą 
pavarde. Užsimezga kalba. Pasi
rodo. tai sūnus atėjo aplankyti 
prieš metus mirusio tėvo ka
pą... “Kas savaitę čia atvažiuo
ju, nes tik malda galiu atsidė
koti tėveliui už viską” — sako 
universitetą bebaigiąs jaunuolis. 
Daug vargo padėjo tėvas, kol pa
vyko atgabenti šeimą iš už gele
žinės uždangos, bet tik keletą 
metu džiaugėsi sulaukęs vien
turčio sūnaus.

Studentai klauso paskaitos Toronto Royal York viešbučio salėje su
važiavimo metu Nuotr. Ged. Naujokaičio

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖJE.

Moksleivių -ateitininkų ideologinių 
kursų programa

PIRMA DIENA: PAŽINTI PRAEITĮ, STEBĖTI, SUPRASTI!
Gruodžio 26, religinė tema: liturginių formų vystimasis am

žių būvyje; kodėl atsirado tokios formos; formos pasikeitimas ki
tose atsiskyrusiose bažnyčiose; individas ir bendruomenė litur
gijoje; jų vystymasis; ateitininkai ir religija praeityje; liturgijos 
aptarimas.

Organizacinė tema: Palangos reorganizacinė konferencija; 
Šalkauskio ideologijos pagrindai; organizacinė metodika; sąjungų 
ryšiai.

Vakarinė programa: papročių, dainų, tautinių šokių vakaras; 
kursų dalyviai atkuria lietuvio gyvenimą, dalyvaudami nuo pat 
krikšto, “pergyvendami” metų sezonus, šventes, sutuoktuvių apei
gas, iki mirties ir laidotuves, su dainomis, giesmėmis, šokiais, ir 
papročiais, kuriuos turėjo protėviai.

Gruodžio 27, tautinė tema: pareigos tautai — istorinė apžval
ga; kuo skiriasi tauta nuo šiaip susibūrusių žmonių; ko Lietuva 
yra reikalavusi sunkiuose laikotarpiuose (okupacijos laikais, nepri
klausomybės laikais, tremtyje); kaip praeityje ateitininkai reagavo 
į tautos reikalavimus.

ANTRA DIENA: PAŽINTI DABARTĮ, SPRĘSTI, KOVOTI!
Religinė tema: visuotinė Bažnyčios santaryba; kas norima ja 

atsiekti; kiek iki šiol atsiekė; kokie santarybos nutarimų silpnu
mai; suvažiavimo dokumentų aiškinimai; ateitininko pareigos li
turginiame gyvenime.

Tautinė tema: būdai išlaikyti lietuvių kultūrą, kalbą; tautos 
pažinimas istorijoje, literatūroje, mene, muzikoje; kūrybinis pri
sidėjimas prie tautosakos, literatūros meno, muzikos ugdymo; atei
tininko vaidmuo kūryboje.

Vakarinė programa: pašaukimai; profesijų vakaras; pasiruoši
mas universitetui ir profesijom — jauni sendraugiai ir studentai 
dalinasi įspūdžiais su moksleiviais.

Gruodžio 28, organizacinė tema: metodų veiksmingumas ir lai
ko dvasia; kas svarbiau — metodas ar idėja; organizacijų reikalin
gumas; masė ir individas.

TREČIA DIENA: PRAMATYTI ATEITĮ, VEIKTI, KOVOTI!

ŽODIS JIĘSKANTICMS ORIGINALUMO

Faktai, iliuzijos, mitai ir mes
1941 metų lietuvių sukilimas 

prieš sovietinį okupantą buvo 
to meto jaunimo vykdomas. Re
zistentus sudarė moksleivija, 
studentija, jaunoji profesūra, 
kariai, kaimo jaunimas, jaunoji 
darbininkija, taigi ne turtuoliai, 
ne įgudę įtakingieji, bet jauni 
ir veržlūs idealistai.

Minint 25-ąsias sukilimo me
tines baigiamieji žodžiai natū
raliai nukrypsta į šių dienų jau
nimą su viltimi, kad jie suras 
ryšį sukilėlių darbui pratęsti.

Gyvenimas, taip vertingas ir 
brangus, yra kartu trumpas ir 
nepakartojamas. Didiems dar
bams laiko paprastai būna ne
daug ir gaila jį naudoti ne pir
mos eilės užsimojimams.

Keturi sugebėjimai yra įskie
pyti žmogaus prigimtyje, kurie 
padeda pasirinkti našų gyveni
mo kelią:

1. suvokimas skirtumo tarp 
faktų ir iliuzijų,

2. inteligentija, pramatanti 
priemones tikslui siekti,

3. išmintis, skatinanti į di
džiausią Gėrį ir Tiesą,

4. heroizmas, drąsinąs auko
tis kitiems bei pasišvęsti didžių
jų vertybių labui.

Aplinka ir laisvajame pasau
lyje ne visada tų žmogaus suge
bėjimų svarbą iškelia, priešin
gai — dažnai jų vertę aptemdo. 
Mūsų aplinkoje didžiausia iliu
zija yra originalumo vardu au
koti tiesą. Atrodo, lyg pagrin
dinis siekimas yra būti kitokiu, 
nauju. Bet jeigu tas naujumas 
yra tiktai pretenzingas madin- 
gumas, be krislelio tiesos ar 
bent linkmės į tiesą, gaila jam 
dėmesio ir laiko — jis truks ne
ilgai, .nes tuščias.

Didžiausia šių laikų visuome
ninė politinė iliuzija yra suda
rinėti mitus apie išrinktąsias 
tautas. Visa eilė asmenų šiame

DR. ADOLFAS PAMŪŠIS

laisvajame pasaulyje raudona
jai Kinijai, Sovietų Rusijai pri
pažįsta joms nepriklausančią 
teisę į jų įtakų sferas, į kurias 
“natūraliai” įeina mažosios kai
myninės valstybės. Tuo atgaivi
nama nacių “Herrenvolk”, t.y. 
viešpataujančios tautos idėja. 
Išrinktiesiems galingiesiems pri
pažįstama teisė pavergti fiziš
kai silpnesniuosius, mažesniuo
sius. Gaila tų, kurie naiviai pa
siduoda tai iliuzijai ir ateina į 
pagalbą okupantams. Pavergtų
jų draugai turėtų visu ryžtu 
priešintis tam “išrinktųjų tau
tų” mitui.

Geriausia priemonė mūsų 
tikslams siekti yra planingos ir 
gilios studijos. Mūsų jaunajai 
kartai ypatingai turėtų rūpėti 
iškelti tuos lietuviškojo gyve
nimo faktus, kuriuos neokolo- 
nilistai stengiasi slopinti. Tai 
yra vertingos temos magistro, 
daktaro laipsniams. Pirmoje ei
lėje lietuvių išsilaisvinimo su
kilimų eilė turi išvysti pasauli
nę šviesą. Reikia pasišventėlių, 
kurie pasauliui nušviestų, kaip 
ryžtingai lietuvių tauta siekė ir 
siekia išsivaduoti iš vergijos ir 
kaip raudonieji neokolonistai 
slopina faktus apie lietuvių iš
silaisvinimo sukilimus ir kuria 
mitus apie tuos savuosius, ku
rie ėjo pavergti kitų.

Didžiausia išmintis yra ten, 
kur ryžtamasi dirbti pačiai augš- 
čiausiajai Tiesai ir Gėriui. To
dėl jaunuomenės mąstymui te
nebūna “draudžiamųjų sričių”, 
bet tebūna jų protai ir širdys 
atviros visam pasauliui, ne tik
tai fiziniam, bet ir dvasiniam 
dirbtinai neišjungiant iš jo svar
baus religinio momento. Ypa
tingai svarbu tai pabrėžti da
bar, kai okupuotoje Lietuvoje 
žiauriai, nežmoniškai yra perse
kiojamas žmogus dėl savo reli
ginių įsitikinimų.

Heroizmo dvasia yra augščiau- 
sia visų sugebėjimų išraiška. 
Ją be dvejonės reikėtų statyti 
daug augščiau už pragmatinę 
dvasią. Ne vien naudos linkmė, 
bet daugiau herojiška auka at
neša palaimos žmonijai ir vilties 
šviesos pavergtiesiems ir “ga
lingųjų” persekiojamiems.

Taigi, mielas brolau ir sese, 
pasinaudok šiais keturiais tavy
je glūdinčiais sugebėjimais ir 
prisidėk konkrečiu darbu savo 
tautai išvaduoti iš vergijos pan
čių. Tuo būdu pastatysi lietu
viams sukilėliams ir partiza
nams vertingiausią paminklą. 
(Taip kalbėjo autorius Toronte 
minint 25 metų Lietuvos suki
limo sukaktį. Red.)

Dėmesio 
gamtos mylėtojai!

Ar turite ką prieš Kbeveko 
prancūzus?

Ar norite pakvėpuoti grynu 
oru?

Ar patinka nešti slides į kal
ną?

Ar neturite nieko prieš rau
menų pertempimą ar kojų su
laužymą?

Jeigu neturite nieko prieš su
minėtus užsiėmimus, esate jau
nų bei linksmų plaučių ir turi
te ligoninės draudą, nedelskite 
kolegos ir registruokitės į žie
mos stovyklą tuojau pat Toron
te pas A. Sapijonytę tel. 532- 
9964 arba pas G. Rinkūnaitę 
535-9397; Montrealyje — pas 
D. T. Zubaitę tel. 514-365- 
0224 (adr. 555 Gerald St., La 
Salle, P. Q.) Nakvynė už tris 
naktis 20 rublių. Žiemos sto
vykla įvyks gruodžio 29 — sau
sio 1 d. St. Adele, Laurentidų 
kalnuose, Kvebeko provincijoj. 
Ten sutiksime ir N. Metus. Re
gistruotis iki gruodžio 20 d.

' KLB jaunimo sekciją

Nueinu. Lieka sūnus su tėvu, 
o aš — su liūdesiu ir džiaugs
mu širdy. Liūdna, nes mirtis su
griovė šeimos laimę. Džiugu? 
Taip. Ir kaip nesidžiaugti, kad 
mūsų jaunimo tarpe yra tokių 
sūnų!

Kaltiname jaunuosius pavir
šutiniškumu, nedėkingumu, at
šalimu nuo tikėjimo, visokių 
linksmybių jieškojimu. Matome 
tik šypsančius veidus baliuose. 
Nematome susikaupusio mal
dai, dėkingumo, skausmo ar rū
pesčio pilna širdimi suklupusio 
gal ne vieno sūnaus ar dukros. 
Kiek daug tokių nepastebime!

Pagarba Tau, nepažįstamasis 
jaunuoli!

Alė Stepaitienė

Religinė tema: lietuviškos parapijos; ateitininkas ir parapija; 
lietuvių vyskupijos išeivijoje; ateitininkas ir lietuviška liturgija 
ateities perspektyvoje; kūryba liturgijoje.

Tautinė tema: ko Lietuva reikalauja iš jaunimo dabar; lietu
vybės išlaikymas; Lietuvos išvadavimas; mūsų pareigos gyvena
majame krašte; politinė veikla lietuvių tarpe; ko lietuvių tauta 
dabar reikalauja iš ateitininko; lietuvių spauda, ko ji siekia paly
ginus su Amerikos spauda; jos veiksmingumas.

Vakarinė programa: literatūros meno ir muzikos vakaras; da
lyviai (studentai ir moksleivija) pristato savo kūrybą, dalinasi min
timis iš skaitytų lietuviškų knygų, matytų paveikslų, girdėtos muzi
kos. Dabartiniu metu įdomios knygos, tinkančios jaunimui. Menas 
ir muziką (“Lokys” ir liturginė muzika).

Gruodžio 29, organizacinė tema: visuomeniškumas; ateitininko 
tipo ryškinimas; gyvumo ir veiklos stoka organizacijoje; ateitininkai 
kaip elitas.

GERBIAMASIS 
REDAKTORIAU,
Lietuvių Studentų Sąjungos 

XVI visuotinio suvažiavimo re
zoliucijų komisija pasiūlė ir da
lyviai priėmė nutarimą I, c: 
“Suvažiavimas reiškia padėką 
lietuvių spaudai už dėmesį, 
kreipta į studentų veiklą, ir pa
ramą šiam suvažiavimui.”

Rezoliucijų komisija, priim
dama bendrą padėką, norėjo 
ypatingai padėkoti “Tėviškės Ži
buriams” už vietą, skirtą suva
žiavimo pranešimams, aprašy
mams, už vedamąjį ir sveikini
mą 1966. XI. 24 d. laidoje ir už 
Jūsų bei “Tėviškės Žiburių” 
bendradarbių atsilankymą suva
žiavimo programoje. Tad šiuo 
centro valdyba suvažiavimo var
du siunčia šį padėkos laišką.

Su pagarba,
Stasys V. Rastenis, 

LSS cv-bos sekretorius

RAMUNĖ SAKALAITĖ

JAUNYSTĖ
Gyvenimas yra mintis, migla — 
Pilna nesąmonių ir realybių, 
Pilna nusivylimų ir džiaugsmų, 
Kontrastų — konfliktų.

Gyvenimas — kaip ašara — 
Džiaugsmo, pykčio, 
Ilgesio, liūdnumo.
Jo takas greitas ir sūrus, 
Nusausintas vėjo šalta ranka, 
Ir saulės skaisčiu spinduliu.

Gyvenimas — tai tu, 
Kurs mane linksmini
Ir primeni, kad daug yra gero 

pasauly...
O jeigu ne — kiekviename 

nusivylime
Galima surast vilties kibirkštėlę.

Per žemę eini tu vienas, 
Nežinodamas tikrai kas tu esi — 
Bet jei darai, kaip išmanai, 
Ir gyveni kaip gali — 
Esi laimingas.

Gyvenimas. Tai tu...
Ir aš... - 
Ir ašara.

• Europos Erdvių Tyrimo or
ganizacija, Laplandijoje įsiren
gusi raketų šaudymo stotį, susi
dūrė su nenumatyta problema — 
gausiomis elnių bandomis. Ji bu
vo priversta laplandiečius aprū
pinti tranzistoriniais radijo pri
imtuvais, kad juos būtų galima 
iš anksto įspėti apie planuojamą 
raketos iššovimą. Jie tada triukš
mo bijančias elnių bandas nusi
gina toliau nuo bandymų vieto Prie registracijos stalo studentų suvažiavime Toronte

Nuotr. Ged. Naujokaičiovės.



Kanados Lietuvių Fondo nariai
biliatė, mano pažįstamo duktė

— O tu, komja 
šiotum tą kryželį?

— O kodėl ne,

vienas garbiniuotas vaikinukas, 
smarkiai šokąs, atlapa krūtine, o 
po kaklu žėrinti grandinėlė ir 
kryžiukas. Apsidairęs aplinkui, 
pastebėjo dar kitus penkis šo
kančius jaunuolius, jie visi turė- 
įo ant kaklo grandinėles su kry
želiais. Komjaunuolis L. Petraus
kas net išsigando. “Nejau čia ka
talikų brolijos vakaras būtų?! — 
pratarė jis mintyje. Sukilo jam 
komjaunuoliški jausmai. Neištvė
ręs, prisiartino jis prie vieno vy
ruko ir paklausė:

— Iš kur Jūs atvykot?
— Iš Utenos, — buvo atsaky

mas. Užkalbinęs kitą, sužino, kad 
tas čia pat iš Vilniaus. O Petraus
kas buvo jau norėjęs spėti, kad 
tie jaunuoliai būsią užsieniečiai.

Kitą sekmadienį L. Petrauskas 
užėjęs į universalinę parduotuvę 
Vilniuje. Dairydamasis galanteri
jos skyriuje, girdi, kad vienas jo 
pažįstamas, Vilniaus lengvosios 
pramonės technikumo studentas 
kalbina pardavėją:

— Kryželiu ar neturite?
• — Ko?

—. Kryželių! — pakartojo stu
dentas.

— Ne, neturime!
— O grandinėlės, tokios smul

kutės kryželiui pakabinti ar ne
gaučiau?

— Ne, tokių nėra, — atsako 
pardavėja.

— Jūs prie bažnyčios pasisu
kinėkite,.— patarė tada jaunuo
liui kažkoks skrybėlėtas dėdė.

To paties sekmadienio popie
tę L. Petrauskas užsuko pas savo 
pažįstamą partietį, vieno fabriko 
cecho viršininką. Pataikė tiesiai 
prie vaišių stalo — buvo šven
čiamas šeimininko dukters Nijo
lės gimtadienis. Visas būrys gim
nazisčių, atėjęs sveikinti savo kla
sės draugės. L. Petrauskas buvo 
pasodintas prie vienos juodbru
vės gimnazistės. Užmetęs žvilgs
nį, jis pamatė ant jos kaklo gran
dinėlę ir kryželį.

— Man senelė padovanojo, — 
giriasi ta, pastebėjusį kaimyninio 
svečio žvilgsnį į ją.

— Ir į tretininkes gal įsirašei? 
. klausia Petrauskas.
— Kur, kur? Nesupratau!
— Na, tai tokia katalikų drau

gija ... Buvo tokia. Ten ir"kryže- 
lius dalino, — bando, nejaukiai 
pasijutęs, aiškinti Petrauskas.

Komjaunuolis L. Petrauskas li
ko pritrenktas tokios patirties, 
jis jokiu būdu neprileido, kad šie 
jo pastebėti kryželių nešiojimo 
atvejai yra jaunų žmonių tikėji-
mo 
liūs
manais, beždžionavimu, kvailumo 
antspaudais ant jauno žmogaus 
krūtinės (Komjaunimo Tiesa, 
1966. X. 2 d. nr. 195).

Ateistai Šv. Kazimiero 
bažnyčioje

kuršėniškiui J. DresmanuL
1964 m. muzėjų aplankė apie 

5000 žmonių. Eksponatai renka
mi toliau. Muzėjaus organizato
rius A. Martinonis labai džiau
gėsi, kai šiemet Lieporių k. gy
ventoja Ona Jakimavičienė atne
šė ir padovanojo muzėjui paveiks
lą, vaizduojantį pragarą. Sako, 
muzėjus pasipildė nauju vertingu 
eksponatu! (Muzėjai ir pamink
lai 1966, 33). rk

KELI SPORTO ĮVYKIAI užėmė 
pagrindinę vietą Čikagos lietuviškų 
parengimų kalendoriuje pirmąjį gruo
džio mėnesio savaitgalį. Čikagos lietu
vių krepšinio turnyras, stipriųjų Š. 
Amerikos stalo tenisininkų pirmeny
bės (“dešimtuko” varžybos) ir futbo
lo rungtynės buvo neblogi patiekalai 
sporto mėgėjams.

Tradicinis lietuvių krepšinio turny-

laimėtojas Jonas Kavaliauskas. Sis žai
dėjas, be abejonės, yra pats stipriau
sias lietuvių stalo tenisininkas §. Ame
rikoje, kuris perėmė pirmąją raketę 
iš anksčiau buvusio tradicinio laimė
tojo Prano Gvildžio. Moterų grupėje 
nebuvo rungtyniaujama, nes dabarti
niu metu moterų žaidėjų kaip ir nėra. 
Yra vienintelė V. Nešukaitytė, kuri 
nuolatos rungtyniauja, tuo tarpu kai

Žmonijai 
neužteks maisto?
Amerikiečių duomenimis, pa-

1966 m. spalio 9 d. Vilniaus šaulio gyventojų dauginimasis 
Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo prives prie to, kad po 15-20 me
atidarytas ateizmo muzėjus. Ren
gėjai rūpinosi ir jaudinosi, spė
liodami ar pavyks vaizdinėmis 
priemonėmis, jų sutemptais iš vi
sų pusių ir pakraščių eksponatais 
ir prie jų pridėtais atitinkamais 
įrašais padaryti žiūrovams įspū
džio ir įtikinti, kad religija tai 
nesąmonė ir pačių žmonių išmis
tas, kad Dievo nebuvo, nėra ir 
nebus.

Pasak “Komjaunimo Tiesos” 
korespondento J. Švėgždos, muzė- 
jaus lankomumas atidarymo die
ną buvęs labai didelis. Iki pietų 
jį apžiūrėjo 1000 lankytojų. At
siliepimai apie muzėjų buvo įvai
rūs ir prieštaraujantys.

— Kaip patiko? — paklausė J. 
Švėgžda vieną vyriškį, apžiūrėju
sį muzėjų ir besirengiantį išeiti.

Vyriškis nusišypsojo. Apsivil
kęs apsiaustą artėdamas prie du
rų jis atsisuko ir pasakė: Dievas 
dėl to bus.

Pragaro paveikslas muzėjui
Vienas pirmųjų rajoninių ateiz

mo muzėjų yra Šiaulių rajono. 
Jis pradėtas organizuoti 1963 m. 
ir atidarytas 1964. Pirmuosius to 
muzėjaus eksponatus sudarė A. 
Martinonio sukaupta medžiaga iš 
Šeduvos, Baisogalos, Bazilionų, 
Meškučių, Kurtuvėnų ir kitų baž
nytinių "archyvų, iš mokyklose, 
kolūkiuose ir kitur surinktų įvai
rios rūšies daiktų. Dabar muzė- 
juje yra apie 1000 eksponatų. Jie 
išdėstyti skyriuose, pavadintuose: 
“Visata, gyvybė, žmogus”, “Reli
gijos atsiradimas”, “Krikščiony
bė”, “Religija išnaudotojų tarny
boje”, “Lietuvos dvasininkų reak
cinė veikla”, “Religininkų "mora
lė”, “Prekyba dangumi”," “šven
toji inkvizicija” ir kituose. Taip 
pat muzėjuje surinkta ir išdės
tyta medžiaga, vaizduojanti rajo
no ateistinę veiklą nuo 1935 m.,

tų apie 500 milijonų žmonių ne
turės ko valgyti. Apie JAV pa
stangas pasiruošti šiai proble
mai rašoma “Time” žurnale. Roc- 
kefeler Foundation remiamiems 
mokslininkams Filipinuose pavy
ko išauginti naują ryžių rūšį, ku
ri duoda 800% didesnį derlių. 
Kadangi per metus nuimami trys 
ryžių derliai, jų galima bus gau
ti net 2.600% daugiau, negu jų 
duoda senoji ryžių rūšis Azijos 
žemyne. Mičigano valstybinio uni
versiteto ūkio inž. C. Hansen ir 
agronomas A. E. Erickson pada
rė kitą revoliucinį atradimą. Au
galų derlius didele dalimi pri
klauso nuo žemėje esančios drėg
mės. Jie sugalvojo 2 pėdų gy
lyje įvesti vandens nepraleidžian
čią izoliaciją ir tuo būdu sulai
kyti į žemės gilumą nusėdantį 
vandenį. Tam reikalui buvo su
konstruota speciali mašina, ku
ri atplėšia 2 pėdų storio velė
ną ir po ja palieja" ploną asfalto 
sluogsnį. Tokiose požeminiu as
faltu padengtose dirvose 50% pa
didėjo kopūstų, bulvių derlius, o 
agurkų — netgi 10Q%. Vieno ak
ro padengimas asfaltu kainuoja 
$225, bet šias išlaidas lengvai pa
dengia jau pirmo derliaus paja
mų pagausėjimas. Požeminis as
falto grindinys veiksmingumo ne
praranda apie 15 metų. Naujasis 
metodas padvigubintų" maisto iš
teklius neturtinguose Azijos kraš
tuose.

ilAUlVUUO j------------------------ -------------- ---------------------- --------------------------------- ----------------------

ras gen. konsulo dr P. Daužvardžio E- Sabaliauskaitė jau nedažnai paima 
taurei laimėti šiemet nebuvo labai raketę Į rankas. Dar žaidžia ir vete- 
įdomus. Vyrų klasėje pasirodė tik! ranė J. Rūtelionienė, bet ji lietuvių 
trys komandos, tad buvo pasitenkinta! tarpe jau daugiau kaip 10 metų ne- 
dvejomis rungtynėmis. Pirmose iš jų sirodo.
“Neris” sutvarkė “Lituaniką” 92:63, • • • 
o paskui ir garsiąją neolituanų ko
mandą 97:80. “Neris” pakartojo per 
šių metų š. Amerikos krepšinio pir
menybes parodytą stiprybę, tik šį kar
tą “Neries” atstovams sekėsi geriau, 
negu anuomet, o, be to, ir pati per
galė buvo efektingesnė.

Beveik visą rungtynių laiką vedė 
“Neris”, tik neolituanai kelis kartus 
buvo prisiviję (36:36 ir 49:49). Po to

PRIE ŠIŲ DVIEJŲ SPORTO ĮVY
KIŲ reikia pridėti ir “Lituanikos” 
futbolininkų susitikimą su “Norwe- 
gian-Americans” JAV mėgėjų taurės 
varžybose. Temperatūrai esant apie 20 
laipsnių ir labai slidžioje aikštėje lie
tuviai turėjo nusileisti 0:4, nors pir
masis kėlinys baigėsi — 0:0. Tik po 
pertraukos priešininkų komandoje žai
dęs ilgametis Amerikos futbolo rink-

Dirbtiniu dantų
v 4,

atsipalaidavimo 
nereikia bijoti

Daugelis turinčiu dirbtinius dantis yra paty
rę nemalonumų, kai plokštelė iškrenta, iš
slysta ar pradeda slankioti kaip tik negeru 
laiku. Negyvenkite baimėje, kad ir jum* taip 
neatsitiktų. Tik truputį uždulkinkite FASTEETH, 
šarminių miltelių (be rūgšties) ant jūsų dirb
tinių dantų. Jie geriau laikysis ir jūs daug 
patogiau jausitės. Neatsiras rūgščių. Dings 
"plokštelių kvapas". Reikalaukite FASTEETH 
kiekvienoje cheminių gaminių parduotuvėje.

jau nebuvo abejonės, jog pergalę iš- tinės žaidėjas Ed. Murphy vienas 
kovos “Neris”. Antrojo kėlinio pra-'įio-ovė 3 įvarčius ir užtikrino saviš- 
džioje neriečiai jau vedė 61:50, o kiek tiems pergalę. Beje, šias rungtynes 
vėliau prikrovė iki 81:60. “Neries” 
stipriausias ramstis buvo L. Jasevi
čius, nors jam nebuvo lengva reikš
tis, nes jau pirmojo kėlinio pabaigo
je, turėdamas 3 baudas, buvo privers
tas atsisėsti ant suoliuko ar žaisti ga
na atsargiai. Jam gerai talkino A. 
Varnas, buvęs Toronto “Aušros” žai
dėjas Gudas, žvinakis ir Galinaitis. 
Be jų aikštėje dar trumpam laikui 
buvo pasirodę Dočkus ir Shunas. Pas 
neolituanus pirmuoju smuiku grojo 
E. Modestas-Modestavičius, kuriam pa
gelbėti šį kartą nebuvo W. Molio, 
išėjusio žaisti pas profesijonalus. Jam 
kiek ‘ daugiau talkino amerikietis 
Faulkner, pas lietuvius patekęs tik 
vedybų su lietuvaite dėka.

Taip pat buvo ir jaunių varžybos, 
kuriose pasirodė 4 komandos. Čia 
“Neris” sutvarkė “Arą” 50:48, o Ci
cero “Ateitis” — “Lituaniką” 
Laimėtojų susitikimas baigėsi. viena
šališku ir užtikrintu “Ateities” laimė
jimu 98:34. Dėl trečios vietos rungė
si “Aras” ir “Lituanika” ir čia lai
mėjo pirmasis — 54:52.

Pirmą vietą laimėjusią “Ateities” 
komandą galima pavadinti Tautginų 
komanda, nes joje žaidžia 3 broliai, o 
jos vadovu yra tėvas Tautginas. Šio< 
je komandoje žaidė ir taškus laimė
jo: Z. Tautginas — 15, K, Tautginas
— 18, A. Tautginas 
kas — 24, Ruginis
— 2.

stebėjo tik apie 30 prisiekusių sporto 
mėgėjų, o tuo pačiu metu vykusias 
lietuvių krepšinio pirmenybes — apie 
250. Krepšinio varžybų žiūrovų tarpe 
buvo ir Lietuvių Sporto Sąjungos c.v. 
pirmininkas S. Krasauskas iš Kana
dos.

48. Kredito kooperatyvas 
“Parama”

49. Gulbi nskra, Petras
50. Pilipavičius, Alfonsas
51. Sakalauskas, Julius dr.
fe2. Žilys, Juozas t
53. Tadarauskas, Juozas kun.
54. Mikšys, Kazys
55. Laugalis, Juozas
56. Kuolas, Augustinas
57. Kartis, Jonas
58. Aperavičius, Kazys
59. Nastajienė, Vena
60. Diržys, Antanas
61. Dranseika, Pranas
62. Rekštys, Antanas
63. Lukoševičius, Juozas
64. Veraitis, Juozas
65. Tamošaitienė, Anastazija
66. Sungaila, Juozas dr.
67. Pavilanis, Vytautas dr.
68. Giriūnąs, L. inž.
69. St. Catharines apylinkė
70. Londono apylinkė
71. Martinėnas, Kazys
72. Lukošius, Kostas
73. Kojelaitis, Aleksas
74. Windsoro apylinkė
75. Delhi šaulių kuopa
76. Daunius, Petras inž.
77. Kred. kooper. “Talka”
78. Hamiltono apylinkė
79. Bakšys, Stasys
80. Jasevičiūtė, E. dr.
81. žemaitis, Vladas agr.
82. Fort William apylinkė
83. Beleckas, Petras
84. Masevičius, Andrius
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100 
100 
300 
100 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1.000
100 
100 
300 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

85. Rinkimas, Antanas ■ 200
86. Grigaliūnas, Stasys 100
87. Kredito kooper. “Litas” 200
88. Adomonis, Petras 100
89. Bagušis, Povilas 100
90. Lengvinas, Dom. kun. (kand.) 50
9L čiuprinskas, Vytautas 100
92. Liuima, Vytautas inž. 100
93. Augustinavičius, Albertas 300
94. Šiurna, Domas agr. 100
95. Gutauskas, Jonas kun. dr. 100
96. Tillsonburgo Liet. Namai 100
97. Banaitis, Antanas 100
98. Prisikėlimo par. bankelis 200
99. PLIAS Toronto skyrius 100

100. Toronto gydytojų dr-ja 400
(Bus daugiau)

KLFinf.
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• Nors pastaruoju laiku Ru
munija gerokai šiaušiasi prieš 
Sov. Sąjungą, bet laisvės savo 
piliečiams neketina grąžinti. Vo
kiečių korespondentų praneši
mu, Rumunijos gyventojai nusi
skundžia, kad dar tebeveikia vie
na koncentracijos stovykla, ku
rioje kaliniai miršta kaip mu
sės. Kryžkelėse ir gatvių san
kryžose paprastai stovi trys 
ginkluoti milicininkai. Oficialiai 
aiškinama, kad jų tikslas esąs 
tvarkyti eismą. Į "turisto klausi
mą, kodėl eismą tvarko ne vie
nas, bet trys milicininkai, sutik
tas rumunas atsakė: “Vienas jų . 
moka skaityti, antras — rašyti, 
o trečiasis prižiūri abu tuos in
telektualus ...”

- 12, Bačins-
21, Juknelis

Muzikas J. Žilevičius, sulaukęs 
75 metų amžiaus tarp savo bi
čiulių pagerbimo metu Čikagoje. 
Dalyvavo gausus būrys tautiečių 

Nuotr. Ed. Šulaičio

CANADA

“DEŠIMTUKO” STALO TENISO 
VARŽYBOS šį kartą pasitenkino de
vyniais žaidėjais, iš kurią pirmuoju 
tapo jau nevieno ankstesnio turnyro

ŽYMUSIS LIETUVIŲ MUZIKAS 
kompozitorius Juozas Žilevičius buvo 
pagerbtas gruodžio 4 d. Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje akademija ir koncer
tu, po kuriu sekė pagerbimo vaka
rienė Jaunimo Centre. Apie šiemet 75 
metų amžiaus sukakti mininti muziką 
pagrindinę kalbą pasakė prof. J. Puzi
nas, suminėjęs sukaktuvininko stam
besniuosius pasireiškimus muzikos 
srityje. Kalbėtojas išskaičiavo J. Ži
levičiaus darbus, kurių tarpe yra ir 
jo pasireiškimas muzikologijos srity
je (Čikagoje yra J. Žilevičiaus vardo 
muzikologijos archyvas). Taip pat nu
rodė, kad sukaktuvininkas yra paruo
šęs stambų muzikos žodyną ir yra be
baigiąs Lietuvos muzikos istoriją.

MCGUINNESS
DIDELĖ PUIKIŲ KANADIŠKŲ 

GĖRALŲ GRUPĖ

— senas ir tobulai 
pagamintas

— gaivinantis kokteilis 
su jūsų mėgiamu

Pilietybė apsimoka!
Tapki Kanados piliečiu

Kanados pilietybė gali būti jums raktu, atidarančiu duris j pasisekimą. 

Daugelyje darbų pirmenybė teikiama Kanados piliečiams, o kaikurioms 

tarnyboms Kanados pilietybė yra būtina sąlyga. Tiems, kurie atitinka 

nustatytas sąlygas, gauti Kanados pilietybę yra labai lengva. Teismai 

pasiruošę jums patarnauti Halifakse, Monktone, Montrealyje, Otavoje, 

Sudbury, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, Kitchener, Londone,

Windsore, Winnipege, Reginoj, Saskatoon, Calgary, Edmontone ir Van* 

kuveryje, Kodėl tad nesikreipti šiandieną į jums artimiausią teismq? 

Jeigu norite, galite rašyti tiesiai The Registrar of Canadian Citizen

ship, Ottawa.

SECRETARY OF STATE

Po šios kalbos Į susirinkusiuosius 
prabilo pats sukaktuvininkas, padėko
damas visiems prisidėjusiems prie pa
gerbimo programos. Buvo ir muzikinė 
programa, kurios dalis buvo skirta J. 
Žilevičiaus kūrinių išpildymui. Joje 
dalyvavo solistai: J. Armonienė, A. 
Giedraitienė, Al. Brazis, A. Stepona
vičienės ansamblio dainininkės su ke
liomis solistėmis, smuikininkas P. Ma
riukas, “Dainavos” ir Lietuvos vyčių 
chorai. .

Programai vadovavo muzikas dr. L. 
šimutis, o akademijos pradžioje žodį 
tarė ir Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis.

VIENA ŽYMIAUSIŲ senosios kar
tos lietuvių moterų Amerikoje — 
Nora Gugienė mirė gruodžio 1 d., ne
spėjusi sulaukti savo 74-jo gimtadie
nio, kuris turėjo būti gruodžio 4 d. 
Velionės lietuviška veikla buvo plati 
Ir ilga. Ji pasižymėjo kaip įvairių 
organizacijų veikėja, muzikė ir lietu
vių spaudos darbuotoja. Gimusi Lie
tuvoje, vienerių metų amžiaus buvo 
atvežta Amerikon, kur baigė komer
cijos mokyklą, o taip pat studijavo 
muziką, dainą ir dramą. Ji vedė vai
kų chorus, Čikagos lietuvių moterų 
chorą, pati dainavo solo partijas, vai
dino operetėse ir Vanagaičio dramos 
grupėje. Gugienė su Miku Petrausku 
yra važinėjusi po lietuviškas koloni
jas ir dainavusi savo tautiečiams. Či
kagos “Naujienų” dienraštyje ilgą lai
ką vedė muzikos bei moterų skyrius 
ir rašė taip pat kitais klausimais. Vi
suomeninėje srityje pasižymėjo BAL- 
Fo veikloje — buvo šios šalpos orga-
nizacijos sekretore nuo jos Įsikūrimo 
dienų. Buvo Čikagos Lietuvių Moterų

tuvių Amerikoje — • SLA ilgametė 
centro valdybos narė bei kitų orga
nizacijų darbuotoja Turėjo gerų iškal
bą ir {vairiomis progomis pasakydavo 
jautrias kalbas. Nors artimiausios jai

Hr
> — reto senumo f

McGuinness gaminys

— pagamintas iš Niagaros 
sultingų raudonųjų vyšnių.

— pamėginkite jį & ^at>os 
puoduku po pietų

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

MCGUINNESS
DISTILLERS LIMITED 

MIMICO, ONTARIO



A. Maceinos veikalas „Dievo Avinėlis
(Tęsinys iš pr. numerio)

5. Rytų ir Vakarų Bažnyčių

ANDRIUS BALTINIS

Kaip matyti iš to, kas pasa
kyta, A. Maceinos “Dievo Avinė
lis” apima tiek daug klausimų, 
kad jų negalima apžvelgti recen
zijoje. Esame iškėlę tik kaikuriąs 
autoriaus mintis, kurios mums At
rodė pačios svarbiausios. Daug 
labai gilių jo įžvalgų teko pra
leisti, nes knyga labai turtinga 
jomis. Nemažiau svarbu ir tai, 
kad jo mintis labai logiška, išve
džiojimai visapusiškai pagrįsti ci
tatomis iš liturgijos ir rusų fi
losofijos. Tai rodo jo didelį ob
jektyvumą dalykų dėstyme.

Tačiau iš kitos pusės pastebi
mas jo noras būti ištikimam pa
čiam sau, todėl “knygos svarsty
mai bei mintys yra kartu ir jos 
autoriaus asmeninis įsitikinimas”, 
ne aprašymas, bet “išpažinimas” 
(13 p.). Tai jau yra subjektyvio
ji knygos pusė, kuri rodo jo stip
rų individualizmą ir veda į išvidi
nius prieštaravimus tam tikrus 
klausimus sprendžiant.

Kaikuriems, jo knygoje iškel
tiems klausimams tektų ir tik
rumoje reikėtų skirti platesni aiš 
kinimai ir nauji pagrindimai bei 
papildymai. Ypač ten, kur auto
rius liečia Rytų ir Vakarų Baž- 

x nyčios skirtumus.
Autorius savo knygą skiria,

Bažnyčių susijungimui, tačiau aiš
kindamas Kristų, Rytų liturgiją 
visur iškelia, pabrėždamas, kad 
ten Kristus giliau išreiškiamas, 
negu Vakarų Bažnyčioje. Kaip 
yra dalykai tikrumoje?

Pagrindinė autoriaus veikalo 
mintis yra Kristaus įsikūnijimas, 
jo tapimas žmogumi, pilnas die
viškojo ir žmogiškojo prado su
sijungimas Kristaus Dieviškame 
Asmenyje, ir šio susijungimo iš
plitimas visoje žmogaus prigim- 
tyje ir net visoje visatoje. Rytų 
Bažnyčios liturgija yra atsirėmu
si į šį dieviškąjį pradą Kristuje. 
Todėl jai labai svarbi Kristaus 
persikeitimo šventė, kur iškyla 
Kristaus dieviškumas. Autorius 
čia rašo: “Kristaus dieviškumas 
kaip jo asmenybės pagrindas pa
sirodo Rytų Bažnyčios pergyveni
me taip stipriai, kad šis dievišku 
mas dar prieš prisikėlimą žmo
giškąją prigimtį nušviečia, per
keičia, sudievina ir tuo būdu iš-

ima iš žemiškojo gyvenimo dės
nių” (57. p.).

Tai labai būdingas autoriaus 
tvirtinimas ir iš jo seka, kad Ry
tų Bažnyčia yra “Prisikėlusiojo 
Bažnyčia”, kad Rytų krikščionis 
neseka Kristumi, bet gyvena 
Kristuje, kad Kristus amžinai au
kojasi Dangaus Tėvui už žmoniją 
ir kad šv. Dvasia — “Pjūties 
Viešpats” tęsia Kristaus žygį isto
rijoje. Visa tai tiesa, bet nepilna.

Rytų Bažnyčia yra praleidusi 
žmogiškąjį pradą Kristuje ir to 
prado išplitimą žmogaus prigim
tyje. Todėl ji nesidomi Kristumi 
kaip istorine asmenybe, neturi 
Sv, Rašto egzegetikos, nespren
džia filosofiškai Kristaus realaus 
buvimo Šv. Sakramente, neturi 
Kristaus Karaliaus šventės. Kad 
dievažmogiškumas plistų žmoni
joje, reikia laisvo žmogaus bend
radarbiavimo, reikia kurti krikš
čionišką kultūrą. Tai darė Vaka
rų Bažnyčia. V. Solovjovas savo 
veikale “Rusija ir visuotinė Baž
nyčia” sako, kad pagrindinė 
krikščionybės dievažmogiškumo 
dogma buvo labiausiai puolama 
Rytų Bažnyčioje ir iš ten kilo 
herezijos, kurias rėmė Bizantijos 
imperatoriai. Rytų Bažnyčia jas 
nugalėjo tik Vakarų Bažnyčios re
miama. Kaip šiuo atveju, sako So
lovjovas, Rytų Bažnyčia gali sa
kyti, kad tyriausia tikrojo tikėji
mo šviesa yra švietusi tik Rytų 
Bažnyčioje, kai iš tikro Rytų 
Bažnyčioje ši šviesa buvo nuola
tiniame pavojuje visai užgesti? 
Kai IX š. Rytų Bažnyčia sustip
rėjo ir nebuvo daugiau reikalinga 
Vakarų Bažnyčios paramos nuo 
herezijų apsiginti, ji atsiskyrė 
nuo Vakarų Bažnyčios. Dieviško
jo ir žmogiškojo prado griežtas 
atsiskyrimas joje galėjo reikš
tis ir praktiškame gyvenime.

Solovjovas sako, kad Vakarų 
Bažnyčia mano, jog saugiausias 
kelias plaukti į dievažmogiškumo 
uostą yra plaukti visiem kartu to
kiu laivu, kurio kapitonas yra ap
rūpintas visais reikmenimis, rei
kalingais kelionei. Tuo tarpu Ry
tų Bažnyčia įsivaizduoja, kad jos 
laivas jau yra uoste.

Į šį “buvimą uoste” yra atrem
ta visa Rytų Bažnyčios liturgija 
ir išleidusi iš akių šį pasaulį, ku
rio perkeitimas ' Kristuje gali 
įvykti tik laisvai žmonėms bend
radarbiaujant ir kuriant krikščio-

Apie neva gilesnį Kristaus su
pratimą Rytų Bažnyčioje reikia 
pasakyti, kad Vakarų Bažnyčia 
nuo jo neatsilieka, bet jį pagrin 
džia protiniais argumentais. Pvz. 
kalbėdamas apie Kryžiaus auką 
autorius sako, “kad Rytų Bažny
čios teologija nesusiduria su fi
losofiniu laiko neatsukamumo 
klausimu”, kurio katalikų teolo
gai kaip tik negali išspręsti, aiš
kindami liturgiją, kaip Kryžiaus 
istorinės aukos sudabartinimą 
(226 p.). Ir katalikų teologams čia 
nereikia “atsukti” laiko, nes Kris
tus nėra pirmasis aukotojas, ku
rio auką kiti tęsia toliau, bet jis 
yra Aukotojas visuose aukotojuo
se ant visų katalikų altorių dabar
tyje. Tai rodo visa Vakarų litur
gija, o filosofai taip pat yra iš- 
sprendę šį klausimą įvairiais bū
dais.

Kai autorius sprendžia klausi
mą, kaip kančia liečia Kristaus 
dieviškumą, tai jis skiria esmę 
nuo veikimo ir prileidžia, kad 
Dievo esmė nekinta, o veikimas 
gali kisti. Ar esmę galima atskir
ti nuo veikimo, yra neišspręstas 
filosofinis klausimas. Tačiau grai
kiškasis Aristotelio Dievas nėra 
“statinis Dievas”, bet actus pu
rus — grynas veikimas, ir jis gali 
būti suderintas su “Evangelijos 
Dievu”, kuris yra gyvasis Dievas. 
Šis suderinimas Vakarų filosofi
joje jau yra atliktas.

Panašiai su “Kristaus sekimu” 
Vakarų Bažnyčioje ir “gyvenimu 
Kristuje” Rytų Bžanyčioje. Sek
ti Kristumi reiškia persiimti jo 
dvasia ir ją įkūnyti savo asmeni
niame ir visuomeniškame gyveni
me pagal savo gabumus, išsilavi
nimą, pagal savo pašaukimą, pa
reigas bei individualybę, pagal is
torinę situaciją bei laiko reikala-

niškąją kultūrą. Šio žmogiškojo 
Kristaus prado pamiršimas ir pa
skatino Solovjovą pereiti 4 Kata-
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TOMĖJE VEIKLOJE
LIETUVOS TYRIMO INSTITUTO “Spraktukas”, P. Smetanos operai 

vykdomoji taryba nutarė išleisti “Stu- “Parduotoji nuotaka” ir kitiems sce- 
dia Lituanica” II ir III tomus, kurie nos veikalams. Kuriam laikui kūry- 
bus skirti studijoms apie Mažąją Lie-, binį darbą buvo nutraukusi skaudi sū- 
tuvą ir Rytų Lietuvą.

B. ARMONIENĖS IR A. L. NAS-
VYCIO knygą “Palik ašaras Maskvo- dūrinėje mokykloje. Jos paskutinieji 
je”, iš anglų į vokiečių kalbą išvers- darbai

naus ir vyro mirtis, šiuo metu sukak 
tuvininkė dėsto piešimą Rumšiškių vi

“Mėnulio takas”, “Vaivo- 
Peizažas”,tą Wilhelm Hoeck, išleido F. Ehren- rykštė”, “Peizažas”, “Natiurmortas”, 

jrirth leidykla Miunchene. “Lass die “Rojaus obelaitė” ir keletas portretų. 
Traenen in Moskau” turi tikslų žemė-' LIETUVIŲ POEZIJOS VAKARAS 
lapį, kuriame Baltijos valstybės yra įvyko Latvijos Rašytojų Sąjungos klu- 
išskirtos iš Sov. Sąjungos. Vertėjas be Rygoje, kur ta proga viešėjo poe- 
šiek tiek sutrumpino knygos pabaigą, tai — V. Palčinskaitė, J. Vaičiūnaitė, 
išleisdamas su ramiu, betarpišku vaiz- a. Baltakis, A. Maldonis, J. Marcinke- 
davimu nesiderinusias vietas. Pirmo- vičius ir M. Martinaitis. Jų ir E. 
sios recenzijos yra teigiamos. “Stutt- Mieželaičio, Eug. Matusevičiaus, J. 
garter Zeitung” rašo, kad knyga ver- Macevičiaus eilėraščių vertimus į lat- 
čia daryti palyginimą tarp Hitlerio ir vių kalbą skaitė latvių poetai. Poe- 
Stalino, pasakydama daugiau, negu tu- tė Daina Avuotinia pareiškė: “No- 
zinai istorijos knygų. V. Berlyne lei- rėtųsi, kad šis pirmas toks vakaras 
džiamas laikraštis “Nacht-Depesche” būtų ne paskutinis, kad tokie susiti- 
pataria ją perskaityti visiems laisvo-; kiniai taptų tradicija, kad mes visi 
jo pasaulio komunistams, jeigu jie įj tikro draugautumėm, ne tik kalbė- 
nori pažinti tikrąjį Sov. Sąjungos vei- tumėm apie draugystę. Tai daug duo

tų ne tik mūsų skaitytojams, bet dar 
B. j daugiau, man rodęs, mums patiems...”

J. Gataveckas prie savo skulptūros, pavadintos "Sensity", kuri yra 
priimta į pasaulinę parodą Montrealyje. J. Gataveckas dalyvavo 
dailės parodėlėje, surengtoje Š. Amerikos lietuvių studentų suva
žiavimo proga Nuotr. Ged. Naujokaičio

A. LANDSBERGIO REQUIEM PARTIZANAMS

“ŽINGSNIAI TAKELIU”, O.
Audronės naujausioji poezijos knyga, Panašų latvių poezijos vakarą planuo- 
buvo aptarta draugų būrelyje, susi- jama surengti Vilniuje.
rinkusiame Onos ir Balčiūnų namuo- ----- L““ 12“, _2
se Newark, N. J. Įvadinį žodį tarė ,versįtet0 mokslininkas, iš Sov. Sąjun- 
N. Mazalaite, išsamų apibūdinimą pa- gos ^uvo užsukęs į Vilnių, kur susi
telkė Pr. Naujokaitis, paskalydamas pažino su tikimybių teorijos specialis-

PROF. LEE LORCH, Albertos uni-

N. Mazalaite, išsamų apibūdinimą pa- gos ^uvo užsukęs į Vilnių, kur susi-

Penki stulpai turgaus aikštėje
Toronto centrinės bibliotekos 

nedidelę teatro salę gruodžio 4 d. 
popietę užpildė šventiškai nusi
teikę lietuviai, kurių tarpe buvo 
gausus būrys jaunimo, niekada 
nemačiusio tėvų krašto — Lietu
vos. Skautų Tėvų Rėmėjų Komi
tetas, užpirkęs Algirdo Lands
bergio dramos “Penki stulpai< oergio aramos renKi sulipa]

vimus. Toks sekimas Kristumi |t aikštėje” spektaklį, ke 
yra gyvenimas Kristuje šio pašau- ®........... ' ,. ..r. x - hnn/SnmmTmiTinrtiTi r\r>irrii [rr

Nueikite šį vakarę į rūsį
ir atsineškite Paari Sherry
vyno bonkę -

Jei ir neturite rūsio — nesvarbu, šj vyną galite laikyti 
ir virtuvės spintoje. Paari Sherries yra pigus ir tinka 

laikyti betkur. Paari yra trijų rūšių:

Paari Pale Dry — sodrus, riešutingo, aromatiško skonio, 

o Paari Golden Medium yra vienas geriausių pasaulyje 

vynų apetitui sužadinti. Bet jeigu norite išlaikyti stilių 

ir gyvą nuotaiką po valgio, pamėginkite švelnų, 
gaivinanti Paari Oloroso Cream. Tačiau visi Paari 

Sherries vynai yra skanūs gerti betkada — vieni, 
prie užkandžių arba naujausiu stiliumi — su ledo 

gabalėliais (on the rocks).

liasdešimčiai tautiečių pritrūko 
bilietų, nors tuo pačiu metu Pri
sikėlimo par. salėje vyko kariuo
menės atkūrimo ir 1941 
kilimo minėjimas.

Kanadiečių kritika
Naujųjų Kanadiečių Teatro pa

teikta lietuvio autoriaus premje
ra buvo susilaukusi kritinių pas
tabų didžiuosiuose Toronto dien
raščiuose. “The Globe a. Mail” 
teatro kritikas Herbert Whitta
ker savo pagrindinę mintį išdėstė 
rašinio antraštėje — “Naujųjų 
kanadiečių dramą reikia paspar
tinti”. Režisoriui Rein Andre jis 
prikišo europinio stiliaus didžią-; 
sias nuodėmes — veikalo ištęsi
mą, perdidelius tylos tarpus dia
loguose, darydamas išvadą, kad 
dėl to turbūt yra kalta nevisiems 
aktoriams lengvai įkandama ang
lų kalba. Kanadiečio kritiko nuo
mone, teatras neturėtų užmiršti 
ritmo, prie kurio yra įpratę šio 
krašto žiūrovai.

“The Telegram” teatro kriti
kas Ron Evans, trumpai atpasa
kojęs veikalo turinį, nusiskun
džia: “Pastatymas, deja, yra ne 
tik sunkiai suprantamas žiūrovui, 
bet ir nuobodus' Veikalą sudaro 
apie 12 scenų, kurių kiekvienai 
reikalingas pagrindinis dekoraci
jų pakeitimas. Po pirmos per
traukos laukimas tamsoje žiūro
vą pradeda varginti...” Jis taip- 
g atkreipia režisoriaus dėmesį į 

ktą, kad simpatiškesni atrodo 
velnio nešti ir pamesti žiaurieji 
partiečiai, negu tikrieji didvyriai 
partizanai. Pastariesiems kenkia 
perdidelis baisingumas, kai tuo 
tarpu komunistų vaidmenis akto
riai atlieka subtiliau.

Iš šių kritinių pastabų rež. R. 
Andre, matyt, padarė atitinka
mas išvadas. Lietuviams skirta
me spektaklyje spragų dialogose 
jau neteko pastebėti,, o dekoraci
jų keitimas vyko neįtikėtina spar
ta, nors žiūrovai ir dabar turėjo 
sėdėti visiškoje tamsoje. Jis ži
noma, negalėjo reformuoti pačios 
veikalo struktūros, kuri nėra dė- 

, kinga aktoriams ir režisoriui.
Veikalo turinys
“Penkių stulpų turgaus aikš

tėje” turinys — paprastas ir ne
sudėtingas. Po septynerių metų 

; sunkios kovos partizanai mato, 
kad jie ją jau yra pralaimėję. Jų 
vadas Antanas ryžtasi nušauti 
prokurorą, kuris partizanų lavo
nus rišdavo prie stulpų turgavie-

Kadangi šie vynai yra nuostabiai pigūs, galite dažnai 
juos vartoti. Kodėl nepamėginti dar šj vakarų?

lio sąlygose, arba pagal autorių, 
savo pirmavaizdžio vykdymas.

Kad skaitytojas neliktų nežino
jime, autorius turėjo, iškeldamas 
tas vietas, kur Rytų Bažnyčia tar
si giliau supranta kristų, jieško- 
ti Vakarų Bažnyčios liturgijoje ir 
teologijoje atitinkamų vietų ir pa
daryti jų sintezę. Būtų galima 
rasti, kad ir Vakarų moderniojo
je religijos filosofijoje krikščio
nybės esmė yra tikėjimas į Kris
tų, o ne į jo mokslą, kad ten 
Dievo pergyvenimas išplečiamas 
iki visatos, kaip tai matyti, šv. 
Pranciškaus ir Vakarų mistikų 
gyvenimuose, ir kad Vakarų 
Bažnyčios liturgijoje Kristus per
gyvenamas kaip gyvai veikiantis 
liturginėmis formomis, ir kad 
Vakarų filosofija yra sukūrusi 
“Evangelijos Dievą” šalia “meta
fizinio Dievo”.

Tai yra klausimai, kurie kyla 
skaitant “Dievo Avinėlį”. Jie ne
mažina knygos vertės, priešingai, 
žadina skaitant mąstyti, išsiaiš
kinti dalykus, stiprina tyrinėjimo 
dvasią, skatina kūrybiškumą ir 
užpildo didelę spragą Rytų Baž
nyčios pažinime. Ji yra mums di
delis įnašas Bažnyčių susivieniji
mo judėjime, giliau filosofiškai 
pagrindžia mūsų religinius įsiti
kinimus ir padeda mums įsijung
ti į ekumeninį Bažnyčios sąjūdį.

Atsiųsta paminėti
Lithuanian Sports Review Vol. 2, 

1966. Lietuvių išeivijos sportinės 
veiklos apžvalga anglų kalba. Vyr. 
Red. Povilas Zumbakis, redaktoriai — 
Izidorius Nausėdas, Carolyn Alelu- 
nas, Rimvydas Tveras. Leidėjas — 
Lithuanian Athletic Club Aras. Nu- 

' merio kaina — 75 et. Administraci
jos adresas nepažymėtas, platintojai 
nenurodyti.

Moteris nr. 5’, rugsėjis-spalis. Lie
tuvių moterų žurnalas, leidžiamas Ka
nados Lietuvių Moterų. Dr-jos. Reda
guoja L. Imbrasienė, I. Kairienė ir E. 
Krikščiūnienė, meninę pusę tvarko 
N. Kulpavičienė. Prenumerata — 
$4, atskr. nr. — 75 et Redakcijos ir 
administracijos adresas: “Moteris”, 
57 Sylvan Ave., Toronto 4, Ont., 

šaltinis nr. 5, spalis, šv. Kazimie
ro Sąjungos Britanijoje leidžiamas ti
kybinės ir tautinės minties žurnalas. 
Red. S. Matulis, MIC. Metinė prenu
merata $2. Adr.: 16, Hound rd., West 
Bridgford, Nottinham, England.

East Europoe, November 1966. Vol. 
16 — No. 11. Politinis žurnalas R. 
Europos problemoms nagrinėti. Lei-(---------------- r------------ —o-----------
dejas: Free Europe, Inc., 2 Park i tėję. Jis grįžta į miestelį pas sa- 
Ave„ New York, N. Y. 10016. Metinė “ ,s—“ ---- x:_
prenumerata $5.

Studentų Gairės nr. 43, lapkritis. 
Leidėjas — š. Amerikos Lietuvių 
Studentų S-ga. Red. Skirmantė Ma- 
kaitytė, administratorius — Vyt Ra- 
dzivanas, 84-16 110th St, Richmond 
Hill, N. Y. 11418.

Akėčios nr. 3. 1966 m., humoro, sa
tyros, sarkazmo, ironijos ir poilsio 
pluoštas, ataustas iškarpomis iš mū
siškės spaudos ir sovietinės “šluotos” 
Vilniuje, papildytas sava kūryba. Lei-

m. su-

vo mylimąją Aldoną, dirbančią 
prokuroro raštinėje, ruošiasi ves
tuvėms. Pirmą kartą sutikęs pro
kurorą Aldonos bute, nesiryžta 
įvykdyti numatytos bausmės, nes 
jame įžiūri atsiverčiantį žmogų, 
kankinamą skaudžių praeities še
šėlių. Pagrindinis lūžis įvyksta 
vestuvių metu, kai staiga paaiš
kėja, kad prokuroras ruošiasi jį 
suimti. Prokuroras nušaunamas, 
žūsta Antanas su draugu — pas
kutinieji partizanai. Gimnazistė

ir J. Aisčio laišku atsiųstą trumpą 
knygos įvertinimą. Knygos išleidimu 
pasidžiaugė autorę sveikinusi K. Gri- 
gaitytė. Gauta eilė sveikinimų raštu. 
Ta pačia proga buvo paminėta ir N. 
Mazalaitės “Aidų” žurnalo premijuo
ta knyga “Miestelis, kuris buvo ma
no”.

P. AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESE, kuris įvyks 1967 m. vasario 
2-5 d. Buenos Aires, Argentinoje, vi
suomenininkų ir jaunimo studijų rate
liuose bus svarstomos dvi pagrindinės 
temos: 1. “Lietuvybės išlaikymas iš
eivijoje: šeimose, organizacijose, klu
buose ir meno ansambliuose”, 2. “Lie
tuvos dabartis ir ateitis”. Kongreso 
dalyviai raginami atsivežti medžiagos 
diskusijoms. Rengėjai ypač kviečia 
jaunimą į prieškongresinę studijų sa
vaitę T. T. marijonų vasarvietėje Villa 
Elisa sausio 27 — vasario 2 d. Visais 
kongreso reikalais rašyti šiuo adresu: 
IV P ALK vykdomasis komitetas, Men
doza 2280, Avellaneda, Prov. Buenos 
Aires, Argentina.

LILIJA ŠUKYTE, Niujorko Metro- 
litan operos solistė, davė dainų ir ope
rų arijų rečitalį Academy of Music 

__________ __  _____ _ salėje Filadelfijoje. Žymiųjų kompo- 
Gražinos ‘grįžimas pas tėvus'7 iš ■ kūriniai buvo pateikti origina-

Sceniniai trūkumai
Savo esmine struktūra šis A. 

Landsbergio kūrinys yra litera
tūrinė pjesė, pagrįsta dialogais, 
pasakotojo įtarpomis, romantiniu 
elementu. Ją būtų malonu skai
tyti, bet perkelti į sceną yra la
bai sunkus uždavinys. Didžiausia 
kliūtis — perdidelis-suskaldymas 
į daugelį trumpų scenų, kurias 
jungia ir spragas užpildo pasa
kotojas. Sceniniam veikalui visa
da buvo ir bus nugarkauliu veiks
mas, situacijos, įtampos augimas. 
Vien tik dialogų, nors ir gražiai 
parašytų, neužtenka. Trumpose 
scenose neišryškėja veikėjų cha
rakteris, nukenčia aktorių vaidy
ba, nes jie neturi laiko įsijausti 
į kuriamą vaidmenį. A. Landsber
gio pjesės lit'eratiškumą liudija 
kaikurios scenos, kurias būtų ga
lima išimti, o visuma dėl to ne
nukentėtų. Tokia scena pvz. yra

partizanu bunkerio/Ji nieko ne-!10 kalbomis — vokiškai, ispaniškai ir 
duoda Gražinai, nors įvedami du' prancūziškai. Lietuviškai publikai la- 
visiškai nereikalingi veikėjai — blausiai patiko lietuvių kompozitorių 
tėvas ir mama. Tiesa, į ją yra at- dainos ir G. Verdi “Traviatos” ištrau- 
keltas suimto berniuko užkulisy- ’ ‘ '
je girdimas šauksmas ir pasako
tojo trumpi komentarai, kuriuos 
jis galėjo pateikti ankstenėje 
scenoje su akordeonu rankose 
sėdėdamas ant suoliuko. Berniu
kas taipgi galėjo sušukti jau ta-!sram°je Čikagoje.
da, su gėlėmis išėjęs į užkulisį f VIOLETA karosaitė, čikagietė 
pas penkis stulpus. Tą patį gali- balerina, jau trečią sezoną šoka čika- 
ma būtų pasakyti ir apie baigmi-! gos Lyric Opera teatro balete. Su ba
ne. labai trumpą scenelę, kurioje lėto trupe jai teko lankytis Vanku- 
autorius vėl atsimena užmirštą! veryje ir keliuose JAV miestuose. Se- 
Gražiną ir ją išsiunčia mirti tur-; kančių metų pradžioje teks aplanky- 
gavietėn. Tarp Gražinos pristaty-'ti dalį P. Amerikos.
mo žiūrovui partizanų bunkeryje 
ir paskutinės scenos yra labai di
delis tarpas. Jos meilė Antanui1 
taip ir liko pakankamai neišryš
kinta, nors ji sudaro kulminaci
ją veikalo užbaigai.

Blankokai prabėga ir pačios 
vestuvės, jau vien dėlto, kad apie 
jas tiek daug šnekama, o pasi
tenkinama dialogais šalia notylio 
salės esančiame kambaryje, čia, 
galimas dalykas, nemaža kaltės 
dalis tenka režisoriui. Dramatiz
mą būtų sustiprinęs į magnetofo
no juostą įrašytas ir užkulisyje 
perduodamas šioks toks baliaus 
triukšmas. Dabargi labai keistai 
praskamba autoriaus padiktuoti 
šūkiai iš gretimo kambario, kai 
jiems ateina eilė, o šiaip jau ten 
viešpatauja visiška tyla, nors tu
rėtų būti aplaistomos vestuvės.

Originalus bandymas
A. Landsbergio “Penkių stul

pų turgaus aikštėje” stiprioji pu
sė' yra originalumas, bandymas 
nauju stiliumi pralaužti scenos 
veikaluose įsivyravusį šabloniš- 
kumą, konstrukcinį sustingimą. 
Tai, atrodo, ir buvo pagrindinis 
autoriaus užsibrėžtas uždavinys. 
Jį tenka laikyti pavykusiu, nes 
“Penki stulpai turgaus aikštėje” 
savąja forma išsiskiria iš kitų kū
rinių ir A. Landsbergį įstato į 
moderniųjų dramaturgų eiles.

Daug kas tikėjomės Babelio 
bokšto Naujųjų Kanadiečių Teat
ro aktorių anglų kalbos skirtin
guose akcentuose, bet ji, palygin
ti, neblogai apvaldyta — ausies 
perdaug nerėžia, nors vaidino vo
kiečiai, latviai, suomė ir mūsiškis 
K. Kaknevičius.

kos. Koncerto organizatorius — AL 
Tautinės S-gos .rytų apygardos valdy
ba surengė vaišes jaunajai solistei pa
gerbti. L. šukytė 1967 m. kovo 5 d. 
dalyvaus “Draugo” romano premijos 
įteikimo iškilmės koncertinėje pro-

ALDONA STEMPUŽIENĖ, mezzo- 
sopranas iš Klevelando, atliko pro
gramą baltiečių surengtame koncerte 
Bostone. Savo rečitaliui ji buvo pasi
rinkusi eilę pasaulinio masto kompo
zitorių kūrinių, kuriuos papildė D. La
pinsko kompozicijomis.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PRANAS STEPONAVIČIUS, skulp- 

torius ir keramikas, mirė Kaune. Ve
lionis buvo gimęs 1904 m. rugsėjo 29

Panevėžyje, studijavo Kauno me- 
mokykloje. Ilgus metus pedagogi- 
darbą dirbo vidurinėse mokyklo- 
ir Kauno taikomosios-dekoratyvi-

Skulptū- 
V. Vil- 
J. Kali- 
pamario

V. Kst.

Britanija planuoja Kanados 
šimtmečio proga padovanoti 
$300.000 vertės skulptūrą šiuo

džia 4 kartus per metus ‘‘Vaga”, 122 Gražina, Antaną metu Otavoje statomiems vals-
Wyckoff Ave, Brooklyn N. Y. 11237, ninkė, su alyvų puokšte bėga mir- . w ^hwnUSA. Rektorium rimui „ nerim- U Į turgavietį. Veikai, užbaigia įftote bibUotekos ir archyvu 
tai pasirašo Balys Varūnas. Metini

Wyckoff Ave., Brooklyn N. Y. 11237, ninkė, su alyvų puokšte bėga mir-

os fone apšviesti penki stul- rūmams, didelį rinkinį knygų ir 
dokumentų, liečiančių Kanadą.

d. 
no 
nį 
se
nės dailės institute. Yra sukūręs ne
maža keramikos darbų, suvenyrų, ke
letą antkapių ir bareljefų, jų tarpe 
portretinį kompoz. J. Gruodžio barel
jefą.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ DARBŲ 
PARODA buvo atidaryta Vilniaus 
valstybiniame dailės muzėjuje. Su ta
pybos, grafikos, skulptūros, keramikos 
ir tekstilės kūriniais joje dalyvauja 
135 dailininkai. Daugiausia tapybos 
darbų išstatė V. Gečas, V. Kisaraus
kas, L. Tuleikis, A. Stasiulevičius, V. 
Antanavičius ir R. Kunca. 
rai brandžiausiai atstovauja 
džiūnas, A Ambraziūnas ir 
nauskas. Grafikų gretose
ciklą sėkmingai tęsia A. Skirutytė rai
žiniais “Trys Kastyčiai” ir “Neringa”. 
Įdomus esąs ir jos naujausias darbas, 
skirtas liaudies architektūrai, "Bočių 
giesmė”. R. Gibavičius lankytojo dė
mesį patraukia anksčiau sukurtais es
tampais “Lietuvaitė”, “Motina”, raiži
niu “Vilnius” ir nauja raižinių seri
ja “Vandens gyvūnai”. Jaunas kau
nietis A Pakeliūnas poetiškais raiži
niais atskleidžia Kauno grožį. Taiko
mosios-dekoratyvinės dailės skyriuje 
stipriausios yra dvi S. Veiverytės mo
kinės — R. Jasudytė ir K. Zimblytė. 
Geriausi akvarelės darbai yra I. Bud
rio, A šuliausko, V. Rimkaus, plaka
tai — J. Galkaus ir V. Lysino.

DAIL. B. DIDŽIOKIENR atšventė 
70 m. amžiaus sukaktį. Parodose ji

tų darbais. Matematines problemas 
svečias iš Kanados aptarė su B. Riau
ba ir V. Statulevičium. Vilniaus un-te 
jis skaitė paskaitą apie specialiųjų 
funkcijų diferencialines lygtis.

VILNIAUS SIMFONINIS ORKEST
RAS, vadovaujamas dirigento J. Do
marko, surengė koncertus Rygoje ir 
Daugpilyje.. Programoje buvo J. Juze
liūno “Afrikietiški ekskizai”, G. Ma- 
lerio I simfonija ir Leningrado ope
ros solistės O. Glinskaitės atliktos žy
miųjų kompozitorių operų arijos.

ENDOKRINOLOGŲ MOKSLINE 
KONFERENCIJA, kurioje dalyvavo 
apie 300 lietuvių gydytojų ir svečių, 
įvyko Vilniuje. Jos pagrindinis užda
vinys buvo apibendrinti mokslininkų 
paskutiniuosius laimėjimus nervų ir 
vidaus sekrecijos liaukų sistemos re
guliavime, skydliaukės susirgimų gy
dyme. Pranešimus padarė virš 80 kon
ferencijos dalyvių, jų tarpe ir kaunie
tė prof. J. Lašienė.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS V su
važiavime Vilniuje į valdybą buvo iš
rinkti: pirm. E. Balsys, pavad. P. Ta- 
muliūnas, sekr. V. Paketuras.

MUZĖJUS SIMANO DAUKANTO 
atminimui atidarytas jo gimtosios 
sodybos klėtelėje Kalvių kaime, Len
kimų apylinkėje, Žemaitijoje. Ta pa
čia proga buvo atidengtas ir pamink
linis akmuo.

APIE LIAUDIES BUITIES MUZĖ- 
JŲ po atviru dangumi, planuojamą 
įrengti prie Kauno marių, Kaišiadorių 
rajone, “Tiesos” kultūriniame pusla
pyje rašoma: “Įvyko pirmasis muzie
jaus mokslinės tarybos, į kurią įeina 
žymiausi republikos liaudies meno, 
architektūros, etnografijos žinovai, is
torikai, posėdis. Buvo tartasi dėl mu- 
zėjaus generalinio projekto, nustatyti 
atskirų etnografinių zonų atstovavimo 
dydžiai. Į muzėjaus teritoriją numa
toma perkelti daugiau kaip šimtas 
senovinių pastatų, pradedant gyvena- 
maisiai ir 'ūkiniais, baigiant malūnais. 
Aukštaičių liaudies architektūrą ir 
buitį vaizduos 30 pastatų, žemaičių — 
29, Dzūkų — 23, Suvalkiečių — 20 
ir t.t. Atskirų etnografinių zonų na
mai bus taip išdėstyti, kad sudarytų 
būdingą senovinio kaimo fragmento 
vaizdą. Graži vieta ir pratekąs Pra- 
vienos upelis teikia vilčių, kad atvi
ras tėviškės muziejus atrodys įspūdin
gai ...” Projektui vadovauja architek
tas R. Jaloveckas, muzėjaus direkto
rium paskirtas Vyt. Stankūnas. Pas
tarasis nusiskundžia, kad dirbti ten
ka labai nepalankiose sąlygose — 
Kaune esančio P. Cvirkos muzėjaus 
ankštose patalpose.

VILNIAUS PLOKŠTELIŲ ĮRAŠŲ 
STUDIJA šiemet pateiks M. K. Čiur
lionio ir J. Gruodžio muzikos. Eduar
das Kaniava įdainavo R. Schumanno 
“Venecijietiškas dainas”, G. Bizet 
“Pagyrūną”, E. Napravniko “Don 
Žuano serenadą”, Vaclovas Daunoras 
— V. Jurgučio septynias vokalines- 
instrumentines poemas “Kareivio laiš
kai”, sukurtas pagal V. Šimkaus teks
tą. Didžioji įrfcšų dalis — apie 13-14 
plokštelių skiriama naujausiai lietuvių 
kompozitorių estradinei muzikai. Vir
gilijus Noreika įdainavo R. Schuman
no romansus “Poeto meilė”. Dailia
jam žodžiui atstovaus aktorės Moni
kos Mironaitės perteiktos J. Baltušio 
“Parduotų vasarų”, J. Vaižganto “Dė
džių ir dėdienių” ištraukos, S. Nė
ries, V. Mykolaičio-Putino, J. Deguty
tės eilėraščiai. Muzikinių įrašų redak
torius yra J. Mockevičius, literatūri
nių — Zina Nutautaitė. Plokšteles ga
mins Rygos plokštelių fabrikas.

ŠIAULIŲ “AUŠROS” MUZEJUI 
miesto statybininkai perdavė senoviš
ką šautuvą, kuris buvo rastas kasant 
žemę prie Talšos ežero. Muzėjaus 
mokslinio bendradarbio A. Nezabi- 
tausko nuomone, radinys greičiausia 
priklauso 1772-95 m. laikotarpiui, kai 
vyko Lietuvos ir Lenkijos valstybės 
padalinimas. Medinės šautuvo dalys 
jau supuvusios, bet vamzdis, apkaus-

rusi dekoracijas P. Čaikovskio baletui

žalvarinė saga su Rusijos 
rienės Jekaterinos n laiku
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Mann & Martel
REALTORS 

Tel. RO 2-82551320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

8L900 jmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
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,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 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-

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 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

• Metinė Šatrijos ir Rambyno tun
tų jūrų skautų-čių arbatėlė įvyko 
gruodžio 11 d. Sv. Jono Kr. par. sa
lėje. Po trumpos oficialios dalies 
skautininkų G. ir A. Valiūnų meniš
komis nuotraukomis ekrane turėjo 
progos pasižavėti gausus jūrų skautų- 
čių tėvelių bei bičiulių būrys. V. Bal
sienės paruošti jaunieji šokėjai-jos 
darniai sušoko “Kalvelį” ir “Malū
ną”. Programa baigta linksmomis 
inscenizacijomis. Arbatėlės dalyvius 
pasveikino dr ‘ A. Pacevičius. Progra
mai vadovavo v.vL A. Biškevičienė. 
Kun. kleb. P. Ažubaliui už leidimą 
pasinaudoti sale arbatėlės rengėjai 
taria skautišką ačiū.

• Gruodžio 10 d. Rambyno tunto 
vilkiukų vadovai turėjo pasitarimą 
savo šakos reikalais vilkiukų skyriaus 
vedėjo s. J. Dambaro bute. Aptarti

• XII-toji pasaulinė džiamborė — 
viso pasaulio berniukų skautų są
skrydis — įvyks ateinančiais metais 
rugpjūčio 1-9 d., Farragut State Park, 
Idaho, USA., Rocky Mountains kalny
nų centre. Tiriamos galimybės į šią 
džiamborę pasiųsti dvi Toronte skau
tų skiltis kaip etninę grupę su ka
nadiečių skautų grupe.

• Gruodžio 6 d. M. Abromaičių bu
te Toronto skautininkių iniciatyva 
buvo suruoštas .neseniai iš Lietuvos 
atvykusiai ps. G. Stanionio mamytei, 
pagerbimas. č. S.

M1461 m:

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namtj telef. LE. 6-1419

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
WRIGHT AVE. — SONCESWAI.

LES, $4.000 įmokėti, 7 kamba
riai, moderniška virtuvė, naujas

► šildymas. Namas naujai atre
montuotas, galima tuoj užimti. 
Prašo $17.900.

BLOOR W. - CLOVERDALE Mall, 
$6.000 įmokėti, rupių plytų 6 
kambarių gražus vienaaukštis. 
Garažas ir platus privatus įva
žiavimas, didelis sklypas. Na
mas be skolų ir galima tuoj už
imti. Arti krautuvės ir susisieki-

> mo.
SUNNYSIDE - GARDEN AVE.

$8.000 įmokėti, mūrinis, 8 dideli

Tel. 534-9286
kambariai, 2 virtuvės, naujas 
šildymas. Namas naujai išdažy
tas ir galima tuoj užimti. Prašo 
$21.500. ;

WINDERMERE - ANNETTE, $10 
tūkst. įmokėti, naujų plytų, ats
kiras, 6 gražus kambariai, van
deniu alyva šildomas, garažas ir' 
šoninis įvažiavimas. Viena sko-' 
la 10-čiai metų išmokėti.

HAVELOCK ST. - COLLEGE. $10 
tūkst. įmokėti,’mūrinis, 14 kam-1 
barių — 3-jų butų namas, 5 ga
ražai, geros pajamos, geras pir
kinys, vertas rimto dėmesio. ro programos aivyKo Kaieaų sene

lis — šv. Nikalojus, lydimas daugy-Į ______ _________
bės palydovų. Jis pasidžiaugė jauni- bįnefas dėl ligos keletui savaičių 
mu, perspėjo tėvus, kad neleistų vai- jjUS uždarytas 
kams užmiršti lietuvių kalbos, para
gino vaikučius būti gerais lietuviu-

_ ___ ______ _—-------------- --------- ----r ,____________ s kais ir po to visus apdovanojo.
. w( vis^ programą paruošė seselė Jo- 

& S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai J nė ir seselė Natalija, kuri moko dar- 
459 Roncesvalles Avė. Tel. LE 4-6602 ( želyje^ lietuviškai kalbančiuosius. Se-

Didelis pasirinkimas. Urmo kainos.
gs DUHLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt.
tep; autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 

Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt.
/ Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 4 v.p.p.

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

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
TeL EM. 4-7994 ph6to55^

_____ _ ' Vestuvinės nuotraukos 
—" '__________ Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1.30 ir 4.30 -7 
Antr.10-130 
Treč. uždarytas 
Ketv.10-L30ir4.30-7 
Penkt.10-L30ir4.30-8 
Seft.9-12
Sekm. 920-1

KĄ TIE SKAIČIAI REIŠKIA?

4%%
5% %

6% %
7%

$2.000 — nemokamai

Per spalio mėnesį Šerai ir depozitai padidėjo $126,167

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namę, fannii, žemės sklypo, apartamentų, biznių.

BLOOR & ARMADALE AVE., $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 dideli, 
gražūs kambariai per du augštus, mod. virtuvės, kiekviename augšte prau
sykla, vandeniu alyva apšildomas, rūsys baigtas, garažas, geroj vietoj, 
geras namas.
COLLEGE - DOVERCOURT. Mūro, gerų plytų: du butai ir krautuvė, geras 
rajonas, vieta ir kaina.
COLLEGE - RUSHOLME RD., $30.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 14 butų 
apartamentas, rūsys pilnas (gyvenamų butų nėra), kiekvienas butas po 5 
kambarius, 12 mūro garažų, metinės pajamos $18.700. Kiemas 105x200 
pėdų. Prašoma $130.000.

Neradę atitinkamo namo bei binto Siame skelbime, prašomi paskam
binti h- Jums btu surasta ko Tamstos pageidaujate — rietą, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą Ir sąžininga patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Reko- 
šiltais 
vedė- 
Gaila 
namų

aplinką, dvelkiančią rimtimi, vidiniu 
susikaupimu ir džiaugsmu sieloje.

Šia proga norėtųsi išreikšti ypa
tingą padėką K.L.K. Moterų Draugi
jos Prisikėlimo parapijos skyriaus 
pirmininkei A. Kuolienei, kurios rū
pesčių ir pastangomis šios rekolekci
jos galėjo būti prieinamos daugeliui 
moterų. Linkėtina, kad šis gražus pa
protys taptų Toronto moterų tradi
cija ir pavyzdžiu kitų vietovių mote
rims. L. L

O. V. Marcinkevičiai ir B. St 
Prakapai vietoj kalėdinių sveiki
nimų už $10 pasiuntė vaistų į 
Lenkiją lietuviui patrijotui, pra
radusiam sveikatą bekovojant už 
laisvę.

Kalėdinių giesmių vakarus 
prie Toronto rotušės rengia Et
ninio Meno Taryba gruodšo 20, 
21 ir 22 dienomis 8—9.30 v.v. 
Jų organizatorius — L. Kossar, 
kuriam talkina pranešėjai Al. 
Boliska, Joe Chrysdale, globoja 
radijo stotis CHIN, dienraštis 
“Telegram” ir Toronto miestas. 
Programoje dalyvaus mokyklų ir 
šių tautiniu grupių chorai: ang
lų.' velšų, airių, olandų, estų, suo
mių, vokiečių, lenkų, skandina
vu. slovėnu ir ukrainiečių. Chorų 
reikalais nminasi kun. P. Fle
ming OX 8-3929. V

TORONTE
Lietuvių skautų veikla

Kalėdų eglutės uždaviniai ir pasitar
ta kaikuriais veiklos klausimais.

• šį sekmadienį, gruodžio 18, 6 v.v. 
— skautiškosios šeimos bendros Kū
čios. Rengėjos šatrijietės į jas kvie
čia visus skautininkus-kes, sk. vyčius, 
vyr. skautes, vadovus-ves. Prašome

JAUNIMAS SCENOJE
Nekaltai Pradėtosios Marijos sese

lės kiekvienais metais Toronto lie
tuvių mažiesiems ruošia Kalėdų eg
lutę. šiemet ji įvyko gruodžio 11 d. 
Prisikėlimo par. salėje. Susirinko pa
tys mažiausieji berniukai ir mergai
tes su savo tėveliais ir pažįstamais. 
Programa buvo neilga, bet gana įdo
mi ne tik mažiesiems, bet ir tėvams. 
Pirmiausia buvo suvaidintas vaizdelis 
“Kristaus gimimas”. Atliko jaunutės 
bei jaunesnės ateitininkės mergaitės. 
Toliau sekė patys mažieji, lanką lie
tuvių vaikų darželį. Jie atliko vaizdelį 
“Snaigės”, deklamacijas, inscenizaci
ją, liaudies dainas “Naujienos” ir 
“Baravykas”. Susirinkusieji su ma
lonumu stebėjo jų nuotaikas ir tai
syklingą lietuvių kalbą. To atsiekti 
gali tik seselės, tiek darbo ir širdies 
įdedamos mažiesiems lietuviukams. 
Ar nevertėtų tėvams pagalvoti ir dau
giau savo priešmokyklinio amžiaus 
vaikučių bent metus leisti į tą lietu
višką darželį? Nauda tikrai didelė. 
Pabaigai sekė “Miškas Kalėdų naktį”. 
Atliko jaunutės ir jaunesnės ateiti
ninkės. Labai skoningai buvo papuošta 
scena ir eglutė gana originaliai atro
dančiais ateitininkių gamintais šiau
dinukais.

Po programos atvyko Kalėdų senė-

Ateitininku žinios
Jaunutės ir jaunesnės mergaitės 

yra kviečiamos į Gintarių ruošiamą 
Kalėdų vakarą penktadieųį, gruodžio 
16 <L, 6 v.; užtruks iki 8.30 v. L. V. 
Namuose. Kviečiamos visos mergaitės 

vai prašomi pasiimti mergaites iš L. 
V. Namų 8.30 v.

Vyr. moksleiviai ruošia specialias 
giesmes ir muziką jaunimo Mišioms. 
Pirmos tokios Mišios bus bandomos 
šį sekmadienį 10 vai. Prisikėlimo par.

Uždarose berniukų rekolekcijose, 
kurios įvyko praėjusį savaitgalį King 
City Tėvų augustinijonų vienuolyne, 
dalyvavo 14 berniukų. Visi jie buvo 
virš 15 m. amžiaus. Jiems buvo pri
taikytos specialios konferencijos ir 
diskusijos. Visi dalyvavę rekolekcijo
se labai patenkinti ir grįžo namo su
stiprėję savo dvasioje ir tikėjime, ku
ris taip reikalingas jaunam žmogui. 
Reikia tikėtis, kad ateinančiais me
tais vykstančių į panašias rekolekcijas 
skaičius daugiau negu padvigubės.

Algis Juzukonis, gana aktyvus atei
tininkas, už pasižymėjimą moksle ga
vo iš gimnazijos “Academy pin.” Al
gis yra 13-tame skyriuje.Toronto Pūtvio šaulių kuopos 

valdybos pastangomis yra gau
tas leidimas naudotis Denison 
kareivinių šaudykla. Suinteresuo
ti šaudymo sportu smulkesnių in
formacijų kreipiasi pas J. Žavį 
tel. LE 6-1447.

Rašytojo Anat. Kairio scenos 
veikalą “Diagnozė” vaidino Čika
gos latvių mėgėjų teatras dramos 
festivalyje Toronte. Ta proga lat
vių laikraštis “Latvija-Amerika” 
97 nr. atspausdino Emmos 
Kalniuos ilgoką recenziją. Teatrų 
festivalio premija buvo paskirta 
Toronto latvių dramos sambūriui, 
vaidinusiam latvišką pjesę.

292 mėgėjų ansambliai priimti 
į pasaulinės parodos pramoginę 
programą — Bandshell festival. 
Šiomis dienomis parodos vadovy
bė paskelbė naujai priimtų grupių 
sąrašą. Iš tautinių grupių mini
ma tik torontiškė lenkų šokėjų 
grupė, pasivadinusi Adomo Mic
kevičiaus vardu.

T. Klova, kurį laiką gyvenęs 
Toronte, įsikūrė Brooklyne, JAV, 
įsigijo namą ir planuoja atidary
ti prekybą. Mielai priimtų part
nerį, norintį dalyvauti tokiame 
versle.

Dr. A. Užiipienės-Lukienės ka-

Ošavos žūklautoji} ir medžio
tojų klubas “Ešerys” atsiuntė 
auką “TŽ” ir šį laiškelį: “Palai
kymui lietuviškos spaudos išeivi
joje ir metinių švenčių proga 
“TŽ” skiriame šią kuklią 10 dol. 
dovaną.” “TŽ” leidėjai dėkoja 
už paramą ir tikisi, jog ir kitos 
organizacijos, ypač kurios naudo
jasi laikraščio patarnavimu, pri 
simins lietuviškąją spaudą.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame už su

rengtas įkurtuves ir dovaną. Ypatin
ga padėka T. Ambrozijui, OFM, už 
pašventinimą namo ir religinę dova
ną. Už dalyvavimą pobūvyje ir prisi
dėjimą prie dovanos: B. J. Aukštai
čiams, O. J. Ažubaliams, V. J. Alek- 
navičiams, V. Bačėnui, G. J. Bairo
nams, V. L. Balaišiams, M. A. Dauk
šoms, O. P. Derliūnams, M. B. Gen- 
čiams, J. K. Liutkams, B. Pabedins- 
kienei, B. S. Prakapams, O. V. Mar
cinkevičiams, M. S. Kniukštoms, O. S. 
Kiršinams, E. B. Kišonams, M. B. Ric
kevičiams, B. T. Staniuliams, A. Vil
kui, I. J. Žiūrinskams, A. J. Zakevi- 
kevičiams, B. T. Staniuliams, A. Vil- 
bonams.

Ačiū visiems —
Anelė ir Bronius Rickevičiai

selei Jonei su ateitininkėmis mergai
tėmis talkino Angelė čaplikaitė.

Pasibaigus programai jaunieji su tė
vais nesiskubino skirstytis. Jaunintas 
buvo pilnas džiaugsmo. Tikrai sma
giai praleista valanda. Pranešinėjo 
Lilija Zenkevičiūtė. K.

TURININGOS REKOLEKCIJOS
Uždaros rekolekcijos moterims, ku

rios |vyko gruodžio 2-4 d.d. Cenacle 
Retreat Home, Toronte, praėjo su di
deliu pasisekimu. Dar prieš rekolek
cijas visos vietos buvo užimtos, tik 
išvykos vakare keletas dalyvių atkri
to dėl asmeniškų priežasčių. Dalyvių 
tarpe matėsi tokių, kurios jau nepir- 
mą kartą naudojasi šių namų bei ma
lonių seselių vaišingumu. Džiugu bu
vo matyti ir nemažą būrį “naujokių”, 
kurios pačios panorėjo įsitikinti pa
sakojimų tikrumu apie šių rekolek- 
ciją naudingumą. Atrodo, kad jos ne
bus apsivylusios, nes jau per pirmą
ją konferenciją rekolekcijų vedėjas 
kun. dr. Jucevičius iš Montrealio pa
vergė visų klausytojų širdis savo gra
žia iškalba ir nuosekliu minčių dės
tymu. Jo tarti žodžiai buvo šiltai pri
imti ir tylioje susikaupimo aplinko
je rimtai apmąstyti. Susikaupimui pa
didinti daug padėjo ir čia esanti ne
maža biblioteka, kuria pasinaudoti 
buvo galima betkuriuo laiku, 
lekcijų pabaigoje A. Kuolienė 
žodžiais padėkojo rekolekcijų 
jui už susikaupimo valandas, 
buvo skirstytis ir palikti šių

PADĖKA
Mirus mūsų Mamytei Suvalkų trikampyje, sulaukėm daug 

užuojautų per spaudą ir laiškais. Reikšdami padėką visiems, prisi
mename artimai mus užjautusius V. J. Aleknavičius, O. J. Ažuba- 
jį, A. B. Rickevičius. Ypač dėkingi esame Tėvams pranciškonams 
jus, A. B. Rickevičius Ypač dėkingi esame Tėvams pranciškonams 
už pareikštą užuojautą bei atlaikytas Mišias, taip pat Vytautui ir 
Aldonai Genčiams, ne tik mus užjautusiems, bet ir velionės intenci
ja užprašiusiems Mišias.

Visiems nuoširdus ačiū —
M. Genčienė ir T. Kareckienė su šeimomis

PADĖKA
Visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiem, prisiuntusiem gė

les, užpirkusiem Mišias, raštu ar žodžiu užjautūsiem bei dalyvavu- 
siem mūsų mamytės ir bobutės

a. a. SOFIJOS DAUGVILIENĖS 
laidotuvėse nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingą padėką reiškiame Šv. Jono Kr. parapijos klebonui 
kun. P. Ažubaliui už parodytą rūpestį ligos metu ir bažnytinius 
patarnavimus belaidojant ir taipogi dr. A. Pacevičiui, nuoširdžiai 
gelbėjusiam ilgos ligos metu.

Nuliūdę vaikai ir anūkai

A t A

Brangiam broliui dr. ADOLFUI ŠVEDUI mirus Lietuvoje, 
BRONIŲ ir VANDĄ SVEDUS, dukrą MARGARITĄ, gyv. 
Toronte, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime:

Irena ir Juozas Morkūnai Violeta ir Justinas Laurinavičiai 
Ona Leskauskienė Rūta ir Algis Simanavičiai
Margarita Simanavičiūtė Marta ir Vladas Simanavičiai 

Valentina ir Jonas R. Simanavičiai

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, VLADĄ ŠARŪ

NĄ ir šeimą liūdesio valandoje užjaučiame —

Č. L. Senkevičiai

CANADIAN ART MEMORIALS LTD

SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus 
Skambinti dieną ir naktį! 
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 8-4529

Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbų.

R.CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
PACIFIC AVĖ • BLOOR, apie 

$5.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas naujas gara
žas su plačiu įvažiavimu, ilgas 
sklypai, 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- 
irq*i. *

SWANSEA • BLOOR, $8.000 įmo
kėti, atskiras 7 kambarių na
rnas, 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-

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- 
V ALLES, $25.000 įmokėti, gra
žus didžiulis 4 butų presuotų 
plytų atskiras namas, garažai su 
privačiu įvažiavimu. Virš $4.000 
metimų pajamų ir 6 kambarių

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

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

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
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.

RYTU 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) .Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

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

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKAM A 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKAME
4% % už depozitus

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

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais —■ HU. 9-1543.
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 
modemiškas namas. Prašoma kaina $27.900.
INDIAN RD. DUPLEKSAS, 33.900 pilna kaina, originalas 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

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Btadžeto ir patarnavimo planai. Išslmokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel RO 7-9088 kiekvienu meta.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prfe Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonu; BE. 3-5998

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 
NUOSAVYBE Parkdale apylin
kėj; plytinis 9 kamb. namas, nau
ja šildymo krosnis. Viduje rei
kalingas remontas. Parduodamas 
tik už visą įmokėjimą.

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių |vai-

Vyt. Morkis J. Kaukelis A. Bliudžius Afv. (Mteldažukė) Wistoski
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APDRAVDA
GYVYBRS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IE KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

B.

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos i

BE MUITO 
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Lietuvq, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
ZU.S.S.R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir Lt.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai, ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

(O) — Liverpool 5:1; Internationale
— Vasas (V) 2:0 (2:1); Rapid (Aust) 
Spartak (R) 1:0 (2:1); Vasas
— Sporting Braga 0:2 (3:2). Galutinės 
pasekmės pažymėtos skliausteliuose.

VYČIO ŽINIOS
Jaun. krepšininkai (13 m.) pirme

nybių rungtynėse įveikė U.S.H. 36:21 
pasekme, žaidė: R. Kaknevičius 14. 
Vanagas 8, Stonkus, A Užupis, Nace- 
vičius 6, Ramanauskas 8, J. Užupis.

Ontario geriausių stalo tenisininkų 
eilėse yra šie vytiečiai: vyrų A kla
sė — J. Nešukaitis 14-tas; vyrų B 
klasė — J. Nešukaitis 2-ras, E. Za
biela 13-tas; vyrų C klasėje — E. Za
biela 9-tas. Moterų 4 klasėje — V.

(Atkelta iš 1 psl.) 
“The New York Times” dien- 

J. Ken- 
asmenų

Goyer

son

keliančias

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

A ItIS SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o 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. Stasiulis

SALES ANTD 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 J tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garaąe 12 kRc<^ge)T^eL^3i-i305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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 kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
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 vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas tartas pilnai apdraustas.

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

VALAU FOTELIUS
m įvairius kilimus.

Automatinis eies.ur> valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaua

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

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas s^ningw ir garantuota*.

430 BATHURST ST, 
teL WA 14225 arba WA 4-1001

Blogi laikai
Vienas praeivis, duodamas de

šimtuką elgetai:
— Sakyk, ar gali iš tų pajamų 

pragyventi?
— Deja, nevisuomet. Kartais 

turiu iš savo kišenės pridėti.

Abu labu tokiu
Savininkas, iškasęs kieme Šu

linį, nebežinojo, kur dėti žemes. 
Paklausė kaimyną, ką daryti. 
Anas patarė:

— Iškask kitą šulinį ir supilk 
į jį žemes iš pirmojo...

4-toji; moterų B — F. Nešukaitytė 2- 
roji ir moterų C — F. Nešukaitytė 
l-o ji.

Mūsų rėmėjams: J. Augaičiui, B. 
Vitkui, J. Kuprevičiui, A. Kalūzai, S. 
Janavičiui, A. Alijošiui, A. Matulai
čiui, A. Jakimavičiui ir A. Vanagui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Antradie

nį, 8.30 v.v., Kent mokykloje vyr. mer
gaičių komanda žais su G. E.; trečia
dienį, 7 v.v., mūsų salėje berniukų B 
komanda žais su Vyčiu ir po jų, 8 v.v., 
berniukų M komanda — su U.S.H.;

Sportas Lietuvoje
Leningrade vyksta krepšinio tur

nyras, skirtas Rusijos krepšinio 60 
metų jubUėjui. šiame turnyre daly 
vauja respublikų ir miestų rinktinės, 
tad galima palyginti rusų pajėgumą 
su Pabaltijo valstybėmis. Vyrų gru
pėje tuo tarpu pirmauja Lietuva, o 
antroje vietoje — Gruzija. Moterų 
grupėje pirmauja RTFS respublika, 
antroje vietoje Leningradas ir tre
čioje — Latvija. Lietuvaitėms čia se
kasi blogiau.

DEŠIMTUKO TURNYRAS
Čikagoje įvyko . tradicinis dešimtu

ko stalo teniso turnyras, kuris, de
ja, nesudarė pilno dešimtuko — da
lyvavo tik 9. Turnyre nedalyvavo Det
roito ir kaikurie Toronto stalo teni
sininkai, nors ir buvo pasižadėję da
lyvauti. Tuo tarpu P. Gvildys, dabar 
gyvenantis Niujorke, į turnyrą atsku
bėjo net lėktuvu (aprašymą žiūr. sky
riuje “Čikagos vaizdai ir vargai”).

Turnyro proga Čikagoje lankėsi są
jungos pirm. S. Krašauskas, kuris ta 
proga buvo sušaukęs darbuotojų pa
sitarimą. Pasitarimo metu buvo ap
tarta artimiausia sportinė veikla. Ba
landžio 15-16 d. Toronte numatyta su
organizuoti lietuvių stalo teniso pir
menybes visoms klasėms. Taip pat
Toronte numatyta surengti ir š. Ame-’penktadienį, 7 v.v., King Edward mo- 
rikos lietuvių krepšinio pirmenybes. Į kykloje mergaičių M komanda žais 
Manoma sudaryti komitetą, kuris ■ su Corpus Christi ir po jų, 8 v.v., 
pradėtų rūpintis mūsų krepšininkų iš-• jaunių mergaičių komanda žais su 
vykomis. Pirmoje eilėje būtų suruoš-i Vyčiu.
ta keletas rungtynių su Pan Ameri-j Praėjusios ^savaitės rungtynių re- 
can dalyviais Kanadoje (greičiausiaizultatai. B-C lygoje vyrai pralaimėjo 
Toronte, nes šios žaidynės kitais me- estams 105:120 ir Andys komandai 
tais įvyks Winnipege). Ateinančią va- 55:102; T.RB. lygoje vyr. mergaičių 
sąrą vėl tikimasi suruošti- bendras komanda nugalėjo Young Sheets 47: 
ukrainiečių futbolo, lengv. atletikos irf39; C.Y.O. lygoje jaun. mergaičių ko- 
čal net krepšinio rungtynes, šiems 
darbams smulkiau aptarti pavasarį 
bus sušaukta sporto darbuotojų kon
ferencija. A. S.

SPORTAS VISUR
J. Jonaitis — Unitas futbolo rung

tynėse Baltimorės Colts prieš Čikagos 
Bears, likus žaisti 39 sekundes, sėk
mingai perdavė sviedinį, ir koman
da laimėjo 21:16.

Davis taurės lauko teniso varžybo
se po permainingos kovos Indija įvei
kė Braziliją 3:2.

Vidutinio svorio bokso rungtynėse 
Nate Collins aštuntame rate netikė-' 
tai paklupdė pasaulio meisterį Joey 
Giardello.

Europos tautų taurės futbolo 
žybose Ispanija įveikė Airiją 
Rumunija, po nesėkmingo pirmo 
laikio 0:1, įveikė Kipro salą 5:1 ir 
Olandija nugalėjo Daniją 2:0. Mėgė
jų rungtynėse Ispanija nugalėjo Ita
liją 2:1.

Europos nugalėtojų taurės varžy
bų pasekmės: Real Madrid — Muen- 
chen 1860 3:1 (3:2); Glasgow Rangers
— Borussia 0:0 (2:1); Glasgow Cel
tic — Nantes 3:1 (6:2); Dūkia (Č)
— Anderlecht (B) 2:1 (6:2); CSKA 
Sofija — Gornik (L) 0:3 (4:3); Ajax

Gal girtas buvo...
— Antanai, tu sakaisi nusista

tęs prieš alkoholį, tačiau vakar 
restorane tave mačiau geriant 
konjaką.

— Negalimas dalykas, nebent 
buvau girtas...

Prie lietuviško kiosko
Vienas užsenietis turistas pri

siartino prie laikraščių kiosko 
Vilniuje ir paprašė pardavėją:

— Prašau “Sovietskaja Lit- 
va”.

— Jau išparduota, — atsakė 
pardavėjas.

— Tada prašau man “Tiesą”.
— Mes niekad čia jos neturė

jome ir niekad neturėsime.
— O kiek kainuoja “Trud” 

(darbas)?
— Tik dvi kapeikos!

Komunistų parengimas
Viena lietuvė motina barė sa

vo vaiką:
— Mano vaikeli, kodėl tu atė

mei žaislus iš savo broliuko?
— Mamyte, aš noriu būti ge

ras komunistas, — atsakė maža
sis.

šalinti logiškais sprendimais. 
Tiems, kurie nenori atsisakyti 
sąmokslo minties, naują argu
mentą suteikė L. H. Qswaldą nu
šovusio Jack Ruby susirgimas. Iš 
Dalias kalėjimo jis buvo perkel
tas į Parkland Memorial ligoni
nę, kurioje mirė prez. J. F. Ken
nedy ir L. H. Oswaldas.

P. Vietnamo Mekongo žemu
pyje amerikiečių karo laivynas 
pirmą kartą kautynių sąlygose 
panaudojo naujausią išradimą— 
ant oro pagalvės skriejantį laivą, 
kurio greitis siekia iki 65 mylių 
per valandą. Žemyn spaudžiamas 
oras šią 4^ tonų pabaisą iške
lia tris pėdas nuo vandens ar 
lygaus žemės paviršiaus ir pada
ro savotišku pažeme skrendan
čiu lėktuvu. Skelbiama, kad šis 
pantrankėlėmis ir kulkosvaidžiais 
ginkluotas laivas sukėlė paniką 
komunistų partizanų gretose.

45.000 kubiečių per pastaruo
sius metus buvo lėktuvais išga
benti iš Kubos, diktatoriui Cas
tro sutikus išleisti opozicinį ele
mentą į užsienį. Juos visus pri
glaudė JAV. Pradžioje buvo ma
noma, kad norinčių išvykti iš 
Kubos bus apie 150.000 asme
nų, bet šiandien jų jau yra užsi
rašiusių virš 700.000. Nors Ku
bos valdžia konfiskavo visą iš
vykstančiųjų turtą, amerikiečių 
viešosios gerovės įstaigos para
mą turėjo suteikti tik 5% įsileis
tų kubiečių.

Raketų išradėjas W. von Braun 
“U. S. News a. World Report” 
žurnale teigia, kad amerikiečių 
astronautai 1968 m. turėtų pa
siekti mėnulį, jeigu nebus susi
durta su nepramatytomis kliūti
mis. Sov. Sąjunga tebėra nepa
sitraukusi iš varžybų ir šiuo me
tu, matyt, ruošiasi naujiems ban
dymams, nes pasaulio vandeny
nuose telkiami laivai, kurie pap
rastai palaiko radijo ryšį, su 
skriejančiais kosmonautais. Ame
rikiečių duomenimis, paskutinie
ji du bandymai sovietams nepa
vyko — iššautieji erdvėlaiviai 
sprogo ore. Kadangi sovietai lig 
šiol atsisakė bandymų sujungti 
du erdvėlaivius, kaikurie ameri-

Zuikio bailumas
Daug kas mano, jog zuikis — 

tai bailys. Vienok gamtininkai 
tvirtina kitaip. Esą, zuikis — la
bai atkaklus gyvulėlis ir visuo
met gintis pasiruošęs iki pasku
tiniųjų, tik jis, matyt, laikosi lie
tuviškos patarlės: “Durniui duok 
kelią...”

Pas lietuvį kirpėją
Pas vieną kirpėją Lietuvoj 

atėjo apsiskusti rusas. Tuo tar
pu, kai kirpėjas jį skuto, rusas 
pastebėjo ant sienos iškabintus 
Markso, Engelso ir Stalino por
tretus. Pasipiktinęs rusas sušu
ko:

— Dėlko čia portretas, štai to?
— Nesijaudink, drauge, tai 

yra tiktai kaip barzdos pavyzdys.
— Bet, ar žinai, drauge kirpė

jau, kas aš esu?
— Nežinau... Tik gerai ži

nau, kad mano skustuvas dabar 
prie tavo gerklės. Manau, kad 
vienas kitą gerai supratome ...

Parinko Pr. Al.

manda nugalėjo Corpus Christi 28:14;
Church lygoje berniukų MB komanda 
nugalėjo St. Chris 33:17 ir berniukų 
M komanda nugalėjo St. Chris 56:50. 
Žaidė: vyrų komandoje — Burdulis 
12, 8, Šlekys 15, 14, Zentinš 10, 8, 
Meškauskas 16, 2, Stankus 18, 14, Kli
mas 20, 8, Eižinas 14, 1; vyr. mergai
čių komandoje — Bilkytė 6, Kėkštai- 
tė 13, Starkutytė 8, Klimaitė 10, Ro- 
manovaitė 4, Simonaitytė 6, šiukšte- 
rytė; jaun. mergaičių — Janeliūnai- 
tė 4, Birštonaitė 5, Radžiūnaitė, Kai
rytė, G. Urbonaitė 10, Ignatavičiūtė 
5, Mačionytė 4; berniukų M. k. — Ta
mošiūnas 15, Ardavičius 3, Simonaitis 
30, Raškauskas, J. Sabaliauskas 8; 
berniukų M.B. k. — Jurevičius, Kiš- 

var- kūnas, Stočkus, Šalvaitis, M. Adomai
tis 8, Sriubiškis 2, D. Simonaitis 4 ir 
S. Didžbalis 19.

Plaukimo pirmenybėse (Invitation kiečių mokslininkai teigia, kad 
National Meet) A. Kučinskaitė 11 — jie negalvoja apie kelionę į mė- 
12 m. grupėje laimėjo I v. 100 j. pe- nulį, bet ruošiasi skrydžiui į 
teliškė 1:16,2 min. ir J. Glanertaitė iš- Marsą. Iš kitos pusės, negalima 
sikovojo I v. 100 j. L.S. 1:04,6 min.; 
North Yorke Įvykusiose Ontario “Hall 
of Fame” pirmenybėse A. Kučinskai
tė 13—14 m. grupėje tarp 30 geriau
sių Ontario plaukikių išsikovojo VI 
v. 100 metrų L. S. plaukime 1:13,0 
min.

2:0, 
pus-

Loterijos, mokesčiai ir kiti klausimai

užmiršti fakto, jog sovietinė 
■ “Protono” raketa yra gerokai 
! stipresnė už amerikietiškąsias.
Galimas dalykas, ji reikiamą 
krūvį gali iš karto pakelti nuo 
žemės. Tokiu atveju susitikimas 
su kitu erdvėlaiviu pasidaro 
reikalingas.

ON4DOS ĮVYKIAI

ne-
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P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS
A. UGDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
tfamų. 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.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: 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 7-1708;
Namų — CR 9-6166

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUK0WSKA, 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.

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

(prie Dundas>

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas BO. 6-1373

Toronto Parkdale rinkim, apy
linkės atstovas feder. parlamen
te St. Haidasz pravedė anketą 
savo apylinkėje ir gavo tokius 
atsakymus į pateiktus klausi
mus. 1. Ar pritartumėt federa
cinės vyriausybės loterijai, kuri 
remtų ligonines, atsakė taip 91 
procentas, ne 8%, be nusista
tymo 1%. 2. Ar pritartumėt pa
didinti feder. mokesčius tabakui 
ir alkoholiui? Taip — 36%, ne 
— 56%. be n. 8%. 3. Ar ma
note, kad feder. vyriausybė tu
rėtų panaikinti testamentinio pa
likimo mokesčius? Taip— 45%, 
ne 44%, be n. — 11%. 4. Ar

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina saujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

manote, kad ištuokos (divorsai) 
turėtų būti palengvintos? Taip
— 74%, ne — 22%, be n. — 
4%. 5. Ar manote, kad feder. 
vyriausybė turėtų užmegzti dip
lomatinius santykius su komu
nistine Kinijos vyriausybe? Taip
— 59%, ne — 33%, be n. — 
8%. 6. Ar manote, kad Kanada 
turėtų plėsti prekybą su komu
nistų valdomais kraštais? Taip
— 64%, ne — 28%, be n. — 
8%. 7. Ar manote, kad feder. 
vyriausybė turėtų parduoti pri
vatiems piliečiams arba priva
čioms bendrovėms šias institu
cijas: a. CBC radijo ir televizi
jos tinklą, b. CNR ir telegra
mų įstaigas, c. AIR Canada? Į 
klausimą a: taip — 40%, ne — 
49%, be n. — 11%; b. 36% — 
taip, 53% — ne, be n. 11%; c. 
36% — taip, 53% — ne, 11%
— be nusistatymo. Iš 18.500 as
menų atsakė 2 518. Taigi, anke
ta toli gražu neparodo pilno apy
linkės vaizdo.

(Atkelta iš 1 psl.)
Komunistinė Kinija nupirko 

35.300.000 bušelių kviečių, ku
rių vertė siekia apie $70 milijo
nų, Kviečiai bus vežami iš Br. 
Kolumbijos uostų. Jų galutinė 
pristatymo data yra 1967 m. lie
pos mėn. Nuo 1961 m. Kinija 
iš Kanados yra nupirkusi 433 
milijonus bušelių kviečių ir 
kvietinių miltų, pralenkdama 
Sov. Sąjungą, kuri nupirko 396 
milijonus bušelių.

Britų Kolumbijos vyriausybė 
priėmė įstatymą, kuris teritori
nių vandenų teises praplečia iki 
300 mylių nuo provincijos pa
krančių. Lig šiol tokia riba bu
vo 100 mylių. Tai buvo pada
ryta ryšium su paskutiniaisiais 
technikos laimėjimais, galinčiais 
surasti alyvos šaltinių negiliuo
se vandenyse. Tik klausimas, ar 
provincinė vyriausybė turi teisę 
tai padaryti? Manoma, kad tai 
federacinės vyriausybės teisė.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.' 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

MARGOS ĮVAIRYBĖS
• Amerikiečių kariuomenė .iššauti per pusantros sekundės, 

šauliams paruošti pradėjo naudo-1
ctaicra įleidžia atidaryti ugnies j.šaulį.

© Mo'ivioii oTMTmlrurnn rnotnrio nri-ti naujus metodus — 
žemės 40 m atstume iškylančius 
taikinius, kurių automatiniai įtai
sai po pusantros sekundės ima 
šaudyti į šaulį. Jų kulipkos ne
pramuša specialios apsauginės 
aprangos, bet yra gana skau
džios. Apmokomo šaulio šautuvas 
specialiu laidu yra sujungtas su 
kontrolės automatu. Jeigu šaulys 
taikinį pastebi ir į jį suskumba

Naująjį apmokymo metodą pri
vertė įvesti karas Vietnamo 
džiunglėse, kur tenka susidurti su 
gerai užsimaskavusiais komunistų 
partizanais. Kautynių metu pa
aiškėjo, kad šaudyklose puikiai 
šaudę kariai laiku nepastebi prie
šo ir praranda taiklumą. Pro au
sis lėtai zvimbiančios taikinio ku- 
lipkos karius iš anksto paruošia 
kautynių sąlygoms.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
K

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais.• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi 
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6 JO vai. vak. Šeštadieniais nuo

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

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles; 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING 

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. 535-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST, TORONTO 3, ONT.

NAUDOKITĖS PATARNAVI-
MATS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

Kabineto telefonas LE. 44454
DR. P. MORK1S 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronte 

(1 rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr, Downsviev.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167

DR. N. NOVOŠICKIS
dantų gydytojas

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priimo pocientus iš anksto susitarus

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612
769-4131
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artimųjų Lietuvoje.
— Prieš Kalėdas lankomi ligo

niai namno.se ir ligoninėse. No
rintieji, kad kunigas atvyktų į 
namus pas sergančius ar senu
kus su sakramentais, prašom pra
nešti klebonijai.

p. Karkų šeimos — šį ketvirtad., 
9 v j.

— Nuoširdi padėka gerb. kun. 
dr. F. Jucevičiui už gražiai ir įdo
miai pravestas dviejų savaitga
lių uždaras rekolekcijas mote-

nekmadieniafat Prisikėlimo par. kavinėje nuo 10 vai iki 1 vai. Galima 
dėl bilietų kreiptis pas A. Stuikį jo rezidencijoje, 186 Oakmount 
R<L, teL RO 9-5602. Rengėjai

chanics.
— Šį sekmadienį, po 10 vai. 

jaunimui skirtų pamaldų, parapi
jos salėje įvyks jaunimo choris
tų susirinkimas. Prašome tėvus 
atvykti į pasitarimą.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos sekmadienį po pamaldų pa
rapijos salėje.

— šį sekmadienį prie bažny
čios durų renkamos aukos Toron
to lietuvių Caritas. Jos bus pa
naudotos kalėdinei šalpai.

— Gausiai dalyvaukime šį sek
madienį tradicinėje Kalėdų eg
lutėje, kurią rengia Maironio 
vardo šeštadieninė lietuvių mo
kykla.

— Vietoj kitų kalėdinių do
vanų savo artimiesiems padova
nokime vertingą lietuvišką knygą

— žiemos metu, kai vyksta 
šeimų lankymas, būtų gera, kad

Taip pat dėko- 
. par. kat. mote

rų ir vyrų draugijoms už reko
lekcijų suorganizavimą. Jose da
lyvavo 60 asmenų.

— Šį šeštad., 8.30 v.r. — sū
naus Broniaus užpr. Mišios už ne
seniai Lietuvoje mirusią a.a. O. 
Mikšienę.

— Mirus jos mamytei, narę p. 
M. Karkienę užjausdama, Prisi
kėlimo par. kat. moterų draugi
ja už velionę užprašė Mišias šį 
sekmad., 9 v.r.

— Dėkojame Prisikėlimo par. 
patalpose savo tapybos ir kera
mikos parodas surengusioms me
nininkėms Jadv. Paukštienei, S. 
Kvietienei ir S. Petravičienei už 
parapijai padovanotus kūrinius.

— Antrad., 7 y. v., muzikos 
studijoje — pirma repeticija stu
dentų choro berniukų sekcijos., 
Kviečiami berniukai nuo 16 m. 
amžiaus. Chorui pramatyta įdomi 
programa ir išvykos į kitas ko-

runs ir vyrams 
jame Prisikėlim

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI | MOŠŲ
RUOŠIAMĄ IŠKILMINGĄ

$100 
100 
100 

nariai yra toron- 
Ketvirtis yra sta- 

vyriausias elekt
ros inžinierius. A. Dragūnas — 
buvęs Lietuvos aviacijos karinin
kas. J. Mickeliūnas — buvęs Lie
tuvos geležinkelių tarnautojas.

Baigiantis metams kviečiame 
visus tautiečius tapti Lietuvių 
Fondo nariais, įnešant bent po 
$100.

Šie naujieji 
tiečiai. Inz. A. 
tybos bendrove

B MONTREAL

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
ŠEŠTADIENI, GRUODŽIO 31 D., TORONTO LIETUVIŲ
NAMŲ DIDŽIOJOJ SALĖJ. PRADŽIA — 6 v. v.

Lietuviškas orkestras, puikūs valgiai, šampanas ir kiti šau
nūs gėrimai. Kepuraitės ir laiminga $75.00 vertės įėjimo 
dovana. Bilietai — $6.00 asmeniui. Gaunami paskambi
nus telefonu RO 9-1058, 536-1447, 537-2869.

Toronto Pūtvio šaulių kuopa

Mielą narę MARIJĄ KARKIENĘ, jos mylimai MAMY
TEI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu 

liūdi —

Doinietės

MM

KLF informacija
Kalėdinės muzikos koncertas, 

kuriame jau eilė metų yra išpil
domos pačios gražiausios ir nuo- 
taikingiausios kalėdinės kompo
zicijos Prisikėlimo b-je, bus Ka
lėdų naktį, prieš Bernelių Mi
šias, 11 vai. Programoje daly
vaus: sol. Janina Liustikaitė, sop
ranas, Romas Strimaitis, tenoras,

Šv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

— Gruodžio 18 d. po Sumos - 
pietūs par. salėje ir vėliau rinki
mai dviejų — naujų parapijos 
komiteto barių. Dalyvavimas vi
siems parapijiečiams labai svar
bus. Susirinkimo metu bus ren
kamas atskiras komitetas senelių 
namų fondui telkti ir tvarkyti. 
Tai labai svarbus reikalas. Jei tai 
būtų buvę daryta seniau, šian
dien jau turėtume senelių na
mus. Pastaruosius geriausia sta
tyti toliau už miesto — pigesnė 
žemė ir statyba, be to, žymiai ge
resnis oras.

— Jau išsiuntinėti ir 1967 m. 
sekmadienių ir šventadienių 
rinkliavų vokeliai. Visi prašomi 
kada tik prisiminsite mūsų para 
piją, naudoti vokelius, jei nega 
lėsite atvykti, galite atsiųsti ir 
paštu- Geriausia, žinoma, lanky 
tis savo bažnyčioje ir ją iš lietu
viškos geros širdies paremti au-

“Lito” balansas per 1966 m. 
lapkričio mėnesį padidėjo $37.- 
000 ir pasiekė $1,821,111.28. At-

šią savaitę “Tėvynės Prisimi
nimų” radijo programose bus 
minima trečiojo Lietuvos prezi
dento dr. Kazio Griniaus 100-to 
metų gimimo sukaktis. Kalbės 

1VLIK0 gen. sekretorius J. Audė-

klebonui būtu skambinama tarpįionijas; trečiad., 7 v.v. — studen- 
5-7 v. vak. Nesuradus klebono’&U choro repeticija; ketvirtad. 
namuose, prašoma palikti tele- 7-30 v.v. — suaugusių; penktad., 
foną. i 6.30 v.v. — jaunimo choro.

— Ši šeštadieni, 8 v.r. Mišios! — Katechetinės pamokos — 
už a.a/Ireną Pacevičiūtę. įkas antrad., ketvirtad. ir sekmad.

— Pakrikštytas Ričardas Jonas įprastomis valandomis. I
Kalendra. | — Religijos pamoka- gimnazis- > nas. Kariuomenės šventės ir su-

—•. Bilietai į N. Metų parengi- tams — šį sekmad. po 10 v. Mi-: kilimo 25 metų sukakties proga 
mą gaunami pas A. čirūną, J. Uo- šių muzikos studijoje tema “Va-per “Tėvynės prisiminmų” radi- 
gintą, parapijos knygyne ir kle- Įjos ugdymas”. Kalbės T. Rafae-'jo programą kalbėjo Stepas Kai- 
bonijoje. Kaina vienam asmeniui lis. Dėkojame R. Matukaitei už rys, KLB valdybos vicepirm. ir 
$5.00. ’ ...................... - - -- .................................

Toronto apylinkės valdybos i 
prieškalėdinis posėdis — penk-1 ^v-1« /i O „ „ m°s šeimos: Geoffrey Ave., Gre- tadierų, gruodžio 16 d., 8 v.v. c____
Bus aptariami Vasario 16 minė
jimo programos reikalai. Minėji
mas įvyks vasario 19 d. Central

pr. sekmadienio įdomią pamoką 
tema “Jaunuolis ir tėvai.”

— Ateinančią savaitę lanko-

nadier . Rd., Sunnyside Ave. ir 
Westminster Ave.

— Ryšium su švenčių sezonu, 
Technical gimnazijos salėje. Pa- sekantis pensininkų ir vyr. am- 
grindimu kalbėtoju lietuviškajai 
daliai pakviestas jaunosios kar
tos atstovas architektas Algirdas 
Barzdukas, angliškajai daliai —I 
tikimasi gauti federacinės val
džios ministeri. Solidarumo Įna
šų vajus vykdomas ir ši sekma- 

\ dieni. Valdyba dėkinga dail. Vyt.
Paškauskui už dailiai nupieštus 
plakatus solidarumo Įnašų vajui.

Ligoniai, šv. Juozapo ligoninėje 
gydosi. Pr. Dailydienė, Vikt. Dai- 
lydė, dr. A. Užupienė-Lukienė, J. 
Beinoris; Our Lady of Mercy li
goninėje — Jonas Yokubynas; 
Western ligoninėje — Jonas Ka
menka (I a., Ward N.). East Ge
neral ligoninėje (Scarboro) jau 
šešta savaitė serga Elzė Kuzmic- 
kienė. Namie gydosi p. P. Bai- 
kauskienė.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratas po $10 
atsiuntė: V. Šukys, Domas Žio
gas, A. Malinauskas; $6 aukojo 
A. Malinauskas; $5 — L. Taškū- 
nas, A. J. Kandrotai; $3 — P. 
Skučas; $2 — J. Jonkaitis, P. Ado
mavičius, P. Augaitis, O. IVaškie
nė, J. Kozeris, P. Kupčiūnas, P. 
Stančaitis, M. Vilkas, V. Gudai
tis; $1 — Mečys Pranys, C. Čer
niauskas, J. Jatulis, U. Drazdis- 
Drazdienė, J. Baltakys, A. Juze
liūnas, V. Petkevičius, S. Tolvai
šą, A. Prunskus.

22 M. LIETUVAITĖ vedybų tikslu 
nori susirašinėti su Kanados ar JAV 
lietuviais. Rašyti: Julia Zolancewicz 
(lietuviška jos pavardė — Julytė Za- 
lancevičiūtė), Zam. Joniszki, par. Jo- 
deliszki, pow. Seyny, woj. Bialystok, 
Poland.

IŠNUOMOJAMA ilgesniam laikui ga
lanterijos ir drabužių krautuvė 1613 
Bloor Str., W., High Park rajone. (Iš

nuomojimo priežastis — liga). 
TeL 536-6480.

žiaus asmenų laisvavakaris bus 
po N. Metų.*

— Aukotojų ir 1966 m. aukų 
sąrašas bus paskelbtas sausio pa
baigoje ar vasario pradžioje. Sie
kiant raštinei palengvinti ilgą 
ir komplikuotą darbą, aukas pra
šom įteikti iki sausio 1 d. Specia
liai kreipiamės į tuos, kurie dar 
neiteikė savo'dalies parapijos na
mų statybos reikalams.

— Kalėdinės plotkelės sekmad. 
gaunamos prie bažnyčios, šiokia
dieniais — par. raštinėje.

“Tėvynės Prisiminimų” radijo 
programų rengiamas N. Metų su
tikimas Įvyks Prince George 
viešbutyje. AštuOnių vietų stalus 
galima rezervuoti ir informacijų 
gauti pas programos vedėją J. 
R. Simanavičių, tel. LE 4-1274.

“Nordmende” radijo atstovas 
J. Tumosa neseniai lankėsi Dub
rovnike, Jugoslavijoj. Ten išbu
vo 4 dienas. Grįžęs pasakojo, kad 
ten gyvenimas turistams pigus, o 
bažnyčios sekmadieniais pilnos.

L. Tautinės Sąjungos Toronto 
skyrius lapkričio 27 dienos meti
niame susirinkime sudarė nau
ją valdybą: M. Abromaitis — 
pirm., J. Cesėkas — vicepirm., 
V. Petraitis — sekr., P. Kvedaras 
— ižd., Pr. Bastys — narys spau
dos ir propagandos reikalams. 
Revizijos komisija liko ta pati: 
E. Jurkevičienė, V. Jonaitis ir 
Aug. Kuolas. Pastarasis susirin
kime skaitė paskaitą apiė dabar
tinę išeivijos lietuvių spaudą. Jo 
duomenimis, knygų tremtyje iš
leista 3360.

“Kuzmas-Construction” firmos 
savininkas Stasys Kuzma nusipir
ko 180 akrų gražų ūkį Maple Side 
Rd. ir ten persikėlė gyventi. Pla
nuoja praplėsti turimą statybos 
bendrovę ir kartu auginti gyvu
lius — jautukus. Linkime jam 
sėkmės naujoje vietoje ir versle.

kultūros komisijos pirmininkas.
“Gintaro” tautinių šokių gru

pė pakviesta dalyvauti tarptauti
nės lėlių parodos atidaryme gruo
džio 19, pirmadienį, 7.30 v. v., 
naujoje rotušėje. Gruodžio 9 d. 
“Gintaras” dalyvavo Kiwanis klu
bo surengtame tautinių grupių 
pasirodyme Casa Loma rūmuose, 
kur yra įrengta kalėdinių reik
menų bei žaislų paroda, ypač Įdo
mi vaikams. Prie Įėjimo matyti 
užrašai Įvairiom kalbom, jų tar
pe ir lietuviškasis sveikinimas 
“Linksmų šventų Kalėdų”. Gin- 
tariečiai gražiai' pasirodė, nors 

: _ __ L J___ _ _ _ __ _ _
grakštų šokių atlikimą. Mat, i tą 
salę Įleidžiami groti tiktai unijos 
muzikantai, šiuo metu “Ginta
ras” yra sustiprėjęs ir pagausė
jęs — veikia net dvi grupės: vy
resniųjų ir jaunesniųjų. Vado
vauja — J. Karasiejus ir R. Na
rušytė.

TORONTO MAIRONIO ŠEŠ
TADIENINĖS MOKYKLOS KA
LĖDŲ EGLUTĖ įvyks sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p. p. 
punktualiai, Prisikėlimo parapi
jos salėje. Programą atliks mo
kiniai: suvaidins V. Frankienės 
dviejų paveikslų kalėdinį vaizde
lį “Vaikiukai avinukai”. Reži
suoja D. Augaitytė ir K. Kakne
vičius, talkina — V. Balsienė. 
Dovanėles ruošia tėvų komite
tas. Tie mokiniai, kurie norės 
gauti dovanėlę, prie įėjimo Įsi
gyja bilietą, kurio kaina 50 et. 
Visi mokyklinio amžiaus lietuvių 
vaikai (ir nelankantieji šeštadie
ninės mokyklos) mielai kviečia
mi Kalėdų eglutės programoje 
dalyvauti. Mokyklos vedėjas

“Varpo” choras gruodžio 10 d. 
turėjo metini savo pobūvį Šv. Jo
no Kr. par. salėje. Susirinkus 
daugumai narių, choro valdybos 
pirm. J. Karasiejus tarė Įžangi
nį žodį ir pakvietė kalbėti bei 
sveikinti: kun. P. Ažubali, p.

svetimtaučio muzika sunkino Kuprevičių — Šv. Jono Kr. par. 
choro pirmininką, ir buvusi 
“Varpo” pirmininką J. Rači. 
Kiek vėliau kalbėjo choro muzi
kinis vadovas ir dirigentas muz. 
St. Gailevičius. Visų bendras lin
kėjimas “Varpui” buvo — sėk
mingai gyvuoti ir tvirtai skam
bėti. Pobūvyje dalyvavo choro 
mecenatas J. Tumosa ir kiti sve
čiai. Didžiulį tortą ir kitas dova
nas atsiuntė choro krikštatėvis J. 
Strazdas. Jų ir kitų rėmėjų dėka 
pobūvio nuotaika buvo skambi ir 
linksma.

Kalėdinę korespondenciją paš
tas ragina išsiųsti: Toronto mies
te — iki gruodžio 17 d., už mies
to iki gruodžio 13 d. Tarifas — 
neužlipintiems laiškams su svei
kinimo kortelėmis Kanadoje, 
Šiaurės ir Pietų Amerikon — 3 
et., užjūrin — 4 et.

kun. Bronius Jurkšas (vargonai). 
12 vai. nakties per Bernelių Mi
šias giedos parapijos* suaugusių
jų choras, vadovaujamas kun. B. 
Jurkšo. KalėdtĮ rytą per 10 vai. 
Mišias jaunimo choras giedos 
naujas ir tradicines Kalėdų gies
mes. 11 vai. per Sumą pakarto
tinai giedos suaugusiųjų choras.

“Tž” spaudos balius — sausio 
14, šeštadienį. Tai metinis pa
rengimas lietuviškajai spaudai 
paremti. Programa jau suplanuo
ta. Ji bus trumpa, jauki ir vi
siems idomi. Ją atliks jaunosios,—.•• \----- -  -■
Toronto meninės pajėgos — lie-! palmdota is Šv. Kazimiero baz- 
tuvaičių trijulė ir Z. Orentienės! nyčios. Liturgines apeigas atliko 
baleto studijos rinktinių šokėjų 
grupė. Jos ruošia specialią pro
gramą spaudos vakarui. Loteri
jai fantai jau telkiami. Be turi
mo vertingo dail.-A. Tamošaitie
nės paveikslo, tikimasi gauti dai
lininko J. Bakio keraminę skulp
tūrą (pažadėta) ir kitas spaudos 

'bičiulių dovanas.
Dail. V. Vizgirdos paskaita 

gruodžio 10 d. apie dailę oku
puotoje Lietuvoje susilaukė pla
taus torontiečių dėmesio. Daili
ninkas parodė skaidrėse gana 
daug Lietuvoje gyvenančių dai
lininkų paveikslų ir taip pat iš
eivijos dailininkų dali kūrinių, 
kurie skaidrėse buvo parodyti 
Lietuvoje. Paskaitininkas pabrė
žė, kad jo vizitas Lietuvoje bu
vęs privataus pobūdžio; susitikęs 
tik su menininkais ir giminėmis. 
Taip pat paminėjo, kad kaikurie 
jo pareiškimai, patekę sovietinėn 
spaudon, nebuvo tiksliai per
duoti.

— Kun. J. Gaudzė per CFMB 
radiją banga 140 (Montreal) šeš
tadieniais 5.30 vakare kalba re-

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 A-^etto St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

LIETUVIŠKOS
“TĖVYNES PRISIMINIMU” 

radijo programos 3 KARTUS SAVAITĖJE! 
šeštadieniais 3.30 — 4.30 v.p.p. Oakville

stotis CHWO, banga 1250
Sekmadieniais 9—9.30 vai. ryto Hamilto

no stotis CHJQ, banga 1280.
Sekmadieniais 2

Falls, N.Y., stotis WHLD, banga 1270.
Žinias, sveikinimus, skelbimus 

įteikti “Dainos” dovanų-plokštelių 
krautuvėj, 111 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. Tel. LE 4-1274.
Programų vedėjas J. R. SIMANAVIČIUS

2.30 v.p.p Niagara

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 ros' kumpius.

maisto gaminių z Taip pat paruošiame užsakytų mėsų šaldy-
• Savo gamybos rūkytų kumpių ir dešrų tuvams (freezer)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

PARKSIDE
Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

335 Roncesvalles Avenue

MEAT 
MARKET

lės “Lito” turtas paaugo virš 
300.000 per metus. Šerai lapkri
čio mėnesio gale sudarė $1,220,- 
780.42, depozitai $511,839.34, at
sargos fondai $25,512.25 ir šių 
metų pelnas $59,548.22. “Lito” 
valdyba tikisi, kad sėkmingas šių 
metų užbaigimas Įgalins padidin
ti nariams palūkanas už jų san
taupas sekantiems metams.

Aušros Vartų spaudos kioskas 
primena, kad jau laikas visiems 
atnaujinti lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų prenumeratas 1967 m.

Jaunųjų talentų vakaro proga 
“Baltijos” stovyklavietei aukojo: po 
$50: D. ir J. Mališkos, R ir St. Po
causkai; po $25: E. ir J. Piečaičiai,
V ir VI. Giriūnai, E. ir P. Vileniškiai, 
K. ir W. Gentemann, E. ir R Verby
los, O ir A Mylės, P. Žukauskas, 
senj.; J. Jurėnas $20, J. Dalmantas 
$15; po $10: Liet Kat Moterų Dr-jos 
Montrealio skyrius, A Drevinskienė,

Ilginiais klausimais. Būtu gera Pr- Suite, A. Jurjonas, J.
išgirsti ne tik paklausimų, bet ir 
patarimų.

— Gruodžio 10 d. rytą mirė 
Edvardo Bobino žmona Rachelė, 
kuri buvo pašarvota Dalloir lai
dotuvių įstaigoj ir gruodžio 13 d.

'kun. J. Bobinas su kitais kuni
gais.

— A. Yuškienė jau grįžo į na
mus po operacijos Royal Vic
toria ligoninėje.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava — $185.07.

— Petras Adamonis, apdrau- 
dos atstovas, persikėlė gyventi į 
kitus namus, bet įstaiga ir “Li
tas” pasilieka toje pat vietoje. P. 
Adomonio apdraudos įstaigos 
naujas telefono nr. 722-3545.

— Savo auka Marija Arlaus
kaitė Įtaisė bažnyčioje prie gro
teliu minkštas klauptes. Ačiū la
bai! K. J. G. ;

Lietuvių studentų N. Metų su
tikimas, ruošiamas drauge Lietu
vių Studentų Sąjungos ir Lietu
vių Bendruomenės jaunimo sek
cijos, Įvyks gruodžio 31 d., Cha- 
tel Boise viešbutyje, Ste. Adele, 
Que. N. Metų sutikime, be mont- 
realiečių, dar dalyvaus studen
tai iš ten tuo metu vykstančios 

Naujųjų Kanadiečių Teatras, žiemos stovyklos, i kurią laukia- 
‘‘ v‘ ” i ma atvažiuojant studentų iš To-kuris jau trečia savaitė vaidina 

A. Landsbergio dramą, vaizduo
jančią laisvės kovas, “Penki stul
pai turgaus aikštėje” susilaukė 
moralinės paramos iš Baltijos 
tautų, kaikurių slavų tautų, vo
kiečių ir airių. Priekaištai pasi
girdo'iš tų tautinių grupių, ku
rios rodo palankumo sovietiniam 
blokui. Kaikuriose didžiųjų laik
raščių recenzijose irgi atsispindi 
nepalankumas veikalui dėl politi
nių motyvų. Nežiūrint kaikurių 
sferų neigiamos reakcijos, veika
las vaidinamas dar visą šią sa
vaitę kiekvieną vakarą 8.30 v.v. 
Central Library Theatre, Colle
ge — St. George St. Visi lietu
viai turėtų tą veikalą pamatyti.

Julius Mičiūdas iš Argentinos 
lankėsi Toronte. Jis yra Argenti
nos Lietuvių Centro vadovybės 
narys ir Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso komiteto vicepir
mininkas bei iždininkas. “Tž” re
dakcijai jis papasakojo apie Ar
gentinos lietuvių veiklą ir jų 
rengiamą kongresą bei kvietė ka
nadiečius jame dalyvauti. Kol 
kas iš Kanados niekas nėra už
siregistravęs vykti į tą kongresą. 
Pažymėtina, kad J. Mičiūdas yra 
gimęs Argentinoje, Lietuvos nė
ra matęs, bet puikiai kalba lie
tuviškai; taip pat — ir jo vai
kai. Buenos Aires mieste jis tu- 
ti kliniką ir apie 30 tarnautojų. 
Toronte susitiko buvusį argen- 
tinieti Vyt. Balčiūną.

Bronė Jasinauskaitė atvyko iš 
Suvalkų trikampio. Ją atsikvietė 
Adolfas Vilkus.

Torontas vejasi Montreal). — 
Federacinio statistikos biuro duo
menimis,- metropolinis Montrea- 
lis, 1961 m. turėjęs 2.109.509 
gyventojus, padidėjo 14,6% ir da
bar jau turi 2.418.984. Metropo
linis Torontas 1961 m. turėtą 
1.824.481 gyventojo skaičių padi
dino 17,5% iki 2.145.637. Statis
tika rodo, kad Torontas auga grei
čiau už Montreal! 2,9%. Federa
cinis statistikos biuras į metropo
linio Toronto ribas yra Įtraukęs 
uosto zoną nuo Oakvillės iki Oša- 
vos. Trečia vieta sąraše priklauso 
Vankuveriui, paugusiams iki 884-. 
095 gyventoju. Winnipegas per
žengė puse milijono ir dabar jau 
turi 505.255 gyventojus. Otava ar
tėja nrie pusės milijono su 
482.392 gyventojais. Hamiltono 
gvventoju skaičius nuo 395.89 pa
kilo iki 447.197. Tolia seka: Kve- 
jekas — 407.731, Edmontonas —

Windsors — 211.037, Halifaksas 
— 198.387.

J. Adomoniai ir E. Kumžmaitė (JA 
V); J. Lukošiūnas S8; po $5: M. 
Vapsva, B. Bagušis, J. šiaučiulis, K. 
Rimkevičius, J. Šveikauskas, K. Dar
gienė ir V. Šipelis; V. Juodis $4; M. 
Mažeikienė $3.50; po $3: C. Januškevi
čius, B. Mozūras, A Keblys ir J. Pa
kulis; po $2. P. Norkeliūnienė, V. Bi- 
levičius, J. Burba ir J. Adomaitis; 
po $1: G. Gedvilienė ir J. Gečius. Už 
loterijos ir įėjimo bilietus atsiųsti pi
nigai įjungti į vakaro pajamas, todėl 
į šias sumas neįskaityti. Tuo būdu 
tiesioginė parama stovyklos statybai 
gauta $452.50, iš vakaro ir loterijos, 
apmokėjus visas išlaidas, numatoma 
gauti apie $280. Tuo būdu lig šiol iš 
užplanuotų $1.500 jau sukelta $732. 
50 arba beveik pusė sumos.

Su šiais ir anksčiau padarytais įna
šais “Baltijos” garbės rėmėjais (po 
$50 ar daugiau) tapo: P. G. Montvilai, 
R. S. Pocauskai ir V. V. Giriūnai. Rė
mėjais (po $25 ar daugiau): E. J. 
Piečaičiai, M. J. šiaučiuliai, J. Dal- 
mantas, E. P. Vileniškiai, K. W. Gen- 
temann, E.R. Verbylos, I.K. Rimkevi- 
čiai, O. A Mylės ir P. Žukauskas, 
senj. Daugelis kitų šio sąrašo pa
vardžių jau seniai yra “Baltijos” fun
datorių ar rėmėjų sąrašuose ir tik pa
pildo savo įnašus nauja auka.

“Baltijos” komitetas tikisi, kad pa
vyks iki' pavasario sukelti $1.500 ir 
užbaigti stovyklavietės planų įvykdy
mą.

“Litas” prašo visus savo narius
ranto, Hamiltono. Detroito, Ota- šį mėnesį nevėluoti su skolų ir 
vos ir Bostono. Pradžia 9 v.v.; palūkanų mokėjimais, o ypatin- 
apsirengimas — išeiginis (semi-igai nelaukti iki mėnesio paskuti- 
formal). Įėjimas $2, porai $3. šo-jnių dienų. Tai labai palengvintų 
kiams gros orkestras, bus pro- “Lito” finansinių metų užbaigimą 
grama ir N. Metų tostas. R. M. ir balanso sudarymą. Pr. R.

Kalėdinė dovana Vasario 16 gimnazijai
Vasario 16 gimnazijai teikia- va ir jieškomi rėmėjai. Bet da

ma parama kasmet mažėja ir bar, tuoj pat, reikia gimnazijos 
gimnazijos vadovybei yra sunku 
suvesti galą su galu. Lankyda
masis Toronte naujasis gimna
zijos direktorius kun. dr. P. Ba- 
činskas skundėsi, kad gimnazi
jos mokiniai neturi tinkamų lo-

mokiniams suteikti šiek tiek 
džiaugsmo paruošiant jiems' Ka
lėdų eglutę su dovanėlėmis. Tam 
tikslui šalpos Fondas kviečia Ka
nados lietuvius paaukoti vieną ki
tą dolerį, iš kurių susidarys gra
ži Kanados lietuvių kalėdinė do- 

vų. Tada mes pritarėme, kad rei- vana. Vieša rinkliava nebus da- 
kia naujų lovų, pažadėjom pra- romą, bet šalpos Fondo įgalioti 
šyti tautiečius, kad kiekvienas asmenys su aukų lapu paprašys 
“užfundytų” gimnazijai po lovą, paremti šį kilnų darbą. Tikimės, 
kuri kainuoja tik $30. Direkto- kad tautiečiai neatsisakys. Kas 
riui išvykus vėl viską pamiršo- neturės progos aukų rinkėjo su- 
me. Artinantis Kalėdų šventėms sitikti, bet norės paaukoti, prašo
vei prisimenam gimnaziją ir jos me įdėti į voką dolerį ar du ir 
bendrabučio lovas. Po N. Metų pasiųsti ŠF iždininkui St. Dab- 
Kanados šalpos Fondas imsis ini- kui, 117 Springhurst Ave, To- 
ciatyyos padėti gimnazijai tas lo- ronto 3, Ont.
vas įsigyti. Bus daroma rinklia-' KLB šalpos Fondas

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į 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
Dabar Pilna 

kaina 
1 dienos $ 2.00 $ 2.50
7 dienų 
sezoniniai

Jaunimui
Dabar Pilna

$ 2.00

Vaikams
Dabar Pilna 

kaina kaina
8 2.50 8 L00 8 1-25
810.00 8 3.75 8 6.00S 7.50 $12.00 8 6.75

$22.50 835.00 820.00 830.00 11.25 81730

Adresas: 1465 De -Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766-5827

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

Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Tnvestacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
810.000.

Kasos valandos: 1465 De Sere SL, sekmadieniai nuo 10.30 iki 12 30 v. 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius: 
vakarais —trečiadieniais ir nenktadiehiais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 dieną — penktadieniais nuo 1 Hd 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadien’ais ir penktadieniais nuo 7 Iki 0 v




