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Lapas po lapo...
Kiekvienas yra savo gyvenimo knygos rašytojas. Tiksliau pa

sakius, žmogus ją ne rašo, o gyvente gyvena. Kiekviena diena 
yra tarytum naujas lapas — išgyventas ir atgyventas, kiekvieni 
metai — tarytum daugelio lapų pluoštas, kuriame atsispindi žmo
gaus kelio vingiai —- jo rūpesčiai ir džiaugsmai, kančios ir paguo
dos, planai ir darbai, užsimojimai ir kritimai, laimėjimai ir pra
laimėjimai ... žodžiu, visa tai, kas sudaro žmogiškąjį gyvenimą. 
Naujų Metų proga, kai kiekvienas pradeda naują savo gyvenimo 
knygos skyrių, rodos, derėtų pažvelgti atgal, perversti jau para
šytus puslapius, kad planingiau rištųsi sekantis skyrius. Deja, 
mūsų papročiuose to nėra. Stabtelti ir apžvelgti nueitąjį kelią — 
nėra laiko. Įprastmiai Naujų Metų sutikimai tėra ir taip jau 
triukšmingo gyvenimo pabrėžimas. Mūsų dienų žmogui, atrodo, 
nerūpi kokia išeis jo gyvenimo knyga. Jam svarbu, kad ji būtų 
gausi puslapiais, primarginta, lengva, pilna šypsenų ir malonaus 
triukšmo pėdsakų. Kas ten bus prirašyta, koks bus turinys, jam 
mažai terūpi. Ko verta tokia knyga, kiekvienam aišku. Ko ver
tas toks gyvenimas, taipgi nereikia aiškinti. Tai laikysena, kurią 
senovės romėnai vadino “carpe diem” — naudokis šia diena, nau
dokis gyvenimu, nes jis neilgas...

Toks naudojimasis gyvenimu yra jo išniekinimas. Taip pa
rašyta gyvenimo knyga yra bevertė. Kas iš to, jei tokioje knygoje 
yra primarginta kad ir tūkstančiai puslapių? Juk jie yra tušti. 
Tai liudininkai gyvenimo, kuris nebuvo tikras gyvenimas, o tik jo 
iškraipa, karikatūra. Kur gi žmogaus idealai, jo kovos už tobu
lesnį, geresnį pasaulį, už tautų laisvę, už didžiųjų vertybių įgyven
dinimą? Sakoma, kad dabar visa tai pasikeitė, kad didelių gyve
nimo knygų niekas neberašo, kad viskas suvesta į vieną stebuk
lingą piliulę... banko knygutę. Ji esanti svarbesnė ir už šv. 
Raštą. Pastarajam suprasti esą reikia komentarų, paaiškinimų, o 
banko knygutės ženklai savaime aiškūs. Ne tik aiškūs, bet ir veiks
mingi — išreiškia apčiuopiamus dalykus... Jeigu žmogaus idealai 
liko suvesti tiktai Į tokią formą, reikia pasakyti, kad jų visai ne
bėra. O be jų nėra ir gyvenimo turinio. Pastarasis suspindi tiktai 
ten, kur išryškėja didžios vertybės. Jeigu pilkame mūsų gyveni
mo horizonte iškyla asmenybės, tai tik dėlto, kad jose suspindėjo 
kilnaus gyvenimo turinys, kad jos mokėjo pakilti virš beformės 
kasdienybės ir kovoti ne už geresnį namą ar automobili, bet už 
tobulesnį, krikščioniškesnį žmonių gyvenimą.

Mūsų gyvenimo knyga dar tebėra eigoje — vienų pradėta, 
kitų Įpusėta, o trečių — slenka i pabaigą. Tad visiems dar lai
kas pasirūpinti ne tiktai puslapių* gausumu, bet ir turiniu. Mūsų 
dabartis yra lemiamasis momentas — ne praeitis ir ne ateitis*. 
Praeities Įtaka yra sutelkta dabartyje, o mūsų ateitis taipgi pri
klausys nuo dabarties. Vienam archyvui buvo parinkti Šekspyro 
žodžiai kaip mottb: “Kas praėjo, tėra prologas”. Tai reiškia, kad 
praeitis yra Įžanga dabartin, o dabartis — įžanga ateitin. Todėl 
dabartinis mūsų kolektyvinis gyvenimas yra reikšmingas ir atei
čiai. Jis ją pagrindžia, formuoja. Ateitis nėra likimas, kuris nu
krinta iš dangaus. Ji daug priklauso nuo dabarties gyvenimo pa
stangų. Tad nenuvertinkime savo dabarties gyvenimo, jo pastan
gų ir darbų. Jie turi savo reikšmę ir jaunesniajai kartai. Tie, ku
rie savo darbuose mato beviltiškumo šešėli, tepakelia žvilgsni 
augštyn ir tepamato, kad jų pastangos spinduliuoja ateitin. Esame 
Įpratę savo darbus matuoti pasisekimu ar nepasisekimu, žino
ma, tai apčiuopamas mastas, bet nevisada teisingas. Tai, kas šian
dieną laikoma pasisekimu, už kelių metų galbūt atrodys bereikš
miu dalyku. Ir priešingai — dabarties nesėkmės gali būti derlinga 
sėkla ateičiai. Tad verčiant gyvenimo knygos lapą po lapo verta 
susirūpinti jos turiniu ir kurti ji slenkančioje dabartyje. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

SENATVĖS PENSIJA-$105 MĖNESIUI
Padidintai senatvės pensijai 

padengti finansų min. M. Sharp 
buvo priverstas nuo sausio 1 d. 
biudžetą papildyti §290.000.000. 
Šiai sumai sutelkti federaciniai 
pardavimo mokesčiai prekėms 
ir gaminiams pakeliami 1% — 
lig šiol buvo mokama 11%, o 
dabar teks mokėti 12%. Išimtis 
padaryta statybinėms medžia
goms ir gamybinėms mašinoms. 
Kita minėtosios sumos dalį pa
rūpins padidinti atskaitymai 
pensijų fondui, kuris lig šiol 
gaudavo 4% kiekvieno piliečio 
pajamų, bet turėjo nustatytą ga
lutine SI20 ribą. Ir dabar bus 
atskaitomi tie patys 4%. tačiau 
atskaitvmams nutraukti riba pa
keliama iki S240. Šį. nauja po
tvarki paius viengungiai, kurie 
uždirba virš S4.100 per metus, 
ir šeimos, turinčios metiniu pa
jamų virš S5.000. Nustatyta 
S240 atskaitymo riba viengun
giai pasieks su S7.500 uždarbiu, 
šeimos — su S10.000. Kritikai 
kaltina finansų ministeri. kad 
toks atskaitymo principas nėra 
teisingas, nes šimtus tūkstan
čiu uždirbantys asmenys pensi
joms mokės ta pačią §240 suma, 
kain ir tie. kurie uždirba tik 
S7.500—10.000. Ju teigimu, bū
tu buvę geriau 4r" atskaifvmą 
taikvti iki galutinio uždarbio, 
nes tada pasiturintieji dides-no- 
mis sumomis naremtu pensijų 
fondą, palengvindami mokesčių 
naš*a mašiau uždirbantiems.

Turintieji teise gauti senat
vės neneik 1967 m. kovo ar ba- 
landvin men. jau raus čekius 
ŠlOo •mėnesiui i§75 gaus visi 
nenciinc amžiaus asmenys, o 
Šios nenasiturintieji).

narlamcntn atsto
vas 'ti1*nn KJein. mnntr°al’otjs. 
iškėlė "^šiemečių gvdvtniu klau
sima š’nn metu Kanadoje jau
čiamas didelis gvdytoiu trūku
mas. kai tuo tarpu yra nemaža

SĖKME TELYDI VISUS SKAITYTOJUS 
NAUJAISIAIS METAIS!

Naujų metų žvilgsnis. Algimanto Kezio, SJ, nuotrauka iš jo darbų leidinio "Photographs"

Nauio kanclerio - nauja politika
J. KAIRYSNaujoji vyriausybė yra užsi

mojusi tvirtai tvarkyti vidaus ir 
užsienio reikalus. Bet ar koali
cija bus patvari ir ar jos vyriau
sybė galės savo planus Įvykdyti?

VIDAUS REIKALAI
Pagal deklaraciją, pirmauja 

ūkis ir finansai. Nors V. Vokie
tijos ūkis nėra silpnas ir pinigas 
turi vertę, bet nuolatinis kainų 
kilimas ir uždarbio didinimas ke
lia rūpesti galimos krizės. Atro
do, gamyba yra proporcingai ma
žesnė nei atlyginimai. Todėl nau
joji vyriausybė yra užsimojusi 
sustabdyti kainų kėlimą ir atly
ginimų didinimą. Šitai pusiausvy-

užsieniečių gydytojų, kurie vis 
dar neturi teisės verstis medici
nine praktika. Jis pasiūlė par
lamentui. kad tokiems oficialios 
kvalifikacijos neturintiems gy
dytojams būtų leista aptarnau
ti ligonius nakties metu, kai jie 
negali prisišaukti kanadiečių 
gydytojų. Pasiūlymas, atrodo, rai išlaikvti ji kreipiasi į gamin- 
nebus įgyvendintas, nes šiuos tojus kviesdama pakelti gamybą 
reikalus tvarko ne parlamentas, 
bet patys gydytojai.

Premjeras L. B. Pearsonas 
pažadėjo po Kalėdų atostogų su
daryti specialią parlamento ir 
senato komisiją Kanados himno 
klausimui. Jis nori, kad šimtme
čio sukakties proga tautiniu Ka
nados himnu būtų paskelbta "0 
Canada", o “God Save the 
Queen" liktų taip vadinamu ka
rališkuoju Kanados himnu. Di
džiausia kliūtis yra dabartinės 
dvi “O Canada" teksto versijos: 
angliškoji — nepriimtina pran
cūzams. o prancūziškoji — ang
lu kilmės kanadiečiams. Pagrin
dinis komisijos uždavinys būtų 
šiai melodijai parūpinti visiems 
primtiną tą patį tekstą.

Darbo jėgos ir pilietybės min. 
J Marchand spaudos konferen
cijoje Paryžiuje ragino visus 
emigruoti norinčius prancūzus 
pasirinkti Kanadą, kuriai trūks
ta kvalifikuotu darbininku. 
Prancūzams imigrantams jis pa
žadėjo paramą Kanados ir Pran
cūzijos vyriausybių vardu. 
200 000 į Kanadą kasmet 
žiuojančhi imigrantų tik 
5 000 būna prancūzu, kurie 
niausiai apsigyvena ne Kvebe
ko. bet Ontario provincijoje ir 
čia greit pramoksta anglų kal
bos Faktas lieka faktu — On
tario provincijole vra apie 600 - 
000 prancūzu kilmės kanadiečių, 
kuriu tik dalis dar kalba pran
cūziškai.

(Nukelta Į 9 psl.)
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Į atnaujintą Lietuvos laisviijimo darbą!
LIETUVIAI!
T iptuva“? laisvinimo vairai npr- vwuvmcuva iu-

"‘Oslo* ir jaunesniosios' kartos 
lais-

ir laisvinimo užsimojimus, VLIKo 
valdyba stengsis visuomenės ro-

rankas reikšmingu mūsų tautai jė ; d Uetuvos 
metu — nepriklausomybes atsta-1 - - - J‘
tymo penkiasdešimtmečio išvaka
rėse.

Lietuvių tautos valia, ilgus praplėsti mūsų informaciją 
šimtmečius reikšta būti laisva ir timiesiems, ją* pagerinti ir su- 
nepriklausoma valstybe, pakarto- ’ stiprinti jos teikimą.
tinai paskelbta 1918 m. vasario! Vykdydamas savo uždavinius, 
16 d. deklaracijoj, vienbalsiai pa- i VLIKas ryžtasi tinkamai pasi
tvirtinta Steigiamojo Seimo, krau-1 ruošti Lietuvos valstybės atsta- 
ju atpirkta nepriklausomybės ko-'tymo penkiasdešimtmečio sukak- 
vose, 1941 metų sukilime ir par-'čiai.
tizanų žygiuose, teskatina visus* Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- 
į vieningą darbą Lietuvos lais-įmo Komitetas Kalėdų ir Naujų- 
vės kovoje. Naujoji VLIKo vai-! jų Metų proga sveikina visus 
dyba reiškia savo ryžtą visomis lietuvius Tėvynėje ir plačiajame 
jėgomis tęsti Lietuvos laisvės ko- pasaulyje. Kalėdų švenčių dvasia 
vą, kol bus atstatyta nepriklau-. te jungia pavergtąjį ir laisvąjį lie- 
soma demokratinė Lietuvos vals- tuvį didžiajam laisvės kovos žy- 
tybė. Šio tikslo siekdama ir di- giui. 
džiai vertindama lietuvių visuo-' 
menės nuomonę, pageidavimus

vinimo darbą.
Didesniam lietuvių tautos 

vės kovos sėkmingumui
lais- 
teks 
sve-

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Pasaulio įvykiai
KALĖDŲ ŠVENTĖS VĖL PRIMINĖ PASAULIUI TAIKOS 

VIETNAME KLAUSIMĄ. Popiežius Paulius VI kalėdinėje kal
yboje reiškė viltį, kad laikinės karo paliaubos gali tapti taikos de- 
irybų pagrindu. Jungtinių Tautų sekr. U Thant pabrėžė visiems 
'gerai žinomą faktą, kad jis daug laiko ir pastangų yra skyręs 
I taikai Vietname atstatyti. JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose 
A. Goldbergas vyriausybės vardu žadėjo siekti taikos Vietname. 
Amerikiečių kariuomenės vadas P. Vietname gen. W. Westmore-

■ land betgi yra kitokios nuomonės — jis sakosi nematąs jokios 
•karinės naudos prailgintose paliaubose. Panašiai, matyt, galvoja 
: ir komunistai, kurie jau pirmomis paliaubų valandomis sudrumstė
kalėdinę ramybę šūviais į amerikiečius, pastaruosius priversdami 
atsakyti koncentruota artilerijose---------------------------------------
ugnimi. Tokiose aplinkybėse pa- gamybos varžybas tarp JAV ir 

lliaubų pratęsimo mintis tėra gra- Sov. Sąjungos. Prie Maskvos ir 
i ži. bet, deja, neįgyvendinama sva Leningrado sovietai jau yra pra- 
- jonė. šiek, tiek kalėdinio džiaugs-1 dėję statyti antiraketinius gink- 
! mo pasauliui suteikė Jungtinės įus. šis žingsnis amerikiečius ver-
■ Tautos, patvirtinusios atominiu čia tobulinti antiraketinę “Nike 
t ginklu uždraudimą erdvėse ir iš- X” sistemą ir įrengti slėptuves 
i gavusios pažada iš JAV ir Sov. nuo atominių bombų. Tokių pla- 
: Sąjungos, kad mėnulis bei kitos nų įgyvendinimas, pareikalautų 
planetos nebus panaudotos kaip 

; bazės karo reikalams. Naujasis 
erdvių įstatymas įsigalios tada, 
kai jį ratifikuos JAV, Sov. Są
jungos, Britanijos ir dar dviejų 
valstybių vyriausybės. Tačiau ir 
šiuo atveju džiaugsmą temdo ko-

apie §50 bilijonų, kurie būtų di
delė finansinė našta net ir tur
tingai Amerikai. Savaime supran
tama, antiraketinės sistemos įren
gimas dar sunkiau yra pakelia
mas mažiau pasiturinčiai Sov. 
Sąjungai. Abiem kraštam išeitų 

________  _ į naudą, jeigu pavyktų susitarti 
pripažinti betkokius varžtus* ato-, ir atsisakyti šios antiraketinės 
miniams ginklams. i

Bado šmėklai į akis žiūriu- 
humanitariniu ir ūkiniu kontak- «!“ “T? n
tų palaikymą'. Tie kontaktai iki ®^jeras į Kėsinąs paža’ 

’amas 200 000 tonu kviečiu. JAV 
Iv no gvventoiams susitikti su si- • x x* . . vvriancvho iQinarpiamn nriQtafv-mmemis, gyvenančiais Rytų Ber- 
lyne, ir rytų zonos gyventoj ams- 
rentininkams aplankyti savuosius 
V. Vokietijoje. Ūkiniai kontaktai 
reiškiasi prekyba su rytų zona, 
nors ta prekyba yra pirmoje ei
lėje rytų zonos stiprinimas.

Draugiškumo sutartis su Pran- da.' AustraTija ‘ir “Argentina* 
cūzija vėl atgaivinta. Ši sutartis ' - - ‘ ■
yra jau gerokai susvyravusi. 
Tai atsitiko greičiausia dėl De 
Gaulle nusisukimo nuo Vašing
tono į Maskvą ir V. Vokietijos 
šliejimosi prie Vašingtono. Be to.
V. Vokietijai neliko kitokio pa- ______ ___ _

^sto- į religinės institucijos pasitenkina 
juokingai menkomis pašalpomis, 
nors iš bado gali mirti apie 2 mi
lijonus Biharo provincijos gyven
toju. Politikai, kaip paprastai, 
laukia paramos iš JAV. pasiten
kindami tradiciniu pasiteisinimu: 
“Badmiriavimas Indijai yra įpras- tariami tik prekybos ir ekono- 
tas dalvkas. Dėl jo neapsimoka 
jaudintis...”

Maskvos “Literatumaja Gaze- 
ta" paskelbė straipsnį, kuris kal
tina komunistinę Kiniją bendra
vimu su JAV. Pagrindinis argu
mentas yra nuolatiniai Kinijos 
ir JAV ambasadorių susitikimai 
Varšuvoje. Laikraščio teigimu, 
ambasadoriai iš anksto aptaria 
kiekvieną Amerikos žingsnį Viet
namo kare. Savotišką sensaciją 
taipgi sukėlė britu laikraščio 
“The Observer" korespondento 
pranešimas iš Singapūro, kad Ki
nija amerikiečiu kariniams dali
niams P. Vietname pristatė plie
no už vieną milijoną doleriu, kai 
pasaulinėje rinkoje buvo jaučia
mas plieno trūkumas. Atsiskai
tymas buvęs pravestas per vieną 
banką Hong Konge.

Vašingtone kalbama, kad JAV 
vvriausybė planuoja pasiusti į 
Maskvą gynybos sekr. R. McNa-

nyti komunistinę zoną su taip va
dinama “revanšistine” V. Vokie-negaliojančiu Miuncheno susita- Snvieniiimas tegalėtu ivvkti S1UU dLVCJu turimą, įgalinusį Hitlerį išdraskyti Įj?’? munistinės Kinijos atsisakymas

bei paimti Čekoslovakiją į savo 
protektoratą. Iki šiol visos vy
riausybės nutylėdavo savo dėklą-:

kai ir čia būtų įvesta sovietinė 
sistema.

Ulbrichto valdžia nepripažįsta- 
racijose apie tą susitarimą, nors n<?rs pasisakoma už
Praha reikalaudavo visą laiką pa
skelbti jį negaliojančiu ir staty
davo V. Vokietijai kaip sąlygą 
geresniems ryšiams užmegzti. At
rodo. tai būdavo apeinama, nes 
nenorėta erzinti vokiečių pabėgė
lių iš Čekoslovakijos, kurių čia 
yra gana daug ir gerai organi
zuotų.

Kad netrukdytų Vokietijai su
sivienyti, Maskvai ir kitiems ko
munistiniams kraštams siūloma 
nepuolimo sutartis bei atsisako
ma nuo jėgos ir atominių ginklų. 

Taigi, sena daina, kurią rusas 
užantspaudavo Prancūzijoje savo 
“niet". Bet negi išmesi ją iš po
karinės politikos dainų rinkinio! 
Juk reikia ir nerealiu kalbu. Ne
įtikėtina, kad realiai galvojąs po
litikas manytu, jog raudonoji 
Maskva sutiktu kada nors suvie-

i avantiūros, juo labiau, kad jos 
veiksmingumas tebėra labai abe
jotinos vertės.

Kompartijos sekr. L. Brežnevą 
60 m. amžiaus sukakties proga 
pagerbė augščiausiasis sovietas 
Maskvoje ovacijomis, herojaus ti
tulu. Lenino ordinu ir aukso- 
medaliu. Sovietinė spauda ta 
proga jam nepašykštėjo pagyri-

dar 4%. Be to. numatytas kaiku- 
rių viešų išlaidų sumažinimas, 
mokesčių pakėlimas ir pan. Esą 
tik didelis taupumas ir visų pa
siaukojimas gali kraštą išvesti iš 
dabartinio ūkinio negalavimo ir 
apsaugoti jį nuo galimos krizės. 
Svarbioms ūkinėms sritims tvar
kyti ministeriais yra iėie gana 
stiprūs vyrai: ūkiui Schiller, so
cialdemokratas. o finansams 
Strauss, krikščionis demokratas. į

UŽSIENIO REIKALAI
Pagal deklaraciją, juose ypač 

pasinešta į ryšių pagerinimą su 
komunistiniais kraštais. Bus ge
rinami ryšiai su rytų kraštais, 
nors jie nebuvo blogi ir iki šiol, 
ypač prekybinėje srityje, š’toie 
srityje V. Vokietija neatsilieka 
nuo kitų laisvų kraštu Euronoie. 
Diplomatinius ryšius megzti truk
dė taip vadinama Halsteino dokt
rina. pasai kurią V. Vokietija 
negalinti diplomatiniu rvšiu už
megzti su tokiomis valstybėmis, 
kurios pripažįsta rytu zona at
skira valstvbe ir palaiko su ja 
diplomatinius ryšius. Dabar, grei
čiausia. bus atsisakvta nuo šios 
doktrinos Jau kuris laikas lai
koma madingu dalvku sugyventi 
su komunistiniais kraštais, nors 
pastarieji ir toliau rengiasi “iš
laisvinti” vakariečius.

Sienos su įlenki ia ir ši vvriaii-
sybė nedrįso pripažinti. Ir ji na- sėti reikalavimai ir nepalaužiama 
liko tai nuspręsti vvriausvbei. laisvės dvasia verčia prisnaudė-
kuri atstovausianti visai Vokie- m keisti savo politiką ir jūsų at- vės vilties pareiškimu ir linkė- 
tiiai. Nusileista tiktai Čekoslo- žvilgiu. Nors komunistiniai vieš- jimu: “Tegu nušvinta ryškus pra- 

ivakijai. Tai padaryta paskelbiant pačiai, jų sukurto aparato re- giedrulis jūsų kelyje į laisvę!”

damas 200.000 tonų kviečių. JAV 
vyriausybė įsipareigojo pristaty
ti 900.0*00 tonų kviečių bei kitos 
rūšies grūdų. Indija kasmet im
portuoja apie 11.000.000 tonu _ 
kviečiu, kuriu 8.300.000 tonu lig mo žodžių. Vakarų komentato- 
šiol parūpindavo JAV. Žemės riai- kurie lig šiol buvo linkę ma-

. ūkio min. O. Freeman kreipėsi į 
; Sov. Sąjungą, Prancūziją. Kana- 

., ra- 
gindamas jų vyriausybes siųsti 
kviečius Indijon. Amerikiečių 
ligšiolinį entuziazmą gerokai at
šaldė netvarka Indijoje — gerus 
derlius turėjusios provincijos ten 
nesistengia ateiti į pagalbą saus
rų ištiktam Biharui. Turtingos

jimo iš Atlanto Sąjungos. Da- 
(Nukelta i 4 psl.)

Tenušvinta kelias laisvėn!
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo žodis okupuotai Lietuvai
“Pavergtųjų Europos Tautų miami. vis dar tebelaiko valdžią 

Seimas nuoširdžiausiai sveikina savo rankose, bet ji tolydžiai iš- 
Naujųjų Metų proga Albanijos, slysta. Žmonių kasdienos porei- 
Bulgarijos. Čekoslovakijos. Esti- kiai ir modernaus gyvenimo po- 
jos. Latvijos. Lenkijos, Lietuvos, veikis verčia pavergėjus keisti 
Rumunijos ir Vengrijos žmones, pasenusią komunistinę ūkio sis- 
Praėjusieji metai dar kartą pa- temą ir jieškoti nauju sprendi- 
rodo. kad niekas negali sustabdy- mų. Komunistu partijos biuro- 
ti laisvės troškimo vyksmo. Lais- kratai nebesuspėja eiti kartu su 
vo tautu apsisprendimo idėja pa
darė didelį šuolį visame pasau
lyje. Mums visiems bendras lais
vės troškimas ir 1966 m. rado at
garsio bei pritarimo laisvajame 
pasaulyje. Tebevykstąs Sovietu 
Sąjungos ir Kinijos santykių iri
mas gerokai susilpnino anksčiau 
buvusia monolitinę komunizmo režimu silpnėja ir abejingumas 
jėga Vadinamos satelitinės Ry- 
tų-Vidurio Europos valstybės pa
mažu išsiveržia iš Kremliaus 
varžtų. Visu pavergtų tautu tei-

gyvenimu. Jie yra verčiami duo
ti daugiau laisvės rašytojams, 
menininkams ir mokslo žmo
nėms. Kaikuriuose komunistų 
valdomuose kraštuose net ir pa
čios viršūnės ima abejoti komu
nistiniu dogmų neliečiamumu ir 
jų verte. Senasis pasitikėjimas

jo tikslingumu didėja. Anksty
vesnės galybės jėga mąžta, ir tas 
vyksmas nebegali būti sustabdy
tas net sugriežtintomis policinė
mis priemonėmis."

Atsišaukimas baigiamas lais-

nyti. kad premjeras A. Kosygi
nas turi lygias teises su sekr. 
L. Brežnevu, dabar jau prisipa- , 
žįsta, jog tikrasis valdovas vis- 
dėlto yra L. Brežnevas.

Savaitės viešnagei į Turkiją at
vyko Sov. Sąjungos premjeras A. 
Kosyginas. Tai yra pirmas toks 
sovietų premjero vizitas Ankarai, 
kuri niekada nebuvo Maskvos 
draugas. Aerodrome A. Kosyginą 
sutiko Šiaurės Atlanto Sąjungos 
gynybai paruoštų karių garbės 
sargyba ir amerikiečių gamybos 
sprausminiai naikintuvai. Ir A. 
Kosyginas, ir Turkijos premjeras 
S. Demirel pareiškė, kad bus ap-

mijos reikalai. Skelbiama, kad A. 
Kosyginas atsiprašė Turkijos vy
riausybe dėl nesklandumų, ku
riuos iššaukė Čekoslovakijos gink
lų siunta Kipro salos graikams.

Anatolijus Andrejevičius Gro
myko. sovietų užs. reikalu minis- 
terio sūnus, ruošiasi parašyti kny
ga apie velionį prez J. F. Ken- 
nedį ir jo nužudymą. Jis yra 34 
m. amžiaus sovietinės žinių agen- 

(Nukelta i 9 psl.)

DĖKOJAME “Tėviškės Žibu
rių” skaitytojams, jau atsiuntu- 
siems $6 prenumeratą už sekan
čius metus ir tikimės, kad kiti 
neatsiliks. SVEIKINAME nau
juosius prenumeratorius. įsijun- 
kusius į “TŽ” skaitytojų eiles bei 
pasinaudojusius vajaus nuolaida 
(tik $4 metams). KVIEČIAME 
dar neprenumeruojančius “TŽ” 

marą naujoms deryboms, kurių pasinaudoti ta nuolaida iki 1967 
i tikslas būtų sustabdyti raketų i m. vasario 1 d.
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Skelbiami lituanistinių mokyklų metai
Taip jau pasaulis sukurtas, kad 

jokia gyvybė, nei tauta, nei svei
ka bendruomenė nenori mirti — 
stengiasi ir net kovoja, kad išlik
tų gyvi. Kovojo ir mūsų tauta 
per amžius, kovojo lietuvė moti
na prieš nutautinimo ir išnykimo 
bangą prie ratelio mokydama sa
vo vaikus lietuviškai skaityti, ko
vojo lietuviai partizanai prieš šių 
dienų okupantą, tebekovoja ten 
lietuviškas jausmas ir ryžtas, te
belaukia laisvės ir pagalbos iš 
mūsų ateinančios kartos. Tačiau 
daugelis mūsų, pasitraukusių iš 
Tėvynės, pakrypo, pametė tą svei
ką tautinio išlikimo jausmą, už
miršo pareigą auklėti lietuvišką 
jaunąją kartą, savo vaikus paliko 
likimo valiai.

Taip pat daugelis Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių ir šiaip 
organizacijų, įsikasusios į savo 
veiklos rutiną, dirba lyg pamir- 
šusios, kad jų gyvybė ir veiklos 
prasmė priklauso nuo prieauglio.

Todėl 1967 m. skelbiami litua
nistinių mokyklų metais. Jų tiks
las: pasiekti tėvus, paskatinti juos 
ir Lietuvių Bendruomenės apy
linkes bei organizacijas rūpintis 
lietuvišku vaikų auklėjimu ir li
tuanistinių mokyklų rėmimu, nes 
jos šiandieną ateina tėvams į pa
galbą jų tautinio auklėjimo pa
reigoms atlikti. Jos augina įpėdi
nius Lietuvių Bendruomenei ir 
mūsų visų tautiniam išlikimui.

Skelbiame šią lituanistinių mo
kyklų programą:

1. Kviečiame KLB apylinkes, 
minint Vasario 16, į meninės da
lies programą įtraukti lituanis
tinių mokyklų ar to amžiaus jau
nimą. Paskaitose pabrėžti svarbą 
mūsų tautinei kovai ir išlikimui, 
kad tėvai savo vaikus lietuviškai 
auklėtų, leistų juos į lituanistines 
mokyklas ir visuomenė jas viso
keriopai remtų. Aplamai, metų 
būvyje KLB apylinkės ir orga
nizacijos prašomos daugiau dė
mesio skirti tautiniam lietuvių 
vaikų auklėjimui.

2. Motinos Dienos minėjimų 
rengėjus prašome: a. į meninės 
dalies programą įtraukti lituanis
tinių mokyklų ar to amžiaus jau
nimą; b. paskaitose raginti tėvus
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Nauja vadovybė, dideli uždaviniai JORDANIJAI GRESIA PRAŽŪTIS
Metinis Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto seimas, įvy
kęs Niujorke gruodžio 10—11 d., 
yra išskirtinas nevienu atžvilgiu: 
jis vyko po nelemto “Vladimiro
vo incidento”, jo metu pasikeitė 
VLIKo vadovybė ir jame išryš
kėjo, kad artimoje ateityje mū
sų laisvės kovos institucijų lau
kia labai svarbūs ir neatidėlioti
ni darbai. Seimas praėjo darnos 
ir darbingumo ženkle.

Seimą atidarė jau atsistatydi
nusios, bet laikinai pareigas ėju
sios VLIKo valdybos pirm. V. 
Sidzikauskas, pabrėždamas, kad 
bendravimb su Lietuva iliuzijų 
srovės buvo paliestas ir VLIKas, 
tačiau šis incidentas yra likviduo
tas visų grupių darniu sutarimu. 
Jis taip pat padėkojo visiems,

V. ZALATORIUS

savo vaikus ir anūkus auklėti lie
tuviškai ir siųsti į lituanistines 
mokyklas; c. į garbės vietas, ša
lia motinų, pakviesti lituanistinių 
mokyklų mokytojus arba jų at- „„ WJt, K„Uvnujv 
stovus, nes mūsų tautos tradici- kas tik prisidėjo prie Lietuvos 
jose, buvo, kad motinos pager-, laisvinimo darbo ir priminė, kad 
biamos už jų pastangas lietuviš-. teks gerai pasiruošti Lietuvos ne- 
kai vaikus auklėti, p jų pareigas. priklausomybės 50 m. sukakties 
šiandien daugiausia lituanistinės. paminėjimui.
mokyklos mokytojai atlieka. Ta 
proga leisti mokytojų atstovui 
tarti atitinkamą žodį motinoms.

3. Vasaros jaunimo stovyklo
se skatinti lankyti lituanistines 
mokyklas.

4. Lietuviškųjų parapijų klebo
nai prašomi įvairiomis progomis 
skatinti tėvus savo vaikus auk
lėti -lietuviškoj dvasioj. Ypač 
prieš pradedant lituanistinių mo
kyklų metus, skatinti tėvus leisti 
vaikus į lituanistines mokyklas.

5. KLB tarybos suvažiavime 
prašoma nagrinėti mūsų jaunimo 
tautinio auklėjimo ir lituanisti
nių mokyklų klausimus ir priim
ti atitinkamą atsišaukimą ar re
zoliuciją.

6. Per Kalėdų eglutę lituanis- mėfapiai/Etnografiniu sienų ty
rimų mokyklų mokytojams KLB . • ■ • ----- “ J

Seimą, tarp kitų, sveikino, dr. 
St. Bačkis, Lietuvos pasiuntiny
bės'Vašingtone patarėjas, ALTos 
vicepirm. dr. P. Grigaitis, A. Gu- 
reckas — PLB vardu, L. M. K. 
Fęd. pirm. V. Jonuškaitė, J. Šle
petys — L. Teis. Draugijos var
du. Raštu sveikino A. Zaparac- 
kas, buvęs jaunimo kongresui 
rengti k-to pirm.

J. Audėno pranešimas
VLIKo valdybos ir tarybos pra

nešimą pateikė gen. sekr. J. Au
dėnas, seimo metu pirmininka
vęs ir tarybai. VLIKo taryba pa
tvirtino ir paskelbė Lietuvos vals
tybinių sienų aprašymą, kurių tu
rėtų laikytis mūsų leidžiami ze

Sis rašinys gautas pavėluotai, bet jame aprašomi dalykai tebėra 
aktualūs. Jis papildo jau anksčiau skelbtas Informacijas ir paryškina 
mažiau žinomus faktas. Pranešimas rašytas asmens, dalyvavusio VLIKo 
seime ir sekusio jo darbus.

Naujasis VLIKo pirmininkas dr. Kęstutis J. Valiūnas praėju
siame VLIKo seime Nuotr. Ged. Naujokaičio

Ten, kur gimė Kristus ir ange-' 
lai prieš beveik 2.000 metų skel
bė taiką bei ramybę, šiandien gra
sina karo šmėkla. Jordanijai, ku
riai priklauso dalis Jeruzalės ir 
Betlėjaus, gresia perversmas iš 
vidaus ir užpuolimas iš Izraelio 
pusės.

Nuo pat 1949 m. paliaubų taip 
Izraelio ir arabų šioje pasaulio 
dalyje neramu. Samu kaimo, piet
vakarių Jordanijoj, 125 mūrinių 
namų išgriovimas lapkričio 13-tą 
yra tik vienas tų neramumų epi
zodas. šis incidentas tačiau buvo 
toks rimtas, kad susijaudinęs ka
ralius Huseinas pareiškė sostinė
je Amane, jog kitas toks Izraelio 
kareivių įsiveržimas į jo teritoriją 
reikš karą.

— Mes tik vieną kartą galim 
žūti, ir kodėl nežūti garbingai, — 
kalbėjo jaunas karalius, išgarsė
jęs savo drąsa. Karaliaus pesi
mizmo priežastis yra jo kariuo
menės, taip vadinamo Arabų Le- 
gijono, silpnumas. Žydai yra pra
našesni ir skaičiumi, ir ginklų ko
kybe, ir kareivių apmokymu.

Samu puolime žydai naudojo 
amerikiečių “Patono” tankus. 
Amerikiečiai pažadėjo jordanie- 
čiams parduoti 36 modernius F- 
104 tipo naikintuvus, po milijo
ną dolerių už vieną, Huseinas at
sisakė priimti paramą iš Rytų blo
ko ir veda Vakarams draugišką 
užsienio politiką.

Pabėgėliai nerimsta
Gal jautriausia Jordanijos vie

ta yra ne Izraelio pasienis, o 
2.300 kvadr. mylių Palestinos (vadas. ~ 
ruožas, kurį Jordanija prijungei ilgainiui abi šalys ir vėl su
po arabų-žydų karo 1948-49 m. artėjo. Jau 1958 m. anglai dar 

i Tame ruože, kuris yra vakari- kaj-tą atėjo jordaniečiams į pa
inėje Jordano upės pusėje ir te- galbą, kai po revoliucijos Irake

Jordanijos vyriausybę.
šventojo Rašto šalis
Politiniai stebėtojai teigia, kad 

Jordanija, netekusi Huseino, at
sidurtų chaose. Kas tuo chaosu 
pasinaudotų, niekas nežino. Ara
bai bijo, kad monarchijai sugriu
vus Izraelis neužimtų Jordani
jos Palestinos, žydai gi nėra tik
ri, ar Jordanijos žlugimas ir j'os 
padalinimas nesustiprintų Sirijos 
ir Jungtinės Arabų Respublikos, 
dar didesnių Izraelio priešų.

Daug kam neaišku, kodėl žy
dai pasirinko Jordaniją savo re
presijoms, kai sirai daug dažniau 
sukelia pasienio incidentus ir at
virai siunčia teroristus į Izraelio 
teritoriją. Jordanija yra dykumų 
ir uolų kraštas su labai siauru iš
ėjimu į Akvabos įlanka Raudo
nojoje jūroje, čia piemenys, kaip 
ir prieš 2.000 metų tebegano gal
vijus, avis ir kupranagarius dide
liuose šalies plotuose. Dabartinės 
Jordanijos teritorijoj yra šv. Raš
te minimos Amano, Bašano, Edo- 
mo ir Mbabo sritys. Iš beveik 
dviejų milijonų gyventojų daugu
ma yra mahometonai, nors yra 
ir krikščionių.

Jordanija nepriklausomybę ga
vo iš anglų 1946 m., kaip atpil
dą už Arabų Legijono ištikimybę 
II-jo D. karo metu. Iki Sueso kri
zės 1956 m. santykiai tarp Brita
nijos ir Jordanijos buvo labai ge
ri. Britanija Jordanijai teikė kas
metinę finansinę paramą. Anglas 

.buvo Arabų Legijono vyriausias

9

arabus.

Jordanijos karalius Huseinas

nas ragino sustiprinti TF lėšų | darbą, pasveikinta naujoji valdy-sudaro viena penkioliktąją Jor-i*ervėrsinas grėsė ir Jordanijos 
falVimn obnno Iron ilri 1 Qkx iii- no onfarfi no Grindini ai laicuoc j___~___________________________________ r__ ..apylinkės ar tėvu komitetai itei- ? nustatymą VLIKas pave- telkimo akciją, kad iki 1968 ju-,ba, aptarti pagrindiniai laisvės danijos teritorijos, gyvena ket-^Hašemitu karalystei”, kaip Jor- 

ta dovanas b A aSvas taria m įietuvos Tyrimų Institutui, bilejinių metu VLIKas galėtų is-, kovos principai, uzgmti Klevelan- virtadalis krašto gyventojų. Jų daniia oficialiai vadinasi.
Kia dovanas ir jų atstovas taria. Tarybos navesta nnlitikns ir toi- siversti be nasalmes naramos. !do nutarimai, nntarta nroiektui m-a tramtinini i? T-rmo-l J ___ _  »___«__ a.;_
tėvams atitinkamą žodį.

7. Lituanistinės mokyklos tais 
metais surengia bent vieną vie
šą pasirodymą?

8. Skelbiami vaikams rašinių 
konkursai ir teikiamos 
jos.

9. Skelbiamas vaikams 
skaitymo konkursas taip 
atitinkamom premijom.

10. šaukiamas mokytojų suva
žiavimas tautinio vaikų auklėjimo 
reikalu.

premL

knygų 
pat su

Tarybos pavesta politikos ir tei- siversti be pašalines paramos.!do nutarimai, pritarta projektui dauguma yra tremtiniai iš Izrae-Į Po sueso užpuolimo tie santv- 
sių komisija paruošė VLIKo sta- Sekantiems metams patvirtinta šaukti lietuvių suvažiavimą Euro- iįOj nusivylę savo monarchu, kadlkiai našliio nes arabai naciona- 
tuto pakeitimo projektą, tik ta-$31.000 sąmata. _ poje 1968 m., skatinamos grupės šis per 18 metų negalėjo grąžinti jistaj Jordanijoj Sueso invaziją 

prarastų ganyklų Ir sodybų. Prieš vertino kaip išpuolį prieš visus
----- ----- ------- o------ x---
Didžiąją išlaidų dali sudaro apsijungti ir įtraukti jaunimą įryba nespėjo jo apsvarstyti. VLI

Kas su kitais veiksniais 1966 m.1 Eltos leidimas — beveik $16.000 laisvinimo darbą, padėkota pri- 
sausio 22-23 d. Klevelando kon-jir radijo valandėlių išlaikymas sėdėjusiems prie rezoliucijos JAV 
ferencijoj priėmė pareiškimą dėl — $5000. ’’ j: —
santykių su okupuota Lietuva. 
VLIKo tarybos nariai dalyvavo 
ir kalbėjo įvairiuose lietuvių su- Diskusijose dėl VLIKo veiklos 
sveikimuose. Pirm. V. Sidzikaus-; ir seime padarytų pranešimų da- 
kas dalyvavo visoje eilėje konfe- i tyvavo beveik visi jo dalyviai, 
renciju ir susitikimu Europoje,'įsidėmėtinų minčių pareiškė J 
Tol. Rytuose ir kitur. Pagrindi- Daugėla, V. Sidzikauskas, prel.

Diskusijos

11. Daug-metų lituanistinėse niai VLIKo laisvės kovos ginklai; J; Balkūnąs, B. jy^kus ir kiti: 
mokyklose dirbę mokytojai kaip buvo mėmorandumįi, peticijos, niekad neužmirština, kad Lietuva
nors atžymėti.

12. Lietuviška spauda prašoma 
tais metais <’

laiškai, vizitai. V. Sidzikauskas dejure egzistuoja; VLIKas yra 
liudijo Atstovų Rūmų Komisijoj, kovos organiacija ir neturėtų bū-

pat Samu incidentą kaip tik šia
me rajone įvyko kruvinos riaušės, 
kurių metu karaliui ištikimi be
duinai nuo rytinio Jordano kran
to nušovė aštuonis demonstran
tus ir sužeidė apie šimtą:

Pabėgėlių aistras kursto Egip
to sostinėje Kaire įsikūrusi Pa
lestinos Išlaisvinimo Organizaci
ja, kuri ragina jordaniečius pa
kelti ginklą ne tik prieš Izraelį, 
bet ir prieš karalių Huseiną, ku
ris esą “išdavė bendrą arabų rei- 
jkalą”. PIO taip pat remia ir Si- 
jrija, kitas aršus Jordanijos prie
šas.

i

Jordanijos karaliui pavyko at
statyti krašte tvarką, trumpam 

(įvedant net karo stovį, tačiau po
litinis klausimas lieka neišspręs- 

(tas. Ar pakartos Izraelis savo įsi
veržimą? Ar karo atveju kitos 
arabų valstybės ateitų Jordanijai 

. „ . ... .. . ... _ į pagalbą? Ar galės konservatvvitas buvo likviduotas gruodžio 7 rm^rch-ja atfispirti su so'ia.

kongrese pravedimo, padėkota 
, ALTai už paramą ir t.t.

Seimo prezidiume buvo J. Son- 
da — pirm., K.' Drunga — vice
pirm. ir V. Galvydis — sekr. Sei
me dalyvavo 45 atstovai (po 3 nuo 
kiekvienos grupės) ir nemaža sve
čių. Nutarimų komisiją sudarė D. 
Krivickas, P. Ražgaitis, A. Vasai-. 
tis, J. Daugėla, B. Vitkus ir J. 
Maurukas; sąmatos — A. Skėrys, 
A. Sodaitis ir J. Pažemėnas; man
datų — V. Banelis, L. Virbickasals metais daugiau dėmesio tyrusioj Atlanto Sąjungos krizės ti paversta emigrantų susitelki-___  ______ , _ _______

skirti tėvams, lietuviškam vaiku' klausimą. VLIKas remia ir pa- mu; aukų telkimas koncentruoti- įr j. stikliorius; kontrolės — J
-2-..—• _____ • ‘ lailrn Hvi rudiin nrnaramoc nor.’RaS ties konkreCiaiS tikslais: San-.T ViU-sl™, iv D n,,1Qauklėjimui, lituanistinėm mokyk

lom.
Paskirkime šiuos metus . lietu

viškam vaikų auklėjimui ir lietu
viškom mokyklom.

KLB švietimo komisija

laiko dvi radijo programas, per-’nas tles konkrečiais tikslais; san-. pa]ęaųęai j vilgalys ir P. Dule- 
duodamas i Lietuvą. Daromi žy- tykiai su kraštu galimi tik pri- vičius.
giai gauti lietuviškas valandėles vačioje plotmėje, tačiau atsitik-
iš Vokietijos, Ispanijos ir per tinis buvimas su okupanto parei-, Kaip išspręstas nesutarimas, 
Laisvosios Europos radijo stoti. Sūnų vienam kambary nėra nusi-Į Seimas praėjo darniai. Kas ti- 
Gerą pasisekimą turi VLIKo pa-! žengimas; rengtina VLIKo diena; kėjosi audringo seimo dėl pasta- 
stangomis leidžiami Eltos biule- i pabrėžtinas visur religijos per- rujų įvykių, turėjo nusivilti. Va- 
teniai italų, vokiečių, anglų, ispa- sekiojimo Lietuvoje faktas; lais-; dūlamasis “Vladimirovo inciden-

Ar mums dalyvauti pasaulinėje parodoje? kovoie reikia agresyvumo-
portugalų kalbomis. Baigdamas 
J. Audėnas padėkojo visiems pri-

50 metų sukaktis
VLIKo taryba svarstė, kokiu “VLIKo taryba, išklausiusi VLI- 

Pasaulinės parodos vyksta mo ir dėl didelės nakvynių pro-Ridėjusiems‘bet kuo prie Lietu- būdu turėtų būti paminėta 50 m. (Ko valdybos pirmininko informa- 
maždaug kas treji metai. Po Ka-Įblemos, nes Lietuviu Diena iš- vos laisvės kovos.
nados “Expo 67” sekanti paroda puola Darbo šventės savaitgalyje. Ra- telkiamos lėšos?
>wizc +,.« nom.. verdu fą dieną Expo 67 mano turėti r

J. LADYGA
d..grupių pasitarime, kur buvo ^ ——

Kaip nuraminti ir Įkurdinti

įvyks Japonijoje tuo pačiu vardu' 
“Expo 70”. Reikia pastebėti, kad 
Niujorko paroda nebuvo pirmos 
klasės tarptautinė, bet komerci
nio pobūdžio paroda.

Gerai atsimenam kaip JAV 
lietuviai nutarė nepraleisti pro
gos ir dalyvavo privačiame Sin
ger stadijone, kur gražiai užsire
komendavo. Kanados lietuviai pa
kankamai anksti sukruto išnau
doti šiai retai progai — pasiro
dyti, kad lietuvių tauta gyva. Tik 
ar nenorime perdaug toli “nužy
giuoti” (žinoma bandyti galima)? 
Mat, reikalus tvarko ne tik Kana
dos valdžia, bet ir tarptautinis

rj\j AX.V » ulUJ UUO III 1.1 IX11XXU lllXk7£ Ulei

i Lietuvos nepriklausomybės atsta- cijos apie VLIKo žmonių dalyva- 
(tymo sukaktis 1968 m. Tuo rei- vimą “Šviesos-Santaros” 1966 m.

* įkalu platų pranešimą padarė St.: lapkričio 19 susirinkime, kuria-
Tautos Fondo pranešime jo Lūšys. Numatoma tais metais me netikėtai pasireiškė Sovietų 

pirm. prel. J. Balkūnas nusiskun-' įteikti specialiai paruoštus me- Sąjungos pareigūnas, apgailestau- 
Atsižvelgiant į minėtas aplin- dė, kad gan sunkiai eina rėmėju morandumus visoms vyriausy- ja jų nereagavimą dėl to pasi- 

‘ ‘ - -- rei§kimo įen pat vietoje. Taryba

pusę milijono nuskurdusių ir inir-

pusę milijono lankytojų.

kybes, mums būtu tinkama būreliu organizavimas. Eiliniams bėms ir tam reikalui gerai pa- reiškimo ten pat vietoje. Taryba 
“Plaine de jeux” (žaidimu aikš-.VLIKo darbams finansuoti per ru°šti delegacijas, surengti Eu-(laiko tame “šviesos-Santaros” šu
tė). Ji jau mums paskirta. Aikš-metus reikia apie $30,000. Prieš' r0P°ie politinę lietuvių konfe- cirinVimn k,c 
tė turi 3000 sėdimų vietų, o kai- kelis metus TF buvo numatyta renciją, kur būtų, tarp kita ko, ( 
no papėdėje — be skaičiaus sto-' suorganizuoti 300 rėmėjų būrelių deklaruota, kad Vasario 16 aktu 
vimų vietų. Aikštė yra 5000— po 10 asmenų, pastoviai aukojan- i lietuvių tautos apsisprendimas 
6000 pėdų nuo JAV ir Sov. Są-’čių laisvės kovai paremti po $10 yra įvykdytas, kurio nereikia iš

sirinkime buvusius Įvykius nesu
derinamus su tautine drausme”.

Kyla mintis, jei buvo rastas 
bendras sutarimas gruodžio 7 d. 

ovvv peuų nuu n ouv. o«į-jcių laisves Kovai paremu po naritarime ar ne nerlenovaoėdiš-
jungos paviljonų, prie pagrindi- per metus. Iki šiol pavyko surasti naujo kartoti. Yra būtina iki to ankstesniam VLIKo* tarvbos 
nio kelio, įvažiuojant į Sv. Elenos per šimtą įgaliotinių minėtiems laiko išleisti plati ir dokumentuo- •
salą. Iš ten matyti puikus vaiz- būreliams suorganizuoti. Jų pas- ^a studija anglų kalba apie Lie- 
das i šv. Lauryno upės ir Mont- tangomis praeitais metais surink-: tuvą. Bus siekiama, kad kuo dau- 
realio miesto pusę. Aplink aikš-'ta per $7000. Iš ALTos gauta S‘au vyriausybių paskelbtų Lie
tę — gražus parkas, parodos va-($5000 (pagal susitarimą priklau-!tuvos metus, mėnesius^ar^dienas, 

j , ... . , idovybės paskirtas žmonių poil- — - - j x u—
parodų komitetas Paryžiuje, ku-|sjui Taigi, čia susidaro gera ga
ris nustato griežtas taisykles, bu-jjjmyb^ turėti daug svetimtaučiu 
tent, parodos tikslas — nepoli- žiūrovu 
tinis, nekomercinis, bet mokslo, 
meno ir technikos atsiektų laimė-

so 15.000). Iš 17 Liet. Bendruo-; rehgijų centrai — maldos die- 
menės apylinkių gauta per $2000. 1122 Lietuvos laisvę. Bus ren- 
Apylinkiu talka sustiprėjo po(giamos spaudos konferencijos., 
1965 m. JAV LB tarybos para-! stengiamasi kad Lietuvos laisvės

___ x;_ __ ,__ ;___klausimas hutu ifraiiktas i Hi-

nosėdyje neoasistengta jo pasiek
ti ir net išsiskirstyta pakrikai? 
Lygiai taip pat ar ne perskubo- 
tai vilkinė nedarna buvo išnešta 
viešumon ir pats Įvykis sudramin- 
tas, tuo sukeliant nerimą visuo
menėje?

VLIKo ir visos laisvės kovos
meno ir technikos atsiektų laimė- Tiesa, stengiamasi gauti Tau- 
jimų parodymas. j tų Aikštę, bet vargu ar ta vieta

Koks lietuviu ir kitu tautiniu mums bus “įkandama” (supran- 
grupiu pagrindas dalyvauti paro-itama, dėl politinių vėjų ir kito- 
doje? Aišku, mes negalime daly- kiM sumetimų). Be to, imti aikštę 
vauti kaip valstybė, nes mūsų su 8000 vietų būtų perdidelė n- 
kraštas okupuotas; daugumas esą- zika negausiai Montrealio lietu- 
me Kanados piliečiai. Taigi, mes viu kolonijai. Kadangi nei vienas 
galime dalyvauti kaip Kanados centas nekainuoja, siūlau imti 
lietuvių bendruomenė, parapija žaidimų Aikštę. Programai iš- 
ar kokia nors organizacija, net ir pildyti kviesti Toronto chorus 
pavieniai asmenys (menininkai, (hus nesunku koordinuoti), Ha- 
solistai ir pan.). , miltono ir Toronto tautinių šo-

„ . , .. . . .. , , kiu ansamblius. Susidarytu "apieParodos komitetas nustatę, kad 3od asmenų Jei būtų įanoi;aJ 
tautines grupes savo pasirody- prjjungti ir Montrealio menines 
mus - dienas ures vadinti Ren- Į Pamaidas rengti Expo 
dezvous” (susitikimas). Bus lęi- 67 katalikų katedroje (1500 vie- 
džiama naudoti tik organizacijų Balių ruošti Paul Sauve au- 
yęhavas bei ženklus. Jokių poh- ditorijoj ^au išnuomota). 
rimu kalbu bei demonstracijų. |

Montrealio geografinė padėtis; G. Breichmanienė man paliko 
lietuvių didesniems susikuri.: neišdildomų ispūdĮ. kaip praktiš- ™"r “
mams labai nenalanki, nes didės- ka asmenybė. Ji sakė: jeigu mes t j jej pasirodymas bus Expo 
nes kolonijos, kaip Toronto. Bos-1 važiavom j Niujorką savo lėšom, A7 Kotuviai imi/ na rpi m ateiti tono, Niujorko yra už 350-400 atvažiuosim ir į Montrealį. TaiifįjS^1 Jaus pareigą ateiu 
mylių. Todėl ir kyla klausimas, i būtu mūsų tautos reprezentacijai. * p y 
koks lietuvių pasirodymas ture-.Be to, jaunimas pamatytų pato- Kol mums į Expo 67 durys dar 
tu būti pasaulinėje parodoje? La-Idą. Lietuviu visuomenė parems pravertos, naudokimės proga, nes 
bai didelio lietuvių antplūdžio ti-.ir lėšomis. Dar vajui neprasidė- gali ateiti laikas, kad ir to netu- 
VAfic Vitu** atcfii.• iiic iaii turinčia

ginančio tuo reikalu nutarimo. į Mausimas būtų įtrauktas į di- vadovybę perėmė nauja VLIKo 
Iš Kanados TF atstovybės gauta «zlujų partijų programas. Trys valdyba, kurios dauguma, įskai- 
$5000. Iš viso praeitų metų apy- tūkstančiai lietuvių studentų tu- tant įr pirmininką, yra nauji 
varta siekė $27.000. Šiuo metu rėtų ta proga kelti Lietuvos klau- žmonės. Jų laukia ypatingi dar- 
ižde yra $13.000. Prel. J. Balkū- savo akademinėj aplinkoje.;baj surišti su 1968 m. sukakties 
------------------------------------------|?us nukreiptos visos pastangos (paminėjimu. Naujoii valdyba što-

Kas daryti, jei tą dieną lytų
;r^ojeUbus46Ts^LakHųy^ nie- į1}™5 kįa«s™a^ Reikiasapusiško laisvės kovai vadova- 
kas tokio klausimo nekelia. žiū-jP^J1?^® ivim0' ?e abeįonės- j°s^a1r^s
rovu bus ar nebus, bet pasirody- |P°—Mo10*0™ susitarimai, sovie- dės V1SOS įvijos linkėjimai, 

mvmuo, mvu f 111711H vct p c d a pEs i n3rfi7snn i___ j__ j__ v:__ •___________ u_
mai vyks. Jeigu butų lietus —tbūsite šlapi! Toks parodos vado- eP°PeJa: p e^u os. rPs nimas, zmo- 

falCm POTIPI Gi 1TI2C 1P Vita 
vų atsakymas.

Siūlymas nuomoti koncertui- 
uasiuivui. kuilį jl»iciuvuč>

S™^eTkairaoTlOOO dX Padėti’ n‘ P™“*: Paske,bti eilę Pirk0 T-20?®®0 «ali?nP d2e!.iS!0 
rių, be to, pagal pravestą statis
tiką, atsilankytų tik apie 800 as
menų. Taigi, neapmokėtų išlaidų.
Mūsiškiai teisinsis: turime svečių,

I   ***■ — —  v ----

į Jungtines Tautas ir 24-rių ko-(vj prieš didį egzaminą, nes iš jos 
mitetą, kad ten būtų iškeltas Lie-(visuomenė laukia efektingo ir vi-

tų tautžudystės darbai, partizanų bendradarbiavimas ir maldos.

gaus teisių paneigimas ir kita.
Diskutuojant šį klausimą dar

S. D.

mams labai nenalanki, nes didės-1 ka asmenybė. Ji sakė: jeigu mes 
nės kolonijos, kaip Toronto, Bos-Į važiavom į Niujorką savo lėšom, 
f ,
mylių. Todėl ir kyla klausimas, i būtu mūsų tautos reprezentacijai, 
koks lietuvių pasirodymas ture-,Be to, jaunimas pamatytų paro-

Diskutuojant ši klausimą dar • Toronto susisiekimo bend- 
pasiūlyta: kelti Lietuvos esamą,rovė TTC savo autobusams nu-

temų mokslinėms tezėms, gauti |k”ro ir už ji sumokėjo $2.768.- 
žymiu autorių ir laidyklu vardus 757, kuriuos turės atsiimti iš ke- 
savo leidiniams, akcentuoti Stei-jlęivių kišenių. Nustatyta, kad iš 
giamojo Lietuvos Seimo deklara-; šios sumos net $1.641.200 mokes- 
ciją, jieškoti atramos naujose i čių navidalu nukeliavo i Ontario 
valstybėse. nrnvinriins iždą. Galinnac nardna-provincijos iždą. Galionas parduo- 

Konkretiems darbams ryšium 36 centus, bet io fak
su tos sukakties paminėjimu fi- Hnė vertė yra tik 14. nes 22 cen- 
nansuoti reikės apie $100.000. tns nasiima provincinė valdžia.

Priimti nutarimai

kėtis iš kitur negalim dėl atstu-‘jus jau turima $800. rėsim!

Ontario provincia jau seniai gar
sėtu savo tradiciniais najamu šal- 
♦ini^is — kiekviena proga didina
mais mokesčiais tabakui, alkoho
liui ir benzinui.

VLIKo valyba pasiskirstė pareigomis
Gruodžio 14 d. įvyko pirmas ko atsistatydinimą iš VLIKo pir- 

naujos VLIKo valdybos darbo mininko pareigų ir reiškia jam 
posėdis, kuriame ji taip pasi- bei su juo dirbusiai valdybai pa
skirstė pareigomis: dr. K. J. Va- dėką už atliktą darbą.
liūnas — pirmininkas, J. Audė-[ Seimas skatina valdybą ir ta
nas — vicepirmininkas bendrie-' rybą jungtis į tarptautiniu mastu 
siems ir informacijos reikalams, vedamą kovą prieš komunizmą 
dr. B. Nemickas — vicepirminin-visame pasaulyje, ypač Buro
kas visuomeniniams reikalams,! poje.
P. Vainauskas — narys finansų, VLIKo valdyba, išklausiusi 
reikalams, R. Kezys — sekreto- j Tautos Fondo valdybos pirminin- 
rius, dr. A. Budreckis — narys ko prel. J. Balkūno informacijas 
jaunimo ir nelietuvių spaudos rei-apie veikianti Tautos Fondo nu
kalantis. J. Sonda — narys mar-jkų rinkimo tinklą ir jo bendra- 
tirologijos studijų koordinacijos; darbius, su atsidėjimu renkan- 
reikalams. VLIKo valdyba tame:’s— —----- .
posėdyje priėmė viešą pareiški
mą lietuvių' visuomenei (spausdi
namas atskirai, Red.).

VLIKo valdyba skelbia dar 
šiuos VLIKo seimo pareiškimus:

Seimas apgailestaudamas pri
ima dėmesin Vaclovo Sidzikaus-

čius aukas Lietuvos laisvinimo 
(reikalams, ypač vertindama Ka
nados Tautos Fondo atstovybės 
darbą, sveikina visus Tautos Fon
do bendradarbius, dėkoja už dar
bą ir linki sėkmės tolesnėse jų 
pastangose padėti Lietuvos lais
vės kovai.

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas | namus pristatymas.

Rytuose — 2448 OANFORTH AVE. - TEL OX 9-4444 
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mą kultūriniam nuosmukiui. Bu
vo daug šaukte, ginčytasi, disku
tuota, nerimauta, bet iš to di
delio debesio mažai kritulių su
silaukėme. Prieš eilę metų tame 
memorandume iškeltos mintys, 
deja, neatnešė nieko konkretaus 
ir, atrodo, šiandien jau būtų me
tas pagalvoti apie naują to me
morandumo laidą. Jo mintys, pa
siūlymai, šiandien, atrodo, yra 
dar daugiau aktualūs ir dar dau
giau degantys. Aplamai žvelgiant, 
memorandume kelti reiškiniai, 
susirūpinimas lietuviškosios kul
tūros raida išeivijoje, visa bend-
roji padėtis vargiai ar yra bent 
viena raide pasikeitę ar bent iš 
dalies pakrypę teigiamesnėn pu
sėn.

Turime turėti drąsos prisipa
žinti, kad vidutiniškumas dar vis 
tebeklesti mūsajame gyvenime. 
Gal tai ir nebūtų didi tragedija, 
bet kai ji yra nuolat dengiama 
šauniais žodžiais, entuziastingais 
ir gerokai perdėtais įvertinimais, 
turime skaitytis su reiškiniu, kad 
apgaudinėjame ne kitus, bet pa
tys save. Ir toliau, kai pasiskaitai 
lietuviškuosius laikraščius, gali 
susidaryti išvadą, kad mūsiškiai 
vaidinimai patys iškiliausi, akto
riai jau beveik profesijonalai, 
mūsų solistai — vokalistai ir inst
rumentalistai bene pasiekę pačias 
menines viršūnes, mūsų visi pa
rengimai, ar tai būtų chorų 
koncertai, įvairios imposantiškos 
šventės, šiaipjau galinčios dė
mesį patraukti ne tiek kokybe, 
kiek kiekybe, iškilusios virš kri
tikos reikalavimų.

Šie visi teigimai, aišku, neat
rado naujos Amerikos. Pokal
biuose mes apie tai dažnai sielo
jamės, svarstome ir... nieko ne
darome. Bene bijomės, kad įsibė
gėjimas, įprastoji rutina jau taip 
giliai Įsirėžusi į mūsąją kasdieny
bę, kad joje jau nebetenka jieš- 
koti dar naujos vietos betkuriems 
pakitimams.

kasdien vis daugiau klausimų ky
la ryšium su te lietuviškąja veik
la, vargiai ar galima visai prob
lemai pastatyti tašką. Jau ne iš 
vieno, bet iš visos eilės jaunųjų 
tautiečių nekartą teko girdėti, 
kad norint likti lietuviškoje vi
suomenėje, uoliai dalyvauti susi
rinkimuose ir lietuviškuose pa
rengimuose, jiems reikštų ženg
ti savotišką žingsnį ne pažangos 
pusėn, bet atžangos. Galime už
sigauti, galime pasišaipyti iš to
kių teigimų, galime nurodyti gra
žius pavyzdžius iš to paties jau
nimo tarpo, kurie ir mielai lan
kosi ir aktyviai dalyvauja lietu
viškajame gyvenime ir, galima sa
kyti, yra aktyvia to viso gyveni
mo dalimi, bet visdėlto turėsime 
pripažinti, kad to negalima teig
ti apie visą mūšų jaunimą.

O tas jaunimas,- bręsdamas 
augštos kultūros bei civilizacijos 
aplinkoje, turėdamas galimybę 
sekti bene pačius stipriausius vi
so pasaulio kultūrinius pasireiš
kimus (jei jau neliesime visų ki
tų sričių) didmiesčių teatrų, kon
certų ar mokslinių institucijų sa
lėse," po truputį tolsta nuo lietu
viškosios aplinkos (yra, žinoma, 
ir visa eilė kitų priežasčių). Ir 
mes, vyresnieji, "vis dažniau pra
dedame lyginti lietuviškųjų pa
rengimų lygį su vietinės aplinkos 
kultūrinio gyvenimo reiškiniais. 
Ir, deja, dažnai tas palyginimas, 
žinome tai visi, kurion pusėn 
linksta...

Receptas?
Ir šio straipsnelio mintys nė

ra joks receptas, nei kokie vais
tai visiems žinomos ligos gydy
mui. čia greičiau tik paprastas 
fakto konstatavimas, kad viduti
niškumui taip giliai įsirėžus ir te
beklestint mūsų gyvenime, reikia 
kažko daugiau už žodžius, čia rei
kia veiksmų ar bent pastangų, 
stiprių pastangų, bandant kiek
viena proga, kiekvienu atveju, 
vaduotis iš to mus vis giliau ap
gaubiančio vidutiniškumo apraiš
kų. Būkime realistai, supraski
me, kad konkurencijos su gyve
nama aplinka niekad neatlaikysi
me, niekad jos nepralenksime, 
bet prie jos artėti, savųjų gali
mybių ribose, būtų ir verta ir 
pagaliau reikalinga." Vidutinišku
mas, gal dar iš įpročio priimti
nas, dar toleruojamas vidurinio-

Naujoi statoma užtvanka Manic 5 Kvebeko provincijoj. Ją aplankė etninės spaudos redaktoriai, 
ekskursovę Kvebeko provincijoj

Pas E. Galvanauskq Savojos Alpėse
V. ALSEIKA, Prancūzija, Aix-les-Bains

Lapkričio 20 d. mūsų spauda 
atžymėjo, o pats sukaktuvinin
kas Ernestas Galvanauskas ty
liai atšventė 84 m. amžiaus su
kaktį. Šis mūsų valstybininkas - 
politikas buvo jaunos Lietuvos 
valstybės priešakyje, ėjo užsie
nio reikalų vadovo ir finansų mi- 
nisterio pareigas itin reikšmin
gais 1919 — 1924 m., be to, bu
vo finansų ministeriu 1939-1940 
m. Tai asmenybė, kuri reikalin
ga platesnio nušvietimo, išryški
nimo. Juk jis Lietuvos politikai 
vadovavo tuo metu, kai teko su 
Lenkija grumtis dėl Vilniaus, su 
sąjungininkais dėl Klaipėdos, 
kai nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo Įvesta tvirta lito valiuta, 
kai buvo pravesta žemės refor
ma, turėjusi didelės reikšmės ir 
socialiniu ir ūkiniu ir kt. atžvil
giais, kai buvo paruošta konsti
tucija, Įvyko rinkimai į Steigia
mąjį Seimą, suorganizuotas Lie
tuvos universitetas (vėliau Vy
tauto D. Un-tas) ir tt. Iš to laiko
tarpio politikų gyvųjų tarpe te
turime visiškai nedaug, vieni jau 
išmirę, kiti — Lietuvoje (Kli
mas, Stulginskis).

Tad tai laikotarpis, kuris dar kyti tik raštišką kontaktą. Nuo 
laukia teisingo ir visapusiško 1963 m. rudens E. Galvanauskas 
įvertinimo. Pats E. Galvanaus- jau Europoje, 
kas — neparastai svarbus to lai- bet... galima tarti, jis nuolat ka-
įvertinimo. Pats E. Galvanaus- jau Europoje, Prancūzijoje, 
kas — neparastai svarbus to lai- bet... galima tarti, jis nuolat ka- 
kotarpio liudininkas, tačiau liki- muojamas įvairių fizinių negala-

vimų, pastaruoju metu dar prisi
dėjus ir regėjimo sutrikimams.

Trys savaitės
Aix-les-Bains mieste

Netekus mylimo Tėvelio a. a. JONO KAMENKOS,

gilaus skausmo valandoje reiškiame nuoširdžiausią

užuojautą dukroms — ADOLFINAI SKAISTIENEI,

GRAŽINAI SIMUKONIENEI ir jų šeimoms —

J. Asmenavičiai
J. L. Koperskiai

S. S. Rakščiai
L Skripkutė

D. Kochankos
L. J. Kriaučiūnai

S. Skripkienė

JONUĮ KAMENKAI mirus,
jo dukras — ADOLFINĄ SKAISTIENE ir GRAŽINĄ Šl-
MUKONIENE bei jų šeimas skausmo valandose nuo-
širdžiai užjaučiame ir kartu l.iūdime —

M. Enzinienė I. J. Baltakiai
B. M. Abromaičiai

Čia būtų galima ir sustoti, bet 
kai tikimės ir pageidaujame kiek 
galint aktyvesnio mūsų jaunimo 
dalyvavimo lietuviškajame gyve- šios ir vyresniosios kartos tautie- 
nime ir kai tam pačiam jaunimui čių, bet vargiai ar jis bus supran-

tamas mūsų jaunajai inteligenti
jai, kurios' intelektualinis lygis 
negalės pakęsti ar pasitenkinti 
aplinka, kurios lygis jau iškart 
galės atrodyti esąs žemesnis už 
kasdieninę.

mas, tiksliau gyvenimo sąlygos, 
taip lėmė, kad jam net 16 metų 
(1947 — 1963) teko praleisti to
limoje Madagaskaro saloje, kur 
su lietuviais išeiviais teko palai-

Buvęs nepriklausomos Lietuvos

gių eilučių autoriui, susitarus 
su artimaisiais JAV ir su Preky
bos Instituto Bičiuliais Čikagoje 
[Galvanauskas buvo to Instituto 
steigėjas ir ilgametis vadovas - 
rektorius), praėjusį rudenį teko 
apsilankai pas E. Galvanauską, 
Savojos provincijoje ir bandyti 
surašyti veiklos, gyvenimo atsi
minimų epizodus. Ta proga į 
magnetofono juostas užfiksuota 
apie 14 valandų E. Galvanausko 
atsiminimų, samprotavimų apie 
imigraciją," būsimą Lietuva, 
apie tarptautinio gyvenimo reiš- 
dnius ir kt. Įrašytas ir E. Galva
nausko žodis per radijus į oku
puotąją Lietuvą ir žodis Preky
bos Inst. Bičiuliams Čikagoje.

Apie 25 praleistos dienos ku
rortiniame, tuo metu apmirusia- 
me Aix-les-Bains mieste (apie 18 
tūkst. gyv.), į pietus nuo Šveica
rijos Ženevos, kur savo metu E. 
Galvanauskas stipriai grūmėsi

ministeris - Ernestas Galvanaus- Vilniaus ir Klaipėdos klausimus 
kas (kairėje) ir žurnalistas V. Al- besvarstant, — teikė progą ne 
seika Nuotr. V. Alseikos (Nukelta i 6-tą psl.)

REDAKTORIAI KELIAUJA

ANTRASIS KANADOS VEIDAS
(Tęsinys iš pr. numerio)

Kvebeko sostinėje
Ištikimasis “Nordair” išlaipino 

Kvebeko mieste, kur pasitiko 
mus stiprus lietus. Jau gana vė
lyvą vakarą laukė pirmasis pri
ėmimas šv. Jono Krikštytojo or
ganizacijos centriniuose rūmuo
se. Tai viena seniausių Kvebe
ko organizacijų labai Įtakinga 
Kvebeko provincijos gyvenime. 
Nors jos vardas šventai skamba, 
tačiau veikla — daugiau visuo
meninio pobūdžio. Dabartinis jos 
pirmininkas Guy Lefebre tarė 
gerai paruoštą žodi, kuriame 
trumpai išdėstė Kanados pran
cūzų pažiūras į dabartinę situa
ciją. Jis pareiškė: “Kvebeko šv. 
Jono Kr. Sąjunga yra atvira ka- 
nadiškajai tikrovei ir daugiakul- 
tūriniam aspektui. Ukrainiečiai, 
lenkai, italai, žydai, vokiečiai, ja
ponai, kiniečiai ir kiti — esate 
Kanados kultūrinės scenos pra
turtinimas, kuris betgi prisišlie
ja prie dvikultūrinės Kanados 
tikrovės.” Esą Kanados prancū
zai nesiekia primesti savo kal
bos, likusiai Kanados daliai, ta-į 
čiau jie yra pasiryžę užtikrinti 
kultūrines bei tautines savųjų 
teises visoje Kanadoje. “Mes 
manome, kad prancūziška mo
kykla Kanados prancūzams Sas- 
kačevane, Albertoje, Manitobo- 
je ir Britų Kolumbijoje nėra pri
vilegija, bet Įsakmi teisė” — 
kalbėjo minėtasis pirmininkas. 
Tokių mokyklų buvimas esą ki
toms tautinėms grupėms ne tik

vaitraščiu) turi milijoną skaity
tojų.” Visi .nusikvatojo ir dau
giau niekas niekur apie tiražą ne
bekalbėjo.

Kvebeko Kennedy
Kvebeko parlamento rūmai — 

kaip ir kitų provincijų. Krito į 
akis pagarbi vietą kryžiui — virš 
pirmininko sosto. Įspūdingas bu
vo priėmimas miesto rotušėje. 
Susirinkus mums visiems priėmi
mų salėje, įėjo miesto burmistras 
Gilles Lamontagne, lydimas žino

tų čia gyveno "ir studijavo Lava- nos ir miesto valdybos narių. Sa
lio universitete. Bendrabutis la- vo kalba jis pasveikino mus pran- 
bai senos statybos, kuklus, bet cūziškai ir angliškai, suminėjo 
gana patogus kunigams, kurie vietos gyventojų svetingumą ir 
kaip kapelionai dirba mokyklose, palinkėjo sėkmingai pažinti kve-

malonią progą išsikalbėti prie 
užkandžių ir gėrimų stalo. Čia 
nauja buvo tai, kad dauguma re
daktorių buvo apnakvinti prancū
zų šeimose. Man su kitais dviem 
ukrainiečių kunigais redaktoriais 
— dr. Sawchuk (ortodoksas) iš 
Winnipego ir T. Chomyn (Rytų 
apeigų katalikas) iš Toronto — 
teko nakvynė kunigų bendrabu
tyje Maison de Pie XII. Čia at
radom pėdsakus kun. dr. J. Gu
tausko ir kun. dr. V. Skilan- 
džiūno, kurie prieš keliolika me-

bekiečių gyvenimą. Burmistras 
atrodė jaunos povyzos, primenąs 

Sekančią dieną — priėmimas, velioni prezidentą Kennedi. Tuo 
surengtas didžiausio vietinio dien- tarpu visi jo patarėjai — seny- 
raščio “Le Soleil” (Saulė) ir “Eve- vo amžiaus vyrai. Paklausiau vie- 
nament” Cercle Universitaire pa- ną jų, kodėl miesto galva žymiai 
talpose. Tai įvairių profesijona- jaunesnis už savo bendradar- 
lų klubas. Norinčiųjų jin Įstoti bius?
kandidatų pavardės skelbiamos 
lentoje, ir jei atsiranda prieši- mistro! Rinkome toki, kuris gali

Pokalbis su “Le Soleil” šefu

— Mes norėjome jauno bur-

ninkų, dalykas tiriamas ir tada dirbti, pilnas idėjų. Mūsų amžius 
daromas sprendimas, šio klubo jau nebetinka darbui — tik pa-
patalpose, belūkuriuojant pietų, tarimams, 
teko išsikalbėti su “Le Soleil”

nekenktų, bet dargi prisidėtų prie k d ; t ; Jmozaikos sudarS0 ka. 
oprpęnin covifarnin ciinratimn Tai Ka^ mozaiKOS buaaro Kageresnio savitarpio supratimo. Jei
Kanados vakaruose prancūzai tė-

JONUI KAMENKAI mirus,
jo dukras — ADOLFINĄ SKAISTIENE ir GRAŽINĄ Šl- 
MUKONIENE su šeimomis jų liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame —

V. Katelė VI. Germanavičius

Mylimam tėveliui a. a. JONUI KAMENKAI mirus, dukrai 
ADOLFINAI SKAISTIENEI ir jos šeimai nuoširdžią užuo
jautą reiškia —

R. J. Pleiniai

Mielam tėveliui savanoriui JONUI KAMENKAI mirus, jo 
dukroms — ADOLFINAI SKAISTIENEI ir GRAŽINAI Šl- 
MUKONIENE1 bei jų šeimoms gilaus liūdesio valandose 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

L. K. Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
Toronto skyriaus valdyba ir savanoriai

Poniai SKAISTIENEI, .
jos brangiam TĖVELIUI mirus, gilią Užuojautą reiškia —

Taigi, aišku. Pasirodo, kad bur- 
vyr. redaktorium Dube. Tai vy- mistras karo metu tarnavęs avia- 
resnio amžiaus asmuo, bet gana cijoj. Jo žmona — amerikietė, vo- 
žvalus. Jis buvo vienintelis, kuris kiečių kilmės, iš Ohio valstijos, 
iš didoko stiklo girkšnojo alų buvusi La valio universiteto stu- 
(kiti — vyną bei kitus gėralus) dentė. Ji visus maloniai kalbino, 
ir mielai atsakinėjo. Paklausiau: kviesdama vaišintis.

— Ką Jūs galvojate apie tau
tines grupes Kanadoje? Ar ne- bos narių — J. Colombe. Kai pa- 
atrodo, kad jos nereikšmingos ir

Užkalbinu vieną miesto valdy-

nadiškąjį Babeli?
— Ne, aš taip nemanau. Tau-ra mažumoje, tai Kvebekas yra f. . . ’ . ‘ K_'prancūziškai kraštas. Aplamai X genime turi "avo reS 

imant nranrfivai nocanti Atnino naQ0_ gj enime IU 1 Sd O e Simant, prancūzai nesanti etninė 
grupė, kaip kitos, “bet viena 
dviejų tautybių, sudarančių kul
tūrini, socialini, politinį ir eko
nomini krašto pagrindą, Į kurį 
atsiremia visos kitos etninės gru
pės.” Pagaliau, baigdamas savo 
kalbą, pirmininkas pareiškė tau
tinių grupiu laikraščių redakto
riams. esą jie grįžę gali pasaky
ti savo skaitytojams, kad “mes 
norime būti ne priešais, bet da
lininkais savojo krašto kūrime.”

Nakvynės šeimose
Tai buvo vienas aiškiausių pa

reiškimų, kurio mintys buvo gir-

mę. Jos su savo kultūrinėm tra
dicijom teikia kraštui spalvingu
mo, Įvairumo ir gali Įsiderinti i 
bendrą Kanados gyvenimą. Aš 
manau, kad jos yra palaikytinos.

Tokia buvo jo mintis, kurią jis 
nuoširdžiai pasakė. Nebuvo laiko 
ia toliau olėtoti, nes reikėjo sės
ti už stalų, čia buvo pasikeista 
iorastinėmis kalbomis. Tarpais 
netrūko ir humoro. Kai viešai 
orisistatydamas italų laikraščių 
leidėjas Dan lanuzzi iš Toronto 
oaminėjo. kad jo leidykla turi ar
ti 100.000 tiražą, tai žydų laik
raščio redaktorius Lezack iš Win-

dėti visoje eilėje kitų pokalbiu nipego atsistojo ir tarė: “Mano 
bei pareiškimu. Vakaras praėjo redaguojamas “The Jewish Post” 
labai jaukiai. Susirinkę vietiniai drauge su "Saturday Evening 
veikėjai, spaudos žmonės sudarė Post” (garsiuoju Amerikos sa

sakiau esąs lietuvis, jis prisimi
nė savo skautiškąją veiklą ir lie
tuvius skautus tarptautinėje Van- 
dreuil stovykloje — džiamborė- 
je. Esą jie savaip įsirengę pala
pines ir iškasę žemę mokėję pa
sidaryti krantasuolius.

Salia manęs stovėjęs švedų 
laikraščio redaktorius Anderson 
iš Winnipego įsiterpė:.

— Kodėl nevažiuojate atversti 
švedų?

Nustebau tokiu jo klausimu ir 
sakiau:

— Ar manote, kad dabar to 
reikėtų?

— Matote, dabar nuo Jono 
XXIII laikų Švedijos protestan
tai pradėjo domėtis katalikybe, 
kurią seniau labai peikė.

— Visas gyvenime keičiasi. — 
tariau jam, lyg dėdamas tašką 
užkalbinimui baigti.

giamas Kvebeko provincinės vy
riausybės, laukė mūsų Maison de 
chevalier namuose, kurie yra 
maždaug 300 metų senumo, ta
čiau labai gražiai tvarkomuose. 
Tai lyg ir Kvebeko prancūzų 
liaudies dirbinių muzėjus su se-l 
noviško stiliaus salėmis. Jose 
Kvebeko vyriausybė kartas nuo 
karto priima žymesniuosius sve
čius, kurie tokioje aplinkoje pa
junta tradicinę prancūzų atmo
sferą. Kai susėdom prie stalų, 
uniformuoti patarnautojai ėmė 
nešti valgius ir gėrimus. Viskas 
paruošta pagal Kvebeko skonį ir 
stilių. Svečiai nedrąsiai bando 
valgius ir mezga pokalbius su sa
vo kaimynais, šalia manęs sėdė
jo žurnalistikos dėstytojas uni
versitete ir parlamentinių disku
sijų leidinių redaktorius." Jis ga
na atvirai aiškino politines Kve
beko problemas. Man rūpėjo pa
tirti jo nuomonę apie kvebekie- 
čių separatizmą, t.y. sąjūdi, kuris 
siekia atsiskyrimo nuo Kanados. 
Pasak jo, tas sąjūdis esąs gyvas; 
nežinia kur jis sustos ir ar iš 
viso sustos. Kol kas plačių ma
sių jis dar nėra pasiekęs, tačiau 
jo sukelta srove pasinaudoja ir 
liberalų, ir tautinės vienybės par
tija kovoje už prancūzų teises su 
federacine vyriausybe.

— O kaip žiūrite į etnines gru
pes Kanadoje? Man rodos, kad 
jūsų kolegos žurnalistai kartais 
jas pakritikuoja?

— Mes manome, kad Kanados 
branduolį sudaro dvi tautybės, 
bet neturime nieko prieš, jeigu 
pvz. lietuviai nori išlaikyti savo 
kalbą bei kultūrą.

— Ar nebūtų tiksliau sakyti, 
kad Kanadoje yra dvi oficialios 
krašto kalbos, o daugelis kultū
rų?

— Nebūčiau priešingas ir to
kiai interpretacijai. Kvebekie- 
čiai etninėms grupėms yra palan
kūs; jų kritika — retas reiški
nys, ir tai daugiausia dėl informa
cijų stokos, — aiškino man kai
mynas.

— Man rodosi, — tariau jam, ; 
— Kanados prancūzai, gyveną už 
Kvebeko provincijos ribų, perma- 1 
žai reiškiasi viešajame gyvenime. 
Su kitomis etninėmis grupėmis!

jie galėtų glaudžiau bendradar
biauti. I

Į tą klausimą mano kaimynas I 
aiškaus atsakymo neturėjo. Jis I 
betgi pripažino, kad prancūzams 
už Kvebeko ribų stinga drąsos 

į bei platesnio pasireiškimo, kad 
jie tebesilaiko savo geto ribose, 
nors pastaruoju laiku padaryta 
pažanga, ypač radijo ir 
jos srityje.

Premjero kalba
Centrinis priėmimo 

— premjerą Danieliaus 
no kalba. Padaręs įžangą prancū
ziškai, kalbą tęsė angliškai, nes 
jo svečių tarpe mažai tebuvo mo
kančių prancūziškai. Pirmiausia 
paaiškino, kad pats esąs dvikal
bis, išauklėtas prancūzų kultūro
je. Tėvas — airis, motina — kve- 
bekietė prancūzė, kuri jį barda
vusi tik prancūziškai. Ilgokoje 
kalboje premjeras stipriai pabrė
žė, kad Kanadą nuo pradžios su
daro dvi tautos — anglų ir pran
cūzų, tačiau pastarieji esą dar 
nesijaučia lygūs partneriai ir nė- ® 
ra saugūs dėl savo išlikimo. Ka
nada nesanti tautų katilas, tau
tinių grupių nenaikina, bet visų 
viešąjį gyvenimą grindžia dviem 
kultūrom. Tas dvikultūriškumas 
dar nesąs pilnai atsiektas ir dėlto 
Kvebekas kovoja už naują konsti
tuciją, už naujas provincijų ribas. 
Prancūziškoji Kanados dalis yra 
tauta, kuri turi turėti atitinkamą 
konstitucinę vietą federacinėje 
Kanados struktūroje. Kitų etni
nių grupių reikalai esą galėtų bū
ti apsaugoti teisių charta — Bill 
of Rights. Premjeras D. Johnso- 
nas kvietė tautinių grupių redak
torius padėti suprasti savo skai
tytojams prancūzų siekius.

Kai premjeras, kalbėdamas 
apie naują konstituciją, paminė
jo, kad ji turėtu remtis dviem ’ ’ 
kultūrom, mano kaimynas pa- ff 
šnabždomis tarė:

— Nemanykite, kad aš rašiau Į 
jo kalbą...

Jaukus Kvebeko vyriausybės g 
suruoštas priėmimas buvo baig- g 
tas menine programa, kurią atli- I 
ko mergaičių choras “Les P’tits I 
Bonheurs”. I

(Bus daugiau) Pr. G. L

televizi-

punktas 
Johnso-

garą vonios. Gydomieji jadesial ir

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika.

S. P. Brasai
J. J. Juozaičiai

Dukrai IRENAI tragiškai žuvus, jos liūdinčius tėvus 
JANINĄ ir Dr. STASį PACEVIČIUS, brolį, seseris ir 
gimines nuoširdžiausiai užjaučiame —

Dr. Jurgis ir Bronė Balčiūnai

. Dukrelei IRENAI tragiškai mirus, dr. STASį ir 
JANINĄ PACEVIČIUS, jų šeimą ir gimines nuo
širdžiai užjaučiame —

H. Jagučanskienė
K. Jagučanskis
V. V. Jagučanskiai

Brangiam broliui VINCUI ZINAIČIUI mirus, ANTA

NĄ ZINAITĮ ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame bei

kartu liūdime —

P. Čiurlys
V. Juškevičius
A. Mačiulis

A. Ulba

V. Vingelis
J. VaŠkela

Brangiai a. a. PAULINAI RAULINAITIENEI mirus, 
prof. dr. PRANĄ V. RAULINAITį, sūnus ALGį ir 
JULIŲ su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdi
me —

Anastazija Tamošaitienė
Antanas Tamošaitis

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
s. LEONĄ KALINAUSKĄ ir šeimą užjaučia —

"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai
Tėvų Komitetas ir

Skoutininkų-kių Ramovės

—



© PAVERGTOJE TEVVOE
LIETUVIŠKAS TELEVIZIJOS — 850 rublių. Atrodo, skirtumas di- 
PRIIMTUVAS delis. Tačiau naują mašiną gauna

me su septyniomis padangomis, kai
nuojančiomis apie 700 rublių. Sudė
kime ir pamatysime, kad kapitališ
kai suremontuoti savivartę kainuoja 
tiek pat, kaip ir nusipirkti naują. 
Tačiau argi tai remontas? Galiu pa
sakyti, kad nemačiau nė vienos su
remontuotos automašinos, kuriai 
užtektų to kapitalinio remonto. Po 
jo ir prasideda. Kartais atrodo, kad 
tai nepasotinamas slibinas...” Būtų 
paprasčiau ir pigiau nusipirkti nau
ją sunkvežimį, bet sovietinė pramo
nė neįstengia pagaminti reikiamo 
skaičiaus. Todėl ir tenka gaišti lai
ką, švaistyti lėšas, remontuojant se
nuosius.

Prieš trejus metus Šiauliuose pra
dėjusi veikti televizijos priimtuvų 
gamykla pagamino 80.000 sovietinio 
modelio “Tempų”, šiuo metu jau 
surinkti pirmieji lietuviški “Tau
ro” modeliai, kuriems ekranines 
lempas parūpina Panevėžio elektro
ninių vamzdelių gamykla, o atskiri 
mazgai gaunami iš Vilniaus. Lietu
viškasis “Tauras” esąs gerokai pra
našesnis už sovietinį “Tempą”. Ta 
pačia proga skelbiama, kad šiuo me
tu Lietuvos gyventojai turi apieta Lietuvos gyventojai turi 
240.000 televizijos priimtuvų.

PASIGENDA KULTŪROS
“Tiesa” buvo paskelbusi anketą, 

klausdama skaitytojus, kokia ji tu
rėtų būti 1967 m. Įdomų atsakymą 
pateikė agronomas J. Paulius: “Ste
bėdamas gyvenimą, dažnai, ypač jau
nų žmonių elgesyje, pastebiu nei- 
giamą santykį tarp protinio išpru
simo ir dvasinės žmogaus kultūros. 
Susidaro įspūdis, kad mūsų jauni
mas (kai kada ir nebe jaunimas) 
per daug jsau leidžia ir per mažai 
iš savęs reikalauja. Juk tokie reiš
kiniai, kaip girtavimas, keiksmažo
džių vartojimas kalboje, vyrų ne
pagarbus elgesys moterų atžvilgiu, 
tranzistorių nesaikingas naudojimas 
žmonių susitelkimo vietose, gamtos 
niokojimas ir teršimas poilsio vieto
se ir daugelis kitų neigiamų reiški
nių, pastebimų žmonių gyvenime, 
tikrai nedaro garbės niekam...” J. 
Paulius konstatuoja: “Mūsų kai ku
rių jaunuolių elgesyje trūksta tos el
gesio didybės ir taurumo, kurie žmo
gų padaro Žmogumi...” Redakci
jai jis nurodo kaltės priežastis: “Tai, 
mano manymu, šeimos ir mokyklos 
auklėjimo klaida...” J. Paulius siū
lo kompartijos spaudai nagrinėti , ta vidurinės mokyklos mokytojas, 
žmogaus kultūros klausimą. Tai, ži
noma, sveikintina mintis, bet, deja, 
neįgyvendinama, nes tokiu atveju iš 
spaudos puslapių tektų išmesti ge
roką dalį kompartijai įprastos pro
pagandos, kuri yra sovietinės spau
dos nugarkaulis.

“MEDŽIOTOJŲ UŽEIGA”
Kauno senamiesčio restauruotame 

name buvo įrengta “Medžiotojų už
eiga”. V. Juodakis nusiskundžia, kad 
joje galima gauti bifšteksų ir šašly
kų, bet nėra žvėrienos. Padavėjos 
teisinasi: “To jau sostinėje klaus
kite, Vilniuje. Ten medžiotojų vado
vai sėdi...” Zoocentro direktorius 
Romas Pužauskas V. Juodakiu! iš
dėstė šiemetinės medžioklės planus, 
kuriuose numatyta nušauti 690 brie
džių, 5.500 stirnų ir 2.600 šernų. 
Briedienos kilogramas kainuoja 1,2 
rb., šernienos — 1,3 rb., stirnienos 
— 1 rb. Kadangi parduotuvės žvė
rienos nenori pirkti, iš jos tenka 
gaminti dešras. “Medžiotojų užeiga” 
galėtų žvėrienos atsivežti iš Kauno 
mėsos kombinato šaldytuvų, bet ją 
tvarko medžiokle ir žvėriena nesido- 
mintieji žmonės, kuriems labiau pa
tinkąs šašlykas.

VIENUOLIAI ANTIRELIGINĖJE 
PROPAGANDOJE
Kompartija jau senokai naudoja

si iškunigių paslaugomis, o dabar į 
antireliginę propagandą įkinkė jau 
ir buvusius vienuolius, kurių vardu 
išleista knyga “Už vienuolyno sie
nų”. Apie kelią į ateizmą Skuode, 
Šatėse, Mažeikiuose, Sedoje, Akme
nėje, Joniškyje ir N. Akmenėje kal
bėjo: ekskapucinas Stasys Bataitis,

NAUJO KANCLERIO
NAUJA POLITIKA

(Atkelta iš 1 psL) 
bartinė vyriausybė yra pasiryžusi 
aną susitarimą atgaivinti. Pagal 
jos deklaraciją, su Prancūzija tu
ri būti bendradarbiaujama ne 
vien kultūriniame, ūkiniame ir 
technikiniame bare, bet-ir užsie
nio bei gynybos reikaluose. Visa 
tai, girdi, išplaukia iš abiejų kraš
tų interesų. Be to, Europa be 

i Prancūzijos ir Vokietijos nesanti 
įmanoma. Teisybė, kad Prancū
zija ir Vokietija yra reikalingos 
Europai, bet ar ne pertoli į Pran
cūziją savo pirštus įkišo jau 
Maskva? Be to, ir dabartinė V. 
Vokietijos vyriausybė nėra pasi
ryžusi silpninti savo ryšių su 
JAV ir kitais Atlanto S-gos kraš
tais. Tie ryšiai nėra pakeliui 
prezidentui De Gaulle, susidėju
siam su Maskva. Todėl ir šiai vy
riausybei nebus lengva su Pran
cūzijos draugiškumu.

KOALICIJOS PATVARUMAS
Absoliuti .dauguma V. Vokieti

jos gyventojų yra už koaliciją. 
Motyvai — nusibodo vyriausybės 
krizė ir įsitikinimas, kad reika
lai gali priekin pasistūmėti tik

MiHĮ

Kuh. Eduardas Abromaitis, Čikagos Šv. Kryžiaus lietuvių 
jos klebonas ir Kunigų Vienybės pirmininkas audiencijoj 
Tėvą Romoje

parapi
pas Šv.
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NAUJOS TVARKOS VARDU
Šiaulių autotransporto kontora 

nr. 1 perėjo i naują didesnės savi
valdos sistemą — planai paruošiami 
vietoje ir lėšos skirstomos savo nuo
žiūra. Ta proga vairuotojas Stasys 
Radavičius “Tiesos” atstovui iškėlė 
naujų minčių apie savivarčių (krū
vį išverčiąs sunkvežimis) remontą: 
“Kiek kainuoja nauja savivartė? 
1580 rublių. Kapitalinis remontas

St. Cathar
NETIKSLUMAI. “TŽ” 1966 m. 47 

nr. Dalyvio korespondencijoj apie ra- 
movėnų rengtą kariuomenės šventės 
minėjimą yra keletas netikslumų. Mi
nėjimas įvyko lapkričio 12, o ne 11 d., 
kaip rašo Dalyvis. Minėjime dalyvavo 
tautiečiai ne tik iš Niagaros pusiasa
lio, bet ir iš Buffalo, Ročesterio, Ha
miltono ir Toronto. Programa pradėta 
25 min. vėliau nei skelbta, o Dalyvis 
parašė — punktualiai. Koresponden
cijoj parašyta, kad programa buvo 
pradėta vėliavas įnešus invokacija, o 
iš tikrųjų ji buvo pradėta vėliavas 
įnešus — Kanados himnu, žuvusių pa
gerbimas pradėtas poeto B. Augino 
žodžiais “Mes gerbiame tuos, kurie 
Tėvynę gynė gyvybe ir krauju...”, 
A. Vanagaičio “Malda” ir “Kovoj jūs 
jau žuvot...” ir po to, buvo prista
tyti nepriklausomybės kovų dalyviai.

eksjėzuitas Juozas Stankaitis, eks-‘ tvirtos koahciJOS vynausybei val- 
pranciškonas Bronius Janušauskas?dai* Jrast3- Kaikunų Vietovių 
ekssaleziečiai - Bronius Jauniškis, socialdemokratai^buvo prieš SltO- 
Romanas Gedgaudas ir Alfonsas M koaliciją,.bet jų partijos Vir- 
Girskis. S. Bataitis dabar yra Kel- sunes nepaisė jų balsų ir pasiel- 
mės rajono Kubilių aštuonmetės mo- £ė PaSal savo apsisprendimą, 
kykios direktorius, j. Stankaitis —• Socialdemokratai ilgai laukė, 
Molėtų rajono Joniškio vidurinės mo- kad patektų į valdžią. Tokia 
kykios direktorius, B. Janušauskas proga jiems pasitaikė dabar, SU- 
— Šilalės draudimo inspekcijos dar-įdarant krikščioniškoms grupėms 
buotojas, B. Jauniškis — Mokytojų — CDU ir CSU SU jais koali- 
Namų Vilniuje direktorius, R. Ged-(Ciją.
gaudas — Radviliškio rajono Karčia-
mų felčerinio punkto felčeris, A. kus. Reikėjo susitarti dėl pagrin- 
Girskis — Kretingos rajono Salan- dinių ėjimų krašto vidaus ir už

sienio reikaluose, dėl ministeri
jų skaičiaus ir vyriausybės asme- 

875 diplomuoti inžinieriai nį Visur buvo didesnių ar ma- 
Kauno politechnikos instituto rėk- Žesnių kabliukų, bet į galą susi

tartas docentas M. Martinaitis įtei- tarta ir, palyginti, per labai trum- 
kė diplomus 875 inžinieriams, prieš pą laiką. z
metus baigusiems studijas ir sėk-į Ar sudaryta koalicija ilgai 
mingai atlikusiems gamybinę prakti- truks? Čia žmonės visaip kalba, 
ką įvairiose Lietuvos įmonėse. Juos bet, reikia manyti, kad iki sekan- 
sveikino ministerių tarybos pirmi- gįų rinkimų į respublikos parla-

Kelias sudaryti ją buvo sun-

J. A. Valstybės
ALFONSAS F. WELLS, lietuvis 

teisėjas, jau metus laiko dirba Či
kagos apylinkės teismo skyrybų 
skyriuje. Jam kasdien tenka svars
tyti 20-25 skyrybų bylos.

INŽ. ALFONSAS SEMĖNAS mirė 
gruodžio 17 d. Čikagos un-to Bil
lings ligoninėje po dviejų sunkių 
širdies operacijų. Velionis buvo gi
męs 1906 m. Glasgowe, Britanijoje. 
Grįžęs į Lietuvą, baigė Vytauto D. 
un-tą, dirbo inžinierium ryšių ba- 
talijono dirbtuvėse Šančiuose, Kau
no radijo stotyje, buvo pašto val
dybos vyr. inžinierius ir universi
teto radijo katedros lektorius. Ra
diotechnikos žinias gilino Britanijo
je. Tremties metais Hanau stovyk
loje dėstė gimnazijos mokiniams 
anglų kalbą, organizavo ir pravedė 
radijo kursus, vadovavo stovyklai. 
1947 m. buvo išleista jo knyga 
“Radijotechnika radijomechanikams”. 
Čikagoje baigęs RCA spalvotos te
levizijos kursus, dirbo inžinieriaus 
darbą Teleųuip laboratorijose, turėjo 
“Daina TV” parduotuvę. Velionis 
taipgi buvo veiktas lietuvių organi
zacijose ir spaudoje. Į amžino poil
sio vietą Čikagos šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse palydėtas gruodžio 
21 £

A. L. TARYBOS VALDYBON iš
rinkti: pirm. inž. Antanas J. Rudis, 
I vicepirm. dr. Pijus Grigaitis, vi
cepirmininkai — Teodoras Blindstru- 
bas, Paulius Dargis, dr. Vladas Ši
maitis, dr. Jonas Valaitis, teis. Jo
nas Zuris, I sekr. inž. Eugenijus 
Bartkus, II sekr. dr. Kazys Šidlaus
kas, finansų sekr. Jonas Talalas, ižd. 
Mikas Vaidyla. Pirm. inž. A. Rudis 
papasakojo savo įspūdžius iš kelio
nės po Europą, kur jam teko susitik
ti su lietuviais veikėjais, aplankytų 
kraštų politikais ir pramonininkais. 
Europos lietuviai esą pasigenda AL 
Tos pobūdžio organizacijos. Kažku
rie susirinkimo dalyviai, išklausę pir
mininko pranešimą, pareiškė pagei* 
davimą, kad VLIKas žymią savo 
veiklos dalį perkeltų į Vakarų Eu* 
repą.

DR. JONAS G. BYLA-BYLAITIS, 
čikagietis, išlaikė American Board 
for Neurological Surgeons egzamL 
nūs. Jis yra pirmasis lietuvis gydy
tojas, gavęs smegenų chirurgo tei
ses ir įsijungęs į moderniosios sme
genų chirurgijos Cushing draugi
jos narių eiles. Mediciną jis yra stu
dijavęs Prancūzijoj, Anglijoj ir Vo
kietijoj. Smegenų chirurgijoje spe
cializavosi pas žymiuosius amerikie
čių specialistus.

“SANTAROS-ŠVIESOS” Niujorko 
skyrius, surengęs lapkričio 19 d. in
cidentą iššaukusį simpoziumą, kaip 
skelbia “Naujienos”, “dėl šventos 
ramybės” išsirinko naują valdybą: 
pirm. prof. dr. Rimas Vaišnys, na
riai — studentas Romanas Misiūnas 
iš New Haven, niujorkietė prof. dr. 
Dalia Bulgarauskaitė, niujorkiečiai 
Jonas Vilgalys ir Jonas Daunys.

AMERIKIEČIŲ SPAUDOS DUO
MENIMIS, Huron ežere nuskendus 
laivui “Daniel J. Morell”, žuvo du 
lietuviai su kitais įgulos nariais. IŠ 
ežero buvo ištrauktas jau negyvas 
Charlie J. Šeštakauskas, 50 m. am
žiaus Buffalo gyventojas, o Alfred 
Morkūnas iš Superior, Wise., tebėra 
nesurastas.

LIETUVIŠKA KALĖDINĖ EGLU
TĖ yra išstatyta Detroito istorinia
me muzėjuje, kur taipgi ir kitos 
tautybės turi paruošusios savo ka
lėdinius stalus.

ČIKAGOS JAUNDIO CENTRE 
įvykusiame kalėdinių papuošalų kon
kurse premijas laimėjo: I premiją 
S25 — Paulina Vaitaitienė, II pre
miją S10 — Teresė Juodkaitė, III ir 
IV — p-lės Kristen Williams ir He
len Pius.

A.A. PAULINA RAULINAITIE 
NĖ, prof. P. V. Raulinaičio žmona, 
mirė lapkričio 28 d. Los Angeles, 
sulaukusi 67 m. amžiaus. Velionę iš 
Šv. Kazimiero par. bažnyčios į am
žinojo poilsio vietą San Fernando 
kapinėse palydėjo gausus Los An
geles lietuvių būrys gruodžio 6 d.

INŽ. DR. ROMUALDAS KAŠU
BĄ, klevelandietis, amerikiečių in
žinierių konferencijoje skaitė paskai
tą apie turbininių generatorių di
namiką. Jis dirba atsakingą darbą 
vienoje didelėje įmonėje, priklauso 
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir 
vadovauja PLIAS Klevelando sky
riui.

J. F. KENNEDY VAKARINĖS 
MOKYKLOS Čikagoj direktorius Ro
bert Braasch parašė laišką gen. kon
sului P. Daužvardžiui, siūlydamas 
įvesti lietuvių kalbos ir kultūros pa
mokas pradedantiems bei pažengu
siems, jei atsirastų pakankamas skai
čius mokinių. Lietuvos konsulatas, 
ruošdamas atsakymą mokyklos di
rektoriui, registruoja visub tautie
čius, kurie norėtų takias pamokas 
lankyti.

JŪRATĖ JOKSAITĖ Mičigano un- 
te Ann Arbor gavo meno pedagogi
kos magistro laipsni. Lankydama 
pradžios mokyklą, ji mokėsi muzikos 
ir baleto, vėliau susidomėjo tapy
ba ir skulptūra. Ji yra veikli jau
nimo organizacijų vadovė trinarė.

Italija
LANKĖSI PAS POPIEŽIŲ. Ame- 

rikos Kunigų Vienybės pirmininkas 
ir Čikagos šv. Kryžiaus par. klebo

nas kun. Edvardas Abromaitis buvo 
svečias savo draugo čikagiečio Va
tikano valstybės sekretarijos parei
gūno mons. Pauliaus Marcinkaus. Sis 
išrūpino kun. E. Abromaičiui specia
lią audienciją pas šv. Tėvą Paulių 
VL Audiencijos metu kun.'E. Abro
maitis turėjo laimės pasisveikinti su 
Šv. Tėvu ir valandėlę su juo pasi
kalbėti. Kun. E. Abromaitis papasa- 
kojo šv. Tėvui apie Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybę ir prašė pa
laiminimo visiems lietuviams kuni
gams ir Kunigų Vienybės darbams. 
Popiežius mielai suteikė prašomąjį 
palaiminimą. Kun. E. Abromaitis 
taipgi dalyvavo Romos Lietuvių Ku
nigų Sąjungos susirinkime Šv. Kazi
miero kolegijoj ir kalbėjo apie Ku
nigų Vienybės darbus, lietuvių ku
nigų pastoracijos problemas Ameri
koje ir apie projektuojamus Ameri
koje įsigyti lietuvių kunigų poilsio 
namus — sodybą.

J. E. VYSK. PR. BRAZYS buvo 
susirgęs. Vienoje Romos klinikoje 
jam padaryta nosies operacija.

SALEZIEČIŲ LIETUVIŠKĄ GIM
NAZIJĄ netesiogiai yra palietu- 
sios Italiją nusiaubusio potvynio 
skaudžios pasekmės — pabrango 
mėsa, daržovės, vaisiai, specialaus 
apmokestinimo susilaukęs benzinas. 
Kainų pakilimas, savaime supranta
ma, pareikalaus didesnių išlaidų 
gimnazijai išlaikyti. Tikimasi ir lau
kiama duosnios tautiečių paramos 
šiam lietuviškam jaunimo židiniui 
Italijoje, kurio adresas yra Istitu- 
to Saleziano Lituano, Castelnuovo 
Don Bosco, (Asti) Italy. Potvynis 
daug žalos yra padaręs Tėvų sale
ziečių italų profesiniam centrui Flo
rencijoj, mechanikos ir spaudos mo
kyklai Šv. Jurgio saloje Venecijo
je. Lietuviškoji gimnazija Castelnuo- 
ve, Alpių papėdėje, potvynio nebu
vo paliesta.

Britanija .
SPORTO IR SOCIALINIO KLU 

BO patalpose Londono lietuviai at
šventė įsikūrimo Britanijoje dvide
šimtmetį. Naujieji išeiviai Britani- 
jon pradėjo plaukti 1946 m. pas gi
mines ir artimuosius. Ją gretas pa
pildė gausus būrys lietuviu, tarna
vusią gen. Anderseno lenku armi
joje, Į ligonines dirbti atvažiavu-. 
sios lietuvaitės. Sukakties -minėji
mą atidarė vienas pirmąją ateivią — 
Antanas Kusta, žodį tarė Petras Ma- 
šalaitis. Iškilmėje dalyvavo Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas V. Balickas 
ir svečias iš Australijos V., Levio- 
kis»

DR. VINCO KUDIRKOS MINĖJI
MĄ surengė Mančesterio Lietuvių 
Klubo valdyba. Klubo pirm. V. Kaps
tys pakvietė paskaitininką V. Ignai- 
tį, kuris dalyvius supažindino su dr. 
V. Kudirkos biografija ir jo charak
terio bruožais. Antroji minėjimo da
lis įvyko po poros savaičių. Ji buvo 
skirta dr. V. Kudirkos kūrybai. Pa
skaitą šia tema skaitė mokyt D. 
Damauskas.

MANČESTERIO LIETUVIAI iš
kilmingai paminėjo Lietuvos kariuo
menės šventę. Paskaitą apie kariuo
menės kūrimąsi, jos žygius, pasku
tiniuosius įvykius nepriklausomybes 
dienomis skaitė V. Andruškevičius. 
Menine programos dalį atliko jauni
mas — Bradfordo “Sukūrys” ir “At
žalynas”. Minėjimą suruošė LVS 
“Ramovės” Mančesterio skyrius, va
dovaujamas K. Murausko.

DERBY LAS SKYRIUS menine 
programa ir vaišėmis atžymėjo veik
los dešimtmetį. Parengime dalyvavo 
visa eilė LAS veikėjų iš kitų Brita
nijos vietovių ir DBLS atstovų. Sky
riaus veiklą nušvietė pirm. P. Se
rapinas, programa atliko skautės ir 
skautai iš Nottingham.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIAI VY

ČIAI Buenos Aires nutarė parduoti 
du jų draugijoms priklausančius 
sklypus ir gautus pinigus paskolinti 
T.T. marijonams, kad jie Šiluvos va
sarvietėje Villa Elisa galėtu įrengti 
maudymosi baseiną.

MARYTĖ ŽEMELYTĖ, Rosario 
Centenario ligoninėje dirbanti slau
gė, labai daug nuoširdumo parodo į 
ligonine patekusiems tautiečiams. Ji 
taipgi jiems padeda ir sergant na
muose.

ADROGUE IR TEMPERLEY LIE
TUVIAI, paskatinti kun. R. Balnio 
ir Igno Valantinavičiaus, suorgani
zavo chorą, kuris jau mokosi gies
mių ir dainų. Repeticijos vyksta lie
tuvių seneliams skirtuose namuose 
ir prieš pamaldas bažnyčioje.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT- 
RO 1966 m. pavasario karalaite bu
vo išrinkta Olga Piragiūtė, 20 m. 
amžiaus lietuvaitė, gimusi Argenti
noje. Karūną jai įteikė pr. metų ka
ralaitė Emma Jankauskaitė, sveikino 
ALC pirm. A. Jasuitis ir Osvaldas 
Jonušis, įteikdami dovaną ir gėlių 
puokštę. Pavasario princesėmis bu
vo išrinktos Silvija Karosaitė ir 
Amanda Aleliūnaitė.

BUENOS AIRES MIESTE ir apy
linkėse turi maisto parduotuves, ba
rus ir restoranus A. Bandinis, B. 
Šniokas, A. Klimonskis, P. Sakalaus
kas, S. Paulauskienė, S. Paulėnai, A. 
Deguliai ir kt šios srities lietuvių 
verslininkų yra apie 5®. Daug lietu
vių dirba virėjais Munich Ir kituo
se restoranuose.

f HAMILTON5"
VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTA- chorą su deklamacijom įsijungė D. 

DIENINĖ MOKYKLA 1966 m. gruo- Milerytė, D. Jurgutytė ir labai įspū
džio 18 d. surengė Kalėdų eglutę. Į dingai deklamavo 10 sk. mokinė K. 
rengimo komisiją buvo parinkti: mo- Gedrimaitė. Kalėdų seneliu buvo pa- 
kyt. Volungienė, mokyt. Balsienė ir kviestas iš tėvų komiteto G. Jasevi 
mokyt. K. Mileris. Scenos programa čius, kuris vaikučius labai linksmino, 
buvo sudaryta iš visų skyrių mokinių, dalindamas dovanėles. Pasibaigus pro- 
vadovaujant K. Mileriui, švenčių pro- , gramai, ved. J. Mikšys padėkojo ren- 
ga 10 skyriaus mokiniai išleido laik-gėjam — mokyt. K. Mileriui, mokyt.

Balsienei, mokyt. Volungienei ir Ka
lėdų seneliui. Didžiausią padėką ve
dėjas J. Mikšys išreiškė mons. J. Ta- 
darauskui už moralinę ir materialinę 
pagalbą mokyklai, Bendruomenės pir- 
min. Krištolaičiui, tėvų komiteto pirm. 
Juozapavičiui bei visam komitetui. Di
delė padėka buvo išreikšta p. šiūliams 
už patalpas, o p. Šiūlienei — už gra
žias vaišes ir visoms ponioms, kurios 
prisidėjo: p. Valevičienei, p. Jasevi
čienei ir kt

šeštadieninė mokykla linki visiems 
vaikučiams ir tėveliams laimingų nau
jųjų metų! St. Slavinskienė

ATEITININKŲ VASAROS STO
VYKLOS rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
šiems hamiltoniškiams, parėmusiems 
vasaros stovyklą pinigine auka: L. 
Bubnienei — $35, R. Butkevičienei — 
$10, G. Kažemekienei — $10, B. Or- 
vidui — $5, S. Mureikaį — $2.

A.A. MARCELIS GUGIS mirė gruo 
džio 17 d., palaidotas gruodžio 20 d. 
iš Aušros Vartų bažnyčios lietuvių 
kapinėse Port Credit. Kurį laiką jis 
turėjo tabako ūkį; vėliau persikėlė į 
Hamiltoną. Laidotuvėse dalyvavo la
bai daug žmonių. Apeigas atliko mons. 
J. Tadarauskas.

raštėlį “Mūsų Mokykla”. Pasireiškė 
mokinių talentai įvairiomis temomis 
iš visų skyrių. Daugiausia padirbėjo 
10 skyr. mokiniai su savo mokytoju 
K. Milerių.

Marius Gudinskas, 8 skyr. moki
nys, drąsiai ir gražiai pranešinėjo 
scenos programą.

Pilna Jaunimo Centro salė žiūro
vų gėrėjosi gražiomis mokinių dek
lamacijomis, akordeonistais ir M. 
Pusdešrytės baleto studijos mokinių 
šokiais. Pastaruosius atliko: T. Ko- 
chankaitė, V. Gureckaitė, R. Kybar- 
taitė, R. Kochankaitė, V. Staniūtė, 
A Krivinskaitė. Deklamavo: J. Jur
gutytė, N. Balsytė, L. Koperskytė, R. 
Kvederaitė, R. ir A. Stabingytės, P. 
Bilda, L. Dirsytė, T. čerškus, R. Siū-

nmko pavaduotojas P. Kulvietis, mentą issilaikys. Nors ir buvo lytė Grupė mokinių pašoko «Lenciū- 
augštojo ir specialiojo vidurinio astrlų pasisakymų Vienų pnes kl- gėIį» Grojo. R Talys _ akordeonu, 
mokslo mimstens H. Zabulis. tus, bet politiniame gyvenime 1 Mikala įskaitė - gitara, I. ir R.

dažnai būna taip, kad buvę prie- pareštytės — pianinu, S. Čerškutė — 
šai pasidaro draugais. Tik kai -smuįku> r. Jasevičius — akordeonu, 
ateis naujų rinkimų metas, tada K DekSnys — akordeonu. Dainavo 

Kauno Rotušės aikštėje restauruo- prasidės ir koalicijos svyravimas? s61a: A> Pakalniškytė, lydint piani- 
jami trys XV šimtmetyje pastatyti Negi krikščioniškos grupės agi-;nu B Keršytei. V. Krėvės “Kūčių va

tuos uz save ir už socialdemokra- karą” paskaitė K. Pareštytė. Jaunu- 
tus arba priešingai? Aišku ir vie-^įų choras, vadovaujamas muziko Pau- 
ni ir kiti kalbės pirmoje eilėje{ 
apie save ir darys visa', kad lai
mėtų absoliutinę daugumą.

Kad mažosios politinės parti

RESTAURUOJAMI SENIEJI 
PASTATAI

namai — nr. 1, nr. 2 ir nr. 3. Vie
name jų buvo aptikta vadinamoji 
krištolinė lubų danga, padaryta iš 
tris kartus pasikartojančių šešia
kampių žvaigždžių, atspindinčių die
nos šviesa. Į šį pastatą dar nepri-; 
klausomybės laikotarpyje dėmesį bu- jos nemaišytų didžiosioms, nu- 
yo atkreipęs dailininkas M. Dobu- matoma padidinti nuošimtį balsų, 
žinskis. Tyrinėjimo darbus 1961 m. kurio negavusios politinės par- 
atliko docento Juozo Baršausko va- tijos negalės pravesti savo atsto-! 
dovaujama architektų grupė. Planus yų į parlamentą. Paskutinėje koa-į 

licijoje laisvieji demokratai, maža 
grupė, labai smarkavo ir į galą 
sukėlė vyriausybės krizę, nors 
turėjo tik apie pusšimtį savo at
stovų parlamente. Tokia taisyklė 
galės paliesti ir atgimstančią taip 
vadinamą neonacių partiją.

Tillsonburg, Ont.

lionio, padainavo kelias dainas. Į

restauravimui paruošė architektas- 
restauratorius Žibartas Simanavičius. 
Pastatas su krištolinėmis lubomis 
jau esąs restauruotas. Naująją se
nųjų namų paskirtį apibūdina archi
tektūros mokslų kandidatė A. Jan
kevičienė: “Giliuose abiejų namų 
rūsiuose įsikurs puiki, dvelkianti ži
la viduramžių romantika, alinė. Po 
krištoliniais skliautais mirksinčių žva
kių šviesoje kauniečiai jaukiai siurb
čios kavą. O kitose pirmojo aukšto 
menėse už ilgų ąžuolinių skobnių 
bus galima valgyti pietus.”

V. Kst.

ines, Ont.
ramą teikė.

Nuoširdžiausią padėką reiškiu: Tė
vui Ambrozijui, OFM, (Toronto), se
seriai ir švogeriui Butvydams, Lian- 
gams, žemaičiams, Baronams, Lelevi- 
čiams, Piliponiams, Skeivelams, Pa- 
lujanskams, Kuraičiams, Ruzgiams, 
Polgrimams, S. Zubrickams, A. Zub- 
rickams, Zubrickienei (Hamilton), Ta- 
muliūnams, Ališauskams, šetikams, J. 
Satkams, Gverzdžiams, Dainorams, 
Dauginams, Vilbikaičiams, Paukš
čiams, Pamataičiams, Platakiams, Juo
zui Grigams, Pusliams, Kalainiams, 
Kazragiams, Saccams, Mackevičiams, 
Sarapnickui, Visockui, Markeliui, Gi- 
revičiui, Markuškiui, krikšto sūnui E. 
Butvydui, J. Šarūnui, A Kairiui, J. 
Martinaičiui, 278 SLA kuopai, Stau- 
gaičiams. Visiems nuoširdus ačiū.

Sonia Kukta
Paskaitą skaitė 13-tos klasės mokslei
vė I. G., paliesdama iškiliausias Lie
tuvos istorijos vietas ir paragindama 
jaunimą būti gerais lietuviais. Jos pa* 
skaita korespondencijoje pavadinta 
“pranešimu”, kurį skaitė 13-to sky
riaus mokinė V. G. Pastaroji yra stu
dentė ir jokio pranešimo nedarė. Kad 
pagrindinė minėjimo dalis buvo me
ninė, irgi negalima sutikti, nes. tuo 
būdu oficialioji dalis paliekama ant
roje vietoje. Bendrininkas

Redakcijos pastaba. Visiem svarbu, 
kad korespondencijos būtų tikslios, 
bet, antra vertus, neįmanoma visko 
smulkiai aprašyti. Be to, įvyksta ne
apdairumo klaidų, dėl kurių nederė
tų jaudintis. Dėkojame už patikslini
mą ir linkime visiem korespondentam 
laimingų ateinančių metų.

PADĖKA
Mane po sunkios operacijos, visą 

vasarą gulinčią skausmuose bei kan
čiose ligoninėje ir namuose, lankė, ra
mino, moraliai stiprino ir kitokią pa-

užNuoširdžiai dėkojame visiems 
mums surengtą priešvestuvinį pobū
vį — staigmeną ir brangias dovanas. 
Ypatingą padėką reiškiame rengėjoms 
bei rengėjams: S. ir Janei Augustina-
vičiaiiis, E. ir J. Jurėnams, Albinai 
Skuodienei.

Liekame visuomet dėkingi —
Irena G. ir Vytautas Pečiuliai 

Tillsonbourg, Ont.

WELLAND, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO

JŲ KLUBO “LITUANICA” visuotinis 
narių susirinkimas 1966 m. gruodžio 
3 d. Crowland Hotel patalpose išrin
ko valdybą. Ji savo pirmame posėdy
je svarstė bėgamuosius klausimus ir 
pasiskirstė pareigomis: J. Staškevi
čius — pirm., Br. Luomanas — me
džioklės reikalų vedėjos, Stepas Bo
gard — meškeriojimo reikalų ved., Pr. 

į Bersėnas — ižd., St. Senkuvienė — 
sekr. N. Metų proga valdyba sveikina 
savo narius, linkėdama geriausios 
sėkmės medžiojimo ir meškeriojimo 
sporte. x Valdyba

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

I 21 Maut Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 

Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7Mi% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.

j Darbo dienos: pirmadieniais, tretiodieniote ir ketvirtadieniai 9 vai. ryta — J vai. 
pa pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vaL pa piet^ Ir S vai. 

Į — S vai. vok., teitadienate V vaL ryto — U vai.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING

' Telef. 383-7512 M. L 8340®
IMI Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo Mogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metu 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame med«a- 
CK

PADĖKA I

Mūsų mylimai mamytei a. a. Onai Mikšienei mirus Lietuvoje š. | 
m. lapkričio 14 d., išgyvenusiai 98 m. amžiaus, nuoširdžiausią pade- | 
ką reiškiame visiems už užprašytas šv. Mišias, už pareikštas mums | 
skausmo valandoje užuojautas spaudoje, raštu ar žodžiu. .

Ypatinga padėka prel. dr. J. Tadarauskui, kun. J. Venckui, SJ., 
kun. B. Pacevičiui už atlaikytas šv. Mišias lapkr. 17 ir 26 d. d., var
gonininkui - muzikui Paulioniui už giedojimą ir pareikštas mums 
užuojautas.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas skausmo valandoje paliks 
mums neužmirštamas.

Duktė Onutė Mikšytė ir 
sūnūs Bronius, Kazimieras ir 

Jonas - Antanina Mikšiai

Sau lt S. Marie, Ont
TAUTOS FONDO RINKLIAVA., kurių “Algoma” plieno fabrikas, ma- 

Kaip ir visuomet, baigiantis metams, nesiruošia mokėti. Algoma ga- 
nuolatinis šios kolonijos Tautos Fon- lėt^ streikuojančių mūrininkų iš- 

, . . , siversti ilgesių laika naudodama plie- 
do atstovas P. Gasperas padare rink- no darbininkų unijai priklausančius 
liavą, kuri davė gana gražius rezul- mūrininkų padėjėjus ir savo priežiū- 
tatus. Aukojo: $20 St. Druskis; $10 ros personalą, tačiau į streiką įsimai- 
V. Staškūnas; $6 Vyt. Skaržinskas; po šė fabriko geležinkeliečių-transporto 
$5: P. Gasperas, Ig. Girdzevičius, Z. darbininkai, kurie savo užuojautos 
Girdvainis, Ig. Genys, V. Miniaus- streiku sustabdys 8000 darbininkų 
kas, H. Matijošaitis, M. Riauka, broliai plieno fabriką. Rašant šią korespon- 
Sendžikai, J. Skardis, A. Skardžius, U.' denciją, per radijo pranešė, kad 
Virbickienė; po $4: A. Rutkauskas, K.' “Algoma” plieno fabrikas palaipsniui 
Sližys; po $3: N. Aukštikalnis, A. Gus- greitu laiku sustabdys visas pperaci-
tainis, V. Vainutis, A. Vanagas; po $2: 
J. Duoba, B. Dabulskis, St Grigelai- 
tis, V. Jakomaitis, B. Kaminskas, J. 
Kvosčiauskas, V. Liudavičius, A. Mo- 
tūzas, A. Motiejūnas, J. Meškys, J. 
Okmanas, V. Poškus, M. Pareigis, R. 
Pareigis, P. Puteikis, B. švilpa, A. 
Trakinskas, J. Valas, J. Žebraitis, A. 
žemaitis, V. žurauskas; po $1: A. Kan
tautas, A. Petronis, P. Umbrasas, K. 
Valius, V. Žekonis. Iš viso $158.

Kadangi ši kolonija susideda iš 
maždaug 200 lietuviškų dūšių (tik apie 
50 dirbančiųjų), šią rinkliavą reikia 
laikyti gana gera. V. S.

KARIUOMENES ŠVENTES MINĖ- 
JIMAS lapkričio 26 d. praėjo su di
deliu pasisekimu. Salėje, be gana gra
žaus skaičiaus savų tautiečių, matėsi 
nemažai svečių — vokiečių ir latvių.

Dalyvavęs

80 MŪRININKŲ STREIKAS su
stabdė darbą “Algoma” plieno fabri
ke. 1966 m. gruodžio 17 d. “Algoma” 
plieno fabrike prasidėjo 80 mūrinin
kų streikas, kurie jau keletą mėne
sių derėjosi su fabriko administra
cija, bet nepasiekė jokio susitarimo. 
Mūrininkai nori 50 et valandinio at
lyginimo pakėlimo vieneriems metams 
(darbo sutarčiai) ir dvigubo atlygini
mo už darbą šeštadieniais bei sekma
dieniais. Tai pakeltų paprasto mūri

jąs ir nutrauks darbą, o šiuo laiku 
jau esą atleisti apie 1500 streiko pa
liestų plieno darbininkų. Pilnai su
stos ir visi „Algoma“ plieno fabriko 
išplėtimo statybos darbai, kuriems per 
kelis metus numatyta išleisti $175 mi
lijonai, ir darbas Wawa, Ont rūdos 
kasyklose.

AUKOS ŠALPOS FONDUI — $110,5. 
Apyl. valdybos narė šalpos reikalams 
Valerija Motuzienė atsiuntė aukotojų 
sąrašą. Aukojo $10: V. Staškūnas; po 
$5: S. Druskis, E. Kutkevičius, H. Ma
tijošaitis. V. Miniauskas, A. Skardžius; 
po $3: N. Aukštikalnis, A. Gustainis,
I. Genys, J. Skardis; po $2: E. Chi- 
nienė, B. Dabulskis, P. Gasperas, I. 
Girdzevičius, Z. Girdvainis, S. Grige- 
laitis. B. Kaminskas, J. Kvosčiauskas, 
A. Kantautas, V. Kramilius, A. Moto
ras, A. Motiejūnas, J. Meškys, J. 
Malskis, V. Poškus, M. Pareigis, P. 
Puteikis, J. Puteikis, M. Riauka, V. 
Skaržinskas, P. Umbrasas, A. Vana
gas, J. Žebraitis, A žemaitis, V. žu
rauskas; $1.50: V. Liudavičius; po $1:
J. Duoba, V. Goldbergas, V. Jakumai- 
tis, A. Kengrienė, J. Okmanas, K. Sli
žys, V. Skaržinskas, A. Trakinskas, V. 
Vainutis, K. Valius, J. Valas, K. žeko- 
nis. Iš viso suaukota $110,5. V. Mo
tuzienė apylinkės valdybos vardu vi
siems aukotojams reiškia nuoširdžią 

ninko atlyginimą Hgi $11000 metams, • lietuvišką padėką. J. Sk.



Lietuvos ateistai įieško naujų kelių
Geriau žvirblis rankose... kiu susitikti? — klausė J. Švėgž-

buvo labai madoj ateistiniai ket
virtadieniai. Ateizmo propagan
distai juos ruošdavo reguliariai
— kiekvieną ar kas antrą ketvir
tadienį. Fabrikų ir įstaigų vado
vybės ragindavo (ir versdavo) vi
sus savo pavaldinius — netikin
čius, abejojančius ir tikinčius 
lankyti tuos ateistinių ketvirta
dienių vakarus.

Tačiau po kiek laiko šie ta
po nebeaktualūs. Propagandistai 
greit išsėmė pasikalbėjimų te
mas — nebegalėjo nieko naujo ir 
protingo pasakjii, ėmė kartoti 
tuos pačius nuvalkiotus šmeižtus 
prieš kunigus, tikinčiuosius, Baž
nyčią, tikėjimą ir Dievą. Publi
ka ėmė vengti tokių parengimų, 
buvo nebeprivaroma nei per jė
gą. Ateistiniai ketvirtadieniai iš
nyko.

Atskirose įmonėse, uolesniųjų 
ateizmo skelbėjų iniciatyva, buvo 
dar skaitomos bedievybės temo
mis paskaitos, štai Šiaulių “El
nio” odos ir avalynės fabriko par
tinės organizacijos sekretorius P. 
Karkalas nurodo, kad šioje įmo
nėje buvo skaitytos tokios pa
skaitos: “Iš kur atsirado žmogus 
žemėje”, “Meilė ir religija”, 
“Kaip gimsta ir miršta dievai”, 
šiaulietis J. Švėgžda panoro pa
tyrinėti kokių rezultatų pasiekta 
skelbiant bedievybę, ką galvoja 
tie, kurie išklausė eilės ateisti
nių paskaitų. Jam buvo leista tais 
klausimais pasikalbėti su fabriko 
darbininkais. Užklausta kietų odų 
apdirbimo cecho darbininkė S. 
Morozienė atsakė: “Kunigų dar
beliais seniai turėjau progos įsi
tikinti. Nepasitikiu aš jais. Na, o 
bažnyčia? Retai beužsuku ir ten. 
Kas link Dievo, — tęsė moteris,
— tai aš taip pasakysiu: Nema
čiau aš Jo, negaliu teigti jog yra, 
bet griežtai tvirtinti, jog nėra — 
taip pat trūksta įrodymų”.

Toliau J. Švėgždai buvo prista
tyta odos kombinato darbininkė 
Vaivadienė, kuriai jis pateikė 
klausimų apie religiją, kunigus, 
Dievą. Vaivadienė atsakinėjo: 
“Naivu tikėti kunigais, juk jie 
tokie pat žmonės kaip ir mes. 
Bet yra labai gerų kunigų.

— Na, o ar jums teko su to-

— Teko, — atsako moteris. Ir 
ėmė pasakoti įvykį apie gerą ku
nigą.

— O Dievu ar tiki? — klausia 
vėl J. Švėgžda.

Moteris kiek pagalvojo ir Šyp
sodamasi atsakė: “Anoji valdžia 
sakė, kad yra Dievas, ta — kad 
nėra. Netaip jau lengva čia su
sigaudyti paprastam žmogui”.

J. Švėgžda nepasitenkino gau
tais atsakymais. Jis buvo tikėję
sis kur kas geresnių bedievybės 
naudai pareiškimų. Po to su žy
miausiu Šiaulių ateizmo skelbėju 
A. Šidlausku aptarė ateistinės 
propagandos nesėkmingumo prie
žastis ir reikalą jieškoti naujų 
kelių. Jų nuomone, ateizmo skel
bėjai perdaug svaidosi tikėjimo 
adresu tokiais posakiais: religi
ja — tai tamsumas, praeities pe
lėsiai, nesąmonės, religininkų iš
mistas ir apgaulė, tikintieji — tai 
tamsybininkai ir pan. Tokie po
sakiai esą tik sukelia klausytojo 
reakciją. Išklausęs tokių virtuo
ziškų neigimo frazių, tikintysis 
pagalvoja: “Kritikavai, brol, iš 
peties, tačiau nežinau ką siūlai 
vieton sukritikuoto. Geriau žvirb
lis rankose, negu briedis laukuo
se”. (Komjaunimo tiesa, 1966. X. 
21 d., nr. 208).

Šaudymas į nuimtus taikinius
Ligšiolinėj ateistų propagan

doj vyravo burnojimo prieš Die
vą, tikėjimą, kunigus, tikinčiuo- 
čius metodas. Ateistai manė, kad 
juo atkakliau pluši Dievą, religi
ją, juo labiau pašiepsi, niekinsi 
ir šmeiši kunigus bei tikinčiuo
sius, juo bus daugiau laimėta. Už 
tai antireliginėj populiarioj lite
ratūroj buvo pilna vulgarių re
ligijos puolimų. Buvo kartojama, 
kad tikėjimas, Bažnyčia yra kal
ti, kad ilgus amžius viešpatavo 
privati nuosavybė ir žmogaus iš
naudojimas. Religija esanti kal
ta dėl vergijos ir baudžiavos at
siradimo, kad religija esanti pa
grindinė socialinių negerovių ir 
amoralumo faktų priežastis, kad 
kunigai esą parazitai ir panašiai.

Apsižiūrėjo ateistai, kad tokia 
kova su tikėjimu anaiptol neduo
da laukiamų rezultatų. Už tai da
bar žymus ateizmo tūzas J. Barz-

Čikagos vaizdai ir vargai

daitis komunistų partijos 
le “Komunistas” ėmė dėstyti ir 
mokyti ateistus, kad jie kitaip 
kalbėtų apie tikėjimą ir tikin
čiuosius. Jis pabrėžia, kad ateis
tinė propaganda yra sudėtinė 
marksistinės ideologijos kovos 
dalis. Marksizmas yra bedievybė. 
Bet reikia mokėti kovoti su reli
gija. šioj kovoj visiškai netinka 
nekantrumas ir lengvapėdiški iš
sišokimai. Pokalbiai religijos 
klausimais su tikinčiaisiais turi 
būti labai atsargūs, gerai apgal
voti ir taktiški. Kova prieš reli
giją brutaliomis kalbomis ir ad
ministracinėmis priemonėmis yra 
tik kenksminga. Triukšmingas 
karo paskelbimas religijai, tikin
čiųjų jausmų įžeidinėjimai, ad
ministraciniai suvaržymai, tikin
čiųjų erzinimas ir pykinimas, pa
gal J. Barzdaitį, užuot silpninęs, 
tik stiprina jų religingumą. Dau
guma tikinčiųjų darbininkų ir 
valstiečių yra įsitikinę, kad ga
lima būti geru piliečiu ir kartu 
būti giliai tikinčiu žmogumi. Tad 
ir tikinčiųjų, — sako J. Barzdai
tis, — mes negalime atstumti. 
Darbo žmonės, nors ir būtų ti
kintieji, yra mūsų draugai. Su 
jais, kaip su draugais, turime elg
tis ir tuomet, kai kritikuojame jų 
religinius įsitikinimus.

Toliau J. Barzdaitis nori įro
dyti, kad didžioji tikinčiųjų da
lis šiandien aktyviai dalyvauja 
sprendžiant mūsų šalies ūkinius 
ir politinius uždavinius, pritaria 
komunizmo idėjoms. Juokdarys! 
Duokit Lietuvos žmonėms laisvės 
ir tada pamatysite kiek jie pri
tars komunizmo idėjoms!

Baigdamas savo pamoką, J. 
Barzdaitis siūlo ateistams iš nau
jo gerai susipažinti su prisitai
kiusia naujoms gyvenimo sąly
goms religija, su šių dienų Baž
nyčios pozicija, su dabartine reli
gijos apologetika tiek mūsų ša
lyje, tiek užsienyje. “Nes jei'viso 
to nepaisysime, mūsų kritika re
ligijos atžvilgiu bus abstrakti, 
šaudysime į nuimtus taikinius, 
kritikuosime tai, ko Bažnyčia pati 
jau atsisakė, kalbėsime apie to
kius tikinčiuosius, kokių jau nė
ra. Visa tai rodo, kaip labai svar
bu pažinti dabartinį tikintįjį, o 
ateistinė propaganda' turi būtinai 
atsisakyti vulgarizavimo ir ne
mokšiškumo recidyvų.” (Komu
nistas, 1966 m. nr. 9,'p. 20-24).

rk.

Laimingų 
naujų metų 

linkiu
Visiems lietuviams

James Trotter,

Parkdale apylinkė
372 BAY ST., TORONTO

Kompartijos išugdytas chuliganizmas
Komunistinėje Lietuvos spau

doje pastaruoju laiku daug rašo
ma apie įsigalėjusį chuliganizmą 
paauglių gretose. Seniau kaltė 
būdavo suverčiama praeičiai, bet 
dabar jau pasigirsta drąsesnių žo
džių, kaltinančių komunizmo su
kurtą dabartį. Teisininkas R. Ži
levičius pvz. “Liter, ir Mene” 
rašo: “Sėdint man universiteto 
suole, žymiausi respublikos teisi
ninkai net nemirktelėdami tvirti
no: — Tai praeities atgyvena. 
Ryt poryt išnyks. — O chuliga
nai, vadinamosios “atgyvenos”, 
“buržuazinio pasaulio liekanos”, 
tarpo, užkabinėdavo, mušdavo pi
liečius ir “maloniai” sutikdavo 
persiauklėti, kol iš nuobodulio 
ką nors bakstelėdavo peiliu... 
Prisimenu, taip orientuoti net 
teisininko diplomo daugelis ėjom 
pasiimti su širdgėla: kam tuos 5 
metus kelnes trynėm, ryt poryt 
viskas savaime susitvarkys. Ką 
čia veiksi su tokia specialy
be? ...” Jo mintims papildyti ir 
paryškinti pateikiame “šluotoj” 
paskelbtą Jono Bulotos feljetoną 
“Mikrochuliganas”. Red.

džius “smulkus”, “necenzūrinis”, 
“šaltasis” ir t.t. Alikąs susirū
pino:

— O ką, vėl melitonai buvo? 
Nuo šeštadienio, kai išleido, ma
nęs neužlaužė...

— Užtat mane užlaužė! Skai
tyk! — atkišo tėvas laikraštį sū-

MARGELIUI GUGIUI mirus,

jo žmonai E. GUGIENEI, sūnui TADUI ir dukrai AU-

GUTEI su šeima reiškiame gilią užuojautą —

A. B. Stonkui Z. A. Elvikiai
Alf. Kairys O. D. Siurnos

A t A
Mielam ir artimam Bičiuliui
MARGELIUI GUGIUI mirus,

jo žmoną EUGENIJĄ, dukterį AUGUTE su šeima, sū
nų TADĄ bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —
T. VI. Bačėnoi V. Bačėnas

F. V. Urbonai

A t A
MARGELIUI GUGIUI mirus,

jo žmonai EUGENIJAI, sūnui TADUI, dukrai AUGUTEI 
DUBięKIENEI ir jos šeimai reiškiame giliausią užuo
jautą—

J. A. Rinkūnai

Lenkų moksle ir technologijos pa
roda Mokslo ir Pramonės mažėjuje, 
apie kurią buvo rašyta pr. “TŽ” nu
meryje, praturtėjo retų monetų rin
kiniu. Kaip teigiama muzėjaus išsiun
tinėtame pranešime spaudai (jį pa
skelbė prieš Kalėdas eilė amerikie
čių laikraščių), keli išstatyti pinigai 
yra arti 1000 metų senumo. Vienas jų, 
vadinamas denariumi, yra nukaldintas 
980-siais metais. Kitas pinigas, taip 
pat denarius, kurio data 1368 m., yra 
skiriamas tais metais Lenkijos ir Lie
tuvos susijungimui į vieną valstybę 
paminėti. “Lenkų-lietuvių ryšiai taip 
pat atsispindi kitoje monetoje, žino
moje kaip “Trojak”, kuri išleista ka
raliaus Stepono Batoro 1576 m. Pra
dedant tais metais, visos susijungu
sių kraštų monetos daugiau negu 200 
metų laikotarpyje turėjo dvi emble
mas — lenkų erelį ir Lietuvos jojan
tį Vytį”, — rašoma pranešime spau
dai.

Monetų rinkinys, kuriame yra 348 
auksiniai, sidabriniai ir bronziniai pi
nigai, sudarytas Čikagos Lenkų-Ame- 
rikiečių Numizmatikos Draugijos. Jis 
laikomas vienu geriausių ir pilniau
sių išeivijoje. Rinkinyje yra ir dabar
tinės Lenkijos pinigų. Vienas jų — 
10 zlotų pinigas yra skirtas garsia
jam astronomui Kopernikui paminė
ti. Taip pat yra Lenkijos tūkstantme
čiui paminėti specialiai nukaltas me
dalis.

LYGIAI PRIEŠ 80 METŲ — 1886 
m. Čikagoje pasirodė pirmasis lietu
viškas laikraštis šiame mieste. Tas 
laikraštis vadinosi “želmuo” — mėne
sinis, “nepriklausomas” leidinys, ku
ri leido ir redagavo J. Grinius. Ta
čiau šiam laikraščiui nebuvo lemta il
gai gyvuoti: jis sustojo po 4 numerių. 
Kaip praneša 1942 m. išleista knyga 
apie svetimomis kalbomis Čikagoje 
ėjusią perijodinę spaudą “Bibliogra
phy of Foreign Language Newspa
pers and Periodicals Published in 
Chicago”, iki tų metų Čikagoje buvo 
pasirodę net 83 lietuvių perijodiniai 
leidiniai. Didelė dalis ju ištverdavo 
tik neilgą laiką. ,

JEIGU DAUGUMAS SENŲJŲ lie- 
į tuviškų organizacijų narių skaičiumi 
nyksta, tai jų tarpe priešingu keliu 
eina Čikagos ir apylinkių namų sa
vininkų draugijos: jos paskutiniais 
metais labai išbujojo, čia į pagalbą 
atėjo negrai, išgąsdinę mūsų tautie
čius iki tokio laipsnio, kad bandoma 
burtis į tuos vienetus, kurie savo 
svarbiausiuoju tikslu laiko lietuviškų 
kolonijų apsaugojimą nuo juodųjų.

Didžiausios ir veikliausios namų sa
vininkų draugijos yra Marquette Par
ko, Brighton Parko ir Cicero apylin-

Ikėse, kur narių skaičius per paskuti
niuosius metus padidėjo 3-10 kartų.

| Teko dalyvauti keliuose Cicero na
mų savininkų draugijos narių susirin
kimuose ir stebėti susirinkusiųjų pul
są. Jeigu prieš 2 metus į metinį susi- 
rinkimą ateidavo tik apie 15 žmonių, 

L-

Okupuotos Lietuvos sovietinis 
pareigūnas J. Rugienis, kuriam 
pavesta tvarkyti tikybiniai rei
kalai. Su jo pavarde yra susijęs 
religijos persekiojimas, vyskupų 
ištrėmimas iš vyskupijų, kunigų 

perkėlimai ir panašiai

Alikas grįžo iš kavinės norma
liai, be didesnių incidentų, akty
viai poilsiaudamas. Plytgaliu su
kūlė neoninį gatvės šviestuvą, 
kažkokių praeivių adresu paleido 
pilną Europos ir užjūrio šalių 
keiksmažodžių rinkinį, pasipai
niojusiu pagaliu uždarinėjo nerū
pestingų gyventojų nakčiai palik
tus pravirus langus. Nuotaiką 
šiek tiek gadino draugovininkai, 
kuriuos teko aplenkti iš tolo, ir 
maudžianti mėlynė paakyje, gau
ta nežinia kada ir nuo ko. Bet 
Alikas buvo optimistas: tenkino
si tuo, ką turi. O iš mamos gau
tos dvidešimtpenkinės dar buvo 
likę alui ir cigaretėms.

Atkrapštęs gimtųjų namų du
ris ir pamatęs tėvo kabinete švie
są, vaikinas saliutavo:

— Pagarba žilam plaukui!
Tėvas nuleido skaitomą laikraš- j 

tį.' išmatavo savo atžalą nuo ilgų- 
gaurų iki' džinsų galuose kaban
čių grandinėlių, po to mediniu 
balsu ištarė:

— Sėsk.
Prisiminęs, kad ruošėsi iš tė

vo kaulyti dešimrublę, Alikas 
klusniai atsisėdo.
— Tuštink kišenes.
Supratęs, kad tėvo nuotaikose 

kažkas sukėlė šiaurės vėją, sū
nus nesipriešino. Išklojo ant sta
lo naujo tipo plastmasinį kaste
tą. spyruoklinį peilį, šiek tiek ne
padorų itališką pieštuką su nu- 
sirenginėjančiomis balerinomis, 
smarkiai nepadorų japonišką 
žiebtuvėli — nuogą geišą, sau- 
dančią ugnimi iš pačių neįtikė- 
tiniausių vietų, kietos odos dirže
lį rankos riešui sustiprinti drau
giškų diskusijų metu ir kitas mo
derniškas vyriško tualeto smulk
menas.

Tėvas atidžiai žiūrinėjo ant sta
liuko sukrautus suvenyrus, kaž
ką žymėdamas pieštuku laikraš
tyje, murmėdamas keistokus žo-

nui.
— Gal rytoj, — nusižiovavo 

tas, kildamas iš fotelio. — Kaž
kodėl šiandien manęs skaitalas 
netraukia.

Spriktu į tarpuakį tėvas grą
žino Aliką į fotelio glėbį ir įbru
ko laikraštį į rankas.

Alikas skaitė ilgai, pirštu ve
džiodamas eilutes, padilbomis 
žvilgtelėdamas į tėvą.

— Na? Visus devyniolika punk
tu perskaitei?
' — Uhu...
— Supratai?
— Nelabai...
— Kad dabar jau ir už smulkų 

chuliganizmą sėdėsi valdiškuose 
namuose arba kasi kanalizacijos 
griovius, negaudamas iš namų 
maisto ir pinigų, supratai?

— O kodėl mane ir toliau ne
gali auklėti visuomeninės orga
nizacijos, darbo žmonių kolekty
vai? Va, antro punkto ketvirta-

Vidu, žinai, .su. tresto valdytojo 
sunumi, kavinėj e tunu susitikti. 
Užsigaus jis, ko gero, dar tėvui 
pasakys...

Tėvo šį kartą nepaveikė nė ma
giška tresto valdytojo pavardė.

— Abu su Vidu turite po dvi 
pataisas?

— Uhu.
Į narvą įčiuožė lentynėlė su 

knygomis, vėl spraktelėjo spyna.
Alikas įniršo. Sudiev Vala

kampiai, sudiev “Dainava”, “Ne
ringa”, “Gintaras”, “Palanga”! 
Sudiev ugnimi šaudanti geiša — 
tėvas mėgo tokias pikantiškas 
smulkmenas.

_— Tu ne tėvas, o despotas! Pa
darei iš valdiškos medžiagos nar
vą ir savo tikrą sūnų įkišai! Tau 
pačiam narve sėdėti, o ne įmo
nei vadovauti! Geri naktimis, o 
dieną savo pavaldinius už gir
tuokliavimą akėji! Mama nuo ta
vęs į Palangą pabėgo! Atomo ir 
kosmoso amžiuje — gyvą žmogų 
į narvą tupdai... Paskambinsiu 
į redakciją — feljetoną apie ta
ve parašys ... Uch, spekuliante 
tu...

Tėvas nesijaudino, nes darbi
ninkai jau buvo išėję, o panašių 
žodžių jis girdėdavo iš žmonos, 
kai ta laiku negaudavo naujų kai
linių ar importinių baldų.

— Įsaką aš papildžiau dvide
šimtu straipsniu, šeimos narių 
kambarinis chuliganizmas vadi
namas mikrochuliganizmu ir bau
džiamas naminiu areštu. Sėdėk ir 
tylėk! — pasakė jis, iškvietė ma
šiną ir išvažiavo į darbą.

— Neronas! Pitekantropas! Jė
zuitas! Feodalas! Imperialistas! 
Kolonizatorius! Biurokratas! Ink
vizitorius! — plūdosi Alikas, ban
dydamas šukomis pro plyšį pa
siekti telefoną ir cigaretes. Pa
matęs, kad civilizacija, išskyrus

— Todėl, kad tu nepilnametis 
ir niekur nedirbi, taigi nuo šiol 
už tavo darbelius pagal dvylik
tą, keturioliktą ir septynioliktą 
straipsnius mokėsiu aš. Jei chu- 
liganausi, kaip iki šiol, išeis apie 
pora šimtų mėnesiui.

— Kodėl tu vienas? Prisidės ir 
mama, — ramino sūnus tėvą. Tė
vas užsidegė Aliko žiebtuvėliu ci
garetę, nuleido ugnimi šaudan
čią geišą į liemenės kišenėlę ir 
auklėjo sūnų toliau. Tas mintyse 
atsisveikino su nelengvai įgytu 
žiebtuvėliu ir įterpė tradicinį pa
žadą:

— Tėvuli, nuo rytdienos būsiu 
geras. Tikrai, tikrai!

— Būsi, — nelauktai sutiko tė
vas. — Dabar eik gulti!

Miegojo Alikas angelo miegu 
ir negirdėjo, kaip tėvas naktį te
lefonu prikėlė iš miego savo 
įstaigos buhalterį ir sandėlinin
ką, įsakė atvežti lentų, sieto, vi
nių ir kitų medžiagų tiesiai į bu
tą/ Miegojo Alikas teisiojo 'mie
gu iki pietų, nors koridoriuje 
džeržgė piūklai, pokšėjo plaktu
kai. Nubudęs pamatė tėvą, kuris 
vadovavo darbininkams baigian
tiems užtverti koridoriaus galą 
lentomis. Pro jų tarpus galėjai 
įkišti ranką, bet negalėjai iš
lįsti.

— Tėtuliuk, 
kio interjero 
voje”.

Tėvas įvedė 
nespėjusį susivokti, užrakino.

— Pabūsi čia, kol aptils triukš
mas ir baigsis kampanija dėl to 
įsako. Kampe rasi du butelius 
pieno ir riestainių. Vakarais iš
vesiu pasivaikščioti.

Alikas viską suprato ir bandė 
gelbėtis:

— Tėtuli, bet aš šiandien su

tu šaunolis! To- 
nėra ir “Daina-

sūnų i narvą ir,

AtA
MARGELIUI GUGIUI mirus,

jo žmoną EUGENIJĄ, dukrą AUGUTE DUBICKIENE 
su šeima, sūnų TADĄ bei visus gimines gilaus liūde
sio valandose nuoširdžiai užjaučiame —

I. Antanaitis
M. Antanaitis

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, VLADUI ŠARŪ
NUI, jo šeimai ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiš
kia bei kartu liūdi —

I. M. Stasiuliai

klozetą, iki vakaro liko antroje 
interjero pusėje, vaikinas sriūb
čiojo pieną ir graužė riestainį.

Po to susigūžė kampe ir susi
mąstė: kiek laiko tėvas tęs ši
tą mikrochuliganizmo naikinimo 
kampaniją? Vieną, dvi ar tris 
paras? “Nieko po to atsigrieb
siu”, — sumurmėjo jis užsnūs- 
damas.

VADAMS REIKIA 
PSICHIATRO

Bostono universiteto psichiat
rijos profesorius dr. Louis S. 
Chase pasauliniame gydytojų 
suvažiavime Maniloje pasiūlė, 
kad pasauliniai politikai leistųsi 
būdu būtų švengta pasaulinių ka
rų. “Jei kaikurie kraštai nebūtų 
pšichiatriškai ištiriami, nes tuo 
valdomi psichiškai nesveikų va
dų, būtų išvengta daugelio karų. 
Tautos turi pasinaudoti psichiat
rijos laimėjimais.” Prof Chase 
pšichiatriškai nevertino Kinijos 
diktatoriaus Maotsetungo, bet pa
sakė, kad komunistinė Kinija pa
naši i “isiutusi, histerišką vai
ką”.

PARDUODAMA CARINĖ 
KARŪNA

Rusijos carinė karūna padary
ta XVIII šimtmetyje carienei 
Kotrynai II buvo naudojama per 
vedybines apeigas trijų paskuti
niųjų carienių. Dabar ta karūna 
parduodama. Ją išstato varžyti
nėm firma Sethebys Niujorke. Tą 
karūną puošia 1.500 brilijantų, 
kurių vertė — apie $150.000. Ji 
buvo pirmą kartą išstatyta var
žytinėms 1927 m. anoniminio 
sindikato ir nupirkta prancūzo 
juveliro už 6.000 anų laikų ang
lų svarų. Dabar anglų svaras žy
miai pigesnis; pigesnis' yra ir ame
rikinis doleris.VAKARIENĖ JAUNIMO CENTRO 

RŪMAMS praplėsti, ners buvo “bran< 
giausia” už visus ankstesnius lietuviu 
pobūvius (vienam asmeniui buvo nu
statyta $190 auka), sutraukė apie 360 
žmonių. Kaip teigia Jaunimo Centro 
dir. J. Kubilius, SJ, buvo ir daugiau 
norinčių patekti j vakarienę, bet vi
siems neužteko vietos. Kiti žmonės, 
nors nedalyvavo vakarienėje, atsiun
tė savo aukas statybos fondui. Tokiu 
būdu vakarienė atnešė apie $40.000 
Dideliems jėzuitų užsimojimams tai 
nėra stambi suma, tačiau gera pra
džia. J. Kubilius, SJ, šių eilučių au
toriui pažymėjo, jog projekto vykdy
tojai tikisi ir tolimesnės lietuvių pa
ramos, be kurios negalėtų imtis at
sakingo darbo. Norima 196“ m. jau archit. Albertas Kerelis, kuris, yra 
pradėti statybos darbus, tad lėšų rei-, naujai Įkurto Čikagos apylinkės įle
kia greitai. Dabartinės Tėvų jėzuitų. tuvių namų savininkų koordinacinio 
patalpos, kurios priglaudė daug lietu- komiteto valdybos narys. Iš Įvairių 
viškų Įstaigų, jau yra perankštos, kalbą aiškėjo, jog lietuviai nėra lin- 
o dar norima pastatyti sporto salę Ke neJ j “bendravimą” su raudonai- 
lietuviams jaunuoliams (tikrai Hud- gjais-nei su juodaisiais.

kuriu visi buvo senieji ateiviai, tai i 
gruodžio 13 d. panašu susirinkimą 
atėjo daugiau kaip 100 asmenų, kurių 
daugumą sudarė naujieji ateiviai, čia 
buvo labai jausmingai kalbėta prieš 
negrų Įsiveržimą Į baltųjų rajonus. 
Vienas svečias iš Čikagos net pažymė
jo, jog tie, kurie stengiasi juoduo
sius apgyvendinti baltųjų tarpe, eina 
prieš Dievo valią, nes, pagal jį, pats 
Dievas juodiesiems skyręs Afrikoje 
gyventi, šis Įvairių lietuviškų organi
zacijų veikėjas nusiskundė ir Čikagos 
arkivyskupo Cody pataikavimu juo
diesiems bei Čikagos miesto valdžia, 
kuri bijosi juodųjų.

Susirinkime taip pat kalbėjo ir

na, jog didžiulėje Čikagoje lietuviai 
tokios iki šiol netari), kavinę ir kt

Kiek susirūpinimo Įnešė žinia, jog 
asmuo, kuris yra statybos pagrindinė negru šeima. Todėl daugelis lietuvių 
ašis — J. Kubilius, SJ, tuoj po vaka
rienės susirgo ir bus reikalingas ilges
nio gydymo. Tačiau tas, atrodo, nesu
trukdys puikių tėvų jėzuitų planų Či-

Daug susirūpinimo Marquette Parke 
sukėlė žinia, kad jo apylinkėje, ne
toli Western gatvės, apsigyveno viena

centrą, korio čia taip reikia.

jau galvoja ar neatpigs jų nuosavybės 
ir kaikurie net mano, kad geriausiai 
reikėtų kraustytis kiton vieton — to
liau nuo Čikagos. Pesimistai teigia, 
jog anksčiau ar vėliau Amerikoje ne
liks tokios vietos, kurioje negyven-
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Acadian*
“SEVEN SEAS” 
LAIVYNĄ
Jis plauks pas jus tiesiai iš 

NAUJOSIOS ŠKOTIJOS 
garsaus Anapolio slėnio 
patenkinti jūsų skonio 
geriausiu romu, 
kurio dar nesate mėginę.
“SEVEN SEAS” 
ROMAS
(baltas, šviesus ar tamsus) 
ĮRAŠYKITE ACADIAN ROMĄ 
į savo sąrašą dar šiandien. . 
* Pirmasis Ontario sąrašuose 
(suprantantiems kokybę vartotojams)
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100 163. Kulpavičius, Alfr. archit. dr. 100 
1001164. Ketvirtis, Antanas inl 100
1001165. Dragūnas, Adolfas 100
100 166. Mickeliūnas, Jonas 100
100' Kandidatai Montrealio šauliu kuopa 50 
lOO Kand. Montr. Kat. Moterą Dr-ja 50 
1001 Kandidatai Montrealio SLA kuopa 50 
1001 KLF inform.

IM

106. Užupienė, Aldona dr.
107. North Sylva Ltd.

165. Toronto ateitininkai (kand.) 56 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100

116. Kulikauskas, J. inž.
117. Girevičius, Juozas
118. Vasis Vacys
119. Jonaitis, Stasys
129. Statulevičius, Aleksas
121. Lapinienė, Klaudija
122. Vaičeliūnas, Juozas
123. Jutelis, Petras
124. KLB Sudbury apylinkė
125. Vaitkūnas, Kazys

119. Kubilius, Petras, inž.
111. Stonkus, St dr.
112. Šidlauskaitė, Agota dr.
113. Tautietė X iš Otavos
114. Pacevičius, Stasys dr. 109

100
100
300
100
100
100
100
100
100
100 
100

126. Zubas, Vytautas inž. 109 161. Baranauskas, Benas inž.
127. Januška, Mykolas 100,162. Gailius, Anzelmas dr. .
128. Januška, Vincas
129. KLB Winnipego apyL
130. N. N. Rodney.
131. J. B., Toronte
132. Skardis, Jurgis
133. Gaida, Pranas kun. dr.
134. Miškinis, Vaclovas
135. Sinkevičius, Vincas

Kuodo* Lietuvių Fondo nariai
S1M 136. Jurkus, Domininkas

140. X Y., Toronto
141. Gvildys, Mykolas inl
142. Bersėnas, Eugenijus
143. Kuzmas, Stasys
144. Ladyga, Jonas
145. KLB Vankuverio apylinkė
146. šukaitis, Antanas
147. Lazdutis, Motiejus
148. Basalykas, Antanas
149. B. P., Toronto
150. Ignaitis, Viktoras
151. Sakus, Apolinaras
152. Kasakaitis, Jonas
153. Kantautas, Adomas
154. Vilutis, Petras
155. Sibulis, Valentinas
156. Narkevičius, Vincas
157. Lukoševičius, Jonas
158. šetkus, Steponas
159. Macijauskas, Jonas
160. Purvinskaitė, Koste

*
TORONTO ŠVIETIMO VADYBA

VAKARINIAI KURSAI NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS / ANGLŲ KALBOS PAGRINDAI 
KOVO 23 7.30 v.v. — 9.30 v.v. NEMOKAMAI

KENT SENIOR IR KITOSE MOKYKLOSE
Western Technical — Comercial School, 
125 Evelyn Cres. (9)

PIRMADIENI, ANTRADIENI, TREČIADIENI, 
KETVIRTADIENI

Bloor Collegiate Institute, 1141 Bloor St West (4) 
Eastern High School of Commerce, 
16 Phis Ave (6)
Givins Public School, 49 Givins Street (3)
Kent Senior Public School, 980 Dufferin Street (4) 
King Edward Public School,

SAUSIO 3
SPECIALIOS KLASES PRADEDANTIESIEMS

Bickford Park High School, 777 Bloor Street W. (4) 
Central High School of Commerce, 570 Shaw St (4) 
Hughes Public School, 177 Caledonia Road (10) 
North Toronto Collegiate Institute, 
17 Broadway Ave (12) 
Oakwood Collegiate Institute, 
991 St Clair Avenue West (10)
Orde Street Public School, 18 Orde Street (2B) 
Parkdale Colliagiate Institute, 209 Jameson Av (39) 
Parkway Vocational School, 1 Danforth Avenue (6)
VISOSE MOKYKLOSE DĖSTOMAS KURSAS AŠTUNTO SKYRIAUS PAŽYMĖJIMUI GAUTI, VYRES
NIŲJŲ IR LABIAU PAŽENGUSIŲ KLASIŲ MOKINIAI GALES RAŠYTI 10-TO IR 12-TO SKYRIAUS 
PROGRAMOS ANGLŲ KALBOS RAŠINIUS PASIBAIGUS PAVASARIO SEMESTRUI.
BARRY G. LOWES

Pastabos, pastabėlės
' EDVARDAS ŠULAITIS '

vesnis Dow chemikalų bendrovės 
(Midland, Mičigano valstijoje, J 
AV) leidžiamas puošnus žurnalas

• - W. .

Apie lietuvių pasireiškimus iš
eivijoje šiandien jau dažnai ma
tome įvairių kraštų įvairiomis 
kalbomis spausdinamuose laik
raščiuose ir žurnaluose. Kartais 
užtinki apie mūsiškius ten, kur 
visai nieko negalėtumei tikėtis 
rasti.

Neseniai pakliuvo kiek anksty-

GRAHAM M. GORE 
švietimo direktorius

šokdavo lietuvių taut, šokius. Tai 
vis Beliajaus dėka, kuris pats 
amerikiečius tų šokių išmokyda
vo ar savo išleistomis knygomis 
apie lietuvių šokius į kitataučių 
tarpą įsiskverbdavo.

Grįžtant prie jo “Vilties” žur
nalo, kuris yra skirtas tautiniams 
šokiams ir tautosakai, reikia pa-

Diamond”, kuriame yra plačiai i sakyti, jog beveik kiekviename • 
atžymimas lietuvis dailininkas • numeryje yra aprašymų apie Lie- 
Vytautas K. Jonynas. Straipsnis tuvą bei lietuvius ar nuotraukų, 
iškelia mūsiškio sugebėjimus at- liečiančių lietuvius. Tačiau šio 
rasti lengvą medžiagą, iš kurios žurnalo skaitytojų tarpe lietu- 
jis pagamino reljefus Vatikano ^viai sudaro tik nedidelę mažu-

TORONTO MIESTAS
VIEŠAS PRANEŠIMAS ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO REIKALU
Kadangi pirmadienis, sausio 2-ji diena, yra paskelbta 

vieša nedarbo diena vietoj Naujų Metų dienos, todėl šiukš
lės nebus išvežamos visame Toronto mieste.

Jos bus išvežamos antradienį, 1967 m. sausio 3 d. Rę- 
guliarus antradienio išvežimas bus atliekamas trečiadienį, 
1967 m. sausio 4 d.

ŠALIGATVIŲ VALYMAS
Jūsų talka reikalinga sniego valyme nuo šaligatvių, esan

čių jūsų namo aplinkoje.
Saugumo sumetimais esate prašomi šaligatvius tuojau nu

valyti sniego pūgai praėjus ir apledėjusį paviršių pabarsty
ti smėliu. Miesto prekybininkai , bei namų savininkai neturi 
apleisti šios svarbios paslaugos piliečams.

Didžiausia Kalėdų eglutė Š. Amerikoje — sveria 1.500 svarų, turi 
14.000 šakų ir 10.000 elektros lempučių; augštis — kaip trijų 
augštų namas; padaryta iš nedegamo medžio ir stiklo. Ją galima 
pamatyti Toronte prie Queen Elizabeth Building iki š. m. gruodžio 
30 d. Telegram Photo

Lietuvos kryžiai Toronto parke?
STASYS VAŠTOKAS

H. F. ATYEO, P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

Pas E. Galvanauską Savojos Alpėse
Atkelta iš 3-čio psl. 

tik susipažinti su E. Galvanaus
ko dabartiniu gyvenimu, jam 
garbingo amžiaus sulaukus, bet 
ir aiškintis jo praeities politinę 
ar visuomeninę (Klaipėdoje) 
veiklą. Netoli 200 psl. užrašytų 
pasakojimų jau sudarytų gal 
svarbius metmenis būsimiems at
siminimas. Ta proga dar teko pa
tikslinti savo metu, minint Gal
vanausko 70, 75 ar 80 m. amž. 
sukaktis, mūsų spaudoje paskelb
tus netikslumus ar klaidas.

19 metų be lietuvių
Lietuvių valstybininkų jau to

kia lemtis, kad jie pačioje gyve
nimo tvirtybėje mažai rūpinasi 
savo veiklos, gyvento laikotarpio 
užfiksavimu, perteikimu būsi
moms kartoms. Išimtis — A. 
Smetona, tačiau jis buvo laikraš
tininkas, rašto žmogus, savo no
ru visas savo mintis — ir nebū
tinai svarbias — paskelbęs spau
doje. E. Galvanauskas buvo ak
cijos, politinės veiklos, bet nie
ku būdu ne spausdinto, rašyti
nio žodžio atstovas. Įsikūrus šei
mai Madagaskaro saloje, ten 
1947 m. nusikėlė ir E. Galvanaus
kas ir... praleido net 16 metų. 
Tuo būdu atsirado spraga, nutrū
kimas nuo gyvojo lietuviško gy
venimo. Per tuos 16 metų lietu
vį politiką malagašų respubliko
je teaplankė tik keliauninkas. VI. 
Rasčiauskas iš-Čikagos. 1963 m. 
rudeniop, Galvanauskų dar Klai
pėdoje augintas, globotas anūkas 
Fabien Blonde (iš žmonos pusės) 
Galvanauskus parsikviečia į Pran
cūziją. Europa, Lietuvos artumas, 
įprastas klimatas ar augmenija, 
žinoma, patraukia. Ir taip nuo 
1963 m. jau ištisi treji metai E. 
Galvanauskas gyvena Prancūzijo
je. čia visą laiką jį apninka Įvai
rūs fiziniai negalavimai: opera
cijos, kojų sutinimas, pagaliau ka
taraktas akyse. Tragiška buitis, 
kai tenka atsisakyti spaudos, kny
gos, kai tenka laiškus rašyti ne
matant, kas rašoma.

Ir Prancūzijoje jis gyvena nu
tolęs nuo lietuvių. Per trejus me
tus pravažiavo vos vienas kitas 
lietuvis. Tik du kartus ilgiau pa
buvo ir labai šiltą įspūdį Galva
nauskui paliko kun. J. Petrošius 
iš Paryžiaus ir neseniai — 25 
dienų šių eilučių autoriaus vieš
nagė. Nedovanotina, kad Galva
nausko nesugalvoja aplankyti nei 
Šveicarijos, nei V. Vokietijos, nei 
kiti Prancūzijos lietuviai.

Liudininkas sn tvirta atmintimi
Metams slenkant žmogaus at

mintis si

per pastaruosius trejus metus jį 
užgriuvo nelemtosios ligos bei ki
tokie sutrikimai.

Visdėlto, kaip teko patirti per 
70 valandų drauge su E. Galva
nausku užrašant jo atsiminimus, 
mūsų politiko atmintis vie
tomis dar visai tvirta — jis su
geba atsiminti visą eilę svarbių 
nepr. Lietuvos politinės veiklos 
momentų. Tai liečia ne tik 1919- 
1924 m/laikotarpį, ne tik Klai
pėdos gyvenimą po 1927 m., bet 
ir tą lemtingąjį laikotarpį, kai 
Galvanauskui Paleckio “liaudies” 
vyriausybėje teko eiti finansų 
ministerio pareigas, grumtis su 
Pozdniakovu ir Dekanozovu ir pa
galiau pasitraukti iš vyriausybės.

Viešėjimo Aix-les-Bains metu 
dar teko patirti ir E. Galvanaus
ko nuomonių, pažiūrų įvairiais 
mūsų emigracijos, tarptautinio 
gyvenimo klausimais. Jie dauge
liu požiūriu įdomūs, originalūs, 
Juos tenka paskelbti atskirai.

1966 m. gruodžio 9 d. Toronte Kaikurių tautinių grupių yra pa- 
įvyko “Mutual Co-operation Lea- siūlyta įrengti parkus, pastatyti 
gue of Canada” visuotinis susi----- ------------------- —-
rinkimas, ši lyga yra sudaryta iš 
18 pavergtųjų tautų, kurios svar
biausias tikslas — vesti bendrą 
kovą prieš komunizmą ir jo pro
pagandą Šiaurės Amerikoj. Jos 
veikla pasireiškia trijose šakose, 
būtent, kultūros, karo veteranų ir 
spaudos. Veikia jau 13 metų.

Kultūrinėje srityje minimoji 
lyga siekia glaudesnio bendradar
biavimo tarp pavergtųjų tautų. 
Pavyzdžiui siūlo, kad kai lietuviai 
daro kokį nors minėjimą ar kon
certą, į savo programą įjungtų ir 
kitų tautų pasirodymą. Taip pat 
norima, kad ir lietuvių meninin
kai pasirodytų kitų tautų minė
jimuose. Vienas toks bandymas 
jau buvo lietuvių įvykdytas Ka
nados šimtmečio komisijos dėka. 
Tai įvyko šią vasarą, kai Hamil
tono lietuvių šokių grupė “Gyva- 
taras” pasirodė kartu su kitatau
čiais Winnipege ir Reginoje. Ko
dėl tad nepamėginti Toronte? Ar 
lietuviai nebūtų sudominti, jei 
pavyzdžiui kuriam nors mūsų mi
nėjime kitos tautos tautinė gru
pė sušoktų mums porą jų tauti
nių šokių? Tai mums būtų ne tik 
garbė, bet ir didelis paįvairini
mas.

paminklus ir panašiai. Kadangi 
kiekvienai tautai iš miesto gauti 
atskirą žemės plotą būtų neįma
noma, daug lengviau galėtų įvyk
dyti šį projektą susijungusios vi
sos tautinės grupės ir tąsyk galė
tų gauti žymiai didesnį žemės 
plotą. Buvo pageidavimas, kad tas 
plotas būtų prie parodų aikštės 
ant Ontario ežero kranto, kur len
kai jau turi, o vengrai tikisi gau
ti vietą.

Čia būtų galima įrengti didelį; 
tarptautinį* parką ir duoti jam 
atitinkamą vardą, šiuo parku ga
lėtų pasinaudoti visos tautinės 
grupės. Toks parkas duotų Toron
to miestui ne vien tik grožio, bet 
ir įvairumo. Čia lietuviai nebūti
nai turėtų iš karto statyti kokį 
nors paminklą. Iš pradžių užtek
tų pastatyti porą lietuviškų kry
žių, kurie puikiausiai atstovautų 
lietuviams. Ar nebūtų malonu ir 
įdomu tokį parką kiekvienam lie
tuviui ir kitataučiui aplankyti bei 
juo pasigrožėti?

Buvo ir daugiau pasiūlymų, ku
riuos minėtoji lyga bando kelti 
viešumon. Pavyzdžiui, statistikos 
rodo, jog Kanadoj trečiasis ele
mentas sudaro 26% gyventojų,

paviljonui Niujorko pasaulinėje 
parodoje. Ta medžiaga, vadina
ma “Styrofoam”, išsprendė, svo
rio problemą, su kuria buvo su
sidurta projektuojant Vatikano 
paviljono papuošimus. Ilgame ra
šinyje yra taip pat paminėta dail. 
Jonyno kilmė, jo veikla Europo
je ir JAV-se. Minėto žurnalo vir
šelį puošia spalvota nuotrauka 
dad. Jonyno suprojektuoto ir pa
daryto pagrindinio reljefo Vati
kano paviljone. O prie teksto duo
ta nemaža nuotraukų iš kitų dail. 
Jonyno darbų, kurių keliose yra 
matomas ir pats dail. Jonynas. 
Nuotraukų autorių tarpe yra mi
nima ir Vytauto Maželio pavar
dė.

Tie, kurie mano, jog lietuvių 
vardą galima išgarsinti tik poli
tikuojant ir tam išleidžiant šim
tus tūkstančių dolerių, klysta, 

i nes ryškūs pavyzdžiai rodo visai

Tie 26% moka mokesčius ir dir
ba Kanados naudai. Jie sumoka 
ne tūkstančius, bet milijonus do
lerių Kanados valdžios išlaiky
mui.* Kodėl tad šios tautybės ne
turi teisės gauti nors truputį tos 
privilegijos? Paimkim pavyzdžiui 
tokią CBC televizijos programą 
kaip buvo “This Hour Has Seven 
Days”, kuri galėjo šmeižti popie
žių ir kitus asmenis bei instituci
jas ir buvo mūsų 26% lėšomis 
(atitinkama proporcija) išlaikoma, 
bet mūsų tautoms duoti nors pu
sę valandos į mėnesį nenorima.

Antra šaka “Mutual Co-opera
tion League” yra karo veteranų 
sekcija, kuri per trumpą laiką 
gali sumobilizuoti net iki tūks
tančio piketininkų prieš komuniz
mo veiklą ir jos atstovus. Jie jau 
daug kartų yra pasireiškę.

Trečia šaka tai yra spaudos ■ į~ kita. Juo toliau, juo labiau 
sekcija. Ji leidžia mėnesinį anglų > užčiuopiama, kad lietuviai meni-

mą. Žurnalas pasiekia visą pa
saulį, bet lietuviai nei jį skaito, 
nei remia. Dėlto pats Beliajus 
keliuose laiškuose labai nusi
skundė. Jeigu kas norėtų, šį žur
nalą užsiprenumeruoti ar užsaky
ti savo draugams (ypač skaitan
tiems angliškai), štai jo adresas: 
V. F. Beliajus, P. O. Box 1226, 
Denver, Colo. 80201, USA.

Sukaktuviniame žurnalo nu
meryje (išleistas 1966 m. gegu
žės mėn. 25 metų sukakties pro
ga) yra įdėtas lietuviškas tekstas 
su gaidomis “Ilgiausių metų”. Tie, 
kurie tyra širdimi remia lietuviš
ką veiklą, turėtų atkreipti dėme
sį į šį tylų darbininką, o jeigu 
nieko kito ' konkretaus negalėtų 
pagelbėti, tai bent “Ilgiausių me
tų” jam ir “Vilties” žurnalui su
giedotų.

kalba prieškomunistinį laikraštį i 
“Voice of Freedom”, šis laikraš
tis su fotografijom įdomiai ap
rašo visus Kanados prieškomunis- 
tinius žygius. Ji galima gauti pa
siuntus čekį $2.15 metams į Mu-

ninkai, mokslininkai, rašytojai 
(nors, reikia pripažinti, jog ge
rų atstovų šiose srityse turime 
nedaug) pajėgia lietuvių vardą 
įrašyti ten, kur jokiais garsiais 
balsais ar dideliais pinigais sau

tual Co-operation League, 38.vietos nenusipirktumei.
Rowley Avemft, Toronto 12. On-f < * ★ *
tario. jau ilgesnis laikas tenka su-

Minimoji lyga kasmet surengia sirašinėti su įdomiu žmogumi — 
didelį balių Royal York viešbu- Vytautu F. Beliajum, kuris ame- 
tyje, kur visi lietuviai yra mielai rikiečių tarpe yra žinomas kaip 

j kviečiami dalyvauti. Ateinantis Vyts. Jis jau 25 metai redaguoja

Jau ilgesnis laikas tenka su-

i balius Įvyks šeštadienį, sausio 28 jr leidžia anglų kalba žurnalą 
j d., Royal York viešbučio Cencert “Viltį” ir amerikiečius bei kitų

Buvo taip pat svarstytas Ka- bet iki šiol jis nepatenka į CBC 
nados šimtmečio paminėjimas, j radijo ir televizijos programas.

Hali salėje. Bilietas — $5 asme- tautų žmones moko tautinių šo
nini, $10 porai. Už tą kainą bus kių, *jų tarpe ir lietuviškų.* Jis, 

kaip tautinių šokių specialistas, 
yra apkeliavęs, visą Šiaurės Ame
rikos kontinentą, daugiausia dės
tydamas įvairiuose universite
tuose ir kolegijose. Jo dėka ame
rikiečiai ir kitų tautų žmonės 
dabar šoka lietuviškušf šokius. 
Beliajus nusiunčia medžiagos 
apie lietuvių tautinius šokius į 
Meksiką, Japoniją ir kitur. Ten 
jaunimas jau šoka šustą, Blez
dingėlę bei kitus. Kai ilgesnį lai
ką teko buvoti Amerikos šiaurės

kartu ir vaišės. Visi staliukai bus 
papuošti tautinėm vėliavėlėm, šis 

-balius yra ruošiamas tam, kad vi- 
• su tautinių grupių tautiečiai turė
tų sąlygas nors vieną kartą į me
tus smagioje aplinkoje pasilinks
mint. šio baliaus pelnas eina 
“Voice of Freedom” laikraščiui 
paremti. Baliuje bus ir meninė 
programa. Praeitam baliuje daly
vavo gana daug lietuvių ir pasi
rodė Toronto lietuvių tautinių 
šokių grupė. (Dabartinis lietuvių 
atstovas “I“ 
League” yra Stasys Vaštokas).

Mutual Co-operation vakaruose, kur lietuvių labai ma-
' ‘. ža tegyveno, vien tik amerikiečiai

Mūsų lietuviškasis sportas, 
kaip atrodo, stengiasi išsikovoti 
daugiau “pilietinių” teisių lietu
vių gyvenime. Jau apie 16 metų 
Š.* Amerikoje veikia organizuo
tas naujųjų ateivių sukurtas spor
to judėjimas, tačiau daug nelem
tų aplinkybių trukdo jam išsi
vystyti į brandžių vaisių duodan
tį junginį.

Kaip dažnai, spaudoj e pastebė
jome, sportininkai ir sporto vei
kėjai kaltina mūsų visuomenę 
nesidomėjimu sportininkais, o ta 
visuomenė kaitina sportininkus 
už dešimtis būtų ar nebūtų nuo
dėmių ir taip daina be galo. Ži
noma,' yra tokių, kurie, džiaugia
si, jog išeivių sportinis gyveni
mas auga kaip ant mielių ir tei
gia, kad dėlto ir apie jį net ir 
okup. Lietuvos sporto spauda ne
gali nutylėti. Žinoma, yra ir šim
tu procentų priešingų nuomonių.

Visi šie teigimai būtų reika
lingi ilgų diskusijų, paryškinimų. 
Bet čia nesileisime į ilgas kalbas. 
Tik norime padaryti kelias pas
tabas mūsų sportinio gyvenimo 
vadovams, nes kaikurie vaizdai 
reikalingi tam tikrų pataisų ar 
bent pergalvojimo.

Kažkaip juokingai atrodo kai- 
kurios mūsų “pirmenybės”. Pa
vyzdžiui, kad ir Š. Amerikos lie
tuvių futbolo pirmenybės, šiose 
pirmenybėse jau keli metai iš ei
lės dalyvauja tik dvi komandos 
(tiek lietuvių futbolo komandų 
dabartiniu metu Š. Amerikoje ir 
beturime). Dar keisčiau, kai šių 
“pirmenybių” nugalėtojas yra. va
dinamas š. Amerikos lietuvių fut
bolo meisteriu. Panaši padėtis yra 
ir Š: Amerikos vyrų tinklinio pir
menybėse bei kitose sporto ša
kose.

Atrodytų, kad bent tose spor
to šakose, kur iš anksto žinoma, 
kad nedalyvaus daugiau kaip 3-4 
komandos, geriau pirmenybių ne
berengti ir meisterių titulų ne- 
bedalinti. žinoma, galima ruošti 
draugiškus susitikimus, o pačią 
energiją sunaudoti tų sporto ša
kų išpopuliarinimui,* prieauglio 
auklėjimui.

Taip pat jau nebe pirmi metai 
matome š. Amerikos pabaltiečių 
pirmenybes, kuriose daugiausia 
rungtyniauja tik lietuviai ir lat
viai. Kaikada iš anksto nežinoma, 
kad tretieji nepasirodys, bet kar
tais visai yra aišku, jog tebus tik 
du varžovai. Tokiais atvejais, rei
kėtų iš viso pirmenybių nedaryti, 
o pasitenkinti tik draugiškais su
sitikimais. Dabar žmonės dažnai 
nusivilia, kai atėję i pabaltiečių 
pirmenybes mato tik lietuvių-lat
vių rinktinių pasirodymus.

0
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SAVISTOVI ALAUS DARYKLA NUO 1786

* Ortodoksu susijungimas su 
katalikais galėtų neužilgo įvyk
ti. šią mintį pareiškė patriar
chas Athenagoras, kuris 1967 
m. rengiasi aplankyti popiežių. 
Jis tvirtino, jog turima bendra



NAUJAS LAUREATAS
Pranas Naujokaitis laimėjo manus — “Upeliai negrįžta į kal- 

“Draugo” premiją už romaną “Įlūžę tiltai” ir du poezi- 
aunnc” voi-tintnin jos rinkinius — “šviesos mergai- Žydinčios dienos . Vertintojų “Akmens širdis”. Laureatas

komisiją sudarė: pirm. B. Bab-' taipgi daug rašo literatūrinės loi- 
rauskas, sekr. D. Brazytė-Bindo- tikos temomis “Aiduose”, “T. Ži- 
kienė, nariai — Č. Grincevičius, būriuose” ir kituose laikraščiuo- 
B. Pūkelevičiūtė ir V. Ramonas, se. šiemetinės premijos mecena- 
Iš septynių konkursui atsiųstų tas — Vacys Petrauskas. Premi- 
kūrinių geriausiu buvo pripažin- ja bus įteikta 1967 m. kovo 5 d. 
tas Jono Valentos slapyvardžiu Čikagoje rengiamame Metropoli- 
pasirašytas romanas “Žydinčios tan solistės Lilijos šukytės kon- 
dienos”. Pr. Naujokaitis literatu- J certe. Tikimasi, kad iki to laiko 
roję debiutavo 1930 m. su poe-1 premijuotasis romanas jau bus 
zijos rinkiniu “Prie svyruojančių atspausdintas ir pristatytas skai- 
beržų”. Išeivijoje išleido du ro-j tytojams.

“Laumių juosta”—akimirksnių kronikos
PR. NAUJOKAITIS

B. Railą gerai pažįstame iš 
mūsų periodinėje spaudoje gau
sių straipsnių, parašytų vaizdin
gu, gyvu stiliumi, spindinčiu 
įžvalgumu, nuspalvintų polemine 
nuotaika. Tai vienas iškiliausių 
mūsų dabarties publicistų, laik
raščių puslapiuose išsiskleidžiąs 
beletristinio stiliaus polinkiais ir 
laimėjimais. Dažnai jis pučia 
prieš vėją, o liečiamuosius mėgs
ta paglostyti prieš šerstį. Šis po
linkis įneša dar daugiau gyvumo 
į jo straipsnius ir neleidžia pra
eiti nepastebėtam.

Neviską B. Raila palieka tik 
laikraščių puslapiuose. Svarbes
nius rašinius atrenka, papildo, 
patikslina ir sudeda į atskiras 
knygas. “Laumių juosta” yra tre
čioji tokio pobūdžio B. Railos 
knyga. Ji išskirtina literatūrinė
mis temomis. Idėjiniai pokalbiai 
jaunimui knygos pradžioje, kad 
ir labai gražūs, įsidėmėtini ir 
svarbūs, bet savo turiniu lyg at
sieti nuo knygos visumos. Tą pa
tį galėtume pasakyti ir apie au
toriaus polemiką su NKVD gi
nant prof. S. Žymanto asmenį, ši 
užbaigiamoji knygos dalis nesi
derina ir stiliaus aštrumu su 
šiaip ramia ir nuosaikia knygos 
nuotaika.

Literatūrinės temos sudaro 
knygos branduolį ir svorį. Nepa
sakytume, kad tai tik akimirks
nių kronikos, trumpi švystelėji
mai. Toki ilgi sustojimai, kaip 
ties I. Šeinium, M. Biržiška, V. 
Alantu, M. Katiliškiu, jau yra 
ne akimirksniai, o gilesnis žvel
gimas i kūrybos paslaptis, spal
vingi asmenybės piešiniai. Auto
rius savo literatūrinių apybraižų 
nevadina atsiminimais, bet turi- 

. . niu knyga gretinasi prie J. Ais
čio “Apie laiką ir žmones”, prie 
M. Vaitkaus biografinių paveiks
lų.

Dar jaunimo temų skyriuje 
B. Raila atveda mums garsųjį 
Albiną Herbačiauską, lyg pro
žektoriaus šviesa brūkštelėja ryš
kiausius jo kontrastinius asme
nybės bruožus ir pakartoja jo žo
džius jaunimui, išspausdintus 
1928 m. “Studento” žurnale. Tai 
nėra pilnas A. Herbačiausko at
vaizdas. tai tik akimirksnis, bet 
jo spalva neišdylanti. Ramaus 
klasinio pobūdžio yra J. Lindės- 
Dobilo paveikslas, ataustas bio
grafiniais duomenimis ir buvu
sio mokinio atsiminimais, šiltos 
spalvos, atviras, ramus kalbėji
mas atskleidžia autorių nepole- 
miniame įkarštyje. Taip ir no
risi, kad toks tonas išliktų vi
suose knygos puslapiuose. Tokių 
pat šiltų spalvų randame ir dra
matiniame Igno šeiniaus portre
te. Humoristinis prisilietimas 
prie asmens silpnybių ir mokėji
mas pamatyti kūrybos gelmes vi
są paveikslą padaro naują ir ne
kasdienišką. Net 39 puslapiai 
skirti M. Biržiškai, per dešimtį 
metų gyvenusiam Kalifornijoje, 
palmių pavėsyje, kur ir pats au
torius yra apsigyvenęs. Kultūros 
veterano, išrauto iš savos žemės 
ir nebegalinčio pritapti prie sve
timo krašto, kasdieniniai vargai, 
rūpesčiai, nepasisekimai, jo vi
suomeninė ir mokslinė veikla,

prakalbos, idėjos, nujautimai ir 
lūkesčiai sudaro tų puslapių tu
rinį. M. Biržiškos biografui — 
gyva medžiaga. Tačiau abejotu- 
me dėl metamo' lietuvių visuo
menei kaltinimo, kad M. Biržiš
kai nebuvusios sudarytos tinka
mos profesinio darbo sąlygos. Iš 
tikrųjų visuomenė atsiliepė ir 
parėmė aukomis, o jeigu kalba
ma apie sąlygų sudarymą pro
fesiniam darbui, tai problema 
daug platesnė, liečianti ne tik 
brolius Biržiškas... Po gražų 
šviesos pluoštą mesta ties Sta
sio Leskaičio-Ivošiškio, Gasparo 
Veličkos paveikslais. Kiek la
biau nublukę Juozas švaistas ir 
Antanas Gustaitis. Gal dėlto, kad 
nė nesiekiama jų vaizdų pilnu
mos — proginiai žodžiai Dailių
jų menų klube.

Atskirą grupę sudaro rašiniai 
apie knygas. Gana išsamiai žvel
giama į V. Alanto romaną “Taip 
dviejų gyvenimų”. Autorius vie
noje pastaboje nenori laikyti šių 
rašinių recenzija. Dėl pavadini
mo neverta ginčytis, bet mato
me, kad B. Raila sugeba kūrinį 
kritiškai suprasti, atskleidžia idė
jas, randa tamprų ryšį tarp gyve
namos aplinkumos ir charakte
rių. Tai jau literatūros kritikos 
straipsniai, sudėtingesni už pa
prastą apžvalginio pobūdžio re
cenziją. Dar tiksliau į kūrinio 
esmę įžvelgia B. Raila vertinda
mas M. Katiliškio romaną “Miš
kais ateina ruduo”. Vertinimai 
ir pastabos yra tikslūs ir taiklūs. 
Tai rodo, kad turime reikalo su 
kritiko kvalifikacijas turinčiu 
žmogumi. Kitos pastabos apie M. 
Katiliškio siekimus, idėjas, jo 
gyvenimą ir kūrybos procesą, pa
sikalbėjimas Taboro farmoje jau 
atskiestas publicistiniu vandenė
liu. Norėtume ir išsamesnės B. 
Brazdžionio “Vidudienio sodų” 
analizės. Taiklumo ir čia esama, 
bet jaučiami ir Dailiųjų menų 
klubo susirinkimo prakalbos re
toriniai dūmai. Iš okupuotoje Lie
tuvoje gyvenančių rašytojų telie- 
čiami tik Korsakas ir Mieželai
tis. Su pirmuoju labai taikli pole
mika apie reakcinį rašytoją, o 
antrajam grafomano vainikas už
dedamas su visomis bolševikinio 
stiliaus *“grožybėmis”. Tačiau ši
tas stilius yra pačios didžiausios 
B. Railos silpnybės. Iš svetimųjų 
su pietizmu keliamos Nobelio 
laureato A. Camus idėjos. Gal ne
vienas skaitytojas į jas ir kiek 
kitu žvilgsniu pažiūrės.

Pabaigai — “pamokymas”: 
laisvame pasaulyje rašytojas ra
šo, kaip nori, kaip jam patinka 
ir kaip įsitikinęs. Tačiau savo 
nuomonę skaitytojas taip pat 
gali turėti. Esu vienas iš tų, ku
ris panašaus turinio knygas mėgs
tu. Jos įdomios ir naudingos ir 
savo literatūriniu turiniu, tačiau 
poleminis elementas, man atro
do, paliktinas laikraščių pusla
piams, o kai jau daroma atranka 
knygai, labiau tiktų klasinis ra
mumas. O tokių vietų knygoje 
esama daug.

Bronys Raila, LAUMIŲ JUOSTA.
Akimirksnių kronikos I. Išleido 
“Nida” 1966 m., 352 psl., kaina*

B. Bud

ŠILUVOS SV. MARIJOS KOPLYČIOS 
DEDIKACIJOS IR RELIGINIO KON
GRESO IŠKILMIŲ VAŠINGTONE, D.C., 
1966 M. RUGSĖJO 3-5 DIENOMIS AT
MINIMŲ PLOKŠTELĖ JAU PAGAMIN
TA IR GALIMA GAUTI.
Plokštelės vienoje pusėje — minios giedamas "Pulkim 
ant kelių" ir J. Naujalio mišios, giedamos "Dainos", L. 
Vyčių ir A. Stephens chorų. Antroje pusėje: "Noktur- 
nas" — M. K. Čiurlionio; "Sveika, Marija"
riūno; "Tušti paliktieji namai" — J. Š tarkos; "Nenu
ženk nuo akmens, o Marija" — B. Markaičio, SJ; "Oi 
toli, toli" — T. Brazio; "O Kristau, pasaulio Valdove" 
— K. Kavecko.
Išleistas tik nedidelis plokštelių skaičius. Platintojai ir 
pavieniai asmenys prašomi nedelsti jq užsisakyti šiuo 
adresu:
ŠILUVA RECORD, c. o. BRADLEY RECORDING CO. 
31, NO. HOWARD STREET, BALTIMORE, Md. 21201, 
USA.

Pavieniai perkantiems kaina $5.

Ji vadinasi “Victory Denied”. 
• Parašyta amerikiečių majoro 
Arch. E. Roberts, AUS (ret.). Iš
leista 1966 m. Chas. Hallberg 
& Co. Publishers, Chicago, Ill. 
Pigios laidos kaina 75 et.

Autorius dedikuoja knygą šiais 
žodžiais: “ši knyga skiriama per
galei prieš tarptautinę tironiją, 
kad Amerikos vaikai, besiauko- 
j antie j i svetimose karinėse avan
tiūrose, nemirtų be reikalo.” 
(Autorius nėra iš tų, kurie sako, 
kad nereikia klausyti šaukimo į 
kariuomenę).

Dėl patrijotinės veiklos ka
riuomenėje autorius nepatiko 
kaikam štabuose — buvo iš jos 
pašalintas. Teismo keliu jis įro
dė savo teisumą ir buvo vėl grą
žintas į karinę tarnybą. Kurį lai
ką dar patarnavęs, pats pasitrau- 

'kė iš jos. Įžangoje autorius sako, 
kad “išdavimas Korėjoje iškėlė 

j šios knygos reikalą, o karas Viet
name daro jos išleidimą neatidė
liotinu.”,

Knygos autorius mato pavojų, 
kad Jungtinės Tautos stumia ša
lin Jungtines Amerikos Valsty
bes ir nori užimti pastarųjų vie
tą. Amerikiečių tarpe yra tokių, 
kurie to siekia. Galutinis rezul-

tinės Tautos taps viena aukščiau
sia valdžia visoms pasaulio tau
toms. Štai 'keletas knygos auto
riaus teigimų.

į

Pranas Naujokaitis, 1966 m. "Draugo" konkurso laureatas, vasaros metu rašo romaną "Žy
dinčios vasaros". Nuotr. Ged. Naujokaičio
A A 4 A A A AlA A a Ą A Ą A JL A A A. A. A...A. A A A A. .A. A * + 4- Ą

BENEDIKTAS RU T KŪNAS ►

<■

žvaigždžių sostas
Būki mano karalaitė — 
duoki ranką!
Va, po kojų raibsta snaigės —

Ar tau meilės, mano meilės 
nepakanka?
Kam tau kailių širmonėlių?

baltą lanką, deimantspindę — 
žvaigždžių sostą!
Te pečius tavus kaip žemę 
snaigės klosto!

Lietus ir lapai
Lietus per naktį — šiltas, plepus — 
prausė, mazgojo liepų lapus.
Rytas išaušo giedras, skaistus.
Liovėsi pylęs plepis lietus.
Saulė pariedo viršum ragių.
Lapai liepsnojo auksu žvilgiu.

Rudenį
z Rudenio saulė žvelgia bailiai. 

Krinta lyg lietūs jos spinduliai.

<
Parado pievos, liepsnoję žaliai, 
šešėliai tyko pilki pakelėj.
Dumblini tyška žemės keliai. 
Liūdesys sielą graužia tyliai.

Kelkis!
Už seklyčios saulė kelias, 
auksu diemedžius nutapius. 
Perlais grįstas kiemas kelias, 
Perlais raibsta rūtos kvapios.
Broli, sese — kelkis, kelkis!

* Saulė į seklyčią ritas.
Bunda paukščiai, girios, pelkės, 
Darban šaukia jaunas rytas-------

Ar matei?
Ar matei, kaip tolumoj tenai 
kaista, žaižaruoja melsgani kalnai? 
Dega horizontas už kalnų, 
it daržely uogos putinų-------
Ar matei tu? Ar matei?
Tai saulėtekis — ištrykštantis, žavus — 
šaukiantis savęsp mūsų laivus, 
kaip plazdėjimas gaivios srovės, 
plaukiančios iš amžino Tavęs-------
Ar matei tu? Ar matei?

►

►

►

►

►

►
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Kęstutis Gužas prie savo paveikslo "Futility" — Beprasmybė, kuris buvo išstatytas parodėlėje Š. 
Amerikos lietuvių studentų suvažiavimo proga Toronte Nuotr. Ged. Naujokaičio

Amerikiečio knyga ’’Uždrausta pergalė
Jungtinės Tautos nėra tai, ką pavardžių, kurie sudarė JT char- 

apie jas mano JT rėmėjai. JT tą, ir laiko juos JAV išdavikais, 
yra tai, ką sako JT charta. Tai Jis sako, kad ir JT emblema pa- 
agentūra, kurios tikslas — įsteig- naši į sovietinę (23-30).
ti vieną augščiausią pasaulio vai- Į knygos pabaigą autorius pa- 
džią; jei galima — taikiomis prie- teikia kaip ir apibendrinančių iš
monėmis, jei ne — tai prievarta vadų. Ne JAV Kongresas, bet JT 
ir smurtu (17-18 p.). JT Saugumo Saugumo Taryba diriguoja dabar 
Taryba yra JT karinis štabas. JAV armijos paskirstymą pasau- 
Operacijų kontrolę turi karinin- lyje. Į karus vis įsivelianti Sau
kas, kurio titulas — pasekreto- gurno Taryba sudaro Jungtinių 
rius politiniams ir Saugumo Ta- Tautų esmę ir nieko bendra ne

turi su taika (kitur autorius sa
ko, kad JT ves amžiną karą am
žinos taikos labui). Jungtinės Tau
tos siekiančios įgyti tokią karinę 
galią (faktinai užvaldant JAV ka
rines pajėgas), kuri priverstų visas 
pasaulio tautas paklusti vieninte
lei pasaulio valdžiai. JAV užsie
nių reikalų tarnyba ir kitos įstai
gos esančios aktyviai įsivėlusios 
į šių nusikalstamų siekimų įgy
vendinimą (230 p.). ;

įvairiose knygos vietose auto
rius nurodo, kokių precendenti- 
nių nutarimų jau yra padarę kaž
kurie JAV teismai ir augšti as
menys Jungtinių Tautų naudai, 
pažeisdami JAV suverenumą, šį 
savo tėvynės suverenumo pažei
dimą jis laiko pavojingu ir šau
kia savo tautiečiams, kad JAV su
verenumas būtų pilnai išlaikytas.

rybos reikalams. Tokiu pasekre- 
toriumi dabar esąs rusas V. P. 
Suslov, štai sąrašas tokių pasek- 
retorių nuo 1946 m. ligi dabar 
(visi rusai, tik vienas jugoslavas): 
A. A. Sobolev, C. E. Zinčenko, 
I. S. černyšov, D. Protič (jugosl.), 
A. Dobrynin, G. P. Arkadjev, E. 
D. Kiseliov ir V. P. Suslov. Ko
rėjos karą, kuriame po JT vėlia
va kariavo amerikiečių armija, 
planavo tie pasekretoriai. "New 
York Times” tokį pasekretorių 
vadina vyresniuoju patarėju ge
neraliniam sekretoriui. Knygos 
autorius priduria: "he is com
mander-in-chief of the Ų. N. Ar
my”. U Thant, Ralph Bunche ir 
Suslov yra JT marksistinė “troi
ka” — sako knygos autorius (14,

Iš savaitraščio "Time” paaiš
kėjo, kad didelė JT chartos da-

riems jau iš anksto buvo nulemta 
nebūti laimėtiems — iš čia ir

ins plačiajai visuome-
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C1 KULTŪKIffiJE VEIKIOJE
LIETUVIŲ MUZIKŲ DĖMESIUI. 

Pagal Bažnyčios drausminę tvarką, li
turginiam ir aplamai viešam giedoji
mui ar grojimui bažnyčiose skirtos 
kompozicijos turi būti patvirtintos 
atitinkamos instancijos. Yra paskirta 
tam reikalui Lietuvių Religinės Muzi
kos Komisija, kurios nariais yra: kun. 
V. Budreckas, M.M., Tėvas B. Markai- 
tis, S.J., prof. J. Žilevičius, prof. J. 
Bertulis ir prof. dr. M. šimutis, jr. 
Komisijos adresas: 2345, W. 56th St., 
Chicago, Ill. 62636, USA. Muzikai yra 
prašomi visus naujus kūrinius, skir
tus giedojimui ar grojimui bažnyčio
se ar už bažnyčių liturginėse apeigo
se, siųsti tuo adresu.

statyti V. Baumilo operą ir B. Gor- 
bulskio operetę. Teatro_Draugija no
rėtų turėti specialų laikraštį, kuria-

I veikla, aptariami ir įvertinami spek- 
^'itakliai. Lietuvos teatrams trūksta re- 

žisorių, dailininkų, Vilniaus konserva
torija nepatenkinamai paruošia jau
nuosius aktorius. Provincijos vietovė
se statomi kultūros namai dažniausiai 
yra skiriami tik saviveiklininkams,, jų 
scena permaža profesinio teatro pasi
rodymams. Tokias statybas turėtų 
kontroliuoti bei koordinuoti kultūros 
ministerija.

K. BORUTOS “BALTARAGIO MA
LŪNAS” išvydo rampos šviesą Kau
no dramos teatre. Premjerą paruošė 
rež. S. Motiejūnas, sutelkdamas ge
riausias šio teatro kūrybines jėgas.

LENKIJOJE VIEŠĖJO Lietuvos
teatralų delegacija: Panevėžio teatro

Gaidys, Vilniaus dramos teatro akto-

ao Llcvc — ov su Lenkijos teatrų veikla, už-
arba baritonui 'me^i glaudesnius ryšius su lenkų 

teatralais.
M. K. ČIURLIONIO autografus, at- 

___  skirų muzikos kūrinių sąsiuvinį ir 
silaukė’ gausaurbMo7tudent'ų ‘iš A^- kompoziciją “Jūra” specialiu tirpalu

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAVIDAS BRODSKIS, poetas ir 

lietuvių poezijos vertėjas, mirė Mask
voje. Jis yra išvertęs į rusų kalbą K. • 
Donelaičio “Metus”, pasakėčias, D. 
Poškos, A. Strazdo, V. Kudirkos, Mai
ronio kūrinių. Jo dėka rusą skaityto
ją pasiekė A. Venclovos, K. Korsako, 
V. Keimerio, E. Matuzevičiaus ir ki
tų dabartinių poetų eilėraščiai. Lie
tuvių literatūra velionis susidomėjo 
karo metais, pramoko lietuvių kalbos. 
Jo didžiausias nuopelnas lietuvių lite
ratūrai yra mūsų klasikų vertimai.

TEATRO DRAUGIJOS III suvažia
vimas įvyko Vilniuje. Didžioji pasi- 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO, *”‘mų dal“ b“v° skirU 
AKADEMIJA, kurios centro valdyba ^tursuos klaus.mams^ Suvahav- 

„ . ,rTT . x. : įmo dalyviai nusiskundė, kad nemažayra Romoje, VII narių suvažiavimą . . . , . . , ,J .. i lietuviškų pjesių labai menkos koky-planuoja surengti 1967 m. vasarą i. . __ . . . . x. .. ... . r, a. i \bės. Kauno muzikinis teatras ruošiasi Miunchene, Vokietijoje. Patalpos su
važiavimui buvo gautos Bavarijos 
Kat. Mokslo Akademijos rūmuose lie
pos 17-21 d. Ši data betgi nėra pato-. . t .. . J me butų išsamiai nagrinėjama teatrųgi kaikunems nariams. Galutinis 
sprendimas bus paskelbtas spaudoje, j 
1966 m. centro valdyba į LKMK pri
ėmė naujus narius: med. dr. Romual
dą Ginetitį, dantų gyd. Jadvygą Ginei- 
tienę, istoriką dr. Juozą Jakštą, poli-: 
tinių mokslų dr. Ant. Jasį-Jasevičių, 
kun. b. teisės lie. Domininką Kens- 
tavičių, dr. Juozą Mačernį, kun. dr. 
Vyt Mankeliūną ir Joną Medušaus-Į 
ką. Tame pačiame laikotarpyje mirė 
šie Akademijos nariai: Amerikoje — 
Ant. šerkšnas, Alf. Jurskis, M. Lau
rinaitis, Ant Gylys, Prancūzijoje — 
Edv. Turauskas.

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ “In
troduction to Modem Lithuanian”, 
paruoštą L. Dambriūno, A. Klimo ir 
W. R. Schmalstieg, išleido T.T. pran
ciškonai Brooklyne. Jis skiriamas ang-’ meno vadovas rež. J. Miltinis, rusų 
liškai kalbantiems asmenims, norin- Į dramos teatro aktorė M. Mironaitė, 
tiems pramokti lietuvių kalbos. Kny- f Vilniaus operos solistas K. Silgalis, 
goję yra 40 pamokų, gramatikos prie- Klaipėdos dramos teatro vyr. rež. P. 
das, skaitiniai ir žodynėlis.

MUZ. A. NAKAS, čikagietis, suku- rius į Noreika ir teatrologas D. Jū
rė dvi kompozicijas (žodžiai Bern, delevičius. Viešnagės tikslas — susi- 
Brazdžionio): “Galingas, Dieve” — so
lo mezzo-sopranui ;
“Vėtroj gimę” — mišriam chorui.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO neakivaizdinis skyrius su-;

gentinos. Į skyrių įstojo šie jaunie
ji lietuviai, studijuoją Argentinos uni
versitetuose: R. Čekanauskas, B. E. 
Čekanauskaitė, A. Deveikytė, J. A. 
Dielinikaitis, N. V. Hukaitė, R. Kai- 
relytė, Z. Katinaitė, G. C. Kliauga, 
H. Levanavičius, L. Masiulionytė, M. 
Rukšėnaitė, Ir. Simanauskienė, L. 
Sudniūtė ir A. L. Vibrantas. Nuo da
bartinių mokslo metų pradžios neaki- pirm-> atšventė 60 m. amžiaus sukaktį, 
vaizdiniame skyriuje darbą pradėjo 21 
studentas. Instituto vadovybė prime
na, kad į neakivaizdinį skyrių gali bet- 
kada įstoti betkur gyvenantys tautie
čiai. Kreiptis šiuo adresu: 
titutas, 5620 S. Claremont 
cago, III. 60636, USA.

DAINŲ REPERTUARĄ
kos lietuvių IV kongresui sudarė muz. 
Vaclovas Rymavičius Buenos Aires. 
Programon įtrauktos chorams gerai 
žinomos lietuvių kompozitorių dainos: 
“Lietuviai esame mes gimę”, “Jauni
mo giesmė”, “Motus motuše”, “Važia
vau dieną”, “Ant kalno karklai siū
bavo”, “Ant tėvelio dvaro”, “Bijūnė
lis žalias”, “Ei, pasauli” ir paties V. I 
Rymavičiaus harmonizuota “Ten, kur 
žaidžia Nemunėlis”. Repertuarą jau 
ruošia Argentinos lietuvių chorai, jis 
taipgi buvo pasiųstas Brazlijos ir 
Urugvajaus lietuvių chorams.

“SUNDAY CAPE COD STANDARD 
TIMES” laikraštis supažindino skaity
tojus su Tatjanos Babuškinaitės ir 
Jono Vasiliauskų menine veikla Bos
tone. Abu jie yra buvę Kauno bale
to teatro artistai. Balerina T. Ba- 
buškinaitė-Vasiliauskienė turi savo ba
leto studiją Bostone, profesoriauja Poezijai atstovauja Sigito Gedos “Pė- 
Cape Code konservatorijoje ir dėsto ’dos” ir Jono Strielkūno “Raudoni 
baletą dar keliose Cape Code vietovė-! šermukšniai”, prozai — Eugenijaus 
se. Laikraštis nemaža vietos skyrė jos J Ignatavičiaus “Sekmadienio pieva”, 
veiklai Lietuvoje, Vokietijoje, pabrėž-į Leonido Jacinevičiaus “Miestas didė
damas jos augšto lygio pasirengimą lis — mažas”, Sauliaus Šaltenio “Atos- 
šiai meno šakai, išvardindamas žy- togos” ir Bitės Vilimaitės “Grūdų 
miuosius jos mokytojus. ’miestelis” V. Kst.

Atsiųsta paminėti

sutvirtino Mokslų Akademijos doku
mentų konservavimo ir restauravimo 
laboratorijos Maskvoje mokslinė bend
radarbė T. Subotina. Leftingrade kon
servuojami piešiniai ir eskizai, panau
doti paveikslams “Pilies pasaka”, 
“Miestas”, “Eisena”.

GRAFIKAS JONAS KUZMINSKIS, 
pedagogas ir Dailininkų Sąjungos

P. L. Ins-
Ave., Chi-

P. Ameri-

Jis yra sukūręs iliustracijas K. Boru
tos “Baltaragio malūnui”, vysk. A. Ba
ranausko “Anykščių šileliui”, A. Straz
do “Raštams”, T. Tilvyčio “Usnynei”, 
E. Mieželaičio “Broliškai poemai” ir 
kitoms knygoms. Iš paskiru jo kūri
nių minėtini: “Grėbėjos”, “Pjovėjas”, 
“Dubysos brasta”, raižinių ciklas “Se
nasis Vilnius”, graviūros liaudies dai
nų motyvais “Visos kaimo mergužė
lės”, “Oi lekia lekia gulbių pulke
lis”. Propagandiniams dirvonams ten
ka skirti Lenino portretą, lino raiži
nius “Jie greitai bus laisvi”, “šalin 
kolonializmą!”, “Davatka”, seriją 
“Pramoninis Vilnius”. Duoklę sovieti- 

į nės revoliucijos penkiasdešimtmečiui 
i dailininkas ruošia revoliucinių dainų 
temomis.

ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS 24 
reprodukcijų aplankas buvo išleistas 
Vilniuje 6.000 egz. tiražu. Jame pa
teikiamas įvadinis J. Mackonio straips
nis lietuvių ir rusų kalbomis, jo san
trauka ir reprodukcijų sąrašai — vo
kiečių, anglų ir prancūzų kalbomis..

TRADICINIAME PIRMOSIOS KNY
GOS aplanke šiemet skaitytojams pri
statomi du poetai ir keturi beletristai.

Algimantas Kezys, SJ, PHOTO
GRAPHS, 67 nuotraukos. Išleido 
Loyola University Press Čikagoje. 
Kaina $3.95.

Pasaulio Lietuvis nr. 24, rugsėjis- 
spalis. Leidžia PLB valdyba. Adresas: 

; The World Lithuanian, c/o Mirga Ki- 
žienė, 18021 Hiller Ave., Cleveland,

Lietuvių Dienos, lapkričio nr. Iliust-

Aidai nr. 8, spalis. Mėnesinis kultū
ros žurnalas, leidžiamas T. T. pran
ciškonų, redaguojamas Juozo Gir
niaus. Metinė prenumerata $7, atski
ras nr. — 70 et. Adresas: Franciscan 
Fathers, 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221, USA.

O. B. Audronė, ŽINGSNIAI TA
KELIU, eilėraščiai. Iliustravo dail. Ohio 44119, USA 
Vyt. Raulinaitis, 115 psl. minkštuo
se viršeliuose, kaina $3. Leidėjas ne- ruotas žurnalas lietuvių ir anglų kal- 
pažymėtas. Spausdino Nida Press, 1 bomis. Leidėjas — A F. Skirius, vyr. * 
Ladbroke Gds, London, W. 11, Eng- red. — Bern. Brazdžionis, Adr.: 4364 
land. Sunset Boulevard, Hollywood, Calif.

Nidos Knygų Klubo ir ’ “Europos 90029, USA. Siame numeryje du pus- 
Uetuvio” sieninis kalendorius 1967 m. lapiai skiriami Hamiltono “Gyvata- 
Kasdien nuplėšiamuose lapeliuose rui”.
gausu anekdotų, rimtų minčių, iš- Į The Baltic Review 32, October, 
traukų iš lietuvių rašytojų kūrinių, 1966. Adr.: 29 West 57th St, New 
eilėraščių. Kaina ir platintojai nepa-,York, N. Y. 10019, USA
Žymėti. ,1 Mare Balticum, Heft 2, 1966. Lei-

---------------------------------------—- . dėjas — Ostseegesellschaft e. V. Ham-
knygos pavadinimas. A. P. |burg 13, Johnsalle 14, W. Germany.

Red. prierašas. Spausdiname Redakcinėje komisijoje, kurią suda. 
šį rašinį, kaip informaciją apie ro švedai, danai, vokiečiai ir baltie- 
amerikiečių kario knygą, kurios , čiai, yra mūsų tautietis Juozas Lin-
mintys nevisai pagrįstos ir įtiki- gyvenąs stockhdme. 
nančios. Visdėlto ji atkreipia Eierys nr. 4, neperia



DUNDAS — BROCK
$L900 Įmokėti, 6 kambarių, dvie

jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki-

QUEBEC — BLOOR
$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų

REALTORS

2320 Bloor St. W.

atvira akola' balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2390 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,
$7300 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-

Tel. RO 2-8255 
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.

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

P.S. Jeigu kartais nerastamėte šiame sxelbime sau tinkamo namo 
ar himio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MAN & MARTEL
REALTORS 

Tel. 249-7691 
čius, $2.900 įmokėti, 7 dideli 
kambariai, garažas, privatus įva
žiavimas, kambarys rūsy; daug 
kitų priedų.

ST. CLAIR-JANE, $1.900 įmokėji
mas, atskiras plytų namas, 3 di
deli miegamieji, moderni virtu
vė, naujas šildymas, arti centrų, 
$95 mėn. mokėjimai.

WESTON, $2.500, gražus 6 kamba
rių plytų namas, garažas, didelis, 
sklypas, 2 prausyklos privatus 
įvažiavimas. 

KIPLING —
$48.900 liuksusinis namas, 7 kam
bariai, užbaigtas rūsys, didelis 
sklypas, naujas namas, viskas 
prabangiai padaryta,

1928 Weston Rd.
WESTON, gražus, naujas 6 kam

barių namas su garažu, geroj 
vietoj. Galima užimti tuojaus. 
Prašoma kaina $30.000.

PRINCE EDWARD — DUNDAS, 
$27.900, 2 virtuvės, 2 prausyk
los, 2-jų augštų plytų namas, 7 
kambariai gražus kiemas, geras, 
švarus namas.

WESTON ROAD - ROGERS, $1.300 
įmokėti, vienas atdaras mortgi
čius $13.500, atskiras 5-kių kam
barių, plius 2 saulės kambariai; 
$95 mokama mėn., arti prie krau
tuvių ir susisiekimo; užimti ga
lima tuojau.

MARTIN GROVE - DIXON RD., 
1% metų senumo, 6% % mortgi-

ORKNEY

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduotu 
Priimame namus pardavimui

PROGRESS
REAL ESTATE LTD

1072 Bloor Str. W Tel. 534-9286

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

ŠVENČIŲ

laimingų Naujų 
savo klientams ir 
lietuviams nuoširdžiai linki

Metų 
visiems

Tel. 534-9286 — namą: 537-2869

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1.30 ir 4.30 • 7
Antr.l0-L30
Treč. uždarytas
Ketv.10-L30ir4.30-7
Penkt. 10 • 1^0 ir 4^0 - 8
Bešt.9-12
Sekm. 930 • 1

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Augštesni nuošimčiai už indėlius 

Geresnės skolinimosi sąlygos

100% saugumas.

Nemokama gyvybės ir pasWų drauda.

Visiems patogios kasos valandos.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznftį.

COLLEGE & OSSINGTON $7.000 įmokėti, mūro, 2 butai ir smulkių 
prekių krautuvė. Mėnesinės pajamos virš $300. Geras investavimas.
$15.000.00 įmokėti, 100 akru geros žemės prie 10 ir 24 kelio; prašoma 
$29.000.
KIPLING • RADHBURN RD. $10.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 6 kam
barių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, rūsys baigtas. Prašo 
527.802.
DUNDAS - RONCESVALLES $5.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kam
barių, 3 virtuvės, 2 garažai, geras įvažiavimas. Kaina $25.500.
ST. CLAIR AV. OAKWOOD AVE $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 17 kam
barių, 7 butų pastatas, garažas, privatus įvažiavimas. .
PRINCE EDWARD DR. — BERRY RD. $6.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 
barimas, gražus kiemas. Prašo $25.900. . _
5 kambarių vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas privatus įva-

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Per Kalėdos prisimename Kristaus gimtadienį, neseniai šventom ir 
savo gimtadienį

Lietuviu skautu veikla
• LSS Tarybos Pirmija patvirtino ja visiems skautiškų Kūčių talkinin- 

skautų-čių stovyklavietės “Romuva kams: tėvų komitetui, šeimininkėms, 
Ine.” statutą (By-Laws) ir prisiuntė mamytėms ir broliams skautams, 
turtą globojusiems vadovams “trus- • Lietuvių Skautų Sąjungos Suva- 
tees” įgaliojimus stovyklavietę per- žiavimo prezidiumo biuletenis nr. 3 

skelbia rinkimų į augščiausius LSS 
organus rezultatus. Seserijos vyriau
sia skautininke išrinkta s. M. Joni
kienė, brolijos vyr. skautininku — s. 
VI. Vijeikis — abu iš Čikagos. Ka
nadoje išrinkti: rajono vadu v.s. L. 
Eimantas iš Londono, seserijos gar
bės gynėja v.s. L Lukoševičienė iš 
Montrealio, į LSS tarybą — s. M. 
Vasiliauskienė iš Toronto, šiuo metu 
naujoji LSS taryba renka tarybos 
pirmijos pirmininką.

• Naujojo LS Brolijos vyriausio 
skautininko “Krivūlė” nr. 1 pasiekė 
vadovus. Kreiptinas visų dėmesys į 
anketą “Krivūlės” turinio reikalu. L. 
S. Brolijos vyriausio skautininko ad
resas: VI. Vijeikis, 4346 So. Western 
Ave., Chicago, Ill. 60509, USA. Č.S.

duoti “Romuva Ine.” Kanados rajono 
skautai-tės, vadovai-vės dėkoja skau
tininkams V. Skrinskui, L. Kalinaus
kui, VI. Rusui ir G. Stanioniui už sto
vyklavietės globą per pastaruosius 4 
metus. Skautiška padėka priklauso 
adv. Gerardui Balčiūnui, tvarkiusiam 
“Romuvos” legalizavimo reikalus. 
Ačiū visiems.

• Kun. J. Staškevičius iš Romos 
sveikina “Šatrijos” tuntą Kalėdų 
švenčių proga.

• “Šatrijos” tuntas rengia kun. A. 
Kezio, SJ, nuotraukų parodą Prisikė
limo parapijos naujoje salėje. Paro
da įvyks sausio 8-14 dienomis. Rengė
jos kviečia visus šią retą parodą ap
lankyti.

• “Šatrijos” tunto vadovybė dėko-

TORONTO

Ateitininku žinios 8 * Tėviškės ŽUwriai • 1966- xn-29 — Nr-52
Ideologiniai kursai “Dainavoje” pra

sidėjo 26 d. ir baigiasi gruodžio 29 d. 
Iš Toronto išvyko 8 vyr. moksleiviai. 
Didelė padėka Tėvams pranciškonams 
už automobilį ir Juliui Puodžiukui už 
moksleivių nuvežimą bei rūpestį.

Vyr. moksleivių skaičius jau per
viršijo 70. šiais metais kuopa juda 
visose srityse. Pradėta liturginė ak
cija, o po Kalėdų bus gilinamas ideo
loginis susipratimas ir plečiama so
cialinė veikla. Jaunesniųjų ir jaunu
čių būreliai — berniukai ir mergai
tės — su savo globėjais irgi neatsi
lieka.

Prisiminkite konkursą! Galima lai
mėti $20, $10, $5. Sąlygos: parašyti 
rašinėlį, nemažiau 2 pusi, betkuria iš 
šių temų: “Ką reiškia visa atnaujinti 
Kristuje?” arba “Atvirybė laikui, iš
tikimybė idealui.” Verta pagalvoti.

SAS žiemos kursai. Kada? Vasario 
3-5 d., 1967. Pradžia — penktadienio 
vakarą; pabaiga sekmadienį po pie
tų. Kur? Baltimorėje. Kiek? $25. 
Kaip? Siųskite $5 registracijos mo
kestį Vitai Noreikaitei, 6 Kenwood 
Ave., Baltimore, Md. 21228, USA. Ne
pamirškite savo adreso. Jums bus at
siųstas planas, kaip atvykti stovyk
lom Patariama registruotis iš anksto 
— vietų yra tik ribotas skaičius.

Prisikėlimo par. žinios
— Visiems parapijiečiams, pa

rapijos ir vienuolyno gerada
riams, visai lietuvių kolonijai lin
kime laimingų ir maloningų nau
jų metų.

— Mišios N. Metų dieną: 8, 9, 
10 ir 11.15 vai. ryto ir, be to, 5 
vai. vak. Par. salėje Mišių nebus. 
-Per visas Mišias klausomos išpa
žintys ir dalijama Komunija.

— Nuoširdžiai dėkojame: D. 
G. provincijolui T. Leonardui

5v. Jono Kr. par. žinios
— Dievo palaimos ir sėkmės 

1967 metais! Tais metais būsime 
liudininkai didžiojo Kanados 
šimtmečio sukakties. Linkėtina, 
kad ir lietuviai kiek galint dau
giau pasireikštų šimtmečio iškil
mėse. Mūsų aktyvumas ir išryš
kėjimas šio krašto gyvenime yra 
mūsų balsas šiame krašte ir kar
tu Lietuvos laisvės byloje.

— N. Metų dieną, sekmadie
nį, parapijos bažnyčioje pamal- _ _________ _ ________
dos Įprasta sekmadienių tvarka, Andriekui už malonu atsilanky- 
būtent: 10, 11 ir 12 vai. L

—’ .Metų sutikimas^įvyksta nį parapijos pasveikinimą, solis-

pašalpinė Dr-ja ir sporto klubas £įuį jj. g Kairiui už nuotaikingą 
kalėdinės muzikos koncertą baž
nyčioje; suaugusiųjų ir jaunimo 
chorams už gražų kalėdinį giedo
jimą; kun. B. Jurkšui už visos 
švenčių muzikinės programos pa
rinkimą, paruošimą ir jos gražų 
atlikimą; visiems parapiją ir vie
nuolyną sveikinusiems, apdova
nojusiems ir aplankiusiems.

— Atšventus 25 m. vedybinę 
1 sukakti, nuoširdžiai sveikiname 
Juozą ir Oną Gataveckus.

— Mišios: trečiad., 8 v.r. — už 
a.a. V. Užupį, jo III mirties me
tinių proga, užpr. p. dr. Lukienė, 
šeštad., 9 v. — už a.a. K. Griga
ravičių, užpr. p. Grigaravičienė, 
p. Budreckai ir p. Stabačinskai.

— Par. suaugusiųjų choro re
peticijos šią savaitę nebus. Jauni
mo choro repeticijos — šį penk- 
tad.,' ne vakare, bet 10.30 vai. 
ryto. Choro laukia maloni staig
mena. Visi vaikučiai stengiasi da
lyvauti.

— Tretininkų susirinkimas bus 
ne šį, bet kitą šekmad., sausio 8 

‘dieną.
— Pirmosios išpažinties kate

chetinės pamokos vaikučiams ir 
religijos pamokos gimnazistams 
vėl bus tęsiamos nuo sausio 15 d.

— Katalikių moterų draugijos 
visuotinis metinis susirinkimas 
— kitą sekmad., sausio 15 d. Na
rės rūpinasi surasti veiklių 
didačių valdybai, kuri bus 
karna dvejiem metam.

būtent: 10, 11 ir 12 vai. mą, iškilmingas Mišias ir kalėdi- 

par. salėje^Jį ruošia šv.^ Jono Kr. j tams J.^Liustikaitei, R. Strimai- 

“Vytiš”. Pakvietimai gaunami 
pas valdybų narius ir kleboni
joje.

— Šią savaitę išsiuntinėjami 
parapijos aukų vokeliai sekan- 

į tiems metams.
, — Jaunimo klubo pobūvis —
’ šį ketvirtadienį. 7 v.v. parapijos 

salėje. Kviečiame klubo narius 
ir visus gimnazistinio amžiaus 
lietuvius ir lietuvaites.

— Iškilmingai praėjo Kalėdų 
pamaldos bažnyčioje: gražiai pa
sirodė parapijos choras, vadovau
jamas muz. S. Gailevičiaus. Taip 
pat stipriai pasirodė su nauju re
pertuaru jaunimo choras, vado
vaujamas sol. Verikaičio, kuris 
per visas Kalėdų pamaldas pa
giedojo įspūdingąją “O šventoji 
Naktie”.

— Jaunimo chorui kalėdinės 
iškilmės ruošiamos sausio 15 d. 
parapijos salėje.

— Šį šeštadienį, 9 v.r., Mišios 
už a.a. Viktorą Užupį, velionies 
trečiųjų mirties metinių proga.

— Pakrikštyta: Ramona Tere
sė Baliūnaitė.

Toronto lietuvių Caritas Kalė
dų švenčių proga aplankė daug 
ligonių įvairiose ligoninėse ir na
muose. Asmenims, ištiktiems ne
laimių ir reikalingesniems finan
sinės pagalbos, buvo išdalinta pa
rama. Caritas dėkoja gerada
riams, švenčių proga aukojusiems 
šalpai.

K. L. K. M. Dr-jos Prisikėlimo 
skyriaus metinė šventė gruodžio 
11 d. praėjo su dideliu pasiseki
mu. Narės organizuotai su vėlia
va dalyvavo pamaldose, kurias 
atnašavo skyriaus dvasios vadas 
Tėv. Placidas. Metiniame susi
rinkime seselė Viktorija skaitė 
buvusio Toronto N. Pr. M. vie
nuolyno viršininkės, seselės Pau
lės paskaitą “Moters religinės pa
reigos”. Ta paskaita buvo skaity
ta Pasaulio Lietuvių Kat. Moterų 
Organizacijų Sąjungos religinio 
kongreso metu Vašingtone. Savo J B- Maziliauskams, s. a. Kavaliaus- 
paskaitoje seselė Paulė išryškino kams, J. A. Grikiniams, J. Mickams, 
tris moters gyvenimo bruožus: F- Cicėnams, K. I. Ardavičiams, K. 
pažinimą, meilę ir tarnavimą, žębrauskui, P. Kevelaičiui, P. A. Jo- 
Moteris esanti labiau religinga kūbauskams, P. Morkūnui. Ypatingą 
už vyrą ir dalykus pažįstanti iš PadėM reiškiu dr. J. Urbaičiui ir dr. 
karto, remdamasi intuicija. Todėl Ch- Knowlton už parodytą rūpestį li- 
jai daug lengviau pažinti ir sek- gos m€tu- 
ti Kristaus gyvenimą. Religinio 
turinio knyga, rekolekcijos, mal
da ir Komunija yra pagrindinės 
šių dienų priemonės Kristaus pa
žinimui ir meilei. Moteris giliau 
mylinti Dievą ir artimą ir juo 
pasitikinti.

Esame labai dėkingos seselei 
Viktorijai ir Paulei už taip jaus
mingai perkaitytą paskaitą. B. V.

Naujasis Toronto burmistras 
W. Denisonas dėkoja lietuviams, 
sveikinusiems jį išrinkimo proga

kan- 
ren-

Nuoširdžią padėką reiškiu 
lankiusiems mane ligoninėje ir na
muose ligos metu:

Kun. P. Ažubaliui, Tėvui Rafaeliui, 
OFM, M. Kyte, K. Boulanger, L. Ba- 
činskaitei iš Čikagos, K. Grabauskai
tei iš Čikagos, L. Bušauskaitei, A. G. 
Venckams, P. A Skilandžiūnams. J. G. 
Mockams, S. O. Pranckūnams, H. G. 
Chvedukams, P. A. štuopiams, P. L. 
Narušiams, V. O. Rušams, A. T. Bal
niams, A. M. štuikiams, J. Šarūnui,

visiems

Vytautas Gudaitis

78*> Qneen St W. 
nHe Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

SAS-SIS

Lietuvių dalyvavimas tarpt, lė
lių parodoje buvo sėkmingas. 
Lietuviškų lėlių skyrius buvo 
gausus, — net 19 lėlių. Kažku
rios lėlės buvo p.p. Vaitonienės, 
Valiulienės ir šaltmirienės spe
cialiai parodai pagamintos. “The 
Globe a. Mail” dienraštyje buvo 
įdėtos parodos nuotraukos, jų 
tarpe G. Mačionytės su lietuviška 
lėle. Mūsų jaunesniųjų tautinių 
šokių grupė “Gintaras”, vad. R. 
Narušytės ir J. Karasiejaus, at
liko du šokius, kurie buvo per
duoti televizijoje per 6 kanalą 
gruodžio 20 d. vakare. Moksleiviai 
ateitininkai dalyvavo ir parodos 
eksponatų saugojime bei budėji
me, kurį suorganizavo Regina ir 
Algis Kryžanauskai. Tautiniais 
drabužiais pasipuošę dalyvavo 
šie moksleiviai: A. Kryžanauskas, 
G. Mačionytė, Z. Petrylaitė ir J. 
Vaškevičius. Kad lietuviškų lėlių 
skyrius buvo vienas iš gražiųjų 
parodoje, tai nuopelnas ponių, 
kurios skolino lėles: p.p. M. Eli- 
jošienė, A. Jankaitienė, E. Jan
kutė, O. Juodikienė, St. Marijo- 
šienė, J. Sėndžikienė, E. Šaltmi- 
rienė, A. Vaitonienė ir M. Va
liulienė.’ Parodos darbą atliko 
ateitininkai sendraugiai, ypač 
pirm. K. Manglicas ir seselė M. 
Viktorija. Vietoje padėkos gali
ma pasakyti, kad lietuviška pa
reiga atlikta sėkmingai ir su kau
pu, nes parodą aplankė apie 3000 
asmenų, o taip pat ją matė dien
raščių skaitytojai ir televizijos 
žiūrovai. St. D.

Studentų žiemos stovykla ir N. 
Metų sutikimas rengiamas gruo
džio 29 — sausio 1 dienomis St. 
Adele vietovėje prie Montrealio. 
Toronte kreiptis pas G. Rinkū- 
naitę tel. LE 5-9397, Montrealy- 
įe — oas D. T. Zubaitę tel. (514) 
365-0224.

Estų liaudies ansamblis “Vi- 
kerlased” 1967 m. sausio 7, šeš
tadienį, 8 v.v., ruošia 
spektaklį “Aušra” (Dawn of the 
Day) Toronto Technical 
auditorijoje, Harbord 
Programoje dalyvauja 26 šokė
jai, 20 asmenų orkestras, solis
tai ir dainininkų grupės. Daina 
ir šokiu žiūrovams bus atskleis
ta istorinė Estijos praeitis, pa
pročiai, džiaugsmo ir liūdesio 
dienos. “Aušros” spektaklis susi
laukė didelio pasisekimo Mont- 
realyje ir Kanados sostinėje Ota
voje. Tenka manyti, jis pradžiu
gins ir torontiečius. “Vikerlased” 
ansamblis buvo suorganizuotas 
Montrealyje. Jo pagrindinis už
davinys — skleisti kultūrinį es
tų tautos palikimą. Būtų gražu, 
jeigu Toronto lietuviai gausiu at
silankymu į spektaklį paremtų 
broliškos tautos kultūrines pas
tangas. Bilietus iš anksto galima 
gauti Toronto krautuvėje — Wal
ter Koppel Gift Shop, 609 Youn- 
ge St.

Lankydami pasaulinę parodą 
Montrealyje 1967 m. nuo balan
džio 28 iki spalio 27 apsistokite 
“Motel Moulin Rouge”, Ste Ade
le, Que., Canada. Tik kelios de
šimtys minučių (42 mylios) nuo 
Montrealio. Tai viena gražiausiu 
kurortinių vietų Laurentidų kal
nuose. Motelių kainos: $8. $10, 
$12 dviem asmenim. Turime ka
binų ir šeimoms. Rašykite lietu
viškai. Savininkas — Jonas La- 
dyga. Pastaba: rugsėjo 2 ir 3 die
noms rezervaciios nebenriima- 
mos. Adresas: Motel Moulin Rou
ge, St. Adele, P. Q. (skĮb.) .

tautini

School 
g-vėje.

— -------------- Vestuvinėsnuotiaukos
Meniškos vaiku nuotraukos

Portretai ir kt.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W T"l 533-4414

■ —---- |‘

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS

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

$5.000 įmokėti, 7 kambarių at- 1 
skiras namas, vandens alyvos ' 
šildymas, dvigubas naujas gara- J 
žas su plačiu įvažiavimu, ilgas , 
sklypas, 4 kamb. pirmame augs- < 
te. i

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

SWANSEA - BLOOR, $8.000 įmo- 1 
kėti, atskiras 7 kambarių na- ' 
mas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, , 
garažas, arti Bloor, viena atvira 
skola balansui.

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

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

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

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Namų tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$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.

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

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in) .Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

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

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAfCA<VlA 
KREDITO KOOPERATYVE ---------- ----------------------

MOKAME
4% % už depozitus 
514% numatyto už serus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. p, p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 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 G ARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
KING • DUNN, 15 butų apartmentas, gerame stovyje, pajamos virš $18.000. 
Prašoma kaina $123.000. Įmokėti apie $30.000; lengvas išsimokėjimas.
INDIAN RD. • MARMADUKE, $5.000 įmokėti, atskiras, plytinis namas, 
per 3 augštus 8 kambariai, vandeniu šildomas, vieta 2 garažam, švarus ir 
moderniškas namas. Prašoma kaina $27.900.
INDIAN RD. DUPLEKSAS, 33.900 pilna kaina, originalus pastatas, 12 
kambarių per 2 augštu, vandeniu šildomas, 2 garažai, privatus įvažiavimas. 
BLOOR • DUNDAS, 18.900 pilna kaina, atskiras mūrinis namas, per 2 augš
tus, 6 kambariai, gerame stovyje, arti požeminio traukinio, vieta dviem 
garažam. Įmokėti $.5.000.
OSSINGTON • DOVERCOURT, $3.000 įmokėti, balansui atviras mortgi
čius; 8 dideli kambariai per 2 augštus, 2 virtuvės, pigus.
MARMADUKE ’• RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, balansui vienas at
viras mortgičius, gražus, atskiras 8 kambarių namas, vandeniu apšildy
mas, priešakinis įvažiavimas; kaina $27.900.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A GARBENIUI

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

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Pri« Lansdowne Ave.i
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonai BE. 3-5996

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

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

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

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

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

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

rieee vietose Ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm talygom paskolų—mortgičtų.

Vyt. Morids J. Kaukelis A. Bliūdžiu* AK. (Miokfažukė) Wittotkl
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APDRAUDA (^) 
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ .HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

I Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuva, Latvfję, Estijų, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai, Šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparataL 
pianinaL automobiliams padangos, 

foto aparatai ir ti.

BE MUITO 
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 

I SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 

MUSŲ NAUJŲ MAISTO 
KATALOGŲ.

• 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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

i Mt,‘4SAlFA i?AD/O & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatnu Taisom 
šaldytuvas, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ su gaminių kokybe ir kainomis.

2140 DUNOAS 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 bundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami' į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-DlOOr AU t orite uaratje das ir CoUege). TeL 531-1305

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

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau 1 
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 Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

SPORTAS
Uetuvių —- ukrainiečių sportinės so kovoje jis įveikė havajietį Stan 

varžybos įvyks 1967 m. birželio ant- Harrington.

PASAULIO 
[VYKIAI

(Atkelta ii 1 esi.) 
jtūros “Novosti” žurnalistas ir re- 
' Aitra vtAtTA/ltiAn Avmavm

Kariuomenės manevruose ba Du vagys, kurie bendrai atlik-

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eieura valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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

Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
TeL LE 7-2815

Visu rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST, 

teL WA 14225 arba WA 4-1001 2, "=== ■

iZ, v»J vadins 68.000 fiūrov. darnaus p^uotoM toeri-
J***“?* TtLyfŽLžyS M pažkalbejimą su seni!. kL

_ . i 1*0 - ♦olimpe ketvirti© baigme, jai nedžiu bei kitais velionies prezi-Paįye J°n4 Bagdoną Čikagoje su- r^^es Si su dento artimaisiais. Sovietai už-
daryti ah inkam^ rengėjų komitetas“ ^mcs^SZ ketvirčio I draudė amerikiečiams Maskvoje 

“Sporto” žurnalo administratoriumi, Glasgow Celtics. Kitose «e Lėtinti Mkėin Warronn knmisi-
daryti atitinkamus rengėjų 

-Sporw- zurnaio aammuuraionumi, Ai-! Platinti teisėjo Warfeno komisi-
pakviestas Jar.si.vas Kepenis ii Pa- rijos Unfield su Sofijos

’ Jiems, atrodo, buvo neparankūs 
I iaktai apie L. Oswaldo politinę 

’ viešnagę Sov. Sąjungoje. Tenka 
manyti, kad jaunojo Gromyko 
knyga pateiks sovietinę J. F. 
Kennedzio nužudymo versiją.

Sovietų keleiviniam laivui “A.

kiai buvo p;
negalėjo iššifruoti. Vadas pasiun-

Po penkiolikos minučių šis grįžo 
su pranešimu:

‘ kad nieki teism’- Tels£Jas M™**
~ Nuo kurios laiko judu pra-

te kareivį motociklu į vaistinę, dėjote bendrauti?
~ “ Vienas kaltinamųjų paaiškino:

— Nuo pirmo susitikimo trau-
— Ponas vade, vaistininkas kiny. Aš ištraukiau iš jo kišenės 

liepė ateiti su bonkute. Vaistai piniginę, o jis tuo pat laiku iš
bus tuojau paruošti... traukė mano...

tersono, N.J. Naujas “Sporto” nr. pa- lano Internationale su Madrido Real; 
sirodys 1967 na. vasario pradžioje. Amsterdamo Ajax su Prahos Dūkia. 
1967 m. numatoma išleisti du ar tris Jonas Jonaitis-Unitas buvo išrink- 
jo numerius. Redakcija prašo sporto tas į futbolo rinktinę, kuri sudaroma 
klubus teikti daugiau medžiagos apie iš geriausių žaidėjų kovai tarp vaka- 
savo veiklą. rų ir rytų komandų.

Metinės žaidynės numatytos Toron
te 1967 m. balandžio 1-2 dienomis. 
Bus varžomasi krepšinyje ir tinkliny
je. Stalo tenise varžybos įvyks 1967 m.m. įvyks pirmadienį, sausio 9. Tre- 
balaridžio 15-16 d. Toronte. Vyriausias niruotės ir toliau vyks Givens mo- gos, Londono, Kvebeko ir Mont- 
žaidynių vydytojas — SALFASS cent-1 
ro valdyba. Organizacinis, varžybinis ir mergaitės; 8 vai. berniukai (16) ir vežimas ir kaoitalistų doleriai.' innboic naciėmA
ir informacijos komitetai bus sudary- vyrai. Vokiečių žurnalas “Der Spiegei” . W“sas j^uows pasiėmę tą _ Nes dainuoti nemandagu.
ti iš Kanados sporto apygardos ko-' Rungtynės, pirmosios 1967 m., vyks rašo, kau “A. Puškinas” reguliaAr pn dvioin — Kodėl uodai pagalbininkių
miteto, Aušros ir Vyčio klubo narių, šia tvarka: berniukai (14) sausio 4 riai aprūpina maistu ir kuru ties „1;^, "e \,ai ~ nekanda?

Cape Cod pakrantėmis, patruĮmo-1Ziame*“^

— Kodėl negalim kalbėti, kai

VYČIO ŽINIOS
Pirmoji krepšinio treniruotė 1967

Doleris už žodį
Vienas amerikietis parašė laiš

ką į Londoną garsiam anglų ra
šytojui R. Kiplingui:

vėse ir dirigentu kiekviename 
orkestre”.

t> XV “ Kei.ei”main xiaivlu, A- — Aš girdėjau, kad jūs par- 
Puškinui , plaukiojančiam tarp davinėjate savo rankraščius po. 
Leningrado, Helsinkio, Kopenha- dolerį Su šiu0 ^.1
rfAc T nnrtAMA vfthaLr/\ vv» Artrxv»r . ... c . _ _ku siunčiu jums vieną dolerį iri, ,, ... _ , , ... ----- _ . ' ... , , . . su siunčiu juiiis vienų uuirii ir,kyklos saleje: 7 vai. berniukai (14) realio, rupi ne tik keleivių per-|nrax at^ncfi v;pna rankrašti 

ir mergaitės: 8 vai. berniukai (16) ir vežimas ir kanitalistu doleriai. Iprasau. at$lUsn vien4 ranKrasų. |

Kodėl?
— Kodėl sės. Viktorija naudo

ja švilpuką?
— Nes ji dar nemoka su pirš

tais pašvilpti.
— Kodėl reikia giedoti bažny-

— Kodėl uodai pagalbininkių

d., 6.30 v. pas St. Chris; sausio 9 d., 
7 vai. Givens mokykloje su Aušra; 
berniukai (16) sausio 4 d., 8 v. pas

SPORTAS VISUR
Geriausiu boksininku 1966 m. buvo, . , 

išrinkta, 31 metų Nigerijos boksinių. ■‘“’n 
kas Diek Tiger. Boksininkas, kuris Ch^; ,Mer^ rungtynes, jei nebus 
buvo praradęs vidutinio svorio pa- I™*"““; Wks sausio

v • 4. • x-4. i ™ 10 <!•> 7 v. Givens m-loje su Corpusšaulio meisterio titulą Em. Gnffith, J Fv , ,. . ,.. Cnnsti.peršokęs | pussunkj svori nugalėjo
Jose Torres ir tapo to svorio pasau
lio meisteriu.

Vidutinio svorio pasaulio jaunių 
meisteris pietų korėjietis vėl apgy
nė savo titulą. Penkiolikos ratų bok-

jaučius sovietinius 
laivus, kurių tikroji paskirtis yra 
ne žvejyba, bet elektroninis špio-
nazas.

Mergaitės CYO .lygos rungtynėse’ 
, nugalėjo St. Edwards krepšininkes 
29:17. Žaidė: Balsytė 4, Žukauskaitė 
4, Zubrickaitė 2, Nacevičiūtė 6, Jur
kevičiūtė, Underytė, Čirvinskaitė 11, 
Ducheck 2. Mergaitės turi 3 laimė
jimus ir 1 pralaimėjimą.

Pakeist^ ligoninės f Mūs^ rėmėjams: J. Gustainiui, V. 
__ Senkevičiui, č. Senkevičiui, J. Danai-apdraudos taisykle čiui J.-Karasiejui ir V. šiukšteriui 
Ontario Hospital Service Com- nuoširdžiai dėkojame, a. s.

I mission praneša, kad nuo 1967,
m. sausio mėnesio įsigalioja nau-! KANADOS ĮVYKIAI 
jas potvarkis tiems apdraudos — 
dalyviams, kuriems mokestis už' 
ligoninę atskaitomas darbovietė
se. Lig šiol, jeigu dirbdavo ir vy
ras, ir žmona, apdrauda visai’ 
šeimai turėjo būti atskaitoma vy-Į 
ro darbovietėje, šio principo bu-! 
vo laikytasi dėlto, kad vyras pa-j 
prastai yra nuolatinis darbinin-’ 
kas, turįs pareigą uždirbti duoną1 
savo šeimai, o žmona dažnai te
būna tik proginio darbo atstovė, 
papildanti šeimos iždą laikinė
mis pajamomis. Šis principas bet
gi yra padaręs žalos kaikurioms 
šeimoms tuo atveju, kai žmonos 
darbovietė padengia visą ar dalį' 
apdraudos sumos, o vyro darbo
vietė tokio įsipareigojimo neturi 
ir jo nepraktikuoja. Tada visos 
šeimos apdrauda yra atskaitoma 
iš vyro uždarbio.

Nemažų sunkumų turėdavo tos 
šeimos, kurių vyras dirba prie 
statybų ir dažnai turi kaitalioti 
ne tik darbovietės vietą, bet ir 
nacius darbdavius, kai tuo tarpu 
žmona dirbdavo pastovų darbą. 
Taipgi yra buvę atvejų, kad vy
ro darbdavys atskaitydavo ap
draudos mokestį tik už naudo
jimąsi reguliaria palata, o žmo
nos darbovietėje būdavo galima 
įsigyti teisę dviejų 'asmenų pa
latai.

Taisyklių pakeitimas dabar lei
džia grupinius atskaitymus ap- 
draudai daryti arba vyro, arba 
žmonos darbovietėje — kaip šei
mai yra patogiau. Kitais žodžiais 
tariant, žmonai leidžiama pasi
naudoti šeimos galvos teise ir 
apdrausti visus šeimos židinio 
narius.

apdraudos taisyklė

(Atkelta is 1 psl.)
Ontario provincinė vyriausy

bė planuoja įrengti specialias 
blaivinimo įstaigas girtuokliams 
ir alkoholikams Toronte, Hamil
tone, Sudburyje, Kenoroje. Lig 
šiol viešose vietose suimti girti 
asmenys atsidurdavo nuovado
se, o alkoholikai būdavo gabe
nami į kalėjimus, kur pasitai
kydavo mirties atveju dėl me
dicininės priežiūros stokos. Blai
vinimo įstaigos ypatingą dėmė
si skirs alkoholikams ir steng
sis jiems padėti nusikratyti blo
go įpročio, kuris iš esmės yra 
savotiška liga.

Federacinio parlamento ko
mitetas pradėjo tirti aerodro
mų pastatuose esančių automa
tinių apdraudos mašinų klausi
mą. Kiekvienas asmuo, Įmetęs 
pinigą, gali apsidrausti savo 
ar artimųjų gyvybes. Tokios ap- 
draudos riba nėra nustatyta — 
i automatą gali mesti kiek tik 
norėdamas 25 c. monetų ir 
gauti norimą skaičių apdraudos 
kortelių. Kyla klausimas — ar 
kaikurie asmenys tokios ne
kontroliuojamos apdraudos ne
panaudoja savižudybei ar net
gi žmogžudystei? Kaikurios lėk
tuvų nelaimės lieka neišaiškina
mos. Kanados Orinio Susisieki
mo Pilotų Draugija skelbia, kad 
jos nariams tenka gyventi nuo
latinėje galimo sabotažo bai
mėje. Jos duomenimis, nuo 
1949 m. Kanadoje, JAV ir 
Meksikoje įvyko 11 keleivinių 
lėktuvų nelaimių, kurių priežas
timi galėjo būti sabotažas.

VANCOUVER, B.C
MUSŲ GYVENIMAS VĖL ATGY

JA. Vankuveryje yra nemaža lietuvių, 
bet jie gal yra visų labiau užmiršti, 
negu kitos š. Amerikos lietuvių ko
lonijos. Taip pat Vankuveris yra mū
sų mažai pažįstamas. Kaikurie galvo
ja, kad čia labai nyku, šalta ir drėg
na. Bet tai didžiausia klaida. Gam
tos grožio ir klimato švelnumo Van- 
kuveriui gali pavydėti ne tik Čikaga, 
Montrealis ir kiti Rytų bei Vidurio 
Amerikos ir Kanados miestai, bet net 
ir toji visų išgarbinta Kalifornija, kur 
vis labiau ir labiau žmones pradeda 
kankinti nuolat didėjąs “smogas”. 
Sniegas Vankuveryje fabai retas sve
čias; nors žiemą gana daug lyja, bet 
pasitaiko ir labai gražių saulėtų die
nų. O apie vasarą tai nėra nė kalbos 
—• tikrai čia yra vienas gražiausių pa
saulio kampelių.

Jau nuo seniau buvo bandoma la
biau sucementuoti Vankuverio lietu
vių koloniją, bet vis nelabai sekda
vosi. Dabar į Vankuverį atvyko Tė
vas J. Vaišnys, SJ, kuris mano čia 
ilgiau pagyventi ir pastudijuoti lietu
viškos parapijos ar misijos įsteigimo 
galimybes. Vietos arkivyskupas yra 
labai lietuviams palankus ir pasiry
žęs jų pastangas visuomet paremti. 
Vengrų bažnytėlėje dabar sekmadie-

niais būna lietuviškos pamaldos, ku
rios nuo sausio 1 dienos jau bus tę
siamos lenkų šv. Kazimiero bažnyčio
je, 1187 East 27th Avė. Pamaldos bus 
kiekvieną sekmadieni 12.30 vai. po 
pietų.

T. J. Vaišnys, SJ, apsigyveno Holy 
Family ligoninėje, kur eina kapelio
no pareigas. Jo adresas: Holy Fami
ly Hospital, 78017 Argyle Street; tel. 
321-1514. Jis yra pasiryžęs aplankyti 
visus Vankuverio lietuvius. Nevisų 
adresai yra. žinomi, tad jis būtų labai 
dėkingas, jeigu lietuviai jam raštu ar
ba telefonu praneštų savo adresus ir 
gal ta proga susitartų, kada būtų pa
togiau juos aplankyti.

Prieš Kalėdas Vankuverio lietuviš
koji mokykla “Atžalynas” suruošė vai
kams puikią eglutę, kur patys vaikai 
padainavo, pašoko ir pagrojo. Taip 
pat yra ruošiamas Naujų Metų sutiki
mas. Sausio 8 d. šaukiamas visuotinis 
Lietuvių Bendruomenės susirinkimas, 
kur bus aptarta eilė svarbių klausi
mų. Visi lietuviai, nesvarbu kada Čia 
būtų atvykę, yra kviečiami susirinki
me dalyvauti. Nuo mūsų noro ir daž- 
nesnio susitikimo priklausys ir visa 
šios kolonijos lietuvių ateitis.

Vankuverietis

rašė: į
— Pardaviau jūsų “ačiū”. Pa- šviesos užgesintos? 

sisekė gauti du dolerius. Su šiuo| — Nes negalit mayti, ką jums 
sako.laišku siunčiu 45 et — pusę pel-

... —... — iŠ 1^ • • d.u07 no; atskaičiau 5 et už pašto ženk-
■ menunis, š. Korėja pasiuntė | 
I Hanoi nemažą skaičių karo la-
kūnų. Tuo yra aiškinamas sovie- Anglai apie De Gaulle 
tų nutarimas pristatyti Š. Viet
namu! 100 MIGų tipo modernių . _ Gaune- 
naikintuvų, kuriems valdyti rei-i^Pie ue -u - 
kia patyrusių lakūnų. Amerikie
čių karinės žvalgybos teigimu, š. 
Vietname dabar jau yra 25-40 ko
rėjiečių lakūnų. Jų tautybės ne
įmanoma įrodyti, nes visos kau
tynės ore vyksta virš š. Vietna
mo, kur nė vienas lakūnas nepa
tenka į amerikiečių nelaisvę. 
Tie patys šaltiniai skelbia, kad 
trečdalis gyventojų jau yra eva
kuotas iš sostinės Hanoi. Komu
nistai tiki, kad anksčiau ar vė
liau amerikiečių aviacija pradės 
bombarduoti miestus.

Draugijos nuomone, automati
nių mašinų teikiama apdrauda 
gali turėti tiesioginį ryšį, su sa
botažu. Nusižudyti apsisprendęs 
žmogus ne tik pasiekia tikslą 
susprogdindamas lėktuvą, bet 
dargi visam gyvenimui už-kelis 
dolerius aprūpina šeimos narius 
automatuose nusipirkta apdrau
da. žudikas tokiuose automa
tuose mato greito praturtėjimo 
priemonę.

Visi federacinės valdžios pa
starai Kanadoje turės dvigubus 
užrašus — anglų ir prancūzų 
kalbomis. Angliškai kalbančiose 
Kanados vietovėse viršutinis už
rašas bus anglų, prancūziškai 
kalbančiose — prancūzų kalba.

Kanados Archeologinių Narų 
Draugija pavasari planuoja ištir
ti Ontario ežero dugną prie 
Bowmanville ir Whitby, kur yra 
paskendusių daug laivų. Ši. nar
dymo sportą mėgstanti grupė ti
kisi Kanados muzėjams parū
pinti įvairių senųjų laivų lieka
nų. Narai iš vandens jau iškė
lė ir atidavė kariniam rhuzėjui 
Penetanguishene senovišką 400 
svarų inkarą, o karališkajam 
Ontario, muzėjui įteikė ežero 
dugne rastą 800 metų senumo 
puodą. Savo pastangas jie skiria 
Kanados šimtmečiui.
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PRADĖKITE SAVO 
KELIONĘ EUROPON 

SU ŽIRKLĖMIS 
Tai paprasta 
kirpkite šį kuponą ir pa
siųskite mums. Mes at* 
siusime jums pilnas infor
macijas apie transatlanti
nį keleivių aptarnavimą, 
kuri gausite keliaudami 
rusų laivu “Aleksandr 
Puškin”.
1967 metais jis plauks iš 
Montrealio į Leningradą 
šešis kartus. Jūs galite 
taip pat plaukti iki Lon
dono, Kopenhagos ar- 
Helsinkio. Tai puikus bū
das pradėti kelionę į Eu
ropą. Plačiau teiraukitės 
dar šiandieną apie

T/X.AJlEKCAH4PnyUJKMH'
Registruotas S.S.S.R. 1965 

To March Shipping Agency Ltd., 
83 King Street East 
Toronto, Canada 
I'd like to know more about the 
"Alexandr Pushkin". 
Name ...... 
Address 
City 
Province 
Zone

tik iš-
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Iš “Kibirkštėlių” nr. 1.
Pietūs

— Kada jūs valgote pietus?
— Paprastai pirmą valandą,Vienas anglų laikraštis parašė

_______ “Jis nori būti bet kai turime svečių, palaukiam 
jauna mergina kiekvienose vestu- kol jie išeina. Parinko Pr. Al.

P. BARAUSKO AGENTŪRA

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

Savininkas V. BACĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

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

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

arba
233-3323

38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS

A. LIŪ DŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'Jamų. 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 BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.). Telefonai: kabi

412 
ard 
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO
Telefonas WA 1-3924

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL S3S-4S79 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas >

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Telefonas KO. 6-1373

DR. V. J. MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.- 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

DR. Y. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vaL vak. (pagal susitarimą).

Aabmeto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(J rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P. VYTt
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampos Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga 
AL DŪDA

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

769-4612
769-4131



SPAUDOS BALIUS
SAUSIO 14 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE TORONTE 

niai; spaudos bičiulių dovaJaunų lietuvaičių trijulės 
dainų koncertas nos: puikus foto aparatas,

Rinktinių baleto šokėjų gru 
pinis pasirodymas (Z. Oren 
tienės baleto studija)

.. . .XI __„21™ • Gausus bufetas-visi galeslietuviškos muzikos plokšte-. . .. . . .. . .x. ... ..atsigaivinti, pasivaišinti ir ki
tus pavaišinti

Vertingų fantų loterija: 
žymiųjų mūsų dailininkų pa 
veikslai, skulptūros, droži

lės, tortas, rankdarbiai
• Šokių muzikai lietuvių mė

giamas D’Amico orkestras
• Visos vietos rezervuojamos- 

dalyviai jausis laisvai ir jau
kiai. Kreiptis į “Tėviškės Ži-

burių” administraciją

• Bilieto kaina - 52.50 
Studentams - $1.00

• Baliaus pradžia-7 vai. vakaro 
Programos pradžia—7.30 v. v.

KVIEČIAME DALYVAUTI VISUS! LAIMĖSITE NEMOKAMĄ DVIEJŲ ASMENŲ KELIONĘ LĖKTUVU Į PASAULINĘ PARODĄ!

1966 M. GRUODŽIO 31 D. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE
1021 COLLEGE ST., TORONTE

Naujų 1967 metų sutikimas
f

Jūsų laukia: išpuošta salė, skaniais valgiais apkrauti stalai, kietų 
bei minkštų gėrimų bufetai, fantų loterija ir D’Amico šokių orkestras. 
VISI MĖGSTAME SAVO SAL|. KODĖL SUKTI GALVĄ, KUR EITI KITUR, JEI GALIME ČIA 

PAT SUTIKTI NAUJUS METUS SAVOJE LIETUVIŠKOJE APLINKOJE?

Pradžia 7.30 vai. vakaro

Bilietų kaina, įskaitant maistę, 6.00 doleriai
BILIETAI GAUNAMI: SEKMADIENĮ KAVINĖJE NUO 10 VAL. RYTO

ARBA PAS A. ŠTUIKĮ, 186 OAKMOUNT RD., TEL. RO 9-5602

Prisikėlimo parapijos Katalikų Vyrų Draugija

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS "TAURAS

BALIU SŪKIUS
<)

1967 m. sausio 7 d., šeštadienį, 6.30 v. v.
Prisikėlimo parapijos salėje įvykstantį briedžių ir zuikių 

v

* Turtingas bufetas
* Gėrimai

Loterija
Geriausia nuotaika

[ėjimas $2.00

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į MŪSŲ RENGIAMĄ

IŠKILMINGĄ NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALĖJE, 

ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 31

Šalti ir karšti valgiai, šampanas ir kiti šau

nūs gėrimai. LIETUVIŠKAS ORKESTRAS 

IR $75 VERTĖS ĮĖJIMO DOVANA.

D., 6 VALANDĄ VAKARO

Stalai po 10 vietų. Bilietas — $6 asmeniui. 
Juos galima įsigyti: Toronto L. Namų raš
tinėje ir pas A. Artičkonį tel. 769-1058, J. 
Žavį 536-1447, S. Jokūbaitį 536-2869.

Toronto Pūtvio šaulių kuopa

1967 NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ RENGIA
TORONTO ŠV. JONO KR. PAŠALPINE DR-JA IR T. L SPORTO KLUBAS "VYTIS" 
Puikus orkestras, šalti užkandžiai, šilta vakarienė. Sutikimas įvyksta Šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje.

* Pradžia 7.30 vai. vakaro
* Bilieto kaina $5
* Bilietus galima gauti pas:

Kviečiame visus: senuosius ir naujuosius ateivius, sportininkus ir nesportininkus, ’ jaunus ir 
senus. Vjsiems bus smagu įžengti kartu j naujus metus. Rengėjai.

* A. Čirūną EM 3-9990

* J. Uogintų RO 3-3038

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratas atsiun
tė: V. Ivanauskas, Vyt. Liuima, 
kun. J. C. Dakinevičius; $10 pa
aukojo Ošavos medžiotojų-meške- 
riotojų klubas “Ešerys”; $6 — J. 
Vitkauskas; $5 — P. Siūlys; $3 
— V. Rušas; $2 — J. Vėgėlis, A. 
Keršys; $1 — A. Iškauskas, S. 
Starkutis, M. Jankus, B. Mozū
ras, G. E. Sturm, A. Biveinis, A. 
Šalčiūnas, E. Valiukonienė, M. 
Masiulienė, V. Skaržinskas, P. 
Gaidelis, V. Žakas.

Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvas bus uždarytas Naujų Me
tų sekmadienį ir pirmadienį: ati
darytas — antradienio rytą ir va
kare. Primenama tiems, kurie 
ateinančių metų eigoje norės pa
naudoti savo indėlius ir juos iš
imti, kad dabar laikas perkelti 
juos iš šėrų į depozitus, nes no
rint gauti dividendus už šėrus, 
juos reikia išlaikyti iki metų pa
baigos. Už depozitus nuošimčiai 
apskaičiuojami kas 3 mėnesiai..

Valdyba

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 Z—.istta St., 

Tol. RO 2 - 2100

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

mOKOme su iranaamnemii,

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos 3 KARTUS SAVAITtJE! 
Šeštadieniais 3.30 — 4.30 v.p.p. Oakville 

stotis CHW0, banga 1250 
Sekmadieniais 9—9.30 vol. ryto Hamilto

no stotis CHJQ, bonęa 1190. 
Sekmadieniais 2 — 130 v^ Niagara 

Falk, N.Y., stotis WHLD, banga 1270. 
žinias, sveikinimus, skelbimus 

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

Terauto 3, Ont. TeL U 4-1274.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
‘T. Žiburiams” paaukojo $6 J. J.

c . . _ . .. _ . Vitkauskai iš Woodstocko, Ont.
School Information Counsel- švenčių proga apmokėjo dvi “T 

ling Centre Toronte teikia infor- 2” prenumeratas nepasiturin- 
macijas apie mokyklas, kalbų ir tiems tautiečiams V. Vokietijoje 
kitokius kursus. Adresas: Educa- Vyt. Liuima. Tokių nepasiturin- 
tion Centre, 155 College St., tel. ir. dąu.£iau- “T
3624931 (local) 428. Įstaiga vėl- paramą"51'"1' g<!'
kia nuo pirmadienio iki penkta
dienio nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p. PARDVOdamas tabako ūkis 156 a.

William L Archer,
besirū-

A ZAREMBA

į advokato darbų 
mėsis miesto re

N ėdi d ei i s orkestras

draudė nauaoti latvių šalpos fon-kius vokus sulaikytų komunisti-
do vokus, ant kurių buvo atspaus- nio režimo atstovai ir, labai ga- 
tas antisovietinis šūkis: “Komu- limas dalykas, jų adresatus palai- 
nizmas naikina žmogaus teises kytų liaudies priešais. Taigi, dėl

! Baltijos valstybėse”. Sprendimą 
šiuo klausimu padarė pašto klasi
fikacijos skyriaus direktorius 
Fred Pageau, pareikšdamas, kad 
minėtieji vokai šmeižia komunis
tinę santvarką. Pašto įstaigoms 
buvo įsakyta sulaikyti visus laiš
kus tuose vokuose.

Torontietis advokatas Arthur 
Žūtis 1965 m. gruodžio 22 d. pa
siuntė protesto raštą direktoriui 
F. Pageau: “Jeigu jums bent kiek 
būtų pažįstamas komunistinis val
dymo būdas, turėtumėte sutikti, 
jog komunistinis režimas, kur jis 
beįkeltų koją, visada panaikina 
žmogaus teises. Iš kitos pusės, 
jeigu jūs nepažįstate komunizmo, 
norėčiau patarti su juo susipažin
ti ir tik tada daryti sprendimus, 
liečiančius komunistinę siste
mą ...”

Direktorius F. Pageau latviui 
advokatui teisinosi, kad jis pasi
naudojo ta pačia taisykle, kuri 
draudžia pašto įstaigoms priimti, 
neapykantos kupinus laiškus žy- įstatymą ir'paruoštų atitinkamas 
dams, negrams bei kitoms mažu- taisykles.

to galėtų nukentėti visiškai ne
kalti žmonės.

Kiti pašto įstaigų pareigūnai 
yra pasisakę prieš direktoriaus F. 
Pageau sprendimą. Jų nuomone, 
yra didelis skirtumas tarp šūkio 
“Komunizmas naikina žmogaus 
teises Baltijos valstybėse” ir taip 
laiškų, raginančių žudyti žydus ir 
negrus. Savo 1965 m. sprendimą 
direktorius F. Pageau pasižadėjo 
peržiūrėti. Manoma, kad vokus 
bus leista naudoti Kanadoje, bet 
jie visdėlto nebus išleidžiami į 
užsienio kraštus. Pagrindinė kliū
tis yra tarptautinio paštų kongre
so 1957 m. Otavoje priimtas nu
tarimas, įpareigojąs sulaikyti vo
kus su šūkiais, kurie būtų nema
lonūs betkuriam nariui, nors jų 
žodžiai skelbtų šventą tiesą. Di
rektorius F. Pageau pabrėžė, jog 
kontrolė vokams iš dalies varžo 
piliečių laisvo išsireiškimo teisę. 
Jis norėtų, kad šiuo klausimu fe
deracinis parlamentas priimtų

Viršūnių konferencija 
Niujorke

B MONTREAls™Jau senoji VLIKo valdyba bu
vo numačiusi kviesti ALTos, dip
lomatų, Lietuvos Laisvės Komi
teto, PLB valdybos ir VLIKo pa
sitarimą 1966 m. pabaigoje, bet 
ALTai prašant atidėjo 1967 m. 
pradžiai. Naujoji VLIKo valdy
ba, susitarusi su kitais kviečia
maisiais, nusistatė konferenciją

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

— Prieš 5 metus Kalėdų pir
mą dieną mirė parapijos komite
to pirmininkas inž. Jonas-Garga-

salėje paliko labai malonų įspū
dį ją aplankiusiems. Į parodos 
atidarymą susirinko gana gausus 
būrys tautiečių. Parodą atidarė 
Tėv. G. Kijauskas, SJ, kurio ini
ciatyva paroda ir buvo surengta, 
tiek AV par. salėje, tiek Mont- 
realio universitete. Malonu, kad 
Tėv. Kijauskas, šalia savo tie
sioginio darbo parapijoj, dar stu
dijų Montrealio universitete ran
da laiko kultūriniams bei visuo
meniniams reikalams, v.

Moterų sueiga. 1966 m. gruo
džio 18 d. įvyko Rosemounto Ka
talikių Moterų Ratelio susirinki
mas P. čečkauskienės patalpose. 
Buvo iškelta įvairių minčių bei 
planų ir diskutuota. Ratelio pir
mininkė yra P. Grigelienė. Susi
rinkimai vyksta kas mėnesį ir 
narės aktyviai dalyvauja juose. 
Po susirinkimo šeimininkė P. 
čečkauskienė nares pavaišino už
kandžiais ir kavute. Lapkričio 
mėn. Ratelio vardu buvo pasiųs
ta auka $6.50 žurnalui “Mote
ris”. Gruodžio 21 d. P. čečkar 
kienė ir P. Malcienė aplankė 
goninėj P. Puzarauskienę ir pa
sveikino Rosemounto Katalikių 
Moterų Ratelio narių vardu su 
šventėmis ir įteikė dovanėlę pini
gais. Kor.

Mokytoja ir visuomenės veikė
ja Jieva Rimkevičienė sunkiai 
serga Royal Victoria ligoninėje.

Pasaulinės parodos proga jau 
visa eilė montrealiečių bando at
sikviesti savo artimuosius iš Lie
tuvos. Mat, tikimasi, kad šia pro
ga sovietai padarys lengvatų ir 
išleis lengviau į užsienį norinčius 
parodą aplankyti. Procedūra iš 
Kanados pusės esanti labai pap
rasta — reikia tik pas notarą su
daryti afidavitą, kad atvykęs ne
bus Kanadai našta. Visa kita pri
klausys nuo sovietinių įstaigų 
Maskvoje, ar tokiam piliečiui bus 
duota turistinė viza. Gal reikėtų 
šiuo reikalu rimtai pagalvoti ir 
bandyti sudaryti kiek galima di
desniam lietuvių skaičiui sąly
gas parodą aplankyti. Galima at
siekti du dalykus: pasimatyti su 
artimaisiais, jei vizos bus leng
vai duotos, arba pademonstruo
ti viešajai opinijai sovietinės le
tenos kietumą, jei vizos fetam 
kam bus duotos, v.

kviesti 1967 m. sausio 14-15 die- sas, palikdamas liūdesy ne tik 
nomis Niujorke. Konferencijos žmoną Juliją, bet ir pačią šv. Ka- 
darbotvarkės pagrindiniu klau
simu bus 1968 — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo jubi- 
lėjinių - metų minėjimo progra
mos nustatymas ir jos vykdymo 
darbų pasiskirstymas. Konferen
cija svarstys ir Lietuvos laisvini
mo uždavinių konkretizavimą ry
šium su besikeičiančia tarptau
tine padėtimi. Savo svarstymų 
galutinę darbotvarkę nusistatys 
pati konferencija. E.

METINIS “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ” SPAUDOS BALIUS jau pa
ruoštas. Jis įvyks sausio 14, šešta
dienį, didžiojoj Prisikėlimo audi
torijoj. Bilietai jau parduodami 
“TŽ” administracijoj ir priima
mos rezervacijos. Kviečiame vi
sus iš anksto rezervuoti vietas 
savo ir rengėjų patogumui. Ka
dangi kainos pastaruoju metu vi
sur pakilo, tai ir įėjimo bilietai 
šiemet truputį brangesni, būtent, 
$2.50 asmeniui. Studentams re
zervuotas specialus stalas ir jiems 
palikta senoji kaina — $1. Ren
gėjai tikisi, kad visi spaudos bi
čiuliai supras pasikeitusias sąly
gas ir toliau duosniai rems “TŽ” 
pastangas.

Kas jūsų laukia šiemetiniame 
spaudos" baliuje? Pirmiausia, 
trumpa kultūrinė programa, ku
rią atliks jaunieji mūsų talentai: 
lietuvaičių dainininkių trijulė ir 
Z. Orentienės baleto studijos pa
ruošti rinktiniai šokėjai — šokė
jos. Jie rengia specialią progra
mą tam spaudos vakarui. Bus ir 
vertingų fantų loterija. Iki šiol 
jau gauti ar pažadėti šie fantai: 
dail. A. Tamošaitienės paveikslas,____
dail. J. Bakio keraminė skulptū- 8616; žinaitis — Royal Edward, 
ra, p. Baikauskienė rankdarbis - kamb. 611: namuose serga: Ant. 
graži pagalvėlė ir kt. Mūsų mece- Yuknelis, Jonas Mikalauskas, 
natas J. Tumosa, “Nordmende” _ jU0Zą ir žmoną Paznokai- 
radijo gener. atstovas Kanadoje, čius aplankė iš JAV anūkai, 
iki šiol duodavęs loterijai radijo — Praėjusio sekmadienio 
aparatą, šį kartą pažadėjo gerą rinkliava — $207. K. J. G. 
foto aparata. Kelionių įstaigos
“All Seasons Travel Agency” sav. Tėv. Algimanto Kezio, S.J. fo- 
V. Bačėnas, pernai davęs nemo- tografijos meno paroda A. V. par. 
karną kelionę į Bermudą, šiemet f 
duos nemokamą kelionę lėktuvu 
dviem asmenim į pasaulinę pa
rodą Montrealyje. Tikimasi ir 
daugiau fantų. Taigi, baliaus me
tu daug ką aplankys laimė, šo
kiams gros jau nekartą lietuvių 
išbandytas D’Amico orkestras. 
Vaišingiems žmonėms netrūks 
nei gėrimų, nei užkandos.

Kalėdų ir N. Metų proga dau
gelis skaitytojų, siųsdami prenu
meratos pinigus, sveikino “TŽ” 
redakciją ir administraciją. Ne
galėdami atskirai padėkoti, vi
siems sveikinusiems reiškiame 
bendrą padėką ir geriausios sėk
mės linkėjimus.

Dail. Leonas Urbonas iš Aust
ralijos, šiuo metu rengiąs savo 
darbų parodas JAV-se, lankėsi 
Toronte.. Lydimas Vyt. Liuimos, 
jis aplankė eilę meno galerijų ir 
“TŽ” redakciją; planuoja savo 
paveikslų parodą /surengti Toron
te apie kovo mėnesį vienoje ga
lerijoje.

“Ad maioren PMoniae gloriam” 
(didesnei Lenkijos garbei) — to
kiu vardu knygele atspausdino

zimiero parapiją. Kiek yra žino
ma parapijos gyvenime, prieš 6 
metus buvo išrinktas pats veik
liausias parapijos komitetas, ku
rio pirmininku buvo inž. Jonas 
Gargasas. Jų rūpesčiu ir pastan
gomis įvyko didelių pasikeitimų 
šioje parapijoje: pagyvino žmo
nių dėmesį parapijos reikalams 
ir skolų mokėjimą, taip pat at
kreipė vyskupijos dėmesį, kad 
šiai parapijai būtinai reikalingi 
bent du kunigai. Inž. J. Gargasas 
buvo širdies ir darbo žmogus. 
Gaila, kad jis negalėjo toliau pa
dėti parapijai jos reikaluose. Iš
buvęs nepilnus metus komiteto 
pirmininku, Kristaus užgimimo 
dieną užmerkė savo žemiškas 
akis. Minint 5 metų liūdną jo 
mirties sukaktį, Kalėdų pirmą 
dieną, 11 vai., už a. a. Joną Gar- 
gasą buvo aukojamos šv. Mišios.

— Metiniame parapijiečių su
sirinkime išrinkti į par. komitetą 
1967 metams du nauji nariai: 
Petras Adamonis ir Juozas Gab- 
rusevičius.

— šv. Onos Dr-jos metiniame 
susirinkime perrinkta ta pati val
dyba.

:— Ligoniai: A. Žukauskienė— 
Marida Hospital 3377 Rose
mont Blvd., Ignas Skikas — 
Royal Victoria, kamb. 9501; Mrs. 
M. Bernat — Grace Dart 6085 
Sherbrooke E.; V. Puzarauskie- 
nė — Jewish Hospital of Hope 
7745 Sherbrook E.; Ona Vainie
nė — Montreal General, kamb. 
902; Aleksas Vičas — Lakeshore 
Hospital; Kazimieras Rekešius— 
Notre Dame, kamb. 3138; p. Cel- 
kienė — Royal Victoria, kamb.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

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.

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

Pasu Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienų S 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 11.25 $1750

Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki S2.000 bendros santaupų 
sumos.

valandos: 1465 De Seve St, sekmadieftiais nuo 10.30 iki 12.30 v, 
dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius;

trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.




