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Laisvės baisas
Š. m. sausio 14-15 dienomis Niujorke susirenka mūsų išeivi

jos politinės ir visuomeninės viršūnės: VLIK, PLB, ALT, diplo
matų atstovai ir LLK. Tikslas — aptarti artėjančią Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo penkiasdešimtąją sukakti, kuri bus 
minima 1968 metais, žinoma, tai tik paruošiamasis pasitarimas, 
kuriame išryškės pagrindinės idėjos. Dalyvaus tiktai kviestiniai 
žmonės, kurie darbo nuotaikoje svarstys Įvairias galimybes. Aišku, 
tokie dalykai ir negali būti nutariami plačios publikos. Antra ver
tus, nėra gera, kai mūsų viršūnės vengia viešumos, neįsileidžia 
spaudos atstovų arba varžo jų dalyvavimą. Tokiais atvejais infor
macijos patenka viešumon iš kelintų lūpų jau daugiau ar mažiau 
atmieštos. Kaikurie viršūnių konferencijų dalyviai, būdami kartu 
ir spaudos žmonės, nepaiso jokių suvaržymų ir viską paskleidžia 
viešumoje. Visuomenė lieka dezorientuota, o spauda, kuri laikosi 
oficialių pageidavimų, atsiduria nemalonioje padėtyje. Oficialūs 
pranešimai tokių pasitarimų būna paprastai labai suglausti, pilni 
bendrybių, ir visuomenė iš jų mažai ką sužino. Kartu su tuo ma
žėja visuomenės interesas didžiosioms dabarties mūsų proble
moms. Taigi, svarbieji mūsų veiksnių pasitarimai turėtų rasti tie
siogini, pakankamai platų kelią Į visuomenę, nes juk jos reikalai 
yra svarstomi bei sprendžiami.

★ ★ ★

Geras ženklas, kad penkiasdešimtųjų Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo metinių proga norima prabilti vieningu balsu. 
Tai turėtų būti tikrasis Lietuvos laisvės balsas. Juk dabartinė 
išeivija sudaro bene trečdali ar ketvirtadali tautos. Ji yra išsi
sklaidžiusi po visą laisvąjį pasaulį. Niekad mūsų tauta neturėjo 
tiek ambasadorių užsieniuose, kiek šiuo metu. Jei kitais atvejais 
mūsų didelis išsiblaškymas yra silpnybė, tai šiuo atveju jis yra 
mūsų stiprybė, nes laisvojo lietuvio balsas gali pasiekti visų 
kraštų vyriausybes ir visuomenes. Tai liudija pvz. kad ir pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas. Jo proga daugelio valstybių lie
tuvių delegacijos kreipėsi į savo gyvenamų kraštų vyriausybes 
ne tik su parašais, bet ir su atitinkamais memorandumais. 1968 
metais galės pajudėti ne tik jaunimas, bet ir visa išeivija laisvojo 
pasaulio kraštuose. Tai bus laisvės balso sujudimas, kurio Lie
tuvos pavergėjai prisibijo. Mat, viešoji pasaulio nuomonė sovie
tams yra svarbi. Jau nekartą pastebėta, kad Maskva jos paiso: 
stengiasi arba ją sau palenkti, arba pasitvarkyti taip, kad pasi
keistų ir viešoji pasaulio nuomonė. Tai ginklas, kuris tebėra pri
einamas ir mūsų išeivijai.

★ ★ ★

1968 metai bus Lietuvos laisvės kovų paminėjimo ir atnau
jinto ryžto metai. Tam jau dabar rengiamasi. Dar nėra išryš
kėję pagrindiniai darbai, nes tebėra planavimo stadijoje. Bet jau 
dabar galima pasakyti, kad jie turėtų eiti dviem kryptim, būtent, 
vidine ir išorine. Sukakties proga, žinoma, pirmiausia bus daug 
sujudimo savo tarpe. Kiekvieno krašto lietuviai stengsis tą su
kaktį atžymėti iškilmėmis. Tačiau to neužtenka — demonstraci
niai sujudimai reikalingi, bet jie greitai nuaidi nepalikę žymes
nių išliekamų pėdsakų. Didžiosios sukakties proga reikėtų atski
rose lietuvių kolonijose pastatydinti Lietuvos laisvės paminklus, 
kurie liudytų ištisoms kartoms lietuvių laisvės ilgesį bei jos kovą. 
Centriniai veiksniai turėtų suplanuoti ir atlikti taipgi išliekamos 
vertės darbus — pvz. paruošti atitinkamos literatūros svetimom 
kalbom, išleisdinti nepriklausomos Lietuvos istoriją, pradėti Lie
tuvos sienų studijinius mokslinius darbus, kurie bus reikšmingi 
ir ateityje iš naujo Lietuvą atstatant. Panašių darbų nestokoja, 
trūksta tik praktinės organizacijos ir lėšų. Bet visa tai — vidi
nės linkmės darbai. Nemažiau svarbu pajudėti išorine linkme. 
Lietuvos sukakties proga turime plačiau pasiekti laisvųjų kraštų 
vyriausybes ir visuomenes, šiuo atveju visi privalome būti akty
viais pavergtosios Lietuvos ambasadoriais ir prabilti tvirtu, vie
ningu balsu. Jis turi išeiti iš visos išeivijos, kalbančios savo pa
vergtųjų brolių byloje. Pr. G.

Daugiau kaip 400 lėlių buvo išstatyta tarptautinėje lėlių parodoje Toronto naujojoj rotušėj. Parodą 
rengė "Share Your Toys Foundation", kuri planuoja įsteigti pastovų lėlių muzėjų Toronte. Nuotrau
koje — Gražina Mačionytė su lietuviška lėle; jos dešinėje — japoniška, kairėje — indietiška lėlė.

Foto — "The Globe and Mail"
PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Pasaulio įvykiai
PRANEŠIMAI IŠ KINUOS SKELBIA KASDIEN DIDĖJAN

ČIUS VADŲ NESUTARIMUS. Maotsetungo “raudonieji sargai” 
lig šiol didžiausią neapykantą rodė prezidentui Liu Shao-chi ir 
kompartijos sekretoriui Teng Hsiao-ping, o dabar jau atsisuko 
prieš vicepremjerą Tao-chu, kuris buvo išjuoktas Pekingo gatvėse. 
Toronto “The Globe a. Mail” korespondento David Oancia pra
nešimu, kaikurie milžinški plakatai pasisako ir prieš patį prem
jerą Čuenlai, reikalaudami jį sudeginti laužo liepsnose. Pekingo 
geležinkelio stoties rajone vieną naktį buvo girdimi šūviai. Kom
partija prisipažįsta, kad kruvinų susirėmimų yra įvykę Pekingo 
fabrikuose. Kiti šaltiniai skelbia, jog geležinkelio linija tarp Nan- 
kingo ir Šanchajaus esanti uždaryta, nes ten “raudonieji sargai” 
susikirtę su geležinkeliačiais. Ka-e---------------------------------------
nadietis korespondentas nevaržo- MIG-21 tipo sprausminius nai- 
mai išsiuntė pranešimą apie pla- kintuvus. Prieš keletą mėnesių 

įkatus, puolančius premjerą ču- sovietinė spauda buvo paskleidu- 
enlai, o “Reuterio” atstovo pana-j si seriją nuotraukų, vaizduojan- 
šaus turinio telegramos paštas čių vietnamiečių lakūnų apmo- 
nepriėmė. Tai rodo susiskaldy- kymą Sov. Sąjungos aerodromuo- 
mą netgi pašto tarnautojų eilė- se. Tenka manyti, tie sovietų mo- 
se. Į propagandinę kovą pirmą kiniai mėgino išbandyti jėgas ir 
kartą viešai įsivėlė ir pats Mao- turėjo pasitenkinti skaudžiu pra- 
tsetungas, apkaltindamas prezi- laimėjimu.
dentą Liu, kad pastarasis iš jo Sovietų Sąjunga sutiko prista- 
yra atėmęs valdžią. Politiniai ne- tyti 250.000 tonų kviečių Egip- 
sutarimai Kinijoje yra taip įsisiū- tui sekančių trijų mėnesių laiko- 
bavę, kad kiekvienu momentu tarpyje. Už importuotus kviečius 

■gali įvykti sprogimas pilietinio Egiptas turės atsilyginti vietinių 
karo linkme. Šanchajaus miesto gaminių eksportu. Vėliau Egip- 

| darbininkai paskelbė streiką, nu- tui bus pasiųsta dar 400.000 tonų 
I kreiptą prieš Maotsetungą. Dip- kviečių. Kadangi Egiptui kasmet 
lomatiniai atstovai atšaukti iš tenka įsivežti apie 2.400.000 to-

KANADOS ĮVYKIAI

EKONOMINĖ PRIKLAUSOMYBĖ
Premjeras L. B. Pearsonas 

susigrąžino į ministerių kabine
tą tautinės ekonomijos šalinin
ką W. Gordoną. Jis buvo pasi
traukęs 1965 m., prisiimdamas 
kaltę dėl nevykusio patarimo L. 
B. Pearsonui skelbti rinkimus, 
kuriuose liberalai neįstengė lai
mėti reikiamos daugumos. W. 
Gordonas pastaruoju metu jau 
ruošėsi pasitraukti iš federaci
nio parlamento, nes jis buvo įsi
pareigojęs savo rinkiminei apy
linkei kovoti prieš užsienio ka
pitalo vyravimą Kanadoje ir šio 
pažado negalėjo tesėti dėl da
bartinės finansų min. M. Sharp 
liniios. Manoma, kad premjerui 
L. B. Pearsonui spaudimą pa
darė kairysis liberalų partijos 
sparnas, kuris W. Gordoną te
belaiko vienu iškiliausių politi
ku ir. galimas dalykas, ateityje 
norėtu ji 
dėie. kai 
priverstas 
to eiles 
įtrauktas 
portfelio, 
svarbus uždavinys — vadovauti 
komisiiai. kuri tirs JAV ekono
mine įtaka Kanadai. Tokia eko
nominė studija, be abejonės, 
vra mėgiamiausia W. Gordono 
tema. Gautuosius rezultatus jis 
turės nateikti federaciniam par
lamentui.

Du šimtai Studentų Taikos 
Sambūrio nariu surengė de- 
monstraciias prie JAV ambasa
dos Toronte reikalaudami su- 
stabdvti š. Vietnamo bombar
davime TVmonstracijoms vado
vavo CRT televiziios oolitinio 
komentatoriaus Otavoie Nor
man DePoe maurais anžėles 22 
m. amžiaus sūnus David, kuris 
kaltino Kanados vyriausybę, kad

ji šimtmečio metus pradeda 
ginklų siuntomis į JAV, kai tuo 
tarpu, girdi, turėtų kreiptis į 
Jungtines Tautas ir ten viešai 
pasmerkti JAV vedamą karą 
Vietname. Demonstrantų sprog
dinami balionai simbolizavo

daugelio kraštų. Maotsetungo nu kviečių, sovietų įsipareigoji- 
“kultūrinės revoliucijos” neįsten-mas problemos neišsprendė, 
gia suprasti netgi patys komunis- Prez. G. A. Nasseris tikisi gauti 
tai. Sovietų premjeras A. Kosy- kviečių iš JAV, kurios praėju- 
ginas prisipažino prezidentui De siais metais už vietinius pinigus 
Gaulle, kad dabartiniai įvykiai Egiptui pardavė 755.000 tonų. 
Kinijoje jam taip pat esanti di- Šiemet amerikiečiai neskuba, nes 
džiulė mįslė. iš paramos Nasseriui jiems nėra

_____  _____ ______ ___ Š. Vietnamo vyriausybė atme- jokios naudos.
gesnis’šu banknotu paleidimu i tė Britanijos pasiūlymą sušaukti: Vengrų kardinolo J. Minds- 
rinką, bet atsargumas atsilieps taikos konferenciją, kurioje da-zenty likimas gali būti išspręs- 
neigiamai vpač i stambiąja pra- lyvautų JAV, Šiaurės ir Pietų tas kovo mėn., kai jam sukaks 
monę. Devizu rinkoje markė lai- Vietnamu atstovai. Tačiau oficia- 75 m. amžiaus. Manoma, kad 
kosi dar gana'kietai. Iš stipriosios tio j e Hanoi režimo linijoje jau- kardinolas, sekdamas popiežiaus 

v čiami pirmieji suminkštėjimo į Pauliaus VI patarimu, tada mė-
ženklai. Š. Vietnamo ambasado-! gins pasitraukti iš pareigų. Va
rius Paryžiuje pvz. pareiškė, kad . tikanas sutiktų jį išleist į pensiją, 
jo vyriausybė primtų JAV pasiū-jeigu Vengrijos vyriausybė at- 
lymus. jeigu būtų nutrauktas Š. šauktų jam mestus kaltinimus. 
Vietnamo bombardavimas. Prez. Tokiu atveju jis būtų iškilmingai 
L. B. Johnsonas bombardavimus sutiktas Romoje ir vėliau grįžtų 
sutiktų sustabdyti tik tokiu at- į Vengriją. Kardinolas J. Minds- 
veju, jei Š. Vietnamas taip pat zenty jau 10 metų gyvena ameri- 
atitinkamai sumažintų karo veiks- kiečių ambasadoje.
mus ir tiekimą. Jis nori iš anks- L. H. Oswaldo žudikas Jack 
to žinoti, kaip už tokį žingsnį at- Ruby mirė vėžiu Dalias ligoninė- 
silygintų komunistai, š. Vietna- je. Jo brolis ir čikagietis adv. El- 

____ _ _ ____ ______ mo premjeras Pham Van Dong mer Gertz prieš mirtį slapta įra- 
leidimas iš darbo, nors dar ir praeitais ^metais jis buvo pakilęs stabilizaciją, o Socialdemokratai pasikalbėjime su korespondentu! šė į magnetofono juostą pasku- 
nėra masinis. 9%, o šiemet tik 7%. Bet visais — už kontroliuojamo ūkio eks-.H. Salisbury prasitarė, kad jo vy- t

Kad su valstybės finansais ir atvejais uždarbio kilimas prašo- pansiją. Kaip bus galutinai apsi- j riausybės statomi keturi reikala- 
tautos ūkiu nėra viskas tvarko- ka gamybą ir gaminių kainų ki- spręsta, parodys netolima ateitis, vimai karui užbaigti galėtų būti 
je, patvirtina ir buv. kanclerio Er- Įima. Produktingumas 1965 m. Greičiausia bus sumažintos v^e-■ dervmu^pagnndm _ 
hardo vyriausybės krizė, prie ku- pavienio dirbančio siekė 5.6%. šosios išlaidos, neišskiriant net P’ " ~

; rios didele dalimi prisidėjo ir šis per 1966 m. į” 1
motyvas, ir dabartinės didžiosios pasiekė tik 2,9%. 
koalicijos sudarymas.

Nepaisant visokių kalbų ir spė-i 
liojimų. pažiūrėkim, ką rodo sta-l 
tistikos skaičiai apie svarbiausias: 
dabartinės V. Vokietijos ūkinio ■

Ar Vokietija nuriedės krizėn?
J. KAIRYSPer praeitą karą ir po jo ma

čiusieji sugriauta Vokietiją gal
vojo, kad ši karta ji teatsistatys ^ • ■ , . '
“ BrtTaip - °" S“ milijardu

ję labai apsiriko. V. Vokietijai- 
atsikurti nereikėjo ir 20-ties me
tų. Per šį trumpą laiką ji pralen
kė ir savo kaikuriuos nugalėto
jus. Vokietijos istorijoje niekad dausiau nei ivežta 
jos gyventojai neturėjo tokio a ‘
augšto pragyvenimo lygio, kokį

kių kainų pakilimas
Valstybės finansai yra 

koje būklėje — perdaug 
paleista į apyvartą. Dabar res

11966 m.
■markių, o 1965 m. tik 71,7 mili- 
į jardo; įvežimas 1966 m. padidė
jo tik 2,5 milijardų markių, paly
ginus su 1965 m.. Per 1966 m. 
išvežta ' už 5,8 mŽ^Srdų markių

kritiš- 
pinigų

valiutos šiuo metu V. Vokietijo-cianu 
j e daugiausia yra kritę Kanados 
ir JAV doleriai.

Iš šios trumpos apžvalgos ma
tom, kad V. Vokietijos ūkinio su
trikimo ženklų tikrai esama. Nau
jasis kancleris Kiesingeris jau 
nekartą užsiminė apie griežtų 
priemonių panaudojimą išvengti 
ūkinei krizei. Kas per priemonės 
bus. dar nežinia. Kancleris yra 

■ šalininkas ūkio pagyvinimo,

augšto pragyvenimo lygio, koki Kainos tebekyla. Praeitais me- 
jie turi dabar. Vien per paskuti-: tais jos buvo pakilusios 2,7%. šie- 
ni dešimtmeti jis padidėjo 51% rnet pakilo jau 3,5%.Bet daugiau- 
ir dar vis kyla. (Taip yra tik V. šia bei plačios masės vartojami 
Vokietijoje. Rvtu zonoje kaiku-' dalykai pašoko iki 4.2%. 1965 m. 
rie maisto dalvkai net dabar ap- suvartojimas plačiai naudotinų 
riboti). Nežiūrint to, visdėlto pas- dalykų buvo didesnis nei 1966 m. 
taruoju laiku plinta kalbos apie Pastaraisiais jis sumažėjo 3%. 
galimą ūkinę krizę, šitas kalbas Tai įvyko greičiausia dėl kainų 
ypač sustiprino kaikurių automo- pakilimo.
bilių pramonės įmonių paskelbi-! Dirbančiųjų uždarbis vis kvla, Į krikščionių demokratų frakcijos 
mas sutrumpinto darbo laiko, at- nors įr ne £įe‘k kiek seniau. Pvz. vadas Barcelis pasisako už ūkio

9%, o šiemet tik 7%. Bet visais — už kontroliuojamo ūkio eks- H. Salisbury prasitarė, kad jo vy

_________ ; Didžiausiose oro kautynėse virš 
pirmą pusmetį jis krašto gynimo reikalų, pakelti Š. Vietnamo amerikiečių lakūnai 

' | kaikurie mokesčiai ir pan. ;numušė 7 sovietinės gamybos

Pirmieji dabartinio VLIKo žygiai
Naujoji VLIKo valdyba, vado- jungtas iš Lietuvos delegacijos torius. Iš PLB ryšininko pareigų 

gyvenimo sritis. Jie yra patiki-į vaujama dr. K. Valiūno, pirmiau-- Pavergtųjų Europos Tautu Sei- pasitraukė A. Gureckas.---- ----------------vi„.— - ... v ,. .... ------ L Vladimirovo ginti išėjo
Vienybė” ypač š.m. 31 nr. Pir-

miausia rodyklė šitame klausime. sįa pasirūpino sušaukimu lietu- me. Niujorko Tautinės Sąjungos 
Kaikurie Vokietijos miestai 'viu veiksniu konferencijos aptar- skyrius išjungė jį iš savo narių i -r- • i i • v • T r v • • i -iamerikietiškų bombų sprogimus buvo per karą sugriauti bei su-|ti 50 metų Lietuvos nepriklau-'skaičiaus. Yra žinių, kad norima mame puslapyje ji įdėjo didžiulę

matvti premjero kė- 
L. B. Pearsonas bus 
nasitraukti. I kabine- 
W. Gordonas buvo 
kaip ministeris be 
bet jam pavedamas

.tini pasikalbėjimą. J. Ruby pa
reiškė. kad jis Oswalda nužudė 
i savo paties iniciatyva, kad apie 
j jokią konspiraciją negali būti nė 
! kalbos: “Aš neslepiu nieko, ne- 
i mėginu nieko ginti. Tikėkit ma- 
Įnim, nes aš neturiu ko slėpti ir 
ko ginti.” Jis taipgi kategoriškai 
atmetė gandus apie tariamus są
mokslininku posėdžius, o Oswal- 
do sakėsi iš viso nepažinojęs ir 
su juo anksčiau niekada nesusi
tikęs. Dėl vėžio ligos prasitarė, 
kad ja greičiausiai buvęs užkrės
tas injekcija kalėjime.

Amerikiečiu duomenimis. 1966 
m. 20.242 komunistų partizanai 
perėjo į P. Vietnamo vyriausybės 

• pusę, atsisakydami partizanavi- 
Imo. Perbėgėlių skaičius, lyginant 
jį su 1965 m., pakilo 82%. Iš 
to daroma išvada, kad partizanai, 
yra nusivylę š. Vietnamu.

Vatikano žurnalas “Osservato- 
re Della Domenica” pasmerkė 
kardinolo Francis Spellmano kri- 

i tikus, pasisakiusius prieš jo ka
lėdinį pamokslą amerikiečių ka
riams P. Vietname. Žurnalas ap
gailestauja. kad į šią polemiką 

I buvo įsivėlę nemaža Katalikų 
Į Bendrijos dvasininkų. Amerikie- 
j čių “Newsweek” žurnalo teigi
mu. popiežius Paulius VI pana
šiems nesusipratimams išvengti 
planuoja atskirti vyr. karo kape
liono titulą, kuris dabar tekdavo 
Niujorko arkivyskupui. Tai bus 
padarvta kardinolui F. Spellma- 
nui išėjus į pensiją. Šios parei
gos tada teks dviem dvasinin-

somybės atstatymo sukakčiai, j jį išjungti ir iš Tautinės Sąjun- L. 
Konferencija įvyksta šį savaitga- gos.
lį Niujorke.

bombarduoti iki 80%. Dabar jie 
ne vien atstatyti, bet ir praplėsti: 
juose yra jau daugiau gyvenamų 
butų nei prieš karą, pastatyta 
daugybė viešų pastatų. Butų te
betrūksta. nes sparčiai auga gy-

ciįos vent°ju skaičius. Stinga patalpų ziumu ir dr. L. Vladimirovo daly- jorko “Santaros-Šviesos” vadovy ( 
1867 ’r baugumai viešųjų įstaigų. To- vavimu. Įėjus naujiem žmonėm bė pasitraukė ir buvo išrinkta 

, naJdėl privati ir viešoji statyba vyk- VLIKo valdybom darbas vyksta nauja. Dabar jai vadovauja Y'ale 
ipntp- doma visa laiką. Per 1966 m. pir- gana sklandžiai. Tebėra neužim-' universiteto profesorius Vaišnys. b-vėje “Kooperacija .

mus tris ketvirčius ji viršijo pra
eitų metu statybą apie 3.5%. bet 

li‘illLd5 nivių jmmuuum. per paskutini ketvirti gerokai
Frontas grasina paskandinti ke
letą laivų. Vasario mėn. pradės 
konfederacijos niekinimo dar
bą slapti šios organizacijos Kve
beko Laisvojo Radijo siųstuvai. 
Separatistų sąjūdžiai planuoja 
viešas demonstracijas gegužės 
1 d.. Viktorijos dieną (gegužės 
24). šv. Jono Krikštytojo dieną 
'birželio 24) ir šimtmečio su
kakties dieną (liepos 1).

1942 m.
menės nesėkmingą bandymą iš- nai tonų), bet užtat padidėjo aly- 

~ vos jr naftos produkciia 1966 m.
ii pasiekė iki 78 milijonu tonu, 
kai 1965 m. pagaminta jos tik 
69.1 miliiono tonu. Todėl ang
lies gamybos sumažėjimą paden
gia alyvos su nafta gamvbos pa
didėjimas. Akmens anglies ga- 
mvba sumažėjo dėl stokos pa
klausos.

Plieno nramonė sumažėio 1966 
m. iki 1 5% (1965 m. ii siekė dar 
63%). Stambioii nrekvba suma
žėio 1966 m. 1965 m ji sie
kė 6%. Sumažėjimo kaltė — pre-

Š. Vietname.
Kvebeko nepriklausomybės ša

lininkai jau mėgina drumsti 
Kanados šimtmečio nuotaiką. 
Montrealyje buvo išsprogdinta 
viena pašto dėžė, o ant kaiku- 
rių automobilių po registracijos 
numeriu esanti užraša 
CONFEDERATION 1967” 
pildo protestą reiškianti lente
lė “100 ANŠ DTNJUSTICE” 
išimtas metu skriaudos). Vadi-

krito daugiausia dėl rudens ir 
žiemos meto. Apie krizę šitoje 
ūkio šakoje, atrodo, kalbų nega

ili būti.
Nedarbas kyla, bet jis nėra 

toks didelis, kad galėtų būti ūki
nės krizės ženklu. Žiemos metu, 
sumažėjus statybai ir kitiems se
zoniniams darbams, ii pasireiš
kia kiekvienais metais.

1966 m. sumažėjo akmens ang
lies gamyba iki 124 milijonu to- 

kanadiečių kariuo- nu (1965 m. iškasta 135 milijo-

sikelti Prancūzijos uoste Diep
pe žada įamžinti britiškų filmų 
ramintojas Ronald Neame. Iš 
5 000 i Diepne pasiųstu kana
diečiu tada Rritanijon tesugrį- 
žo 2 000. Likusieji žuvo arba pa
teko į vokiečių nelaisve. Filmo 
scenarijui bus panaudota Te
rence Robertsono knyea “Diep
ne: gėda ir garbė”. Premjeras 
L. R. Pearsonas pažadėjo parū
pinti masinėms filmavimo sce
noms Kanados karių ir karo 
laivų.

Rengtojo simpoziumo padari
VLIKo sferose tebejaučiamas nius jaučia ir “Santara-Šviesa” 

sukrėtimas, įvykęs ryšium su Dalis jos narių atsiribojo nuo L 
“Šviesos-Santaros" rengtu simpo- A’ladimirovo bei jo gerbėjų. Niu

ta Eltos redaktoriaus vieta, iš ku- Į naująją valdybą nebeįėjo bu- 
rios turėjo pasitraukti Vincas vęs pirm. S. Šimoliūnas ir narys 
Rastenis. Pastarasis taipgi iš- J. Kizinis, buvęs “Darbo" redak-

Vasario 16 gimnazijos direktorius kun. dr. P. Bočinskos uždego Ka
lėdų eglutę mokinių ir svečių akivaizdoje

Vladimirovo nuotrauką, o 
1 VLIKo pirmininko dr. K. Valiūno 
I— paskutiniame. Ilgame repor
taže “Vienybė” aprašė vizitą pas 

i jį ir pateikė žinių apie jo praei
tį bei dabartinę veiklą Jungtinė
se Tautose. Pasak jos, L. Vladi- 

1 mirovas esąs Lietuvos rusas, dir
bęs prieškariniais laikais draudos 

. kuriai va
dovavęs J. Vilkaitis: šiaipjau jis 
visą laiką atsidavęs bibliotekinin
kystei. (Ką kalbėjo L. Vladimiro
vas “Santaros-Šviesos” simpoziu
me. žiūr. šio “TŽ” nr. 7 psl.).

Pastaruoju metu vėl iškilo Va
tikanas. būtent, numatomas š.m. 
sausio 29 d. Sov. Sąjungos augš- 
čiausiojo sovieto pirmininko Pod- 
gornyj atsilankymas pas popie
žių Paulių VI. Tokią žinią paskel
bė užsienio spaudos agentūros, j 

• VLIKo valdyba, apsvarčiusi šį ■ 
klausimą, rado, kad toks žygis i 

j šiuo metu Lietuvos laisvinimo by
lai nėra naudingas ir priėmė šį kams. 
nutarimą: Maskvoje mirė seniausia kom-

“1. VLIKas netrukus tuo rei- j partijos narė — 93 m. amžiaus 
kalu išsius Vatikano valstybės sulaukusi Jelena D. Stasova, bu- 
sekretoriui atitinkamą memoran- vusi artima Lenino bendradarbė, 
durną: j Ji platindavo Lenino iš užsienio

2. Lietuvių visuomenei pataria- atsiųstą laikraštį.
ma siųsti Vatikanui laiškus, ku- -------------------------------- -------
riuose būtų išreiškiamas nusivy- Laiškus siusti šiuo adresu- His 
limas dėl priėmimo Podgornyj Eminence Amleto Giovani Cardi- 
— galvos tos valstybės, kuri jau nal Cicognani. Secretary of Sta- 
26-sius metus laiko Lietuvą oku- te of the Holy See. City of Va- 
pavusi. naikina jos gyventojus, tican.
uždarinėja bažnyčias, persekioja Laiškus galima rašvti lietuviu 
kunigus ir tikinčiuosius, panei- anglu, italų ir prancūzų kalbo- 
gia žmogaus teises ir kt. mis (Elta).” K.

uždarinėja bažnyčias, persekioja

gia žmogaus teises ir kt.

Laiškus siųsti šiuo adresu: His
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Tarp žmoniškumo, pareigos ir pavojų
AL. GIMANTAS

Tik jau ne be viešosios opini
jos spaudimo (čia, aišku, turėjo 
reikšmės lietuvių bei kitų 
pabaltiečių moralinis spaudi
mas), atrodo, sovietai šiek tiek 
suminkštėjo savajame nusistaty
me leisti susijungti išskirtoms 
šeimoms. Neberasime lietuvių gy
venamos vietos, kurios nebūtų 
dabar pasiekę artimesnieji gimi
nės iš anapus. Jei tas reikalas sa
vo metu, galima sakyti, buvo be
viltiškas, ilgainiui padėtis ir do
kumentų tvarkymo laikas keitė
si, trumpėjo. Jei anksčiau išgau
ti vienam ar kitam giminaičiui iš 
anapus reikėjo net augštųjų ame
rikinių asmenybių tarpininkavi
mo, jų tiesioginės intervencijos, 
tai dabar nevienu atveju jau be
veik užtenka normalios doku
mentų tvarkymo procedūros. 
Skaityti mūsų spaudoje žinutes 
apie atvykusias motinas, žmonas 
ar net ir vaikus jau nėra sensa
cija. Tai, žinoma, nėra jokia so
vietinė malonė. Susijungti išskir
toms šeimoms, atvykti artimiems 
giminėms vieni pas kitus juk nė
ra jokia privilegija, bet paprasta 
teisė, tarptautinis susipratimas, 
žmoniškumas. Ar sovietai turi to
kius motyvus, sunku pasakyti. 
Jei, kaip šio rašinio pradžioje mi
nėta, ne toji pasaulio opinija, ku
riai jie yra gana jautrūs, kažin 
ar būtų pajudėjęs šeimų sujun
gimo reikalas... Gi dabar, rei
kia pripažinti, mus čia kiek ste-

sudėty, nebuvo išleistas į Vaka
rus, nes, pasirodo, jis čia turė
jęs du brolius. Gi šiandien, kele
tui metų praslinkus, jis išleidžia
mas pas tuos pačius brolius kaip 
privatus turistas.

Tai, žinoma, humaniškas daly-

tieji, laimingi ir tie išleistieji.

pusė gali turėti ir tam tikrą as
pektą. Pasirodo, kaip jau teko iš 
visos eilės tautiečių girdėti, pa
naši sovietinė akcija jau yra įrė
žusi tam tikrus pėdsakus kaiku- 
rių tautiečių galvosenoje. Girdi, 
laikai jau keičiasi, visa švelnėja, 
žmoniškėja, jau nebesusidaro 
ypatingų keblumų nei pas arti
muosius Lietuvon nuvažiuoti, nei 
juos čia pasikviesti. Esą, laikai 
normalėja, viskas keičiasi į ge
rąją pusę... Taigi, mūsų nuo
taikų migdymas jau prasidėjo, ir 
tai nejučiomis, be jokių ypatin
gesnių ar drastiškesnių sovietinių 
pastangų. Atrodo, sovietai rodo
mu švelnumu gali daugiau mūsų 
tarpe sugriauti pasiryžimo ir įlie
ti vis daugiau abejingumo bei 
apsipratimo su esama, padėtimi. 
Juk, anot to vieno tautiečio, 
“matai, kaip padėtis nusistovi, 
normalėja”. Ir, 
prieš dilemą: širdys veržiasi prie 
artimųjų, norime juos pamatyti, 
aplankyti juos ten, iš savo pusės 
norime atverti įgimtąjį svetingu
mą, ypač saviesiems, pasikviesti 

__ r_______ __________  _ juos čia paviešėti, paatostogau- 
bina ir kitas sovietinis mostas J ti, kartu pabūti; iš kitos gi pusės 
turįs nemažai ryšio irgi su iš- kyla pavojus “suminkštėti”, už- _ W • a '•_____ •_______ w •__•_ • • _ •• _ __ V

stovime

2 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. L 12 — Nr. 2 (885)

Pasaulio svoris krypsta Aziįon
E. Galvanausko mintys apie Kiniją if pasaulinio karo galimybes

Siose skiltyse jau buvo rašyta, 
kad Prancūzijoje, Aix-les-Bains

tuvos politikas Ernestas Galva
nauskas. Jįt lankydamas paklau
siau:

nis veiklos centras nuo Atlanto 
perkeliamas į Ramiojo vandeny
no sritį, čia ir iškyla visa virti
nė klausimų — Kinijos santykiai 
su JAV, sovietais ir kitais kraš
tais Azijoje. 1966 m. spalio 28 d. 
De Gaulle savo konferencijoje 
nurodė, kad siekiant susitarimo 
Azijoje, reikia kalbėti ir su Ki
nija. Prez. Johnson savo kalboje 
1966 m. spalio 30 d. apgailestavo 
trečiosios kiniečių atominės bom
bos išsprogdinimą, nes tai daro
ma gyventojų sąskaiton; taikos 
nesą galima tikėtis duonos sąs
kaiton. Kokios čia Tamstos pa
žiūros?

— Pasaulio politinis, ūkinis ir 
kultūrinis centras keičia savo 
vietą, — aiškino E. Galvanaus
kas. Tas centras prieš pirmąjį 
pasaulinį karą buvo V. Europoje. 
Vėliau jis persikėlė į Ameriką, į 
Vašingtoną. Antrasis pasaulinis 
karas dar labiau išsėmė Europą, 
ją smarkiai apnaikino, sugriovė. 
Amerika vėl atstatė Europą, pa
dėjo jai atsistoti ant kojų. Tuo 
pačiu metu JAV savo krašte dar 
labiau išplėtė ūkinę veiklą, pa
kėlė pramonę, žemės ūkį, gamy
bą. Tad ir susikūrė milžiniškas 
pasaulinis centras, gal ir galin
giausia valstybė žmonijos istori
joje. Lygiagrečiai į pasaulio sce
ną išėjo ir kitą gyventojų skai
čiumi gausti tauta, Rusija.

Sovietų veržia
Stalinui vadovaujant, Sovietų 

Sąjunga laikėsi panašios, kaip ir 
carų laikais, politikos, siekian
čios savo globon paimti visus sla
vus Europoje ir visur, kur tik 
įmanoma, prieiti prie jūros. Ru
sija yra kontinentinė valstybė, ir 
jos veržimasis prie jūrų buvo gai
vališkas. Tas veržimasis apibūdi
na ir visą Rusijos politiką. At
mintina, kad antrojo pas. karo 
metu ir po jo Stalinas siekė su-

mintis, kad Europą palietusi iš
sigimimo stadija, o geografiškai- 
politiškai V. Europa yra viso eu
ropinio kontinento apendicitas 
ar mažas pusiasalis. Tad ir Ru
sijos istorinis uždavinys esąs... 
tą apendicitą pasiimti savo ži- 
aion.

Taigi, po karo iškilo ir viena 
prieš kitą atsistojo dvi imperijos, 
nuo kurių priklauso pasaulio li
kimas: JAV-bės ir Sovietų Są
junga. Abi jos susidūrė, pirmoje 
eilėje, dėl vyravimo Vakarų Eu
ropoje, dėl sienų tarp Rytų ir 
Vak. Europos nustatymo.

ja, ji — atsilikusi. Kinijoje dar 
panašu į revoliucijos pradžią Ru
sijoje. Kinija atsilikusi ir ūkiniu, 
ir pramonės atžvilgiu. Kraštas 
dar turi sukurti pakankamą pra
monę, praturtėti žinoma, Kinijai 
tenka spaustis vartojimo sri-

BRUZDA ARABAI, NERIMSTA ŽYDAI
Nuo Suezo kanalo krizės 1956

skirtomis po visą pasaulį giminė- miršti įsipareigojimą kovoti už kurti milžinišką rusiškai sovieti- 
.......... ’ ' Lietuvos išlaisvinimą iš sovieti-'nę imperiją ir savo globon pa

jaučia, mato ir supranta. Jųjų ja mintis ir nenauja rusų-sovietų 
ar carXĮ pOiitrka. Juk dar carų 
laikais Rusijoje buvo skleidžiama

mis. čia kalba eina jau ne apie 
leidimą nuolatinai išvykti iš Lie
tuvos ar kitų Pabaltijo valstybių 
pas savo artimuosius Vakaruose* 
bet apie išleidimą tik paviešėti 
pas savo gimines, artimuosius. 
Žinome visą eilę atvejų, kai sa
vo artimuosius, gyvenančius šio
je pasaulio pusėje, lankė moti
nos, broliai, seserys, šis autorius 
žino vieną atsitikimą, kai prieš 
keletą metų vienas lietuvis moks
lininkas, sovietinės delegacijos
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. nės vergijos. Sovietai tai gerai glemžti visą Europą. Tai nenau- 
Jiaiiriji mpfn ir snnTsnta. Jnin io iv
strategai gudriai pasielgė, po tru
putį nuimdami ar bent lengvin
dami buvusius ar esamus varž
tus, nes jie yra įsitikinę, kad toks 
elgesys minkština mus, mūsų 
nuotaikas, o kaikuriais atvejais 
ir principus. Tenka tad kiekvie
nam budėti, kad humaniškasis 
sovietų mostas netaptų pinklė
mis.

Toliau E. Galvanauskas nuro
dė, kad abiejų imperijų susidūri
mas išsivystė į milžinišką apsi
ginklavimą, buvo sudarytos At
lanto ir Varšuvos karinės sąjun
gos, o Vokietija padalinta. Tas 
padalinimas... jau chroniška li
ga, iš tikrųjų jautri vieta pasau
lio saugumui ir galimas daigas 
konfliktui tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos.

Kaip išspręsti Vokietijos klau
simą? Sovietų Sąjunga, žinoma, 
būtų linkusi savo globon paimti 
visą Vokietiją ir savo įtakon tur
būt visą Europą. Tačiau tokia po
litika taikos keliu neįmanoma. 
Sovietai savo tikslui pasiekti tu
rėtų panaudoti ginklus, bet... 
jaučia sau pavojų ir nėra linkę 
to daryti. Tą patį galima pasa
kyti ir apie JAV bei jos sąj’un- 
gininkus. Taigi, ir esame atsidū
rę chroniškoje ligos stadijoje 
Europoje, kur nėra nei karo, nei 
taikos.

Tenka jau susigyventi... čia 
ir buvo surasta “taikingo sugyve
nimo” idėja pagal Sovietų Rusi
jos interesą, tos Rusijos, kuri 
yra pagerinusi savo gyventojų 
būklę, gerokai supramoninusi sa
vo kraštą. Tačiau tas sovietinis 
kapitalizmas turi didelių netobu
lumų ir kliudo tolimesnei-pažan
gai, Rusijos pramonei kilti, ypač, 
kai tenka racionalizuoti gamybą, 
jieškoti gamybos rentabiliškumo 
ir t.t. Sovietų Sąjungai reikalin
ga reforma.

Kinija — atsilikęs kraštas
Paklaustas apie raudonosios 

Kinijos einama ^elią, mūsų poli- 
tikas-veteranas^pabrėžė:

— Kinija eina revoliucijos ke
liu. Palyginus su Sovietų Rusi

didinti valstybinį kapitalą, čia iš
kyla platus ūkinis klausimas pa
čioje Kinijoje ir politinis — viso
je Azijoje.

Amerika, Europai padėjusi at
sistoti ant kojų, aišku, pradeda 
kreipti didesnį dėmesį į Azijos 
kraštus. Kyla tad ir santykių su 
kontinentine Kinija klausimas. 
Taipgi svarbūs santykiai ir su 
buv. Indokinijos valstybėmis. Ka
rinis susidūrimas Vietname — 
sudėtingas klausimas... Neten
ka abejoti, pastebi E. Galvanaus
kas, kad JAV-bės gyvai suintere
suotos vykdyti savo ekspansiją 
Azijoje. Jos nesigailėsiančios pa
stangų savo įtakoje išlaikyti Azi
jos rinkas, ten gaunamus gamtos 
turtus, kad ten patektų su savo 
kapitalu ir Azijos tautoms padė
tų tvirčiau atsistoti ant kojų. To
dėl ir tenka rasti modus vivendi 
su Kinija. O tai nėra lengva. Tuo 
tarpu santykiai tarp abiejų kraš
tų įtempti, žinoma, toji politika 
dar turės būti peržiūrėta, ypač 
ryšium su JAV karine interven
cija.

Kokiu keliu pasuks Kinija?
Sunku atsakyti, — kalbėjo E. 

Galvanauskas. Viena aišku, kad 
pasaulinio karo metu ji neveng
tų sunaikinti net ir JAV-bes. Juk 
reikia atminti, kad Kinija — mil
žiniška tauta, kuri baltųjų neap
kenčia ypač dėlto, kad ji euro
piečių buvo išnaudojama, buvo 
paniekinta. Kinija turi didelę is
torinę praeitį bei labai seną kul
tūrą.

JAV nenorėtų eiti karinio kon
flikto keliu — jos mano, kad san
tykiams su Kinija bus galima 
rasti išeitį, kad bus įmanoma su
daryti Azijoje tam tikrą politinę 
pusiausvyrą ilgesniam laikui. At
rodo, kad šaltas protas paims vir
šų,, o ne jausmai ar aistros. Ma
nau, kad Kinija pasaulinio karo 
nesieks, jo vengs ir bus priversta 
savo kraštą pakreipti kita link
me — sukurti vidaus kapitalą, 
reikalingą pramonei plėsti. Man 
atrodo, kad bus rasta pusiausvy
ra ir kad savo vietą Kinijoje ras

se Rytuose yra laikoma blogiau
sia. Jaunas Jordanijos valdovas 
Hussein nuslopino kraštutinių 
elementų sąjūdį, demonstracijas 
prieš jį, bet sunku pasakyt, ar 
tas numalšinimas bus pastovus. 
Jau mayti, kad kraštutinieji no
ri karalių nuversti ir sukurti 
“kairiąją” respubliką, panašią į 
Egipto ir Sirijos.

Kalbamajai krizei pradžią davė 
Izraelio kariuomenės ataka prieš 
tris Jordanijos pasienio mieste
lius 1966 m. lapkričio 13 d. Tą 
Izraelio puolimą pasmerkė Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba. 
Pasmerkimą ėmė išnaudoti Jor-

ir JAV kapitalas. Juk ir Kinijo
je svarbus veiksnys yra gyven
tojų prieauglis. Ir joje panaši pa
dėtis, kaip Sovietų Sąjungoje — 
reikia didinti gamybą, jieškoti 
svetimų kapitalų.

raistus kursto “socialistinės” ara
bų valstybės — Egiptas ir Sirija, 
kurių radijo propaganda kaltina 

m ir arabų soli-
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darumo
dentas Nasšeris jūiekai^tauja 
Husseinui, kad jis nuginklavęs

—«os pasienio gyventojus ir 
engvinęs Izraeliui “ne- 
nai pulti” minėtuosius 

Jordanijos miestelius. Si
rija atvirai per radiją ir 
spaudą ėmė kurstyti Jordanijos 
kariuomenę ir policiją sukilti 
prieš savo karalių. Sukilimas įvy
ko, bet tik tarp arabų pabėgėlių 
iš Palestinos. Pastarieji seniai 
reikalauja aštresnės politikos Iz
raelio atžvilgiu. Hebrone de
monstrantai sudegino vietinio gu
bernatoriaus automobilį, o Nab- 
luse apšaudė policiją. Jeruzalė
je demonstrantai išėjo į gatvę, 
draskydami karaliaus portretus 
ir šaukdami “Šalin karalių ir jo 
valdininkus”. Isbide demonst
rantai apmėtė akmenimis ir bu
teliais Jordanijos policiją ir ka
riuomenę.

Mobilizacija Jordanijoj
Nors visos tos riaušės turėjo 

priešvyriausybinį, revoliucinį po
būdį, bet jos vyko protesto prieš 
Izraelio ginkluotą ataką ženkle. 
Izraelio puolimas buvo revanšas 
už teroro aktus, kuriuos nuolat 
vykdo arabų teroristai iš Sirijos 
ir Jordanijos. Pastarosios kariuo
menę sudaro vadinamasis Arabų 
Legijonas, sudarytas iš beduinų. 
Jis yra visai ištikimas karaliui 
Husseinui. Arabų Legijonas grą
žino tvarką visur, kur tik buvo 
kilę neramumų, nevengdamas 
šaudyti į demonstrantus. Astuo
ni demonstrantai buvo nušauti, 
kelios dešimtys sužeistų ir keli 
šimtai suimtų. Įtampai atleisti 
Husseinas įsakė “laikinę” mobi
lizaciją, kurios tikslas — prie
šintis Izraeliui bei galimai agre
sijai. Į kariuomenę yra pašaukti 
visi vyrai nuo 18 lig 40 metų. Mo
bilizuotieji vyrai turi sustiprinti 
Arabų Legijoną, tą nuolatinę Jor
danijos kariuomenę, kurią nor
maliai sudaro 68.000 karių. Be 
to, Husseinas įsakė apginkluoti 
'jordanijos-Izraelio pasienio gy-

Jor 
tuo

, Duona ir idėjos
— Tiesa, — savo svarstymus 

baigė E. Galvanauskas, — sie
kiant didinti gyventojų maitini
mą, būtų galima... juos maitin
ti politinėmis, socialistinėmis idė
jomis, tačiau ilgainiui tokia mi
tyba juk nepakeliama. Tad ir ma
nau, kad kiniečiai jieškos kapita
lų ir JAV-se, ir Sovietų Sąjun
goje.

Azijoje sunkumai bus didesni, 
tačiau manau, kad JAV-bės yra 
tiek galingas milžinas, jog galės 
pakelti karinę ir kitokią naštą 
Azijoje. Savo sferon jos sugebės 
paimti ir Indokiniją, ir Indonezi
ją ir kitus kraštus.

Dar klausimas: o ką manote 
apie pačios Kinijos naštą?

— Ji ginkluosis ir toliau, eis 
Sovietų Sąjungos keliais, sukurs 
didžiulę kariuomenę, tačiau var
giai toji Kinija pakels didelį ato
minį apsiginklavimą, nes jis Ki
nijai aiškiai perbrangus (sovie
tai tai pakėlė...). Be to, dar 
klausimas, ar tokią naštą, nesi
priešindami savo kompartijos po
litikai, pakels patys krašto gyven
tojai. Netikiu ir į pasaulio ato- 

tikiu, — tarė baigdamas pasikal
bėjimą Prancūzijoje Ernestas 
Galvanauskas, — kad ir čia žmo
gaus protas nugalės ir bus suras-' jungininką, Saudi Arabijos kara
tas taikus modus vivendi, kuris,liūs Fėisal atsiuntė Husseinui i

minį karą, kuris laitų Azijoje. Aš ventojus.

užtikrins taiką ir tame milžiniš
kame kontinente — Azijoje.

Miniatiūrinis Kanados
pilietybės pažymėjimas

THIS IS TO CERTIFY THAT
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Jei esate Kanados pi
lietis, galite gauti 
miniatiūrinį Kanados 
pilietybės pažymėji
mą, kurio antroj pu
sėj yra palikta vietos 
jūsų parašui bei foto
grafijai. Jis užtenka
mai mažas nešioti 
rankinuke bei pinigi
nėje ir parankus as
mens tapatybei įro
dyti

Šios miniatiūros gaunamos per jums artimiausius pilietybės teismus. Pilie
tybės teismai jūsų patarnavimui yra Halifakse, Monctone, Montrealyje, 
Otavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, Kitchener, Londo
ne, Calgary, Edmontone, Reginoj, Windsore, Winnipege, Saskatoone ir
Vankuvery.

Kreipkitės šiandieną ir tiksliai sužinokite, kaip įsigyti miniatiūrinį pažymė
jimą, tinkamą nešioti rankinuke bei piniginėje

SECRETARY OF STATE

Amerikos laivynas budi
Norėdamas sustiprinti savo są-

pagalbą 20.000 savo kareivių. Vi
duržemių jūroj budintis JAV 
šeštasis laivynas yra pasirengęs 
pagalbai, jeigu ji Husseinui bū
tų reikalinga. Tas pats JAV lai
vynas 1958 m. buvo sėkmingai 
atėjęs i pagalbą Libano preziden
tui Camille Chamounui.

Apvaldęs riaušes, Husseinas 
apkaltino ne vien Izraelį, kaip jų 
kilmės kaltininką, bet taip pat 
Siriją, Egiptą ir Maskvai paklus
nius komunistus. Nors nei Siri
ja, nei Egiptas atviro karo su Iz
raeliu nenori, bet nenori ir tai
kos su juo. Egiptas ir Sirija jau 
seniai vargina Izraelį teroro ak
tais, organizuojamais Sirijoje ir 
Jordanijoje. Egiptas ir Sirija re
mia Palestinos Išvadavimo Orga
nizaciją. Pastarosios aktyvistai 
yra daugiausia iš Izraelio išvaryti 
arabai, kurių dauguma yra Siri
joje ir Jordanijoje. Ta organiza
cija provokuoja teroristinius in
cidentus Izraelio pasienyje ir tuo 
kursto Izraelį į smurtinę reak
ciją.

Jungtinių Tautų rezoliucija
JT Saugumo Taryba pasmer

kė tokią Izraelio reakciją ir per
spėjo Izraelį nesiimti “akis už 
akį, dantis už dantį” politikos. Ir 
JAV balsavo už tą pasmerkimo 
rezoliuciją. Amerikiečiai tikisi, 
kad panaši rezoliucija būtų pri
imta, jei panašus puolimas prieš 
Izraelį įvyktų iš arabų pusės. 
Vašingtonas mano, kad toji JT 
rezoliucija sustiprino nuosaikių
jų elementų poziciją Izraelyje ir 
Jordanijoje, ypač karaliaus Hus- 
seino poziciją jo valdomam kraš
te. Jei kiltų arabų karas prieš Iz
raelį, tai JAV remtų Izraelį, o 
Sovietu Sąjunga — Egiptą ir Si
riją.

Pavojus Izraeliui?
Izraelio laimei, arabai nėra vie

ningi: monarchiškos arabų vals
tybės (Jordanija, Saudi Arabija) 
ir Tunizijos respublika nenori 
Jungtinės Arabų Respublikos su 
Nasseriu priešakyje. Jei tokia 
respublika apimtų visus arabus 
Artimuosiuose Rytuose ir šiau
rės Afrikoje (Marokas, Alžerija, 
Tumzija, Libija), tai Izraeliui 
grėstų rimtas pavojus būti suva
rytam į jūrą, bet kol kas Nasse- 
rio Jungtinė Arabų Respublika 
tėra daugiau popieriuje, negu tik
rovėje, ir todėl Izraelio valsty-

arabų
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Kanados Lietuvių Fondas ir Bendruomenė
mūsų* mažiesiems

Šiandien Arūno tėtis su ma
ma išvažiavo į kaimą švęsti te-

•

Arūno nakties planas
Tuojau pasišokinėdamas at

bėgo ir Margiukas. Rūtelė įsi
kabino į patalus, Jurgis į Rūte
lę, o Margiukas į Jurgio švarke
lio skverną ir visi sušilę trau
kia, traukia ir niekaip negali 
ištraukti.

— Raini, Raini, ateik į tal
ką! Mes niekaip negalime Arū
no prikelti, — šaukia visi drau
ge.

Rainiukui aiškinti visai nerei
kėjo — jis pats savo akimis 
viską matė, kas dėjosi šią nak
tį. Ir vėl Rūtelė įsikabino į pa
talus, Jurgis į Rūtelę, Margis į 
Jurgio švarkelio skverną, Rai- 
niukas į Margio uodegą ir vi
si drauge pradėjo traukti. Tuo 
tarpu Arūnas iškišo galvo iš pa
talų ir maldaudamas pradėjo 
šaukti: *

— Ai — ai — ai! Nebetrau- 
kit patalų, aš ir pats galiu iš
lipti, tik man baisiai, baisiai gė
da. Aš miegojau apsirėdęs, su
glamžiau naujausią švarką. Aš 
žinau, kad gausiu barti... (Tur
būt todėl jis taip stipriai laikėsi 
įsikabinęs į lovos kraštą ir pa
talus, kad net visi drauge vos 
jį prikėlė). Ir ištikrųjų iš pa
talų išlindo Arūnas su suglam
žytais drabužiais, sušilęs ir iš
raudęs, kaip virtas vėžys. Pa
mažu jis prisipažino ką veikė 
naktį ir nuoširdžiai atsiprašė 
sesutę Rūtelę. Visą dieną jam 
skaudėjo galvą, o rytą pramie
gojo savo mėgiamiausią progra
mą televizijoj. A. Abr.

Parašykite, vaikučiai, “žibu
rėliams”, kokią programą jūs 
mėgstate žiūrėti televizijoj — 
kas jums labiausiai patinka.

Tėvai, 
levirijps 
amžiaus 
kams.

“Arūno nakties planas” yra kartu 
pratimas aiškiai tarti raidę “r” pa
sikartojančiuose žodžiuose, pradžio
je žodžio, tarp balsių, tarp daugia- 
raidžių skiemenų ir t.t. Pvz. Rūtelė, 
Arūnas, Jurgis, traukia, skvernas ir 
t.t. (5-6 metų vaikams).

po pietų. Arūnas liko namie su 
vyresniąja sesute Rūtele ir bro
liuku Jurgiuku. Arūnas pažadė
jo mamytei klausyti Rūtelės. 
Kaip buvo sutarta, lygiai 8 vai. 
jis nuėjo į savo kambariuką 
gulti. Bet ar jis miega? Jis su
ka galvą ir kažką planuoja:

— Kai Rūtelė su Jurgiuku už
migs, aš tyliai nueisiu pasižiū
rėti televizijos ir niekas apie 
tai nesužinos! Mama leidžia žiū
rėti tik vaikų programos, o aš 
jau nebetoks mažas. Man įdomu 
pasižiūrėti, kaip raiteliai kovo
ja ir šaudosi. -

Kaip suplanavo taip ir pada
rė. Kai visi nurimo, jis patylom 
laiptais nulipo žemyn į svečių 
kambarį ir vos girdimai atsuko 
televiziją:

— Dabar tai ramiai galėsiu 
žiūrėti kas man patinka kiek 
tik norėsiu ir niekas man ne
trukdys!

Kaip ilgai jis žiūrėjo televizi
jos, niekas nežino, tik Raudu
kas patamsy savo žvilgančiomis 
akimis aiškiai pastebėjo, kad 
jau pavargęs Arūnas, pusiau 
miegodamas palengva lipo į vir- 
v sų.

Išaušo saulėtas šeštadienio 
rytas. Rūtelė su Jurgiuku ruo
šia pusryčius, Arūno dar nema
tyti. Nesulaukusi, Rūtelė nuėjo 
žadinti. Judina, purto, o Arū
nas — nė krust! Apsiklojęs gal
vą ir visas įsisupęs į patalus 
kietai miega. Ką dabar daryti? 
Pagaliau Rūtelė įsikabino į pa
talus, traukia, traukia ir negali 
ištraukti.

— Jurgi, Jurgi ateik į talką, 
niekaip negaliu Arūno prikelti, 
— šaukia Rūtelė.

Rūtelė įsikabino į patalus, 
Jurgis į Rūtelę ir abu drauge 
traukia, traukia, traukia ir ne
gali ištraukti.

— Margi, Margi, ateik į tal
ką! Mes niekaip negalime Arū
no prikelti, — šaukia vaikai.

Iliustracija Reginos RamonaitėsVisi traukia Arūną iš lovos

Žiemos
Sekmadienis, pirma diena 

žiemos. Jau buvo sniego ant že
mės. Parke labai mažai žmonių. 
Paskutinieji lapeliai glaudėsi 
prie medžių, nenorėdami nu
kristi ant šaltos baltos žemės. 
Paskutinės pavėlavusios vove
rės lakstė kaip paklydusios po 

. medžių šakas. Dabar buvo sun
ku girdėti paukščių dainą. Pa
sidarė šalta. Vėjas pradėjo pūs
ti, snaigės pradėjo skrajoti po 
dangų. Pasidarė šalta ir nuobo
du. Pasistačiau apsiausto api- 
kaklę ir skubinau namo.

Rita Kairytė, Toronto

Katinėlio svajonė
Nuo pat ryto atsikėlęs 
Žvelgia mano katinėlis 
Į prisnigusius laukus — 
Susimąstęs ir tykus.
— Noriu brist per gilų sniegą, 
Kol beržai šarmuos dar miega. 
Nusibodo taip sėdėt 
Ir vienam lange liūdėt.
Pagaliau ranka numojo: 
Kaip brisiu basom kojom? 
Gal nupirks kas batelius 
Bent gi kartą per metus.

Adelė Abromaitienė

Galvosūkis

B. Naujali*, P».D.1LM.NJPL .
Tel. LE 3-8008460 Roncesvdles Avė., Toronto

Tuoj išvysim, kad prisnigo — 
Ir laukan norėsim bėgt.

Kristina Pareštytė, X skyrius

| šią pačiūžą įrašykite atitinka
mus žodžius, pirmiausia į pir
mąją eilutę, paskui į antrąją; 
tada lengviau bus atspėti ir li
kusius žodžius

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir Ariniai ranką masažai spindulinės ir

Ruduo
Jaučia paukščiai orą šaltą, 
Lekia į šiltus kraštus. 
Rudenėlis atkeliauja, 
Apsiniaukęs ir šiurpus.
Medžiai jau lapus prarado, 
Rausvus, gelsvus ir rudus.. 
Naktys jau ilgesnės daros, 
Vėjas kaukia neramus.
Karts nuo karto snaigė krenta 
Baltutėlė iš dangaus, 
šalna kloja šaltą žemę, 
Drėgną nuo rudens lietaus.
Gyvulėliai jau pajunta, 
Kad užtenka jiems bėgiot — 
Reikia ruoštis šaltai žiemai, 
Daugiau maisto pajieškot.

suraskite vertingiausią te- 
programą priešmokyklinio 
ir mokyklinio amž. vai-

Visur buvo prisnigę ir balta. 
Ledai kabojo nuo medžių ir at
rodė kaip kristalai. Atrodė, kaip 
vaizdas iš kokios pasakos.

Vaikai pradėjo pripildyti 
parką. Vieni atėjo su rogėm, 
o kiti su pačiūžom. Gražus vaiz
das buvo sunaikintas. Vaikai 
pradėjo mėtyti sniegą ir tie le
dai nuo medžių nukrito.

Kai vaikai grįžo namo vaka
re, parkas atrodė visai kitaip. 
Jei kas jį matė iš ryto ir paskui 
vakare, tai visai nepažino to pa
sakiško vaizdo.
Kristina Naruševičiūtė, Toronto

Vaikų darželis
Saulutė Vidą kelia 
Iš miego, iš sapnų — 
Skubėk vaikų darželin, 
Išmoksi daug dainų.
Išmoksi pasakėlių
Visą šimtą įdomių, 
Stebėsis tavo lėlės, 
Kai daug išmoksi jų.
Jau Vytas ir Marytė 
ten džiaugiasi žaislais, 
Skubėk ir tu šį rytą 
Pažaist kartu su jais.

A. Abr.

Regina Kryžanauskaitė, Z. Orentienės baleto studijos mokinė, su savo baletiniu partneriu Blain. 
Jie, drauge su kitais baleto šokėjais, atliks dalį meninės programos "Tėviškės Žiburių" spaudos 
vakare sausio 14, šeštadienį, Prisikėlimo auditorijoje Toronte

REDAKTORIAI KELIAUJA

ANTRASIS KANADOS VEIDAS
(Tęsinys iš pr. numerio)

Su radijo atstovais
Mūsų grupę lydėjo CBC ra

dijo korespondentė p-lė Juneau 
ir jos padėjėjas — magnetofono 
technikas. Pasatarasis rekordavo 
svarbesniuosius pareiškimus bei 
augštųjų pareigūnų kalbas. Chi
coutimi* mieste po vakarienės 
viešbutyje p-lė Juneau pakvietė 
prancūziškai kalbančius redakto
rius pasikalbėjimui. Dalyvavo: 
du lenkai, ukrainietis, italas ir 
lietuvis. Korespondentė, matyt, 
įgudusi reportažų srityje, greit 
susiredagavo klausimus, bet iš 
anksto jų niekam nepasakė. 
Kiekvienam teikė po klausimą, 
į kuriuos reikėjo greitai atsaky
ti, nes galvoti nebuvo kada. Pir
miausia ji pasiteiravo apie pa
tirtus įspūdžius kelionėje. Kiek
vienas atsakė savaip. Mano atsa
kymas buvo: ryškiausią įspūdį 
paliko kvebekiečių nuoširdumas 
ir La valio universitetas. Kores
pondentė nepraleido klausimo nė 
apie separatizmą. Vieni atsakė 
apie jį mažai ką patyrę, kiti reiš
kė savo nuomones gana miglo
tai. Man rodėsi, kad tai gera pro
ga atvirai pasakyti ką tuo klau
simu galvojame. Pareiškiau: se
paratizmas būtų prancūziškosios 
Kanados savižudybė, nes didelių 
milžinų — JAV ir angliškosios 
Kanados izoliuota bei spaudžiama 
neatsilaikytų ekonomiškai. Kul
tūriniu atžvilgiu izoliacija taip 
pat būtų žalinga, nes prancūzų 
kultūra negalėtų daryti įtakos 
Kanadai. Būdama federacinės 
Kanados sudėtyje, prancūziškoji 
dalis gali atlikti didelę kultūrinę 
misiją š. Amerikoje. Kai atėjo 
eilė klausimui apie dvikultūrę 
Kanadą, taipgi atvirai pareiškiau, 
kad dvi oficialios kalbos Kana
doje yra visiems prim tinas da
lykas, tačiau Kvebeko premjero 
D. Johnsono tezė, kad visas Ka
nados viešasis gyvenimas turi 
būti atremtas tik į dvi kultūras, 
yra nepakankama. Kanada yra 
daugiakultūrė, ir dėlto visos kul
tūros turi rasti savo vietą, t.y. 
turi būti integruotos kaip nau
dingos vertybės. ,

Pasikalbėjimas užtruko apie 15 
min. Ar visas jis buvo perduotas 
per CBC radiją, neteko patirti.

Spalvingos išleistuvės
Rytojaus dieną vietiniai orga

nizatoriai padarė staigmeną: ae
rodrome, kur laukėm, kol bus

imigracijos pareigūnas, suomis 

paruoštas lėktuvas, surengė ka
detų paradą. Tai spalvinga moks
leivių grupė, uniformuota, su vė
liava* trimitais ir būgnais. Ji ke
letą kartų pražygiavo pro mūsų 
grupę, demonstruodama rikiuo
tės derinius. Užtruko beveik apie 
pusvalandį. Pagaliau mūsų vado
vas pasiūlė sumesti po dolerį ki
tą tų berniukų uniformoms. Skry
bėlė greitai prisipildė dolerių, o 
kadetai dar kartą, atsidėkodami 
už paramą, pražygiavo su mar
šu. Tai buvo maloni atgaiva ke
lionėje, nes oficialios kalbos bu
vo jau nusibodusios. Toks atsi
sveikinimo būdas buvo origina
lus ir įspūdingas.

Šv. Elenos tvirtovėje
Paskutinį kartą mūsų lėktuvas 

“Nordair” pakilo į orą su mūsų 
grupe, nes grįžtame į Montreal! 
užbaigti kelionės, kur ją pradė
jom. Lėktuve pradedame jausti 
atsisveikinimo nuotaiką — kele
tas bendrakeleivių renka parašus 
kaip atsiminimą. Pasigirsta pas
kutinės instrukcijos apie progra
mą Montrealyje. Vieni jau ruo
šiasi grįžti namo, kiti dar svy
ruoja. Keletas mūsų bendrakelei
vių nubyrėjo Montrealio aero
drome. Likusieji autobusu iš 
Montrealio aerodromo nuvykom 
į Šv. Elenos tvirtovę, kur buvo 
surengtas miesto burmistro J. 
Drapeau vardu priėmimas. Pa
ties burmistro nebuvo, nes pa
taikėm į savivaldybės rinkimų iš
vakares. Burmistro vardu visus 
pasveikino jo atstovas Ally. Jis 
paaiškino, kad miesto savivaldy
bės restoranas šiuo metu remon
tuojamas, ir todėl svečių priėmi
mams laikinai naudojama ši tvir
tovė su nemaža sale, kur II D. 
karo metu buvo laikomi belais
viai. Tvirtovė atrodo sena, staty
ta, matyt, kovoms prieš indėnus 
ar panašiai. Užkandus bei atsi
gaivinus, pasipylė prakalbos. Pa
žymėtinas prof. Rudnickio žodis. 
Profesorius yra Kanados dvikul- 
tūriškumo bei dvikalbiškumo ko
misijos narys. Jis prisijungė prie 
mūsų grupės Kvebeke. Savo il
gesniame žodyje jis kvietė redak
torius šią kelionę grįžus namo 
rimtai ir atvirai įvertinti. Dvikal
biškumo komisija savo darbą bai
gianti. Kol kas sakė negalįs skelb
ti rezultatų, bet prasitarė, kad 
jos siūlymai būsią esminio po
būdžio, toli siekią ir svarbūs Ka
nados ateičiai.

Neteko išklausyti visų kalbų

Jau beveik metai,-kai posė
džiuose ir privačiuose pasikalbė
jimuose diskutuojamas Kanados 
Lietuvių Fondo ir Bendruomenės 
santykis. Tiems svarstymams 
pradžią davė Fondo įteisinimas 
valdžios įstaigose, kai paaiškėjo, 
kad K.L. Bendruomenės ir Fondo 
narių priimto fondo statuto ne
galima įregistruoti dabartine for
ma. Mat, tame statute kompro
misine forma Fondas yra ir 
Bendruomenė, ir privačių asme
nų organizacija. Finansinė kor
poracija negali būti ir bendruo
meninė, ir privati. Tenka rinkti- 
tis vieną arba kitą, vadinasi, da
ryti Fondo statute esminių pa
keitimų. Bet kuriuo gi keliu pa
sukti ir kaip pasukti? Tai ir su
daro problemos, kurios iki šiol 
dar nepavyko išspręsti, esmę.

Truputis istorijos
Kanados Lietuvių Bendruome

nė nuo pat susiorganizavimo ne
pasižymėjo turtingumu. Jos pa
grindines pajamas visą laiką su
daro solidarumo įnašai. Organi
zuojant Bendruomenę, statuto 
projekte buvo manoma nustatyti 
metinį solidarumo įnašą dirban
čiam lietuviui $6. Tuo būdu bu
vo manoma surinkti į metus ke
letą tūkstančių dolerių. Deja, tai 
nepraėjo. Pirmiausia, $6 mokes
tis daugeliui pasirodė perdidelis, 
ir todėl nepraėjo pirmame KLB 
krašto tarybos .suvažiavime. Nu
statytas įnašas $2 metams, kuris 
tebėra nepakeistas iki šiol. Ant
ra, mokestį mokančių tautiečių 
skaičius pasirodė mažesnis, negu 
buvo skaičiuojama, be to, ir jo iš
rinkimas iš visų pasirodė prak
tiškai neįmanomas. Tuo būdu jau 
per eilę metų solidarumo mokes
čio surenkama tiek, kad, palikus 
pusę apylinkei, krašto valdybai 
ateina .tik apie $1000 per metus. 
Didžioji tos sumos dalis išeina 
tiesioginiams techniškiesiems rei
kalams apmokėti. Atsiradus di
desniam projektui, tenka prašyti 
papildomų aukų. Nuolatinės au
kos erzina aukotojus, o ir pačiai 
krašto valdybai ar kuriam kitam 
centriniam organui sudaro daug 
nepatogumų, nes nieko didesnio 
negalima planuoti iš anksto.

Idėja, kad reikia iš kalno su
rinkti didesnę sumą pinigų, ją 
užšaldyti būsimai nepriklauso
mai Lietuvai, o palūkanas panau
doti išeivijos lietuvybei išlaiky
ti, nėra kilusi JA Valstybėse, 
kaip daugumas mano. Ji kilo 
Kanadoje 1956-57 metais Gele
žinio Fondo rėmuose. Toks Fon
das tada buvo svarstytas, netgi 
statutas priimtas, bet prie prak
tiško įgyvendinimo neprieita, 
nes neatsirado kelių pasišventu
sių asmenų tokiam Fondui orga
nizuoti.

Taip ir vėl praėjo keletas me
tų, kol ta pati idėja sugrįžo Ka- 
nadon iš JAV jau Lietuvių Fon
do rėmuose. Pradžioje buvo ma
noma, kad Kanadoje bus galima 
steigti JAV lietuvių Fondo sky: 
rius. Bet to neleido šio krašto 
įstatymai. Tada pradėta eiti prie 
Kanados Liet. Fondo steigimo. 
Kanados Liet. Bendruomenės 
krašto tarybos suvažiavimas 1962 
m. Otavoje sudarė trijų asmenų 
KLF' organizacinę komisiją, ku
ri paruošė KLF statuto projektą, 
daugiausia remdamasi amerikie
tiškuoju statutu, šis projektas bu
vo papunkčiui svarstytas ir priim
tas KLB krašto tarybos suvažia
vime St. Catharines 1963 m. Vė
liau tą statutą be esminių pakei-

iki galo, nes kiti įsipareigojimai 
laukė Toronte. Tokie buvome 
trys — vokiečių redaktorius dr. 
Hoeter iš Vankuverio ir mudu su 
ukrainiečių kunigu is Toronto. 
Susėdę į taksį pakeliui į aerodro
mą dalinomės įspūdžiais. Įdo
miausias pokalbininkas buvo mū
sų šoferis. Jis atvirai dėstė ma
žojo žmogaus problemas Kvebe
ke. Kai pakląusėm, kodėl Mont
realio restoranuose dažnai neran
gūs patarnautojai, atsakė:

— Aš pats dirbu restorane ir 
šoferiauju. Kaip gali būti geras 
patarnautojas, jeigu iš darbdavio 
gauna tik 20 et. į valandą, o iš 
klientų — nieko arba labai ma
žai. Tokiose sąlygose žmogus ne
suinteresuotas rūpestingai patar
nauti. Jeigu restorano tarnauto
jas negauna iš kliento bent 25 
et. už atneštą alaus bonką, kitos 
jis ir neneša.

Jeigu iš tikrųjų Montrealyje 
taip yra, nesunku atrasti kur 
šuo pakastas.

Baigiamasis susitikimas
Etninės spaudos redaktorių ke

lionė po Kvebeko provinciją tu
rėjo baigtis susitikimu su Mont
realio prancūzų žurnalistais ir 
imigracijos ministeriu J. Mar
chand. Pats ten jau nebegalėjau 
dalyvauti, bet vėliau gavau pran
cūzų ir kitų laikraščių iškarpas, 
kuriose tas susitikimas buvo ap
rašytas. Atviriausiai prašneko 
min. Marchand. Jis pirmiausia 
pabrėžė, kad kanadiečiai Kana
dos nepažįsta. Ir jis pats pradė
jęs ją pažinti tiktai tapęs dvikul- 
tūriškumo komisijos nariu, o vė
liau ministeriu. Anot jo, “didžio
ji kanadiečių dalis nežino kas yra 
Kanada. Tai rimta problema. 
Dvikultūriškumo komisija buvo 
reikalinga ne dėl Kvebeko, bet 
dėlto, kad kanadiečiai nepažįsta 
vieni kitų ir -nieko nežino apie 
savo kraštą. Kanados prancūzai 
žino, kad jie kalba prancūziškai 
ir visi kiti jiems yra kanadiečiai 
anglai. Jie nežino, kad gausios 
ukrainiečių grupės gyvena vaka
ruose; kad Britų Kolumbija yra 
arčiau Jungtinių Amerikos Vals
tybių nei likusios Kanados da
lies; kad Naujojoj Škotijoj gy
ventojai mano daug praradę kon
federacijoj (t.y. federacinėje Ka
nadoje), nes anksčiau jie buvo 
turtingi, o dabar — nepasiturį. 
Didžiausi separatistai, kokius aš 
sutikau, yra N. Škotijoj.”

timų priėmė ir pirmasis Fondo 
aukotojų suvažiavimas Toronte 
1965 m. šis statutas tebeveikia 
iki šiol. Jame sakoma:

Paragr. 9: Visuotinis narių susirin
kimas yra vyriausias KLF organas.

Paragr. 31: šis statutas įsigalioja 
Kanados Liet. Bendruomenės krašto 
tarybai jį patvirtinus.

Paragr. 32: Šis statutas gali būti 
pakeistas KL Fondo narių visuotinio 
susirinkimo nutarimu, KL Bendruo
menės krašto tarybai tuos pakeitimus 
patvirtinus.

Klystkeliuose
Paaiškėjus, kad visų sutarto 

statuto negalima valdžioje pa
tvirtinti be esminių pakeitimų, 
logiškas ir tiesus kelias būtų bu
vęs laikytis statuto: paruošti pa
keitimus, duoti juos priimti Fon
do narių visuotiniame susirinki
me, po to duoti tuos pakeitimus 
patvirtinti KL Bendruomenės 
krašto tarybos suvažiavimui. Ka
dangi tas reikalas iškilo jau per
eitą žiemą, buvo pilnai galima 
įnešti statuto svarstymą į Fondo 
narių susirinkimą pereitą pavasa
rį ir duoti pakeitimus patvirtin
ti šį rudenį įvykusiam KL Bend
ruomenės krašto tarybos suvažia
vimui. šitaip padarius, KL Fon
das dabar jau būtų pilname savo 
augimo įsisiūbavime. Deja, to ne
buvo padaryta, dabartinei KL 
Fondo tarybai bei valdybai vis 
kažkodėl vengiant šaukti Fondo 
narių suvažiavimą įstatų pakeiti
mui svarstyti.

Turint galvoje, kad šis reika
las liečia ne vieną kitą antraeilį 
įstatų paragrafą ir ne vieną kitą 
asmenį, o visą lietuvybės išlaiky
mą Kanadoje ateityje, pats laikas 
tuo reikalu iš esmės pasisakyti..

Pajamoms iš solidarumo mo
kesčio palengva mažėjant ir kitų 
šaltinių neatsirandant, reikia 
skaitytis su faktu, kad ateityje 
KL Fondas gali pasidaryti pa
grindiniu šaltiniu betkokiai lietu
viškajai veiklai Kanadoje. Jis tu
rės pinigų. Bet lietuviškai veiklai 
vien pnigų nepakanka, nes niekad 
neturėsime jų tiek daug, kad ga
lėtume veikėjams pilnai ar bent 
dalį už darbą apmokėti. Lietu
viškoji veikla kaip dabar, taip ir 
ateityje visdėlto remsis ne tiek 
pinigais, kiek pasiaukojusių as
menų materiališkai neapmokamu 
darbu. O tie žmonės Kanadoje 
daugiausia susispietę Bendruo
menėje. Atskilęs nuo Bendruo
menės Fondas liks tik paprasta 
“trust company”, sauganti pini
gus Lietuvai, bet be gyvybės da
barčiai, nes nebus kas panaudo
tų Fondo pinigus lietuviškajai 
veiklai. Imkime konkretų pavyz
dį. štai krašto valdyba sugalvo
tų kokį didesnį projektą, bet tu
rėtų eiti į Fondą prašyti pinigų. 
Gali atsitikti, kad Fondas tam 
projektui pinigų neduos. Vadi
nasi, praktišku dalyko sprendė
ju liktų Fondas. Dviejų savaran
kiškų veiksnių įjungimas į tą pa
tį lietuviškąjį darbą pasidarytų 
nepabaigiamų ginčų ir nesutari
mų šaltiniu.

Išvada aiški — KL Fondo at
skyrimas nuo Bendruomenės yra 
bloga ir net pavojinga išeitis.

Fondas Bendruomenėje
Turėdama galvoje tolimesnę 

perspektyvą, KLB krašto valdy
ba, kaip viešumoje yra patirta, 
jau ištisi metai siūlo palikti Fon
dą Bendruomenės sudėtyje (kaip 
jis buvo steigtas) ir jokio atskiro 
čarterio Fondui iš valdžios neim
ti. Kanados Lietuvių Bendruome- 

(Nukelta į 5*psl.)

Ko nori prancūzai?
Šį klausimą iškėlė pats min. 

Marchand ir atsakė, kad Kanados 
prancūzai, kaip grupė, nėra pra
našesnė už kitas, tačiau užima 
skirtingą poziciją ta prasme, jog 
turi savo daugumą, savo vyriau
sybę, savo mokyklas ir savitą kul
tūrinį gyvenimą. “Ar žinote kitą 
grupę tokioje pozicijoje? — 
kalbėjo min. Marchand. — čia 
nekyla klausimas, kas anksčiau 
įsikūrė Kanadoje. Šiuo atžvilgiu 
eskimai ir indėnai turėtų dau
giau teisių už mus. Tai nėra is
torijos, o fakto klausimas. Juk 
kiekviena šių grupių — prancū
zų ir anglų — gali suardyti vals
tybę.”

Į šias ministerio mintis atsilie
pė buvęs teisėjas, islandiečių re
daktorius J. Lindai. Iš pirmų žo
džių jis suklupo kreipinyje ir ta
rė: “Mr. Prime Minister”. Tai bu
vo liežuvio klaida, nors anksčiau 
Toronto spaudoje buvo spėliota, 
kad J. Marchand būsiąs L. B. , ----------- w__ ---- „------
Pearsono įpėdiniu... Teisėjas Jiems ir jų atstovaujamoms įstai- 
Lindal kalbėjo: “Mes priimame goms priklauso visų kelionės da- 
dvi oficialias krašto kalbas, ta- lyvių padėka. Pr. G.

čiau tie, kurie nori padaryti mus 
“anglais”, apsirinka. Praktinia
me gyvenime sutinkame, kad 
mokyklose mokoma dviem kal
bom, bet mes prašome dėstyti ir 
mūsų kalbas ten, kur atitinkama 
etninė grupė yra pakankamai 
gausi.”

Tuo būdu buvo išreikštos pa
grindinės susitikimo mintys. Iš 
esmės jos nebuvo naujos, tačiau 
tvirtai paryškintos.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
kelionės dalyviai, pilni įspūdžių, 
naujų idėjų ir, žinoma, nuovar
gio, skubėjo namo. Visi buvo pa
tenkinti gana gerai organizuota 
kelione, kurioje, kaip vadovas, 
sumaniai reiškėsi imigracijos 
ministerijos ryšininkas A. Daig
le ir etninės spaudos federacijos 
pirmininkas Ch. Dojack. Taip 
pat gražiai talkino ponia N. Capt, 
Kvebeko vyriausybės atstovė, S. 
Zybala, šimtmečio komisijos at
stovas, ir C. Alexander, imigra
cijos ministerijos pareigūnas.



Maloniai kviečiame į Hamiltono

žūklautoje ir medžiotojų

ZUIKIU BALIU.
ti šį savaitraštį arba užsakyti jį už* 
sienyje gyvenantiems giminėms ir

pusantro tūkstančio mokinių visai 
m d laido! “Tie«a” ir*- nutraukė mokslą...” M. Gedvilas 

mS“kelSnu m^ete^itX vieną
mintu skelbimu pranešė skaityto- “j>aijes mokjniiį tarpe vy-
jams: “1967 m. vasario mėn. pra- '"T“**’ J™*” ’
.. Kr«aidAu4ni>a vvžiii cbi įdrir rsuja nuomonė, kad. jie negalėsią

»“■» »'reU“k *k lO"“’ “”ks- 
lo...” Mokytojų paruošimas esąs 
pagerėjęs, bet dar nepakankamas: 
“...mums dar trūksta mokytojų,

, j. 1 ui, * -« • ypeč dėstančių užsienio kalbas, fi-
«“*• 5 *• ' ’■»»• įk, I, muzlk, ir ,»e-

Šimą. Dėl to šias disciplinas dauge
lyje kaimo mokyklų dėsto praktikai, 
o specialistai turi labai didelius pa
mokų krūvius...” Per ketverius me
tus prie vidurinių mokyklų buvo 
pastatyti 762 priestatai, tačiau rajo
nams dar reikia apie 230 priestatų. 
Ateistinė propaganda geriausiai or
ganizuojama Pakruojo, Telšių, Molė
tų, Radviliškio rajonuose, Šiauliuo
se, Kaune ir Panevėžyje. M. Gedvi
las betgi nusiskundė jos veiksmin-

Karšta zuikiena
dos” agentūros ir ryšių skyrius." Ar 
“Tėvynės Balso” leidimas bus nu
trauktas, nepranešama, nes jis Lie
tuvoje nebuvo platinamas. Taipgi ne
aišku, kas atsitiks su “Nemuno 
Kraštu”, spausdintu V. Vokietijoje 
ir siuntinėtu “TB” adresatams. Pas Gera muzika

Jaunimo Centro salėje
tarasis mėgino rinkti prenumeratas, 
bet pasisekimo skaitytojų tarpe ne
susilaukė. Iš skelbimo turinio atro
do, kad “Gimtąjį Kraštą” teks pre- 
numeruoti ir kad jis bus prieinamas 
lietuviams tėvynėje, 
si yra pasiilgę žinių 
išeiviją, tuo būdu 
dimui gali būti 
finansinis pagrin

Pradžia 7 vai. vakaro
Klubo valdyba

_ BERNOTAS, lietuvis 
TECHNOLOGAI įsijungė į Amerikos karys Australijos daliniuose P. Viet- 
Lietuvių Inžinierių Architektų Są- name, kurio reportažai buvo skelbia- 
jungą. I skyriaus valdybą išrinkti: mi “Mūsų Pastogėje” ir cituojami 
inž. V. Vidugiris — pirm., inž. R. šiame skyriuje, buvo sunkiai sužeis- 
Bureika — vicepirm., inž. T. Mickus tas ir atgabentas į Sydnėjaus karo 
— vicepirm. spaudos reikalams, inž. ligoninę Ingleburge.
R. Kaminskas — vicepirm. techni- KUN. S. GAIDELIS iš Newcastle 
niams reikalams, inž. R. Karuža — buvo nuvykęs į Latvių Meno Dienas 
jaunimo organizaciniams reikalams, Christchurch mieste, N. Zelandijoje, 
inž. R. Petraitis — sekr. Į valdybą Ta proga jis aplankė įvairiose N.
taipgi įėjo patariamuoju balsu buvęs Zelandijos vietovėse gyvenančius lie- 
pirm. archit. Edm. Arbas. Naujoji tuvius.
valdyba ruošiasi suorganizuoti brai GEDIMINAS ANDRIUŠIS iš Ade-
žytojų kursus lietuviams. Inž. Vyt. laidės dalyvauja ekspedicijoje, kuri 
Saliamonas, dirbąs Ralph and Par
son bendrovėje, Los Angeles, buvo

šiaurinės Australijos dykumose įieš
ko naftos.

paskirtas vadovauti statybos ir įren- 
gimo darbams alyvos bei chemikalų Italija

i t it i gurnu: “Esminis lūžis jaunimo są- 
žinių apie us monėje aiškiai pasiektas, tačiau pa- 

e ’ vieniai jaunuoliai dar tūno religinių 
prietarų šešėlyje.. X Kitais žodžiais 
..riant, komunistinė propaganda vis IR „
dar neistenge numarinti Dievo. - A Y

LIETUVOS SAVAITĖ
Moldavijos sostinėje Kišeniove bu

vo surengta Lietuvai pagerbti savai
tė, kurios metu televizija ir radijas 
moldavams transliavo lietuvių kom
pozitorių simfoninės ir kamerinės 
muzikos kūrinius, supažindino juos 
su dabartiniu Lietuvos gyvenimu. Ta 

VERDI “REQUIEM” Pr°8a knygynų lentynose buvo išsta-
_ . . x tyti lietuviu rašytojų kūriniai, o
Kaip jau esame rašę “Tž”, Vii- laikraštis “Sovietsakaja Moldavija” 

niaus operos choras ir solistai radi- puslap. paskyrė bendrą sovie_ 
jo ir televizijos komiteto vaistyta- j velkančiai Lietuvai, 
ms choras ir teatro simfoninis or
kestras atliko Vilniuje ir Panevėžy
je religini Verdi kurini “Requiem”. 
Iš Vilniaus gautame laiške apie 
jį rašoma: “Grįžau iš salės, kur 
klausėmės Dž. Verdi Requiem (įde
du programą). Jį išpildė Vilniaus 
teatro solistai ir choras. Vyrai buvo 
apsirengę juodais kostiumais, o mo
terys — juodom ligi žemės sukniom. 
Pati scena buvo juodai dekoruota, 
gedulinga. Giedojo labai gerai, ispū-

pastovus
0 viskas, aiš

ku, priklausys nuo laikraščio turi
nio. Praėjusiais metais “Tėvynės 
Balsas” padarė posūkį, sumažinda
mas propagandą, įsivesdamas išeivi
jos kultūrinės veiklos apžvalgą, pra
dėdamas skelbti mūsų rašytojų kū
rinius. Visdėlto reikia pastebėti, 
kad įvairūs bandymai šioje srityje 
vis dar pilni sovietinės propagandos 
bei išpūsto melo.

MIRE AGR. L ŠTARAS
Gruodžio 17 d. mirė agr. Ipolitas 

Štaras, Vytėnų sodininkystės-darži- 
ninkystės bandymų stoties sodo au
galų selekcijos skyriaus vedėjas, že
mės ūkio mokslų kandidatas. Velio
nis buvo gimęs 1905 m. Noreikių 
kaime, Krekenavos valse., Panevė
žio apskr. Mokėsi Kėdainių viduri
nėje m-kloje, Kauno un-te ir Dot
nuvos žemės ūkio akademijoje. Vy
tėnų bandymų stotyje dirbo nuo 
1951 m. Jo palikimas — dviejų lai
dų susilaukęs veikalas “Sodininkys
tė” ir 11 naujai išvestų obelių, braš
kių ir juodųjų serbentų rūšių, ku
rių dalis yra pasiekusi net užsienio

10.000 INŽINIERIŲ
Kauno politechnikos institutas jau 

senokai yra vadinamas Lietuvos in
žinierių kalve. Gruodžio pabaigoje 
10.000-tąjį diplominį darbą apgynė 
mechanikos fakulteto studentas Vy
tautas Balčius ir gavo mechaniko- 
šilumininko specialybę. Jis dirbs Kė
dainių chemijos kombinate, kurio 
elektrinės išplėtimo klausimus buvo 
išsprendęs savo diplominiame dar
be. Instituto rektorius prof. M. Mar
tinaitis V. Balčiui įteikė 10.000-tojo 
inžineriaus garbės pažymėjimą. Tiek 
inžinierių Kauno politechnikos ins
titutas paruošė per 16 mokslinės 
veiklos metų, šiais mokslo metais 
jame studijuoja 18.000 studentų.

AUKSINĖS VESTUVĖS
Joniškio rajono “Aušros” kolcho

zo nariai Onutė ir Apolinaras Skers- 
tavičiai atšventė auksines vestuves. 
Jie yra išauginę sūnų ir penkias 
dukras. Su tėvais kolchoze yra likęs 
tik sūnus, o dukros jau ištekėjusios 
ir įsikūrusios miestuose. Sukakties 
proga senukus sveikino vaikai, gimi
nės, kaimynai, o civilinės metrika
cijos biure žodį tarė ir vykdomojo 
komiteto sekr. J. Valakevičius.

S HAMILTON

SVARSTĖ ŠVIETIMO REIKALUS
Gruodžio pabaigoje Vilniuje įvy

ko kompartijos centro komiteto III 
plenumas, kurio pagrindinė tema 
buvo priemonės švietimui Lietuvoje 
gerinti. Pranešimą padarė švietimo 
min. M. Gedvilas, pabrėždamas, kad 
šį penkmetį reikės pereiti prie vi
suotinio vidurinio mokymo, o tai nė
ra lengvas uždavinys, nes turima 
vargo ir su dabar taikomu privalo
mu 8 metų mokymu: “Antai, šių 
metų pradžioje į mokyklas neatėjo 
300 mokyklinio amžiaus paauglių ir 
jaunuolių. Praėjusiais metais beveik

DRUSKININKAMS II V-IETA
Druskininkų kurortas, suvedus 

1966 m. socialistinio lenktyniavimo 
rezultatus, laimėjo antrą vietą vi
soje Sov. Sąjungoje. Pirmoji vieta 
teko Kislovodskui. 1966 m. Druski
ninkai priėmė 60.000 poilsiautojų, 
įvedė naujus gydymo metodus sa
natorijose. Iš naujų pastatų minima 
vidurinė mokykla, dvi valgyklos-pa- 
viljonai ir puošnus “Dzūkijos” sana
torijos klubas. Baigiamas statyti bui
tinio kombinato priestatas, patal
pos naujam knygynui. V. Kst.

Varnas. Nuo 1967 m. sausio 1 d. iš 
būrelio narių rėmėjų išstojo Jonas 
Januškevičius, išbuvęs gimnazijos rė
mėju virš metų laiko. Jam reiškiama 
padėka už gimnazijos parėmimą. Taip 
pat nuo sausio 1 d. būrelio nariais 
rėmėjais tapo: P. Kovelis ir P. Saka
las, kurie sumokėjo po $6 už pirmą 
metų pusmetį. Tuo būdu dabartiniu 
metu būrelį sudaro 36 nariai-rėmė- 
jai. Nuoširdi padėka visiems būrelio 
nariams, o ypač naujai prisijungu
siems prie gimnazijos rėmimo. Su
rinkti $324 sausio 3 d. įnešti į Šalpos 
Fondo sąskaitą “Talkoje” išsiuntimui 
gimnazijai Vokietijon. Nuo būrelio 
įsteigimo 1965. IX. 1. iš viso surink
ta ir išsiųsta gimnazijai paremti $816. 
Visiems būrelio nariams dėkoju už 
taip sklandų, greitą atsiskaitymą ir 
pastovų Vasario 16 gimnazijos rėmi
mą, o taip pat linkiu sėkmingų nau
jų metų.

St. Dalius, būrelio vadovas

KAUKIŲ BALIUS-ŠOKIAI, rengia
mas šeštad. mokyklos tėvų komiteto, 
įvyks vasario 4 d. Jaunimo Centre. 
Bus tradicinis užsigavėjimas prieš 
Užgavėnes, pasilinksminimas ir susi
tikimas su artimaisiais bei tolimai
siais bičiuliais. Bus linksma muzika, 

VASARIO 16 BŪRELIO ĮNAŠAI, gaivinantys gėrimai, užkandžiai, lo- 
. ... .... .. ’terija, laimės staliukai ir t.t., kau

kėm geros premijos.
Kviečiami visi ir iš visur dalyvauti 

ir tuo paremti lietuvybės išlaikymo 
židinį. Pelnas skiriamas šeštadieni
nės mokyklos išlaikymui. Rengėjai

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ ŽIE
MOS KURŠUOSE Dainavoje Hamilto
no kuopai atstovavo šios moksleivės 
ateitininkės: G. Juozapavičiūtė, N. 
Beniušytė, D. Deksnytė, R. Kamins
kaitė ir M. Klevaitė. Visos grįžo pa
tenkintos kursais, pilnos gražių prisi
minimų ir naujų idėjų tolimesnei kuo
pos veiklai. Nuoširdi padėka K. Bun- 
gardai už nuvežimą moksleivių ateiti- ’ 
ninkių į Dainavą. Ateitininkų Sen-

pps komitetas gruodžio pradžioje pa- 
siuiftė paramos reikalingiems lietu
viams V. Vokietijoj $300 ir Vasario 
16 gimnazijai $400 būrelių rėmėjų 
surinktų aukų. Apie paramą salezie
čių gimnazijai žinių neturime, nes ko
mitetas tuo reikalu neinformuojamas. 
Vasario 16 gimn. rėmėjams išduoda
mi pakvitavimai, reikalingi prijungti 
prie paj. mokesčių. Jų negavusieji 
prašomi kreiptis į savo būrelio rėmė
jų vadovą.

LĖŠŲ VAJUS ŠALPAI, priartėjus 
šventėms, buvo sustojęs; po švenčių 
tęsiamas toliau. Visi aukų rinkėjai 
prašomi aukų rinkimo neužtęsti ir 
kiek galint greičiau surinktas aukas 
perduoti šalpos komitetui, o nespėti 
aplankyti aukotojai prašomi aukas 
įnešti liet bankelyje “Talka” arba 
paskambinti telefonu komiteto na
riams — auka bus paimta iš namų.

Taip pat prašome aukoti ir drabu
žius bei avalynę. Jų turima maža at
sarga ruošiamasi pasiųsti Suvalkų 
trik, lietuviams. Naujų prašymų vėl 
gauta per šimtą. Tautiečiai prašomi 
nuoširdaus bendradarbiavimo ir au
kos. Š. F. informacija

Vasario 16 Gimnazijai remti būrelio 
vadovas St. Dalius surinko iš būre
lio narių-rėmėjų įnašus už 1967 m. 
pirmą pusmetį. Sumokėjo už visus me
tus priekin: po $12: J. Arštikaitis, J. 
Bulionis, A. Dirsė, B. Grinius, A. Jan
kūnas, St. Kačinskas, J. Krištolaitis, 
dr. V. Kvedaras, E. Lengnikas, E. 
Lengnikienė, Kazys Mikšys, V. Miški
nis, V. Navickas, A. Stasevičius, J. 
Svilas, dr. O. Valaitienė, J. Valevi
čius, M. Žurlienė; po $6: V. Burdina- 
vičienė, St. Dalius, V. Kazlauskas, Alf. 
Kybartas, VI. Kybartas, P. Lesevičius, 
dr. L. Levinskas, Jonas Mikšys, A. 
Mingėla, V. Narkevičius, A. Pilipa
vičius, E. Sakavičienė, P. Savickas, J. 
Stanius, mons. dr. J. Tadarauskas, I.

LONDON, ONT
TRADICINĖ KALĖDŲ EGLUTĖ ir 

šiemet praėjo įprastoje nuotaikoje. 
Programos pradžioje nuskambėjo ka
lėdinės giesmės, atliktos lituanistinės 
mokyklos choro, diriguojamo šešiolik
metės R. Bliskytės. Po to pasirodė 
deklamuotojai ir instrumentalistai. J. 
Čegytė pagrojo smuiku, A. Valaitis 
— akordeonu. Ypač įspūdingai nu
skambėjo muzikaliųjų brolių J. ir V. 
Valaičių akordeonais atliktoji lietu
viška pynė. Mokyklos jauniausieji pa
šoko “Noriu miego”, o vyresnieji “Jon
kelį”. Programa užbaigta vykusiu jau
nimo ansamblio vyrų šokiu “Oželis”, 
susilaukusiu daug katučių ir, publikai 
reikalaujant, dar sykį pakartotu. Pa
sirodė ir viena dainininkė, susilauku
si irgi labai daug plojimų, būtent, 
mažoji Bersėnaitė, atlikusi vieną ka
lėdinę giesmę ir vieną liet dainą. Vi
sus ypač gerai nuteikė tai, kad ji visa 
tai atliko susikaupusi, pagal apgalvo
tą planą ir be jokio jaudinimosi. 
Deklamavo visa eilė numatytų dekla
matorių, o paskui pareiškė pretenzi
jas ir kiti, tvirtindami, kad ir jie ga
li neblogiau padeklamuoti. Deklama
cijomis gražiai pasireiSkė: J. Gegyte,
J. Butkus, L. Miškinytė, D. Valaitytė, 
R. Dragūnevičiūtė, J. Miškinytė, V. 
Dragūnevičius, V. Pociūtė, Z. Bersė- 
naite, G. Eimantas, E. Petrauskaitė,
K. Petrauskaitė, D. Judickaitė ir B. 
Keras. Kalėdų senelis visus apdova
nojo įvairiomis dovanėlėmis ir, be 
kitko, tarė: “Kalėdos yra taikos šven
tė, o jūs tarp savęs kovojote — ba- 
dėtės ir už tai jums visiems... dir-

bėgU ir gavo jų... Visiems Londono 
ir Mount Brydges vaikučiams eglutę

guojamas Eug. Bliskio, gražiai išpil
dė eilę kalėdinių giesmių per Berne
lių Mišias. Šio jungtinio choro vado
vas — kun. B. Pacevičius, o jo pa
vaduotojas — E. Bliskis. j

BENDROS KŪČIOS, surengtos ka
talikių moterų, sutraukė nemažą būrį 
svečių — net 109 asmenis, kitaip sa
kant, maždaug pusę Londono lietu
vių. Apie Lietuvoje išgyventas Kūčių 
nuotaikos ir šios gražios tradicijos pa
laikymo galimybes ateityje kalbėjo 
Daniliūnas. Ypač įspūdingai atrodė | 
dvi lėkštės ant gėlėmis papuošto sta
liuko, kurių viena šalia kryžiaus sim
bolizavo visus Londone ir kituose 
kraštuose, ypač Sibire, mirusius lietu
vius, o kita — uždengta tautine juos
ta — visus gyvuosius lietuvius Sibi
re, Lietuvoje ir kt. kraštuose. Klebo
nas kun. B. Pacevičius visų susirin
kusiųjų vardu simboliškai su jais su
mezgė ryšį, pasikeisdamas kalėdinėmis 
plotkelėmis ir sukalbėdamas maldą, 
čia buvo ir viena maloni staigmena: 
Kūčiose dalyvavo ir viena viešnia, 
prieš porą savaičių atvykusi iš Lietu
vos. Katalikės moterys ją pasveiki
no ir įteikė rožių puokštę. Tas dar 
labiau padėjo susirinkusiems pasijus
ti arčiau seniai matytos Tėvynės. K. 
Kudukis rodė įdomų filmą iš šven
tosios žemės.

Pabaigoje katalikių moterų vardu 
buvo įteiktos dovanos dv. vadui kun. 
B. Pacevičiui, buv. pirmininkei E. Na
vickienei ir nepailstančiajai pobūvių 
sekc. vadovei G. Mačienei.

ŠOKIŲ VAKARAS, rengiamas li
tuanistinės mokyklos, įvyks 1967 m. 
sausio 21, šeštadieni, parapijos salė
je, 1414 Dundas St. E. Trumpa mo
kinių programėlė, o po jos bendri 
šokiai. Kviečiami visi Londono ir apy- 

t linkių lietuviai pasilinksminime da
lyvauti. D. E.

PADĖKA .
Mūsų mylimam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui, a. a. Marceliui Gugiui 
atsiskyrus iš mūsų tarpo, reiškiame gilią padėką- visiems, pareišku- 
siems mums užuojautą bei paguodos žodį raštu, spaudoje ir asme
nišku atsilankymu.

Nuoširdus ačiū gerbiamiems kunigams: mons. J. Tadarauskui, 
kun. P. Ažubaliui ir kun. dr. J. Gutauskui.

Taip pat gili padėka dr. Valaitienei, karsto nešėjams ir visiems,. 
kuo nors talkinusiems mūsų liūdesio dienomis.

Nuoširdžiai dėkojame užprašiusiems šv. Mišias už jo sielą ir pa- 
puošusiems koplyčią gėlėmis.

Pagaliau visiems už viską tariame nuoširdų ačiū —
Gugienė su šeima

PADĖKA
A. a. Justui Bugailiškiui atsiskyrus su šiuo pasauliu, nuoširdžiai 

dėkojame prel. J. Tadarauskui už nuoširdžią užuojautą, šv. Mišias, 
pamokslą, Rožinį ir pagalbą. Dėkojame, kun. J.. Venckui, S.J., už Ro
žinį ir ta proga pritaikytą pamokslą.

Nuoširdi padėka: lietuvių karių veteranų sąjungos Hamiltono sky
riui už dalyvavimą laidotuvėse, pasakytą atsisveikinimo žodį N. Zabo- 
lioniui, už gyvų gėlių vainiką ir sugiedotą Tautos himną; S. Kairiui už 
tartą žodį kapinėse; laidotuvių dalyviams.

Dėkojame K. L. Katalikių Moterų Draugijos Hamiltono skyriui už 
velionies lankymą ligos metu ir dovanas; J. M. Glinskiui ir šeimai už 
užprašytas šv. Mišias; dr. J. K. Murray už operaciją ir pagalbą šeimai.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame giminėms ir pažįstamiems už 
taip gausų lankymą laidotuvių namuose, dalyvavimą gedulingose pa
maldose ir palydėjimą velionies į amžino poilsio vietą.

Gili padėka visiems už Mišias, už aukas The Canadian CancSr So
ciety ir prisiųstas gėles, už asmeniškai ir raštu pareikštas užuojautas.

Amžinai dėkingi ir visiems linkį Dievo palaimos —

žmona, sūnūs, dukros, 
marčios ir žentas

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 84)511 
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgižių 
paskolos ii 7%% iki 66% turto vertės. Už iėrus mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA

draugių skyriaus valdyba padengė vi
sas kursų išlaidas, kurių susidarė $135. 
Tai graži ateitininkų sendraugių sky
riaus valdybos pagalba jaunimui. J.P.

JAUNIMO ŠOKIAI. Moksleiviai atei
tininkai ruošia šiais metais pirmus 
jaunimo šokius šį šeštadienį, sausio 
14, parapijos salėje. Gros jaunimo or
kestras. Pradžia 8 v.v., užbaiga — 
11.30 v. Įėjimas tik $1. Berniukai pri
valo vilkėti švarką ir turėti kaklaraiš
tį. Prieš šokius, 3 v.p.p., par. salėje 
įvyks vyresniųjų moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas. Nariams dalyva
vimas būtinas, kviečiami ir nenariai. 
Bus diskutuojama tema “Ar Dievas 
yra miręs?”. Ta proga yra pakviesti 
į svečius Klevelando ir Toronto moks
leiviai ateitininkai. Moksleivių ateiti
ninkų kuopos valdyba kviečia visą lie
tuviškąjį kolonijos ir artimesnių vie
tovių jaunimą dalyvauti susirinkime 
ir šokiuose. Tėveliai prašomi savo jau
nimą paraginti dalyvauti susirinkime 
ir šokiuose. Jaunimas susipažins, pa
bendraus su kitų kolonijų jaunimu.

Sau It S. Marie, Ont.
NAUJIEJI METAI NEDARBO 

ŽENKLE. 1966 m. gruodžio 17 d. pra
sidėjęs “Algoma” plieno fabriko 80 
mūrininkų streikas, paremtas šio fab
riko geležinkeliečių darbininkų, per 2 
savaites visai sustabdė fabriko dar
bus. 1966 m. gruodžio 31 d. paleistųjų 
plieno fabriko darbininkų skaičius 
siekė 6000. Prie šio skaičiaus pridė
jus 700 statybos darbininkų, vykdan
čių “Algoma” išplėtimo darbus, 700 
rūdos kasyklų darbininkų Wawa, Ont., 
ir kitas netiesiogiai paliestas strei
ko darbovietes, naujų bedarbių skai
čius siekia 8000. To mūsų miestas ne
turėjo nuo depresijos laikų. Prieš N. 
Metus porą kartų susitikę mūrininkų 
unijos ir “Algoma” atstovai nepasie
kė jokio susitarimo. Mūrininkai Vis 
tebereikalauja 50 et." valandinio atly
ginimo pakėlimo vienerių metų nau
jai darbo sutarčiai ir dvigubo atlygi
nimo už šeštadienius ir sekmadienius. 
Tai pakeltų paprasto mūrininko atly
ginimą ligi $12.000 per metus. Sekan- 
tis šių besiderančiųjų susitikimas bu
vo numatytas sausio 4 d. Ilgiau nusi- 
tęsęs streikas, aišku, palies ir mies
to ekonominį gyvenimą, nes kiekvie
ną mėnesį “Algoma” plieno fabrikas 
darbininkams algų pavidale ir viso
kiems užpirkimams išleisdavo apie 6 
milijonus dolerių. Nežiūrint to, kad 

.1967 metus sutikdami turėjome kelias 
dešimtis tautiečių bedarbių, nesimatė 
nusiminimo ženklų. Didesni lietuvių 
susibūrimai sutinkant N. Metus įvy
ko tautiečių P. Gasperų namuose, kur 
dalyvavo apie 30 žmonių, ir V. V. 
Skaržinskų ūkyje, kur įskaitant sve
čius iš Čikagos, dalyvavo apie 20 žmo
nių. J. Sk.

įmonei, kuri statoma netoli Frank- §v. KAZIMIERO KOLEGIJOJ 
furto, Vokietijoje. Sausio mėn. jis įvyko iškilmingos tradicinės Kūčios, 
dvejiem metam išvyksta į V. Vo- Prie Kūčių stalo susirinko Kolegi- 
kietiją. jos vadovybė ir auklėtiniai, Romoj

A. A. KAZIMIERA GUSTAITY- gyveną lietuviai kunigai ir svečiai, 
TĖ-JONYNIENĖ, daiL V. K. Jony- atvykę Kalėdoms į Romą: dr. Jakše- 
no žmona, po ilgos ir sunkios ligos vičiaus šeima iš Čikagos ir p. Šul- 
mirė gruodžio 9 d. Velionė buvo bai- cienė iš Vokietijos. Kūčių vakarienė 
gusi muzikos mokyklą Kaune, stu- pradėta malda ir Evangelijos skaity- 
dijavusi prancūzų kalbą Sorbonoje mu, kurį atliko klierikas Edvardas 
ir gavusi gimnazijos mokytojos dip- Mickus. Kolegijos rektorius prel. L. 
lomą. Palaidota Mt. St Mary kapi- Tulaba pasakė jautrų pasveikinimo 
nėse, Flushing. N. Y. žodį ir su visais dalyviais, kurių prie

PROF. P. JUCAITIS, gyv. Toledo, Kūčių stalo buvo 30, sulaužė plot- 
Ohio, atšventė 70 m. amžiaus sukak- kėlę — meilės, vienybės ir aukos 
tj. Nepaisydamas nelengvos metų simbolį. Protarpiais buvo giedamos 
naštos, sukaktuvininkas dirba Owens- Kalėdų giesmės. Kūčios praėjo labai 
Illinois technikos centro tyrimų sky- gražioj reUginėj lietuviškoj nuotai- 
riuje kaip chemikas patarėjas. Vie- ^oj. Visi dalyviai liko nuoširdžiai 
no universiteto yra kviečiamas dės- dėkingi Kolegijos vadovybei ir Kū- 
tyti biocheminę inžineriją. Pastaruo- stalo mecenatui prel. L. Mende- 
ju metu daug dėmesio rodo Teilhard UuL_ __ -_______ ___
de Chardin filosofijai.

APIE V. RASTENIO LIKIMĄ 
trumpą žinutę gruodžio 27 d. laido
je paskelbė “Naujienos”: “New Yor- 
ko tautininkų skyrius gruodžio 18 
dienos susirinkime plačiai svarstė 
Vinco Rastenio paskutinio meto elg
seną ir nutarė pašalinti jį iš tauti
ninkų tarpo. Susirinkime labai pla
čiai buvo išnagrinėtas ruso L. VIa- 
dimirovo žodis New Yorko simpo
ziume ir V. Rastenio, to simpoziumo 
pirmininko, laikysena diskusijų me
tu ir diskusijoms pasibaigus.”

“LAISVĖS ŽIBURIO” radijo pro
grama Niujorke surengė priėmimą 
P. Vietnamo ambasadoriui Jungtinė
se Tautose Nguyen Duy Lien, kuria
me dalyvavo konsulai V. Stašinskas 
ir A. Simutis, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. V. Sidzikauskas, VLIKo 
pirm. dr. K. Valiūnas, prel. J. Bal- 
kūnas, prof. J. Brazaitis, E. čekienė, 
radijo programos bendradarbiai ir 
svečiai amerikiečiai. Kalėdų dieną 
pasikalbėjimas su P. Vietnamo am- 
basadorium buvo perduotas per 
“Laisvės žiburio” radiją.

GRAŽINOS KRTVICKIENĖS 
straipsnį apie lietuviškas Kūčias pa
skelbė “The Washington Post” dien
raštis moterų skyriaus puslapyje. Re
dakcija pabrėžė, kad G. Krivickienė 
rašo knygą apie lietuvių liaudies 
meną ir padeda išlaikyti lietuviškus 
papročius Amerikoje.

“CHRISTIAN ECONOMICS”, Niu
jorke leidžiamas dvisavaitinukas, 
straipsnyje apie pavergtąsias Euro
pos tautas aprašo skaudų Baltijos 
kraštų likimą, sovietinę jų okupa
ciją, cituoja V. Sidzikausko pareiš
kimus. Kankinių tarpe minimas ar- 
kiv. M. Reinys.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
leidžiamo žurnalo “Į Laisvę” reda
gavimą nuo šių metų pradžios per
ėmė Leonardas Valiukas. Pirmasis 
numeris pasirodys vasario mėn. 
Naujasis žurnalo adresas: “Į Lais
vę”, P. O. Box 77048, Los Angeles, 
Calif. 90007, USA.OTTAWA, Ont.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS, MI
NĖJIMAS, SUSIRINKIMAS. Sausio 
15, sekmadienį, įvyks apylinkės v-bos 
kviečiama sueiga. 12 vai. — lietuviš
kos pamaldos katedros koplyčioje, 13 
vai. Maž. Lietuvos Dienos paminėji
mas arkivyskupijos rūmų salėje (Pa
rent ir Guigues g-vių kampe). Pa
minėjimui pasibaigus toje pat vieto- tuvininko veikią skaitė Valencijos 
je įvyks metinis apylinkės narių su
sirinkimas šia darbotvarke: prezidiu
mo sudarymas, pereito susirinkimo 
protokolas, apyl. valdybos ir kitų B- 
nės organų pranešimai, diskusijos, 
naujų B-nės vykd. organų rinkimai, 
klausimai ir sumanymai. Po susirin
kimo — ten pat suneštinės vaišės- 
kavutė. Apylinkės valdyba

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ vieto
toje, Lietuvių Fondui B-nės vardu 
trečiojo įnašo sąskaiton per LF vietos 
įgaliotinį paaukojo p.p. Kubiliai, Paš- 
kevičiai, Ramūnai, Rimšaitė, Šidlaus
kaitė, Jurkai ir Trečiokai; bendrai —

Venecuela
KUN. ANTANO PERKUMO, S. D. 

B., 25 m. kunigystės sukaktis buvo 
atšvęsta Caracas mieste iškilmingo
mis Mišiomis ir specialiu aktu sese
lių kolegijos salėje. Minėjimą ati
darė Bendruomenės pirm. inž. Vla
das Venckus, paskaitą apie sukak-

TOLIMOJ KORĖJOJ, Seoul mies
te, apaštališkoj nunciatūroj dirba 
dr. Jonas Bulaitis. Jis yra ir akty
vus Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos narys. Kai prieš Kalėdas L. 
K. M. Akademijos centro valdyba iš 
Romos išsiuntinėjo savo nariams ap
linkraštį, suminėdama jame tarp ki
tų dalykų ir savo ypatingus rūpes
čius, tai mons. J. Bulaitis pirmas iš 
visų narių atsiliepė į tą kreipimąsi. 
Jis tuoj užsisakė visus Akademijos 
jau pasirodžiusius (Suvažiavimo 
Darbus IV ir V t. ir Metraščio I ir 
II t.) ir pasirodysiančius leidinius, 
iš anksto už juos užsimokėdamas. 
Be to, dar pridėjo reikalų vedėjo 
atlyginimui $4 auką. Centro valdy
ba džiaugiasi tokiu uoliu nariu ir 
nuoširdžiai jam dėkoja.

Vokietija
PLB VOKIETIJOS KR. VALDY- 

BA gruodžio 17 d. posėdyje nutarė 
sušaukti kr. tarybos sesiją 1967 m. 
kovo 31, balandžio 1 ir 2 d. Posė
džiai bus vieši — kiekvienas Bend
ruomenės narys juose gali dalyvauti 
stebėtojo teise.

RANKDARBIŲ PARODĄ Dort- 
munde surengė estai, ukrainiečiai ir 
lietuviai. Mūsų tautiečiams atstova
vo juostos, velykiniai margučiai, au
diniai, rankšluosčiai, išsiuvinėtos 
staltiesės, kurių tarpe viena buvo iš
siuvinėta Sibire. Lankytojai ypač do
mėjosi S. Motūzos medžio drožiniais. 
Parodą aplankė Dortmundo ir Miun- 
sterio atstovai, ją plačiai paminėjo 
vokiečių spauda.

Šveicarija
SOSTINĖJE BERNE buvo sudary

tas komitetas, kurio uždavinys yra 
pastatydinti paminklą 1964 m. miru
siam ir Lugano kapinėse palaidotam 
Vasario 16 Akto signatarui prel. 
prof. Kazimierui šauliui. Specialia
me posėdyje komitetas pasiskirstė 
pareigomis: pasiuntinybės patarėjas 
dr. A. Gerutis — pirm., saleziečių 
gimnazijos Castelnuove administra
torius kun. Ant. Tranavičius — vi- 
cepirm., Ona Linderienė — ižd., na
riai — dail. Vincas Aleksandravičius 
iš Castelnuovo ir dr. A. Hofer-Dar- 
gužas iš Than. Posėdyje taipgi da-. 
lyvavo skulptorius Gabrielius Staniu
lis, dėstąs skulptūrą Ženevos meno 
mokykloje, kuriam, atrodo, teks pa
ruošti paminklo projektą. Tose pa
čiose Lugano kapinėse ilsisi dar vie
nas Vasario 16 Akto signataras — 
įgaliotas ministeris dr. Jurgis šau-apyl. pirm, mokyt. J. Zavadzkas. Bu

vo daug'sveikinimų žodžiu bei raš
tu iš visų pasaulio kraštų, jų tarpe 
ir popiežiaus Pauliaus VI palaimi- Prancftyjja 
nimas iš Vatikano. Meninę progra
mos dalį atliko tautinių šokių an
samblis, vadovaujamas Aurelijos žal- 
nieriūnaitės (žalnieriūnienės?) sa
leziečių kongregacijos auklėtiniai ir 
kitų organizacijų vienetai. Padėkos 
žodi tarė pats sukaktuvininkas. Po 
oficialiosios dalies įvyko vaišės šv. 
Kazimiero salėje. Kun. A. Perkamo 
pagerbimą suorganizavo VLSB-nės 
centro valdyba ir Lietuvių Namų ko
mitetas.

Rochester, N.Y
SENŲJŲ LIETUVIŲ eilės retėja. 

Praeitais metais mirė 27 žmonės. Kaip 
liūdna darosi, kad asmęnys, su ku
riais teko daug dirbti per metų me
tus, staiga išsiskiria iš mūsų tarpo, 
štai sąrašas lietuvių, kurie mirė 1966 
metais: Apanavičius, 73 m., Steponas 
Mastauskas, Petras čereška 68, Paul 
Žukas, 77, Jonas Beleskis, Petras Bu- 
gailiškis, 81, Charles Raugola, 72, Su-

PRANCŪZAS MICHEL DEQUE- 
KER„ gyv. Igny-Comblizy, Marne, 
pramoko lietuvių kalbos. “Pr. Liet, 
žinių” biuletenyje yra paskelbta jo 
laiško netaisyta ištrauka: “Norėčiau 
pabrėžti, kad nesu vienintelis kita
tautis, domintis Lietuva ir lietuvių 
kalba. Ak susirašinėjau su suomu, 
kuris mokosi lietuvių kalbos. Jis yra 
darbininkas ir jo nuopelnas yra di
delis. Iki šiol nėra jokio lietuvių ir 
suomų kalbų žodynas. Jis jau mėgi
na versti keletą novelių j suomų kai- 
bą...” Klaidų, kaip matome, tikrai 
nedaugiau, kaip mūsų jaunimo ra-

Stasys Jonaitis, 75, Juozas Šaulys, 74, kiniuose. Jam prancūzas M. Deque- 
Aleksas Bartašius, 51, Vilimas Las- ker skiria nuoširdžius žodžius: “Bfi- 
tauskas, Ifi, Agota Stanevičienė, 77, jjau labai patenkintas, jeigu mano 
Andrius Stirna, Pranas Petruševi- pavyzdys galėtų paskatinti jaunus 
čius, 81, Juozas Davidonis, 74, Ma- lietuvius branginti savo kalbą.” 
rijona Kislauskienė, 82, Juozas Že
maitis, 79, Alekas Kazlauskas, 82, Vence un-te jau antrus metus studi- 
Jonas Vaivada, 84, Stasys Bagdonas, j«oja prancūzė Marie-Jose Igolen,

LIETUVIŲ KALBĄ Aix-en-Pro-

78, Nelė Iršienė, 75, Ona Putrimienė, gilinti studijas Vilniuje. Lietuvių

effadjoje trūksta Hos kalbos kvalifL 
K. Zlatkus kuotu dėstytoja.



kad žmonės ir 
rūpinasi pašau* 

težiūrimais reikalais, nepasiner- 
darni amerikinio pertekliaus lai
mėje. Todėl labai apsidžiaugiau 
perskaitęs prof. Juliaus Gravrog- 
ko straipsnį “Evoliucija ir ateis
tai” 1966 m. “TŽ” 40 nr., kuria
me profesorius ryžtasi užmegzti

vo sprogimas, bet taipgi tikima,

būti

pokalbį su netikinčiaisiais. Tai 
tikrai gražus atgimstančios eku
meninėje dvasioje krikščionijos 
polėkio reiškinys.

Kaip matyti iš prof. J. Grav- 
rogko straipsnio, kuris galbūt ne
pakankamai išplėtotas ir todėl 
yra neaiškumų, mokslininkai ir 
dabar, remdamiesi tiksliųjų 
mokslų turimais faktais, tik spė
lioja apie pasaulio praeitį bei 
ateitį ir nei vienas nebando tarti 
paskutinio žodžio, nes, anot ast- 
ronomo-biologo dr. Freeman 
Quimby, “visada rizikinga tiks
liuosiuose moksluose sakyti, kad 
‘pagaliau’ jau baigi prieiti prie 
‘galutinės’ tiesos tam tikrame da
lyke”. Ar mūsų pasaulis sukietės, 
kaip teigia prof. J. Gravrogkas, ir 
tuo viskas baigsis, yra neaišku, 
ypač turint prieš akis astronomų 
duomenis, kuriais remiantis, sau
lė po kiek laiko taip įkais, jog 
ant žemės gyvybė nebegalės lai
kytis, o žemė tirps įsiliedama į 
saulės kaitrą.

Astronomų žodis šioje srityje, 
mano manymu, yra itin svarbus, 
nes mūsų žemė yra tik mažytė vi
satos dalelė. Todėl argumentaci
ja grynai iš faktų apie žemę, 
juos priskiriant visai visatai, ne
gali būti tokia tiksli, kaip argu
mentacija iš turimų žinių apie vi
satą ir bandymas atrasti joje tin
kamą vietą mūsų žemei. O žiūrint 
iš astronomų taško, štai kaip vi- 

■ satą jie vaizduojasi. _
Yra žinoma, kad Paukščių Ta

ko sistema (jos dalelė yra ir mū
siškės saulės sistema) su kelio
mis panašiomis į save sistemo
mis sudaro vieną grupelę, o to
kių grupių yra daug — skriejan
čių viena nuo kitos nepaprastu 
greičiu. Pagal vieną teoriją, ku
rią pradėjo skleisti prieš 20 me
tų astronomai Fred Hoyle, Her
mann Bondi ir Tomas Gold, aiš
kinama, kad medžiaga yra nuo
lat gaminama ir užpildo vieną 
nuo kitos skriejančių grupių pa
darytas tuštumas naujomis gru
pėmis. Tokiu, būdu visata nuolat 
plečiasi — didėja.

Kita teorija, sukurta prieš 40 
metų belgo astronomo kun. Geor
ge Lemaitre, spėja, kad iš pra
džių buvęs vienas mažas ener
gijos ar įkaitusios medžiagos 
kamuolys, kuris vienu metu iš
sprogo, ir dabar matomos viena 
nuo kitos skriejančios sistemų 
grupės esą to susprogusio ka
muolio amžinai tebelekiančios 
nuo savo sprogimo taško dalys.

Trečioji teorija, išaugusi iš 
kun. Lemaitre teorijos, kurios 
pasekėjų tarpe yra ir žymus ast
ronomas Sandage, teigia, kad pa-

ateityje. Pasak šio aiškinimo, sis
temų grupių skriejimo greitis 
nuo sprogimo taško palaipsniui 
mažėja iki visai sustos, o tada 
vėl visos sukris į vieną krūvą, 
kuri po kokių 70 bilijonų metų 
iš naujo sprogs arba visai sunyks 
(plačiau “Liet. Enc.” XXXIV t. 
“Visata”).

Kaip matome, visi šie aiškini
mai yra tiktai spėliojimai, žino
ma, daugumas mokslininkų yra 
optimistai, kaip ir dr. Allan San
dage, kuris sako: “Kelių metų 
laikotarpyje galbūt turėsime pa
grindą, kuriuo remiantis bus ga
lima spręsti, ar visata yra ribo
ta ar beribė. Sužinosime, ar erd
vė yra gaubta, kaip Einšteinas 
prileido, ar ji tiesiasi ‘plokščiai’ 
į visas puses, kaip tai vaizdavo
si Euklidas. Mes sužinosime, ar 
visata pasiliks esmėje ta pati am
žinai — t.y. amžinai plėsis ding- 
dama, ar galiausiai vėl savyje 
įgrius”. Taigi, gal kada sužino
sime, tačiau dabar nežinome, to
dėl manyčiau, kad ir prof. Grav
rogkas turėtų sutikti, jog remian-

jtis spėliojimais įrodymų sudary
ti negalime.

Visdėlto prileiskime, kad ne
tikintysis sutinka su prof. J. 
Gravrogko hipoteze, jog žemės 
minkštas kamuolys turi visiškai 
sukietėti ir kad šis dėsnis tinka 
visai visatai. Tada dar lieka vie
nas neaiškumas. Prof. J. Gravrog
kas teigia: “... prileisdami, kad 
mūsų pasaulis yra amžinas... 
negalime sakyti, kad tas be galo 
ilgas laikas yra pertrumpas visuo
tinio sukietėjimo vyksmui reali
zuotis ...” Sutinku. Bet “... vi
suotinis sukietėjimas neįvyko” 
— irgi sutinku. Todėl “.. . erdvė
laikis nėra amžinas” — su tokia 
išvada negaliu sutikti. Kaip tik 
priešingai: man plaukia išvada, 
jog toltiu atveju erdvėlaikis yra 
amžinas. Jei žemės kietėjimas yra 
amžinybėje, tai ir pats kietėjimas 
yra būtinai -amžinas (be pradžios 
ir be galo). Kietėjimui amžinybė 
nėra pertrumpa, bet tuo pačiu ji 
nėra perilga. Jei pasaulis būtų 
anksčiau buvęs minkštas, o da
bar jau baigtinai sukietėjęs, tai

ALBINAS BARANAUSKAS

pasaulis nėra amžinas, nes tuo at
veju veiksmas turėtų pabaigą. Be 
to, norėčiau dar pridėti, jog ir 
mūsų dažnai naudojami filosofi
niai priežastingumo argumentai 
netikinčiajam “neįrodo”. Jei žmo
gus tiki, kad pasaulis amžinas, 
tuo pačiu tiki, jog pradžios nė
ra. Iš to seka, kad nėra nei pra
dinio principo, o tik neprasidėjęs 
ir nesibaigsiąs, bet visuomet 
vykstąs tęstinumas — kitimas.

Mokslininkas, filosofas 
logas kun. Raymond J. Nogar, 
O. P., geriausiai žinomas dėl sa
vo studijų evoliucijos klausi
mais, neseniai išleistoje knygo
je “The Lord of the Absurd” 
aiškina, kaip dabar turimi moks
liniai duomenys gali lygiai pasi
tarnauti ir Dievo-Kūrėjo “įrody
mui” ir Jo “paneigimui”. Sky
riuje “Towards a Philosophy of 
Waste” jis prisimena savo pokal
bį 1964 m. su prof. George C. 
Simpson Harvarde. Simpsonas, 
matydamas visoje pasaulio evo
liucijoje tam tikrą dėsningumą 
bei tvarką, prieina kaip tik prie 
išvados, kad pasaulis yra pats 
sau pakankamas ir amžinas lai
ke bei erdvėje. Todėl Dievo-Kū
rėjo įrodymas iš dinamiškos vys
tymosi tvarkos nėra būtinai įti
kinantis. “Jei pasaulis visada bu
vo toks, kodėl reikia tikėti, kad 
yra reikalingas kūrėjas ir tvark
darys?” klausia jis.

Kun. R. Nogar, komentuoda
mas, sutinka, kad mes neturime 
iš tiksliųjų mokslų jokių priemo
nių įrodymui, kad visatos išsiru
tuliojimas yra ribotas — neam
žinas.

Ir iš istorijos žinoma, jog Die
vo kaip Kūrėjo sąvoka žmonijoje 
atsirado tik su krikščionybe bei 
aplamai Apreiškimu. Iš to seka, 
kad Dievo-Kūrėjo sąvoką susi
darėme iš Apreiškimo, o ne iš 
stebimo pasaulio. Kad tikintysis, 
stebėdamas pasaulį, gali prieiti 
prie Kūrėjo sampratos, pilnai ga
lima sutikti, tačiau šiuo atveju 
klausimas liečia netikintįjį, ir to
dėl nematau, kaip prof. J. Grav
rogkas gali jam “įrodyti”. Mano 
manymu, žiūrint į šį reikalą ne
tikinčiojo akimis, jokio “Dievo 
įrodymo” prof. J. Gravrogko 
straipsnis nesudaro.

Kun. J. Staškevičius

ir teo-

Lilija šukytė, Metropolitan 
operos solistė, "Traviatos" 
operoje Violetos vaidmenyje. 
Solistė šiuo metu garsėja kaip 
kylanti dainos meno žvaigždė. 
Jau yra dainavusi visoje eilėje 
operų. Ji taip pat koncertuoja 
įvairiose lietuvių kolonijose
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U KULTŪRINE VEIKIOJE

Spalio dvidešimtoji.
Skurdi vėjo šviesa pakelės tvoromis
Nudažė vieną dar vaikystėj verktą aidą 
Būdingo šaltyje laukų laukimo.
Atpučia kruvinai paskerstus debesis
Su lekiančiais greitaisiais lapais į popiečio upeli. 
Tavasis plytinis Kaunas, saulė pro pušų kamienus, 
Priimki tad šitą mano dovaną vėjuoto stogo 
Su iš lango išpjautu ketvirtadienio nuliūdimu.

Kanados Lietuviu Fondas ir Bendruomenė VZ”'ZZXZ™
Atkelta iš 3-čio psl.

nė dabar turi federacinį čarterį, 
pagal kurį turi teisę ne tik vyk
dyti visokeriopą lietuvišką veik
lą, bet taip pat: j. priimti dova
nas ir palikimus pinigų ir nuosa
vybių pavidale; k. turėti nuosa
vybę, pirkti, parduoti nuomoti ir 

, atlikti kitas orperacijas su nuosa
vybėmis bei vertybėmis; a — c. 
skolintis ir skolinti pinigus; d — 
e. užtraukti mortgičius, hypote- 
ką, kaltinti ir atsakyti teisme 
(Bendruomenės čarterio 4-5 psl.). 
Ko gi bereikia? Vienintelis kelti
nas klausimas būtų, kokiu būdu 
pagal šią tvarką turėtų savo bal
są Fondo aukotojai? KLB krašto 
valdyba jau pereitų metų pava
sarį raštu Fondo tarybai siūlė 
šią išeitį: Fondas galėtų veikti pa
gal autonominį statutą, panašų į 
tą, pagal kurį dabar veikia šal
pos Fondas. Jis turėtų narių vi
suotinius susirinkimus, savaran
kiškai veikiančią vadovybę ir 
pats tvarkytų savo iždą. Vienas 
ar keli Lietuvių Fondo vadovybės 
nariai galėtų įeiti į krašto valdy
bą, panašiai kaip dabar krašto 
valdybos nariu yra šalpos Fondo 
pirmininkė, bet viskas būtų iš
sprendžiama vienoje vietoje 
bendru susitarimu. Deja, šis 
krašto valdybos pasiūlymas pa
čios Fondo • tarybos nė nebuvo 
duotas nariams susipažinti, vien 
užsispyrusiai siekiant atskiros re
gistracijos

Bendruomenė Fonde
Tai yra išeitis, kurią vykdyti 

yra nusistačiusi dabartinė Fondo 
taryba. Ji ne tik nesikreipė į KL 
B krašto tarybos suvažiavimą, 
bet netgi nešaukia savo pačių na
rių visuotinio susirinkimo, kaip 
to reikalauja minėti Fondo statu
to paragrafai. Anglų advokato 
paruoštame fondo statute visi 
ryšiai su Bendruomene yra iš-

tuvių gydytojų pasitarimas plaučių 
ūminių ir lėtinių susirgimų gydymo

menės krašto valdybos. Nors 
krašto valdyba yra pati fondo ju
ridinis narys, įmokėjusi Fondui ir profilaktikos klausimais. Jame da- 
savo padidintą duoklę, šiems 
krašto valdybos atstovams dar 
pridėtas reikalavimas, kad jie ir 
asmeniškai būtų Lietuvių Fondo 
nariai. Vadinasi, asmuo, įėjęs į 
krašto valdybą ir aukojąs lietu
viškai veiklai ilgas savo poilsio 
valandas, dar turi įmokėti $100, 
kad galėtų Fonde atstovauti kraš
to valdybai, kuri yra juridinis 
asmuo. Prie to jau dabar priėjo
me, tai kas gi bus ateityje?

lyvavo apie 200 gydytojų iš įvairių 
Lietuvos vietovių.

iš 12 Fondo tarybos narių 4 yra 
automatiškai skiriami Bendruo-

PROF. ANT. RAMONAS —P AP- 
LAUSKAS, Otavos universiteto pro
fesorius, atspausdino sfeupbų straips
nį to paties universiteto studentų 
laikraštyje “The Fulcrum” 1966. XI. 
23 laidoje. Straipsnis pavadintas “Ca
nadian University At Dawn of a New 
Age.” Jame autorius kalba apie kū
rybinio tipo universitetą ir jo reikš
mę ateities žmonių dvasiniam bei in
telektualiniam Jormavimui.

PAMINKLO PROJEKTĄ DR. K. 
GRINIUI paruošė čikagietis skulpto
rius Ramojus Mozoliauskas. Pamink
las bus gana masyvus, 11 pėdų augš- 
čio, turės ant pjedestalo dvi kraštines 
pilko marmuro kolonas, o ant vidu
rinės juodo marmuro siauros kolonos 
bus uždėtas bronzinis velionies bius
tas, kurį taip pat yra sukūręs R. Mo
zoliauskas. Projekto įgyvendinimas pa
reikalaus apie $6.200. Tautinių kapi
nių vadovybė Čikagoje paminklui ne
mokamai paskyrė žemės sklypą ir pa
sižadėjo toje vietoje neleisti statyti 
kitų paminklų. Paminklui statyti ir 
aukoms rinkti Čikagoje buvo suda
rytas P. Daubaro vadovaujamas ko
mitetas.

LIETUVIŲ JAUNŲJŲ DAILININ
KŲ KLUBAS Čikagoje pakeitė savo 
pavadinimą į Lietuvių dailininkų gru
pė “Dailė”. Pagrindinis šio sambūrio 
tikslas yra savo narių metinių paro
dų organizavimas. Šiemetinę parodą, 
kuri įvyks Čiurlionio Galerijoje ko
vo 18-26 d., papildys astuonių naujų 
narių darbai.

PROF. DR. ELENA TUMIENĖ, ly
ginamosios literatūros dėstytoja Ka
lifornijos valstybinėje kolegijoje Ful
lertone, dalyvavo V. Amerikos lygina
mosios literatūros katedrų vedėjų 
konferencijoje Berkley, Calif. Ji reiš
kiasi Los Angeles ruošiamuose li
teratūros vakaruose, yra išleidusi poe
zijos rinkinį “Karaliai ir šventieji” ir 
spaudai paruošusi naują eilėraščių 
pluoštą — “Žemės ritmas”.

NADĄ RASTENĮ, sausio 4 d. atžy
mėjusį 76 m. amžiaus sukaktį, garbės 
nariu į savo eiles įtraukė Filipinuo
se veikianti Tarptautinė Poetų Lau
reatų Organizacija. Jos atstovams ypač 
patiko N. Rastenio poema anglų kal
ba “War’s Curse”, kuri atstovo Gar- 
matz dėka buvo paskelbta JAV kon
greso 1966 m. vasario 16 d. “Con- 

_________ _______ ____ ! gressional Record” laidoje, čia tenka 
viatos” atminimais, Čikagos pa- j pabrėžti mums žymiai svarbesnį N. 
statymas turėjo vieną pagrindinį ~ '* 
skirtumą. Kaune visas operos 
veiksmas centru turėjo Alfredą, 
kurį ne tik puikiai dainavo, bet 
ir nepaprastai ryškiai vaidino 
Kipras Petrauskas. Pirmo veiks
mo arija “Pakelkim, pakelkim 
mes taurę linksmybės”,

burtoji tošelė"
Vaikais būdami daugis mūsų 

skaitėme ar iš mamytės lūpų gir
dėjome nuostabiąją pasaką apie 
užburtąją tošelę. Joje neturtin
gas, bet labai geras berniukas iš 
nepažįstamo senelio, kuriuo bu
vo pats Dievas, gavo labai papras
tą tošelę. Jos balsas buvęs ste
buklingas: kam jis ja tik užti- 
lirliuodavęs, pasidarydavę taip 
malonu ir gera, kad net pradė- 
davę šokti.

Šią gražią pasakaitę prisimi
niau klausydamas solistės Lilijos 
Šukytės dainavimo iš Metropoli
tan operos Niujorke gruodžio 31 
d., 2 v.p.p. Dainuojama opera bu
vo transliuojama radijo tinklais 
visai Š. Amerikai. Transliaciją fi
nansavo “Texaco”.

Mūsų didžioji operos žvaigždė 
Lilija, palyginti, per trumpą Me
tropolitan operoje buvimo laiką 
pirmą kartą gavo ir nuostabiai 
puikiai atliko co-primadoninę Li
zos rolę Donizetti operoje “Lucia 
di Lammermoor” šalia didžiosios 
pasaulinės garsenybės Joan Su
therland, kuri šiam spektakliui 
atvyko iš Sydney, Australijos, ši 
opera pirmą kartą pastatyta 1818 
m. ir priklauso taip vadinamai 
“bei canto” kompozitorių grupei. 
Yra labai maža dainininkų, kurie 
tą vadinamą “bei canto” stilių 
preciziškai atliktų. Todėl ši ope
ra, kaip ir kitos Donizetti operos, 
buvo pamirštos, o dabar vėl ban
domos populiarinti.

L. šukytė dominavo I veiksmo 
antrą sceną ir ištisai dainavo 
apie 20 minučių. Ji buvo nuosta
bi. Čia subtili, kaip pievų gėlių 
varpelis nuostabiai sužydusiuose 
Lietuvos pavasariuose, čia jau 
vėl pereina i mažo, tyro, akme
nuoto upelio ramų “kurlink kur
link”. Kai iškyla' į augštumas, 
solistė Lilija parodo didžią jėgą

ir kartu taip malonų, lyg ploniau
sios platinos stygelės, virpėjimą; 
o kai pereina į galingą balso eks
tazę, kartu su orkestro fortissi
mo, primena jūros audrų sukel
tų bangų artėjimą.

Tokia sol. Lilija Šukytė buvo 
N. Metų išvakarėse ir pirmą kar
tą tokia iš pasaulinio garso di
džiųjų Metropolitan operos rū
mų. Linkėtina, kad artimiausio
je ateityje ji taip skambėtų kuo 
plačiausiai. Neveltui tad 'mūsų 
žymusis kompozitorius Vladas Ja- 
kubėnas 1966 m. “Aidų” 6 nr. 
po L. Šukytės .pasirodymo “Tra
viatoje” Violetos vaidmenyje 
apie ją rašė:

“Palyginus su kauniškės “Tra-

Rastenio nuopelną — jis yra išvertęs 
į anglų kalbą K. Donelaičio “Metus”, 
kuriuos ruošiasi išleisti “Lietuvių Die
nų” leidykla. Leidinį redaguoja ir 
įvadinį straipsnį rašo prof. dr. E. 
Tumienė.

DAIL. ROMO VIESULO vienas kū- 
O taip rinys — bespalvis reljefas yra išsta- 

pat ir trečio veiksmo kortų loši- tytas Niujorko Whitney Museum of 
mo scena pasilikdavo atmintyje American Art surengtoje amerikie- 
kaip kažkokie centriniai įvykiai, |čių skulptūros ir grafikos parodoje, 
nustelbia daugelį kitų, šiaip įspū-! šiai parodai iš Niujorko muzėjų ir 
dingų momentų, kaip Violetos galerijų buvo atrinkti 148 skulptūros ori inr 4 ne Amn . -i_t_» _____ j _ ____-arijos ar net jos mirtis operos 
gale. Violetos rolės atlikėjų bu
vo gerų: pradžioje A. Galaunie- 
nė, o vėliau E. Kardelienė, ta
čiau jos buvo nustelbiamos K. 
Petrausko.

Čikagos pastatyme, bent tuose 
spektakliuose, kur dalyvavo L. 
Šukytė, Įvyko priešingai: dėme
sio centru pasidarė Violeta. Li- 
lijos šukytės asmenyje už Lietu
vos sienų gyvenanti mūsų tautos 
dalis susilaukė ryškaus profesiš
kai išlavinto ir vispusiško talen
to.” Sk. Si

Eglutė Vasario 16 gimnazijoje
UTŽ” sausio 5 d. laidos “Lie-1 nuoširdus entuziazmas ir nepa- 

tuviai pasaulyje” skyriuje jau laužiamas ryžtas sugrįžti į laisvą 
buvo minėtos kalėdinės eglutės Lietuvą: “Tauta, kuri turi tokį 
iškilmės, įvykusios gruodžio 20 jaunimą, niekada nepražus.” 
d. Vasario 16 gimnazijos salėje.1 “Lampertheimer Zeitung” taip- 
Papildomų žinių pateikia lietu-'gi pateikia^ išsamų koncertinės 
viškajai spaudai išsiuntinėtas ii-dalies aprašymą: “Antrojoj šven- 
gas IX klasės mokinio Andriaus tės dalyje lietuvių gimnazijos 

____________ _ JflSmito rašinys ir iškarpos iš yo- ...............-------------- — 
apeiti, išsiuntinėdama nariams i kiečių spaudos. Rašinio autorius 
naujojo statuto projektą, lyg ir] pabrėžia, jog pagrindinis nuopel- 
darydama balsavimą korespon- 
denciniu būdu. Pirmiausia, toks 
korespondencinis balsavimas Fon
do statute yra numatytas tik 
vienam atvejui — Fondo tarybai 
ir kontrolės komisijai rinkti (pa- 
ragr. 9, f). Bandymas korespon- 
denciniu balsavimu pakeisti vi
suotinį susirinkimą yra dar vie
nas statuto laužymas. Antra, Fon
do nariai visai neprašomi pasisa
kyti pagrindiniu klausimu, bū
tent, ar Bendruomenei turint val
džios čarterį atskiras Fondo čar- 
teris iš viso reikalingas? Trečia, 
nusistatyta, kad neatsakiusieji į 
L. Fondo tarybos išsiuntinėtą 
raštą bus laikomi pasisakę teigia
mai, t.y. už Fondo atskyrimą nuo 
Bendruomenės dabartinės Fondo 
tarybos siūlomo statuto ribose. 
Labai primena balsavimą: “Kas 
prieš?” — “Niekas”, — “Visi

Nesilaikydama statuto dėl Fon
do narių visuotinio susirinkimo 
šaukimo, Fondo taryba bando ji

Čia išdėstyti dalykai yra svar
būs visai Kanados lietuvių bend
ruomenei, todėl jie turi būti ži
nomi ir aiškūs visiems. Be to, jie 
liečia mūsų lietuviškojo gyveni
mo ateitį. Darydami sprendimus, 
turime pirmoje eilėje paisyti

asmens

nas tenka mokyt. F. Skėriui, ku
ris jau eilę metų palaiko tamp
rius ryšius su vokiečių žurnalis
tais. Jie mielai dalyvauja gimna
zijos parengimuose ir juos objek
tyviai aprašo laikraščių skaityto
jams. '

“Lampertheimer Zeitung” ap
rašymą pradėjo reikšminga ant
rašte — “Ateis diena...” ir dė
mesio vertais žodžiais: “Kalėdos 
įveikia visus varžtus, leidžia už
miršti tautybę ir skirtingas kal
bas. Tai ypač išryškėjo kalėdinė
se iškilmėse lietuvių gimnazijo
je, kai buvusioje Rennhofo pi
lyje eglutės žvakutes uždegė ev. 
dekanas Trautmann, klebonas 
Maday, amerikiečių karinio da
linio iš Schwetzinger Tompkins 
barakų kapelionas mjr. Di Bene
detto ir naujasis lietuvių gimna
zijos direktorius dr. Petras Ba- 
činskas.”

Paminėjęs įžanginį kun. J. 
Riaubūno žodį, laikraščio kores
pondentas ilgiau stabteli ties 
mokyt. F. Skėrio kalba ir jo įspū
džiais jaunimo kongrese JAV. Vo
kietis skaitytojas galbūt pirmą 
kartą turi progos išgirsti apie 
Jaunimo Metus — Jahr der li-

choras, vadovaujamas muzikos 
mokyt. Kazio Motgabio, pagiedo
jo Siniaus, Mendelsohn-Barthol- 
dy, Praetorians ir Naujalio kalė
dinių giesmių. Dėmesio centre 
buvo frankfurtietės solistės Lai
mutės Stepaitienės lietuvių, ang
lų ir vokiečių kalbomis atliktos 
kalėdinės giesmės. Labiausiai vi
siems patiko Adolphe Adame 
“Cantique de Noel” ir F. Schu- 
berto “Ave Maria”. Akompana
vo Kaethe Buettner iš Mannhei- 
mo.”

“Weinheimer Nachrichten” 
laikraštis plačiai aprašo literatū
rinę programos dalį. Gimnazijos 
mokiniai vokiškai padeklamavo
J. Troja “Kalėdų giesmę”, T. 
Storm “Riterį Ruprechtą”, J. v. 
Eichendorff “Kalėdas”, J. Lin
kę “Kalėdų žvaigždę”, lietuviš
kai — L. Žitkevičiaus “Kalėdas”,
K. Grigaitytės “Kūčių duoną”, 
angliškai — Maris Stelle “Gies
mę” ir “Kalėdų naktį”.

Laikraščio korespondentas skai
tytojams primena: “Iš ankstes
nių susitikimų su gimnazijos mo
kytojais ir mokiniais žinome, 
kaip šie lietuviai išeiviai myli sa
vo senąją tėvynę ir kaip jie sau
go to Baltijos krašto tautines tra
dicijas. Kalėdos lietuviams, kaip

šventės išviršiniai blizgučiai, bet 
jos vidinė gili prasmė ...”

Aprašymą puošia ir papildo 
dvi nuotraukos — vienoje jų 
matome amerikietį karo kapelio
ną mjr. Di Benedetto ir ev. de
kaną Trautmann uždegant kalėdi
nės eglutės žvakes, kitoje — sol. 
Laimutę Stepaitienę ir jos akom- 
paniatorę programos metu.

“Mannheimer Morgen” įsidėjo 
dvi iškilmės nuotraukas su kal
bėtojais ir Kalėdų seneliu, dali
nančiu lietuvių darbo kuopos ir 
amerikiečių dalinio vyrų paruoš
tas dovanas. Korespondentas sa
kosi, kad jam paiškėjo, kodėl šia
me tradiciniame parengime daly
vavo trys tautybės — lietuviai, 
vokiečiai ir amerikiečiai, nes 
gimnaziją jos remia jau eilę me
tų. Jis taipgi pabrėžia, kad mo
kyt. F. Skėrys ypač buvo dėkin
gas amerikiečių dalinio atstovui 
kapelionui mjr. Di Benedetto ir 
lietuvių darbo kuopos vadui kpt. 
Jonui Valiūnui, kuris taipgi yra 
PLB Vokietijos krašto v-bos pir
mininkas.

Trumpesnius ar ilgesnius ap
rašymus paskelbė ir visa eilė ki
tų laikraščių, primindami savo 
skaitytojams lietuvių išeivių 
įsteigtą Vasario 16 gimnaziją, jos 
pastangas puoselėti lietuviškas 
tradicijas ir brandinti meilę Lie
tuvai jos nemačiusio jaunimo šir
dyse.

Kalėdų eglutė Vasario 16 gim
nazijoje tapo gražia, patrauklia 
tradicija, kurios proga gimnazija

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS KINO STUDIJA paga

mino tris dokumentinius filmus: rež. 
M. Giedrio “Do-re-mi” — apie Vilniaus 
M. K. Čiurlionio vidurinės meno mo
kyklos šiokiadienius, rež. A. Dausos 
“Ten, už durų” — apie Panevėžio dra
mos teatro rež. Juozo Miltinio prave
damą V. Borcherto pjesės “Lauke, už 
durų” repeticiją ir rež. A Grikevi- 
čiaus “Tris taktus”, skirtus dirigento 
Jono Aleksos repetuojamai J. Juze
liūno “Žmogaus lyros” simfonijai.

VALSTYBINIS STYGINIS KVAR
TETAS, kurį šiuo metu sudaro Euge
nijus Paulauskas (I smuikas), Kor
nelija Kalinauskaitė (II smuikas), 
Jurgis Fledžinskas (altas) ir Romual
das Kulikauskas (violončelė), tūkstan- 
tuoju koncertu Vilniaus filharmoni
jos salėje atžymėjo koncertinės veik
los dvidešimtmetį. Kvartetą 1946 m. 
suorganizavo Vilniaus konservatorijos 
profesoriai J. Targonskis ir M. Sei- 
delis, konservatorijos studentai K. 
Kalinauskaitė ir J. Fledžinskas. Buda
pešte ir Lieže kvartetas buvo pripa
žintas tarptautinių _ konkursų laimė- * 
toju. Gastroliuoti jam yra tekę Len
kijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Esti
joje, Maskvoje, Užkaukazėje, Toli
muosiuose Rytuose, Suomijoje. Su
kaktuvinio koncerto programoje buvo 
kartu su autorium atliktas prof. S. 
Vainiūno fortepijoninis kvintetas nr.. 
2, J. Haydn kvartetas d-dur, ištraukos 
iš C. Franco, P. Čaikovskio, B. Barto
ko, D. šostakovičiaus ir S. Prokofje
vo kvartetų.

NUOLATINĖS K. DONELAIČIO 
KOMISIJOS Vilniuje įvykusiame po
sėdyje* buvo atskleisti planai didžio
jo poeto atminimui įamžinti. Kultū
ros ministerijos restauracinės dirb
tuvės ruošiasi restauruoti pastatą, kur 
palaidotas K. Donelaitis, ir jame 
įrengti muzėjų. Valstybinis statybos 
reikalų komitetas ' įpareigojamas pa
ruošti planus ten įsikūrusio sovchozo 
sodybai ir naujam bibliotekos pasta
tui. šiemet numatoma pradėti K. Do
nelaičio palaikų pajiešką. Jeigu pa
laikai būtų rasti, bus bandoma pa
gal prof. Gerasimovo metodą atkur
ti autentišką K. Donelaičio atvaizdą. 
Archeologinius ir antropologinius ty
rinėjimus atliks Lietuvos Mokslų Aka
demijos ir kitų mokslinių įtaigų at- 
tovų grupė.

KONKURSE DAINOMS APIE 
KLAIPĖDĄ sukurti baigminį ratą pa
siekė 6 dainos — “Klaipėdos žvejui”, 
“Pamary”, “Nida”, “Mano miestui, 
“Vyšnios žydi” ir “Klaipėda”. Kom- 
poz. K. Griauzdės vadovaujama ver
tintojų komisija nerado nė vienos, 
kuri būtų verta I premijos. Teko pa
sitenkinti dviem II premijom “Klaipė
dos žvejui” ir “Mano miestui?. Joms 
muziką buvo sukūręs klaipėdietis chor
vedys S. Jusčius (žodžiai — T. Kund
rotaitės ir A. Navicko). III premija 
atžymėta kultūros namų estradinio 
orkestro vadovo A. Paltino kompozi
cija “Klaipėda” (žodžiai — E. Kriš- 
topaičio).

REŽ. A. ŽEBRIŪNO naujausias fil
mas “Mažasis princas” jau užbaigtas 
ir greit bus pradėtas rodyti kino teat
ruose. Scenarijų pagal prancūzų rašy
tojo Saint Exupery pasaką parašė 
pats režisorius, filmavimo darbus at
liko A. Digimas, muziką sukūrė kom- 
poz. T. Makačinas. Pagrindinius vaid
menis atlieka D. Banionis, O. Kobe- 
ridzė ir E. Mikaliūnas. Dekoracijos 
— dail. A. Ničiaus ir dail. L. Gutaus
ko. Savo talentą rež. A. Žebriūnas jau 
yra parodęs tarptautinio pripažinimo 
susilaukusiame filme “Paskutinė atos
togų diena”. Tenka manyti, sėkmė ly
dės ir “Mažąjį princą”, nes jo žings
nių nevaržo sovietinė propaganda.

JONAS MOCKUS, Lietuvos Mokslų 
Akademijos energetikos ir elektro
technikos mokslinio tyrimo instituto 
ekstremalinių uždavinių laboratorijos 
vedėjas, sėkmingai apgynė technikos

džiausią įspūdį padarė jaunimo

ir visiems krikščionims, buvo ir ne tik pasijunta viena lietuviška

ir 66 grafikos darbai. Paroda veiks 
iki vasario 5 d.

MUZ. PRANO AMBRAZO sukurtos 
lietuviškos Mišios “Aušros Vartų Ma
rijos garbei” pirmą kartą buvo atlik
tos Bernelių Mišių metu Klevelando 
Šv. Jurgio parapijoje. Mišriam cho
rui, solistam F. Kaminskui ir A. Ma
tulioniui dirigavo pats autorius, kuris 
yra ilgametis šios parapijos vargoni
ninkas. Pr. Ambrazas yra parašęs apie 
60 religinės ir pasaulietinės muzikos 
kūrinių.

“ROMOS KATALIKŲ APEIGY- 
NAS”. Vysk. Pr. Brazys gavo iš Lie
tuvos 500 egzempliorių “Romos kata
likų apeigyno”. Tai naujasis ritualas, 
išleistas Lietuvos vyskupijų ordinarų 
kolegijos rūpesčiu, spausdintas Vil
niuje “Vaizdo” spaustuvėje. Šis Apei- 
gynas apima sakramentus ir pašventi
nimus. Tekstas yra lotynų ir greta 
lietuvių kalba, o sakramentų apeigos 
taip pat latvių bei lenkų kalbomis. 
Lietuviškas tekstų vertimas yra sklan
dus, žodžiai sukirčiuoti. Knyga yra į 
gražiai apipavidalinta, tekstas dviejų mokslų daktaro disertaciją Latvijos 
spalvų, sakramentai pavaizduoti dar- Mokslų Akademijos jungtinėje fizi- 
gi brėžininiais paveikslais, psalmių kos-technikos mokslinėje taryboje Ry- 
giedojimui pridėtos gaidos, kietais ko- goję. Disertacijos tema — “Kaikurie 
lenkoro apdarais, 286 puslapių, šio daugiaekstremaliniai uždaviniai pro- 
Apeigyno, berods, yra atspausta 3000 jektavime”. Dr. J. Mockus yra 35 m. 
egzempliorių, kurių 500 skirti lietu- amžiaus. Jo oponentais buvo Ukrainos 
viams užsienyje, o 2500 Lietuvai. Yra Mokslų Akademijos kibernetikos ins- 
ruošiama ir tikimasi, kad bus netru- tituto direktorius akad. V. Glušovas, 
kus išleista ir antroji knyga — kan- 
cionalas arba giesmynas, kuriame tilps 
visi liturginiam giedojimui reikalin
gi tekstai ir gaidos.

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, 
MIC, artėjančios 50 m. kunigystės su
kakties proga yra paruošęs spaudai 
šv. Pranciškaus Saleziečio “Filiotėjos” 
naują laidą ir dabar jieško leidėjų bei 
prenumeratorių. Leidėjų, atsiuntusių 
knygai $10 ar daugiau, pavardės bus 
atžymėtos knygoje, ir jie gaus nemo
kamai du egzempliorius. Iš anksto už
sisakiusiems prenumeratoriams knyga 
atsieis $4, o visiems kitiems teks mo
kėti $5. Kreiptis šiuo adresu: Rev. C. 
A. Matulaitis, MIC, Marian Hills Se
minary, Clarendon Hills, I1L 60514, 
USA.

JOHANNES BOBROWSKIO, 1965 
m. mirusio R. Vokietijos poeto ir ra
šytojo, Berlyne išleistą paskutinį ro
maną “Litauische Claviere” recenza
vo “Neue Zuerther Zeitung”. Roma
no veiksmas vyksta Klaipėdos krašte, 
kai ten 1936 m. pradėjo plisti nacio- 
nalsocializmas. Į bendrąjį romano fo
ną yra įtrauktas ir K. Donelaitis, jo 
sukurti “Metai", dabartis pinama su 
pradtfmt

maskviečiai — prof. D. Judinas ir dr. 
D. Golenka.

KONKURSĄ REVOLIUCIJOS RŪ
MAMS Vilniuje suprojektuoti laimė- 
mėjo vilniečiai architektai — G. Ba
ravykas, V. Vielius, P. Adomaitis, R. 
Pranaitis ir S. Sarapovas. Jų projek
tui pripažinta I vieta ir 2.000 rb. pre
mija. Antrą 1.500 rb. premiją gavo 
vilniečių A. Nasvyčio ir L. Katino 
projektas, trečioji 1.000 rb. premija 
teko H. Silgaliui, E. Guzui ir T. Mik- 
nevičiui. Paskatinamąja 500 rb. pre
mija buvo {vertintas V. Jakubausko 
ir Z. Rinkevičiaus projektas.

“SENĄSIAS KUPIŠKĖNU VESTU
VES” vilniečiams parodė Kupiškio vy
resniosios kartos saviveiklininkų ko
lektyvas. Tautosakinę medžiagą šiam 
spektakliui surinko ir paruošė O. Pau- 
įlauskienė, P. Zulonienė ir H. Paulaus
kas. Spektaklio režisorius — P. Zulo- 
nas, chormeisteris — V. Zinkevičius. 
Kupiškėnų tarme buvo pateiktos se-

mergvakario, vestuvių tradiciniai



«TOROI
Lietuviu skautų veikla

ba savo pirmininku išsirinko dabartį- __
nį “Skautų Aido” redaktorių v.s. A. lė<į g d7 Prisikėlimo
Saulaitį, sr. (Old Colonial Rd., Oak-^ ^je visiems dalyviams buvo 
ville, Conn., 06779, USA.).................. įdomios kalėdinių švenčių pabaigtu-

• Romuvos, stovyklavietes rėmėjai, |vės paruoštas sceninis vaizde- 
aukoją 1966 m. ir norį gauti pajamų 
mokesčio (income tax) pažymėjimus, 
prašomi kreiptis į iždininką V. Sen- 
džiką, 19 Bermuda Ave., Toronto 18, 
teL 2334188, nevėliau sausio 31 d.

• Sausio 3 d. įvykusiame “Satri-

Ateitininku žinios

• Pranešta, kad naujoji LSS tary- pasiruošti.
mergaičių — 2 v. L. v. Namuose;

• Jaun. skautų-čių šventė — Ka-
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

jos” ir “Rambyno” tuntų vadijų po
sėdyje aptarti bendrųjų parengimų 
reikalai. Artimiausioji sueiga — Va
sario 16 minėjimas bus vasario 5 d., 
4.30 v.p.p. Prisikėlimo par. salėje. 
Keičiant pobūdį, minėjimo centrine 
dalimi bus improvizuotas laužas, ku
rio programą paruošti sutiko v.s. S. 
Kairys.

• Visos draugovės kviečiamos pa
gyvinti ruošimąsi šiemetinei Kaziuko 
mugei, kuri įvyks vasario 26 d. Tė
vų komitetas premijuos originaliausiai 
įsirengusį dr-vės paviljoną.

• II-sios vilkiukų dr-vės kandidatų 
egzaminai bus sausio 21 d. regulia
rios sueigos metu. Tėveliai yra prašo
mi padėti savo vaikučiams tinkamai

lis “Prakartėlė”, dainelės, deklamaci
jos, imituotas orkestras sudarė pasi
rodymų programą. Linksmas Kalėdų 
senelis visus mažuosius apdovanojo 
dovanėlėmis, buvo pašokta ir pažais
ta lietuviškų ratelių. Už šią šventę 
padėka priklauso jaun. skaučių ir vil
kiukų vadovams-vėms, ypač jų skyrių 
vedėjams ps. M. Stanionienei ir s. J. 
Dambarui.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautų tėvų metinis susirinkimas 
įvyks sausio 22, sekmadienį, 3.30 v.p. 
p. T.T. pranciškonų naujojoje salėje. 
Darbotvarkėje: tuntininkų pranešimai; 
tėvų k-to metinė apyskaita; naujo k-to 
rinkimai; Romuvos stovyklavietės v- 
bos pirm, pranešimas. Skautų tėvų pa
reiga susirinkime gausiai dalyvauti. 
Juk tik kartą į metus turime progos 
išgirsti ir aptarti organizacijos reika
lus, kurioje mūsų vaikai dalyvauja. 
Ateikite visi — labai prašome. Č.S.

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 — ORKNEY CRES, 
$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> 

! Įima tuojau.
MARTIN GROVE - DIXON RD., 

1% metų seniūno, 6% % mortgi-

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

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE nas 4> Juzėnas 17, DuUūnas 14, Pev-

.. „ , „ cevičius, Gudauskas, Vanagas, Kakne-
Artejant Naujiems Metams Kaune vįčius 4 Ignatavičius i0, Vitkus.

buvo suruoštas Pabaltijo krepšinio Nukelta i 7-tą psl.
turnyras, kuriame dalyvavo geriau-1 ______ 2_______ * “t •_______
sios estų, latvių ir lietuvių koman-Į Iš “Dainos” veiklos. 1966 m. 
dos. Pirmą vietą laimėjo Kauno žal-1 gruodžio 4 d. įvykusiame susirin- 
girio komanda, įveikusi visus varžo- kime turėjome malonią staigme- 
vus. Antroje vietoje liko atkakliai, ną; atsilankė dail. H. Žmuidzinie- 
kovojęs Tartu Kalev, kuris tik po nė, Lietuvos gen. konsulo žmo- 
pratęsimo pralaimėjo Žalgiriui 91:86 na. Narių dalyvavo vidutiniškai. 
(33:33; 77:77) ir po dviejų pratęsi- Pirm. K. " Butkienė pranešė, kad 
mų Rygos ask 93:92 (76:76; 85:85). Kalėdų švenčių proga gauta iš 
Kiek silpniau pasirodė latvių koman- winnipegietes U. Yauniškienės 
dos, kurios pralaimėjo Žalgiriui: ASK $10 anka seneliams, O fotografas 
73:89 ir VEF 94:62. ,ox -- —

Vilniaus Žalgirio moterų rankinio 
rinktinė Varšuvoje žaidė keletą drau
giškų rungtynių. Su Varšuvos rinktine 
vilnietės pirmąsias rungtynes pralai
mėjo 5:7 pasekme ir antrąsias laimė
jo 7:4 pasekme. Rungtynės su KKI 
baigėsi lygiomis 8:8.

1966 metų geriausiu sportininku
Lietuvoje buvo išrinktas krepšininkas 
M. Paulauskas.

tuoj po 10 vai Mišių ateitininkų kam
baryje; Vaidilučių — 2 v. L. V. Na
muose; Gintarių — 4 v. L. V. Namuo
se; vyr. moksleivių — bendras susi
rinkimas 6 v. ateitininkų kambaryje. 
Visų pareiga savo būrelių susirinki
muose dalyvauti.

Globėjų posėdis — ketvirtadienį 
sausio 12, 7.30 v., ateitininkų kamba
ryje.

Paskutiniame tėvų susirinkime bu
vo daugumos tėvų pasisakyta, kad na
rio mokestį turėtų mokėti visi atei
tininkai. Mokestis yra $1 metams. To
dėl šį sekmadienį visi, ateidami į su
sirinkimus, prašomi atsinešti po $1 
ir tą mokestį sumokėti. Tai taikoma 
visiem — jaunučiams, jaunesniesiems 
ir vyr. moksleiviams.

Ideologiniuose kursuose “Dainavo
je”, kurie įvyko tuoj po Kalėdų, da
lyvavo šie vyr. moksleiviai: L. Gus- 
tainytė, R. Ulbaitė, B. Dilkutė, R. 
Stočkutė, G. Mačionytė, R. Puteris, V. 
Tamulaitis ir E. Girdauskas. Jiems 
kursų mokestį ir kelionę apmokėjo 
kuopos iždas ir tėvų komitetas. Tėvai 
pranciškonai paskolino automobilį, 
vairavo ateitininkas Julius Puodžiu
kas, praėjusiais metais baigęs Londo
no universitetą ir tęsiąs studijas to
liau.

Regina Kryžanauskaitė, šių metų 
studentų ateitininkų pirmininkė, jau 
daugelį metų studijuoja baletą pas 
p. Orentienę B. Volkovo studijoje. Ji 
šoks šį šeštadienį Prisikėlimo par. sa
lėje spaudos baliaus metu.

Dailininkui J. Gataveckui nuošir
džiai dėkoja visas ateitininkiškas jau
nimas už ateitininkų kambariui pa
dovanotą gražų paveikslą.

J. Šiaudinienė, Albert plaukų 
kirpyklos savininko Alberto šiau
dinio žmona, susirgo ir gydosi 
Šv. Juozapo ligoninėje.

2232 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namu let I E &1SS4
BABY POINT ■ VARSITY KD., 

$22.500 pilna kaina, puikus 6 
kambarių namas, vos keleto me
tų senumo, virš 10 pėdų priva
tus įvažiavimas; šeimininkas iš
vyksta iš Toronto.

JANE • BLOOR, $8.000 įmokėti, 
atskiras, 8 kambarių per du 
augštus, kvadratinis planas, ga
ražas, puiki rami vieta.

JANE - BLOOR, apie $10.000 įmo
kėti, 12 kambarių dvibutis (dup
leksas), dvigubas garažas su pri
vačiu įvažiavimu, 10 metų atvi
ra skola.

ROYAL YORK RD. • NORSEMAN, 
$10.000 įmokėti, gražus moder
niškas 6 kambarių vienaaugštis, 
užbaigtas poilsio kambarys su 
baru ir atskiras televizijos kam
barys, garažas su privačiu įva
žiavimu.

INDIAN GROVE • BLOOR, $15.000 
įmokėti, puikus didelių kamba
rių dvibutis (dupleksas), dvigu
bas garažas su plačiu įvažiavi
mu, gaunama $238 nuomos mė
nesiui ir didžiulis butas šeimi
ninkui; viena atvira skola balan
sui; graži vieta, netoli susisieki
mo.

HIGH PARK . BLOOR, $20.000
..mokėti, originalus keturbutis 
(fourpleksas) — 4 butai po 6 
kambarius, 4 garažai, gauna 
$7.680 metinės nuomos, puiki 
vieta arti visko.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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 (mokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi
čių formoje. Prašė $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.

Taupyk ir skolinkis

PROGRESS
1072 Bloor Str. W.

BLOOR W. - SIX POINT $5.000 
įmokėti, naujos statybos, 6 kam
bariai, vienaaugštis namas. Idea
li vieta, arti susisiekimo ir mo
kyklų; garažas ir privatus įva
žiavimas; balansui viena skola; 
galima tuoj užimti.

GLADSTONE - DUFFERIN Park. 
$4.000 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 8 kambariai, vandeniu - aly
va šildomas, garažas ir geras 

įvažiavimas; galima tuojau užimti; 
prašoma kaina tik $23.000.

SUNNYSIDE - GARDEN AVE $6 
tūkst. įmokėti, 8 dideli kamba-

REAL ESTATE LTD.
Tel. 534-92S6 

riai, mūrinis, 2 virtuvės, naujas 
šildymas; namas naujai išdeko- 
ruotas; skubus pardavimas; pra
šo $19.500.

WEST - SCARLETT RD. $15.000 
įmokėti, 7 dideli kambariai nau
jas, modemiškos statybos, "įreng
tas rūsys, dvigubas garažas ir 
privatus įvažiavimas. '

SWANSEA - BLOOR $12.000 įmo
kėti, 7 kambariai per du augš
tus, naujų plytų, įrengtas rūsys, 
garažas ir šoninis įvažiavimas.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

SPORTAS VISUR
Japonas Harada 15-kos ratų kovo

je apgynė savo gaidžio svorio pasau
lio meisterystę prieš meksikietį Jo
se Medei.

Europos taurės krepšinio pirmeny
bėse Italijos Simenthal nugalėjo Pra
hos Slavia 82:77 pasekme.

Pasaulinės studentų sportinės var
žybos, vadinamos Universijada, įvyks 
1967 m. Japonijoje. Japonai panau
dos olimpinį stadijoną Šioms varžy
boms ir tikisi susilaukti daugiau da
lyvių nei paskutinė Universijada Bu
dapešte. Vengrijos sostinėje dalyva
vo 43 šalių atstovai.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai sėkmingai dalyvauja 

Toronto Metro Intermediate lygos 
pirmenybėse. Vytiečiai tuo tarpu dar 
eina be pralaimėjimų: šešias rungty
nes yra laimėję ir vienas sužaidė 
lygiomis.

Berniukai (16) artimoj kovoj nu
galėjo Aušrų 49:42. žaidė: Vaičeliū-

'Št.Dabkus už padarytas “Dainos 
grupės nuotraukas atsisakė priim
ti atlyginimą, paukodamas $12 
šalpai. Abiems nuoširdus ačiū. 
Gauta daug padėkos laišku iš se
nelių už vasaros metu išsiųstas 
dovanas ir pranešimas, kad mirė 
Elena Abromavičienė, o jos in
validas sūnus mirė kiek anks
čiau. Jie abu buvo “Dainos” pri
simenami per daugelį metų. 
Gruodžio 11 d. abiejose liet, ka
taliku bažnyčiose Toronte, buvo 
atlaikytos Mišios, prisimenant gy
vus ir mirusius tremtyje sene
lius. L. Novogrodskienė buvo Įga
liota paprašyti prisiminimo ir 
maldų liet, evangelikų bažnyčio
je. Buvo paskirstytos* kalėdinės 
dovanos ir tuo susirinkimas baig
tas. Nuoširdus ačiū susirinkimo 
rengėjoms — L. Kybartienei ir 
Iz. Kandrotienei už malonų pri
ėmimą. Sekantis susirinkimas — 
sausio 29 d., 3 v.p.p., pas E. Al- 
šėnienę ir V. Moklickaitę, 534 
Windermere, tel. 767-2354.

didžiausias Lenkijos filmas

“KRYŽIUOČIAI”
Eastmano spalvota kinemasko- 

pija. Pilni angliški įrašai.

BRIGHTON 
kino teatre 

tel. 532-2710 
127 Roncesvalles Avė.

KASDIEN — 7.30 v. v. ŠEŠTADIENI — 

5 y. p.p. ir 8 v.v. SEKMADIENI — 

4 v. p.p. ir 7 v.v.

Priedo:

“WIELKA PARADA 
1000 - lecia” 

Tūkstantmečio paradas 
Varšuvoje

HAMILTONO "DELTA" TEATRE — 
SAUSIO 15 d., 3 v. p.p.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m a n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAfVlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4% % už depozitus5]/2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios , nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min, 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

AL GARBENS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pinn.T0-l.30ir4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
PenktlO-UOir4JO-8
Sett.9-12
Sekm.930-1

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.

Augštesni nuošimčiai už indėlius

Geresnės skolinimosi sąlygos
100% saugumas.

Nemokama gyvybės ir paskolų drauda.
Visiems patogios kasos valandos.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — BU. 9-1543.

PADĖKA
Gilaus liūdesio valandose, mūsų brangiai dukrelei ir mylimai se

sutei a. a. Irutei Pacevičiūtei tragiškai mirus, giminėms, draugams, pa
žįstamiems, organizacijoms, draugijoms ir visiems mus moraliai parė- 
musiems bei užjautusiems žodžiu, raštu ar spaudoje, reiškiame nuo
širdžiausią padėką.

Labai nuoširdžiai dėkojame visiems prisiuntusiems gėles, aplan
kiusiems velionę laidotuvių namuose, užprašiusiems šv. Mišias už ve
lionės sielą, dalyvavusiems pamaldose ir taip gausiai palydėjusiems į 
amžiną poilsio vietą.

Mūsų gili padėka Toronto lietuvių skautėms, budėjusioms prie 
velionės karsto ir organizuotai dalyvavusioms laidotuvėse, taipgi — 
skautams karsto nešėjams.

Nuoširdi padėka kun. klebonui P. Ažubaliui ir kun. B. Jurkšui už 
iškilmingas gedulo pamaldas bažnyčioje, už maldas koplyčioje ir ka
pinėse. Taip pat dėkojame sol. V. Verikaičiui už gražų giedojimą pa
maldose.

Visiems nuoširdus ačiū —

8h%
REIKALINGAS $50.000 (PIRMŲ MORTGIČIŲ) ASMENIŠ

KAI GARANTUOTAS INVESTAVIMAS. NUOSAVYBĖ — PRIE 
BLOOR GATVĖS ARTI POŽEMINIO TRAUKINIO. DIDELIS 
SKLYPAS, GERAS PASTATAS. PENKIEM ARBA DEŠIMČIAI 
METŲ. MĖNESINIAI ARBA TRIMĖNESINIAI MOKĖJIMAI. 
SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ TEIRAUTIS TELEFONU PAS 

A. GARBENĮ.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

SUDBURY, ONT.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS, su

ruoštas žvejotojų ir medžiotojų klu
bo pastangomis, praėjo labai sėkmin
gai.

LIETUVIŲ BAŽNYTINIO KOMI. 
TETO metinis parengimas, suruoštas 
sausio 1 d. didžiojoj Christ the King 
parapijos salėj, praėjo labai jaukioj 
nuotaikoj. Kalėdų senelį suvaidino 
Bendruomenės pirm. A. Kusinskis, 
kuris išdalino LB skirtas dovanėles 
lankantiems šeštadieninę mokyklą ir 
priešmokyklinio amžiaus lietuviukams. 
Vaišių stalas visiems lietuviukams be 
išimties buvo paruoštas kun. Ant. Sa
bo rūpesčiu. Veikė turtinga loterija, 
kurioje laimė daug kam nusišypsojo.

ŠIEMET PER KALĖDAS dalyvavo 
rekordinis žmonių skaičius lietuviš
kose pamaldose. Krsp.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS APY
LINKĖS VALDYBA, įvertindama ‘T. 
žiburių” moralinę paramą vietinės J 
Bendruomenės gyvenime bei nemo
kamą spausdinimą pranešimų, pasiun
tė $10 auką. Kor.

Red. “Tž” leidėjai nuoširdžiai dė
koja už paramą ir linki geriausios sėk
mės lietuviškoje veikloje.

J. ir S. Pacevičių šeima

OILS LTD.

ELENAI DAILYDIENEI, liūdinčiai savo mirusio tėvelio

Lietuvoje a. a. KONSTANTINO VAITKEVIČIAUS, nuo-

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

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

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

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

širdžių užuojautą reiškia —

M. B. Norkai
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

A. J. MORKIS
Extra Realty Ltd Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, ALDONĄ SEŠ-

KUVIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiu —1043 BLOOR ST. WEST

A. Biveinis
International

WALDI
Caittrin* h*ei0a 691 St.

Tal. RO 2 >2100

Mokome su standartinėmis

’*« Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

va šildymas; 7% 8 metams mort
gičius; prašo $14.900.

AR' 3 L----------- - Vestuvinės nuotraukos^2.' Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.Skyrius: 

894 COLLEGE ST.

REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 

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

JIESKAU PIRKTI pirmą skolą - mortgičių iki $20.000. 
$15.000.00 įmokėti, 100 akrų geros žemės prie 10 ir 24 kelio; prašoma 
$29.000.
KIPLING -RATHBURN RD. $10.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 6 kam
barių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas, rūsys baigtas. Prašo 
$27.800.
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 HOWARD DR. — BERRY RD. $6.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 
Ravimas, gražus kiemas. Prašo $25.900.
5 kambarių vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas privatus įva-

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

M. J. Karkos

F. SENKUS REAL ESTATE
”97 Dundas St. W

$4.000 ĮMOKĖTI. Dundas - Beatri
ce rajone, atskiras, gerų plytų, 
8 kamb. namas; naujai ištinkuo
tas, moderni virtuvė ir prausyk
la, nauja krosnis ir visas plum- 
bingas, dvigubas garažas; savi
ninkas išvyksta iš Toronto; greit 
parduodamas.

$4.000 ĮMOKĖTI. King - Dufferin, 
prie parodos, 10 dideli, šviesūs 
kambariai, naujas vandeniu ap
šildymo įrengimas, dvi virtuvės, 

privatus įvažiavimas.
$1500 ĮMOKĖTI, Bloor • Dufferin,

$19.000 {MOKĖTI, Bloor - Runny- 
med, plytų, 7 kambariai, 2 augš- 
tai, virtuvė, garažas, šoninis įva- 
žisvimss

$7.000 ĮMOKĖTI, Islington - Burn- 
hamthorpe, vienaaugštis!, atski
ras, gerų plytų, 6 . .mbarių, po
ilsio kambarys, prijungtas gara
žas, gerai užlaikytas namas.

18 BUTŲ APARTAMENTAS va
karinėje miesto dalyje; visi bu
tai turi du miegamus, niekuo

met nėra tuščias; savininkas mirė;
yra $75.000 mortgičių.

$5.000 ĮMOKĖTI, plytų, 7 kamb., 
per 2 augštus. vandeniu šildo
mas, garažas; tik vienas mortgl-



APDRA PDA
SPORTAS

(Atkelta tt 6 pd.)

SONALC^D^DAIKTV &>NDS) • NELAIMINGŲ ATSIT1- 
KIMŲ e MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

* "‘"“ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taigom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

f LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

SALES 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

Į NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami | tolimesnę kelionę, - patikrinti ir i 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, I 

su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į >
RIs\^b> 296 BR0CK AVE- (tarP Dxm‘ |Dioor AUTonre laarag® das ir couege). Tet 53113051

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A &B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

AP. 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 PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

VALAU FOTELIUS
m įvairius kilimus.

Automatinis eteatra varymas. Šutai-

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

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

Skambtnkite LE. 3-4912.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namą vidaus

Berniukai (14) nesunkiai įveikė 
St. Chris krepšininkus 60:3. Žaidė' 
Nacevičius 11, Vanagas 7, J. Užupis, 
A Užupis, Stankus, Bražukas 3, Ra
manauskas 2, Ivanauskas 1, Kakne
vičius 36. Abi berniukų komandos da
lyvauja Church lygos pirmenybėse ir 
kol kas dar eina be pralaimėjimų.

Mūsų rėmėjams: J. Šulcui, V. Kas
peravičiui ir P. Juozaičiui nuoširdžiai 
dėkojame. A S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Antradie

nį, 8.30 v.v., Kent mokykloje vyr. 
mergaičių komanda žais su G.E.; tre
čiadienį, 7 v.v., U.S.H. patalpose ber
niukų M. komanda žais su U.S.H.; 
penktadienį, 7 v.v., King Edward mo
kykloje mergaičių M.M. komanda žais 
su St Edwards ir po jų, 8. v.v., merg. 
komanda žais su St. Leo; sekmadie
nį, 12.30 vaL, mūsų salėje vyrai žais

su Tridents ir jų jauniai 2 v.p.p. žais 
su Tridents jauniais.

Praėjusios savaitės rungtynių re- 
zultataL B-C lygoje vyrai nugalėjo 
latvių H. 105:94, o jauniai pralaimė
jo latviams 57:67; TLB lygoje vyr. 
mergaičių komanda nugalėjo Yonge 
Sheets 39:24; CYO lygoje mergaičių 
M.M. komanda sužaidė lygiomis su 
St. Edwards 16:16; Church lygoje ber
niukų B. komanda nugalėję U.S.H. 
34:32, o berniukų M. komanda pra
laimėjo Vyčiui 42:49. Vyrų komando
je žaidė: R. Burdulis 16, A Šlekys 
20, J. Zentinš 24, L. Meškauskas 15, 
A Stankus 20 ir E. Starkutis 10.

Aušros žiemos parengimas — sau
sio 28 d. Loterijoje — 100 galionų 
gazolino (A Kaliukevičiaus, Parkda
le B-A garažo savininko dovana) ir 
kiti vertingi fantai. Svečių tarpe Mont- 
realio, Ročesterio, Londono ir Hamil
tono sportuojantis jaunimas! Visi 
anksto maloniai kviečiami.

LIETUVIO ĮRENGTA 
SLIDINUIMO VIETA

Turime eilę lietuvių, kurie 
nepasitenkina uždirbdami pragy
venimą fabrike ar įstaigoje, bet 
stengiasi prasimušti vis į naujus 
verslo laukus. Vienas tokių nau-

Adomas ir Jieva
— Tėveli, kodėl Adomas bu

vo sutvertas anksčiau už Jieva?
— AB manau, vaikeli, todėl, 

kad nors vienas vyras galėto ži
noti moters tikrąją gimimo da
tą...

Patarimas
Vyras žmonai:
— Baisiai išsitepiau kelnes, o 

namuose benzino nė lašo.
— Ar aš nesakiau? Jau seniai 

kalu tau į galvą, kad laikas pirkti 
automobilį...

ŠYPSENOS

iš

Kft KALBĖJO VLADIMIROVAS?
Lietuviškoj spaudoj ir visuo-.kai, galima sutikti, kad pasikei- 

menėj plačiai nuaidėjo Niujorke timas kultūrinėmis vertybėmis su 
surengtos “Santaros-Syiesos” dirvoj gyvenantis kūrėjais
kusijos okupuotos Lietuvos ir jos 
išeivijos klausimais. Mat, jose 
dalyvavo Sovietų Sąjungos žmo
gus L. Vladimirovas, dabar uži
mąs Jungtinių Tautų bibliotekos 
direktoriaus vietą Niujorke. Jis 
yra gimęs, augęs ir mokslus ėjęs 
Lietuvoje ir gerai kalba lietuviš
kai. Kaikuriuose laikraščiuose 
buvo rašyta, kad jis į “Santaros- 
Šviesos” susirinkimą atėjęs ne
kviestas, neva jieškodamas vieno 
išeivijos rašytojo. Esą susirinki
mas buvo rengtas patalpose, kur 
laisvai gali lankytis Jungt. Tautų 
pareigūnai. Vienas netgi bandė 
naiviai įrodinėti, kad Vladimiro
vas dalyvavo tik kaip JT parei
gūnas, o ne kaip Sov. Sąjungos 
patikėtinis. Tai pasiteisinimai 
prie sienos prispirtų asmenų, ži
noma, incidentas nėra malonus, 
reikalingas reakcijos, tačiau iš jo 
nėra ko daryti histerijos. Kalti
ninkai, turėję drąsos jį organi
zuoti, turėtų nestokoti drąsos 
viešai prisipažinti ir nesidangsty- 
ti neįtikinamais pasiteisinimais. 
Iki šiol bandyta viską taip nudai
linti, kad visuomenei liko neaiš
ku, kam tas Vladimirovas buvo 
kviestas ir ką kalbėjo. L. Vladi- 
mirovui artima spauda (komunis
tinė “Laisvė”), dažnai apie jį ra
šanti, 1966. XII. 30 laidoje tvir
tina, kad Vladimirovas buvo pa
kviestas “Santaros-Šviesos” val
dybos ir buvęs pirmininko pri
statytas. Savo viešame žodyje 

' Vladimirovas pasakęs, jog išei- 
' vijos “propaganda” Lietuvoje 

esanti neveiksminga, nes ji gy
venanti 1940 m. Lietuva. Esą per 
tą laiką Lietuvos liaudis nužen
gė “milžinišką” žingsnį į priekį 
ir nebesupranta “dipukinės spau
dos”, jos argumentacijos. Te
nykštė liaudis tokią spaudą atme
ta, “nes ji užgauna lietuvių tau
tos savigarbos ir orumo jaus
mus.” Tuos, kurie neigia Lietu
voje pasiektus “didžiulio darbo 

’ rezultatus”, “darbo žmonės” lai- 
■ ko “Tarybų Lietuvos priešais.”

Nežinia, ar Vladimirovo žodžiai 
“Laisvėje” yra tiksliai atpasako- 

j ti. Žinant betgi jo artimus ryšius 
Į su “Laisve”, tenka manyti teigia

mai. Jei taip, tai jo pareiškimai 
tėra paprasto sovietinio agento 
mintys, kurias kartoja visa so
vietinė spauda — okupuotoje 
Lietuvoje ir išeivijoje. Be to, 
Vladimirovas save kompromituo
ja tokiais pareiškimais apie “di
pukų spaudą”. Argi jis, JT bib- 

i liotekos direktorius, nežino, kad 
Lietuvoje žmonės laisvosios išei
vijos spaudos visai negauna, kad 
ji ten neįsileidžiama? Ir kaip jie 
gali ją atmesti, nieko apie ją ne
žinodami? Kad ją atmeta sovie
tų agentai, aišku, bet jie nėra 
Lietuvos, o sovietinės Rusijos 
žmonės, vykdą okupacinę val
džią.

Toliau L. Vladimirovas pareiš
kęs, kad kultūrinis bendradarbia
vimas su Lietuva “būtų abipusiš
kai naudingas, ypač gi pačiai išei
vijai”. Išeivijos lietuvių sukurtos 
kultūrinės vertybės esančios svar
bios ne tiek Amerikai, kiek Lie
tuvai. Lietuviai, kaip ir kitų tau
tų išeiviai, sparčiai netenka “sa
vo tautinio charakterio. Kitas da
lykas, jei išeiviai įsijungtų į savo 
tautos kamieno kultūrinės kūry
bos darbo sriautą, šiuo atveju jų 
kūriniai niekad neišnyks, nebus 
užmiršti, o įeis visiems amžiams 
į lietuvių tautos kultūrinio pali
kimo lobyną.”

1 Galima sutikti su Vladimirovo 
pareiškimu, kad lietuvių išeivių 
sukurtos kultūrinės vertybės yra 
svarbesnės Lietuvai nei Ameri-

reikalingas, kad įsijungimas į tau
tos kamieno kultūrinę kūrybą yra 
natūralus procesas. Visa tai gra
žu, bet taip kalbėti galima tik lais
vo krašto atveju. Dabar gi, kai 
Lietuva tebėra sovietinės okupa
cijos letenoje, negalima ten nu
siųsti nei paprasčiausios malda
knygės, nei knygos, nei laikraš
čio (išskyrus sovietinius-komunis- 
tinius). L. Vladimirovas kalba 
apie “bendradarbiavimo išplėti
mą”. Argi jis iš Marso nukritęs? 
Nejaugi jis nežino, kad iš Lietu
vos siunčiami ne tik kultūriniai, 
bet ir propagandiniai dalykai 
mus lengvai pasiekia, o į Lietu
vą nieko negalima pasiųsti? To
kiomis sąlygomis joks bendravi
mas nėra galimas. Pirmiausia iš 
kelio į Lietuvą turėtų pasitrauk
ti okupacinė cenzūra ir tie nehu
maniški lietuvių suvaržymai, ku
rie neleidžia laisvo ryšio su pa
sauliu. Nst.

ir nemažo investavimo pagaliau 
prieš pat Naujuosius Metus pra
dėjo veikti nauja žiemos sporto 
vietovė — Loretto Ski Resort.

Kadangi mūsų šeima mėgsta 
ir žiemą bent retkarčiais pakvė
puoti grynu oru ir esame aplan
kę jau eilę kitų slidinėjimo vie
tų, nutarėme pavažiuoti ir pasi
žiūrėti, kaip atrodo naujoji, lietu
vių įsteigta slidinėjimo vieta. 
Ypač mus patraukė artumas — 
vos apie 40 mylių nuo Toronto 
50-tuoju plentu. Ten veikia T- 
Bar keltuvas, kuris slidininkus 
užkelia ant gražios kalvos, kur 
yra įrengti du takai nusileisti sli
dėmis. Vienas jų statesnis, kitas 
— nuolaidesnis mažiau patyru- 
siems slidininkams. Pradedan
tiems ir vaikams yra traukiamo
ji virvė, kuri užtempia ant nedi
delės augštumos. Mėgstantiems 
pačiužu sportą yra užšalęs prū
das. Svečiams pastatytas gražus 
pastatas su valgykla, tik dar ne
visai įrengtas; dar statomas židi
nys, apie kurį galės susėsti trys 
tuzinai sušalusių ar pavargusių 
slidininkų. Tuo tarpu prie keltu
vų spūsties nėra, nereikia ilgai 
laukti. Reikia manyti, kad mėgs
tantieji slidžių bei pačiūžų spor
tą, ypač jaunimas, pamėgs naują
ją slidžių vietovę, kuri yra maž
daug pusiaukelėje tarp Toronto 
ir Wasagos. P. Stripiniųi linkėti
na geros sėkmės, kad graži pra
džia įgalintų jį užbaigti numaty
tus planus. Kaip Springhurst va
sarą, taip Loretto žiemą turėtų 
tapti lietuvių susitikimo vieta. 
Loretto Ski Resort lengviausiai 
pasiekiamas 50-tuoju keliu. Apie 
mylią į šiaurę nuo Loretto mies
telio yra ženklai, nurodą kelią.

Atspėjo vardą
Svetimšalis klausia pakelėje 

sutiktą jaunuolį:
— Maiki, pasakyk, kur yra ge

ležinkelio stotis?
— Iš kur tamsta žinai mano 

vardą?
— Atspėjau, — paaiškino sve- 

timašalis.
— Tad atspėk, kur yra stotis!

Plaučių uždegimas
Našlė: “Mano vyras mirė. Pra

šau išmokėti jo apdraudimą.
Valdininkas: “Betgi tamstos 

vyras buvo apsidraudęs nuo ug
nies, o ne nuo mirties.”

Našlė: “Jis gi ir mirė ne nuo ko 
kito. Jei ne ugnis, jis nebūtų ga
vęs plaučių uždegimo.”

Portretas
Kaimynė kaimynei per tvorą:
— žinai, ponia Degutienė at

siėmė savo portretą iš vieno gar
saus dailininko.

— Ak, taip? Ar ji portrete pa
naši į save?

— Šimtu nuošimčių, nes to 
portreto niekam nerodo...

Pasitobulinimas
Kalbasi du kišenvagiai:
— Tai ką, domiesi madomis, 

kad vartai naujausius žurnalus?
— Ne, tik noriu sužinoti, kaip 

pagal paskutinę madą siuvamos 
kišenės.

Teisingas pabarimas
šefas bara sekretorę:
— Už tai, kad darbo metu ra

šote meilės laiškus, galėčiau jus 
atleisti iš darbo, bet kokią baus
mę jums turėčiau skirti už tai, 
kad tuos laiškus duodate man 
pasirašyti?...

Negali suprasti
Sugrįžusį iš Lietuvos turistą 

bičiuliai klausinėja, kas jį labiau
siai nustebino.

— Kolchozininkai...
— Kodėl?
— Aš vis negaliu suprasti, kaip 

jie dar gyvi?...
Valgykloje

— Ir ką tamta pasakysit apie 
tą kotletą?

— Dėl jo senumo nieko nega
lėčiau pasakyti; tik tiek, kad jis 
mažokas. Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI 

231-2661 23 3-33 23

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

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Uetųvtas aptarnauja Jonas Jurėnas

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULATHS

nėjo ir rašyt. J. Baltušio lankymosi 
Amerikoje įspūdžius, kurie buvę pats 
objektyviausias atsiliepimas apie Ame
riką okup. Lietuvos spaudoje. Iš kitos 
pusės, jis iškėlė sovietinio žurnalisto 
Laurinčiuko neobjektyvumą Amerikos 
atžvilgiu jo išleistoje knygoje “Tre
čioji dolerio pusė”. Taip pat paminė
jo V. Kazakevičiaus išeivių kultūri
nę kroniką “Pergalės” žurnale. Kalbė
tojas išreiškė viltį, jog ateityje iš
nyks Laurinčiukai ir atsiras didesnis 
skaičius Baltušiu.

Prelegentas, kuriam, kaip jis priva
čiai prisipažino, Lietuvos spaudos se
kimas tėra tik “hobby”, savo paskai- 

v . ______ tai naudojo nedidelę Lietuvos spau-
pešė. Policijos būstinėje mūsiškis iš-Idos dalį — jo prenumeruojamą ar už- 
buvo apie mėnesį laiko, kur buvo tar-. tinkamą amerikiečių bibliotekose. Kai- 
dytas vietinių pareigūnų. Sutvarkius; kurias citatas jis ėmė iš antrųjų šal- 
dokumentus, leido išvykti Italijon, tinių, pvz. Laurinčiuko įspūdžių iš- 
čia kelias dienas išbuvo Romoje po
licijos globoje, o po to išvežtas į pa
bėgėlių stovyklą Triestan. Ten mėne
sį laiko vėl tardytas ir nuvežtas į La- 
tyną, netoli Romos, kur išgyveno apie 
6 mėnesius, kol gavo Amerikos vi
zą. Atskridęs į Niujorką, porą dienų 
išbuvo “International Refugee Center” 
organizacijos viešbutyje ir išvyko Či- jog jam nėra svarbu, ką rašo okup. 
kagon. Paklaustas ką dabar Ameriko- Lietuvos spauda, bet ką kalba paverg- 
je darysiąs, pabėgėlis atsakė: “Dirb- to lietuvio širdis. Kitas pasigedo, jog 
siu, gyvensiu. Esu mūrininkas ir da- paskaitoje reikėję labiau užakcentuoti 
žytojas. Svajoju įsigyti namą, sudary- Lietuvos pavergimą. Iš kitos pusės, 
ti šeimą”. “Draugo” korespondentui buvo tokių, kurie diskusijose teigė, 
pasiteiravus apie pirmuosius įspūdžius 
Amerikoje, B. Kuberkis pareiškė: daugiau drąsos pasisakyti, negu Ame- 
“Daug nepažįstu. Tačiau man čia la
bai patinka. Kraštas laisvas. Žmonės 
stengiasi padėti. Geriau nereikia no- jo knygoje ne viskas yra taip juoda, 
rėti, kaip Amerikoje.” 1 . _

ČIKAGĄ PASIEKĖ, pasak “Drau
go”, iš sovietinio laivo Doūala uos
te, Kamerūne (Afrikoje), Į laisvę pa
sprukęs 29 m. amžiaus jūrininkas 
Bronius Kulberkis. Laivas buvo taiso
mas minėtame uoste. Jūrininkai (jų 
buvo 30, iš kurių 3 lietuviai) dali
mis buvo leidžiami i miestelį. Br. Kul
berkis, užėjęs išgerti alaus su paly
dovais, sukombinavo pasprukti ir pa
teko i amerikiečių ambasadą. Amba
sadorius po kurio laiko pabėgėli per
davė vietinei policijai, kuri jį dieną 
ir naktį su automatais saugojo. Apie 
jo pabėgimą sužinoję rusai atsiuntė 
savo pareigūnus, kurie bandė prikal
binti jį grįžti atgal, tačiau nieko ne

traukas citavo iš jo knygos recenzi
jos. Tai, žinoma, yra paskaitininko 
minusas, žinant, jog Laurinčiuko kny
ga “Trečioji dolerio pusė” Ameriko
je yra nesunkiai prieinama.

Po paskaitos buvo diskusijos, ku
riose nemaža dalis kalbėjusiųjų “išėjo 
iš krašto”. Vienas žmogus pareiškė,

jog Lietuvoje pavergti žmonės turi

rikoje laisvėje gyveną tautiečiai. Vie
nas gynė Laurinčiuką, teigdamas, jog

kaip prelegentas apibūdino. Prelegen
tas, atsakydamas į klausimus, pasiro- 

ROMAS MISIŪNAS, Yale universi- dė kiek nedrąsus ir savo nuomonės 
tete besiekiantis doktorato, buvo at- daugeliu atveju nebenorėjo reikšti, 
vykęs Čikagon ir čia gruodžio 30 d.
kalbėjo tema: “š. Amerikos pristaty- Jų tarpe buvo iš Niujorko atvykęs su 
mas Lietuvos spaudoje”. Prelegentas L. Vladimirovu sukliuvęs “Santaros- 
panašią temą gvildeno Lietuvių Stu- J šviesos” veikėjas S. šimoliūnas, o taip 
dentų Sąjungos suvažiavime 1966 m. j pat ir “Santaros-Šviesos” vadai: L. Sa- 
lapkričio pabaigoje, bet tuomet jis balifinas, R. Mieželis, J. Lintakas ir 
neturėjo paruošto teksto, kuris buvo kt. Kalbėtoją pristatė “Santaros-švie- 
užsimetęs kelionėje. Paskaitą Čikagos sos” federacijos Čikagos skyriaus 
Jaunimo Centre jis skaitė iš origina- pirm. Liūtas Mockevičius.
lauš teksto, su gausiomis iliustraci
jomis iš sovietinės Lietuvos laikraš
čių bei žurnalų. Prelegentas pažymė-KŲ knyga, kurią neseniai išleido Lo
jo, jog okupuotos Lietuvos ir sovieti- Į jolos universiteto Čikagoje leidykla, 
nes spaudos tikslas yra amerikiečių buvo trumpai recenzuota “Chicago

Paskaitos klausėsi apie 50 asmenų.

KŲN. A. KEZIO FOTO NUOTRAU-

gyvenimo diskreditavimas. Esą tenykš
tė spauda labai iškelia tariamą ame
rikiečių militarizmą, sutirština civili
nių teisių kovą, perdėtai iškelia Rock, 
well’io nacių partijos veiklą Ame. 
rikoje, daug rašo apie prez. Kenne- 
džio nužudymą, iškeldama tas puses, 
kurios sovietams priimtinesnės. Paini-

Tribune” dienraščio sekmadieniniame 
knygų priede “Books Today” sausio 1 
d. laidoje. Recenzijos autorius Er
win Bach pažymi, jog kun. Kezio, lie. 
tuvio jėzuito, 68 nuotraukos “show 
an exquisite sense of design, simple 
in compositional terms, but forceful 
in visual impact”.

Visų rūšių automobilių Išorės (bo

NOTARAS

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

(Įėjimos is Howord Pork Avenue)
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus tredadien. ir sekmadienius, 

įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

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

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

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

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

(prie Dundas >

Telefonas LE. 2-4108

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
Iki 6.30 vaL vak. Šeštadieniais nuo

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. 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).

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 STn TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

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

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTt
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Drn Downsviev. .
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą 

Tti. 633-1167

D R. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

N AMŲ, AUTO MOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudli: o įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
m UtSIENIO MAUDIMO KOMPANIJOS

| 789-4612
Į 719-4131
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Didysis naujų metų parengimas
SPAUDOS BALIUS

SAUSIO 14 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE TORONTE
* Jaunų lietuvaičių trijulės
- “Rasos” dainų koncertas

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

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

niai; spaudos bičiulių dova
nos: puikus foto aparatas, 
lietuviškos muzikos plokšte- Gausus bufetas - visi galės 
lės, tortas, rankdarbiai...

• Šokių muzika: lietuvių mė
giamas D’Amico orkestras

• Visos vietos rezervuojamos- 
dalyviai jausis laisvai ir jau
kiai. Kreiptis j “Tėviškės Ži-

burių” administraciją

atsigaivinti, pasivaišinti ir ki 
tus pavaišinti

• Bilieto kaina - *2.50 
Studentams - *1.00
Baliaus pradžia-7 vai. vakaro 
Programos pradžia-7.30 v. v.

<8 TORONT®W
Jono Kr. par. žinios

— Per Romą iš Lietuvos gau
tas Apeigynas — liturginių apei
gų lietuviški tekstai. Jame yra 
krikšto, vedybų ir kitos apeigos, 
o taip pat sulietuvinti poteriai. 
Pvz. “Sveika Marija” malda su
redaguota: “Sveika Marija, malo
nės pilnoji, Viešpats su Tavimi, 
Tu pagirta tarp moterų ir pagir
tas Tavo Sūnus Jėzus, šventoji 
Marija, Dievo Motina, melsk už 
mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų 
mirties valandą. Amen.” “Vieš
paties Angelo” malda pradeda
ma: “Viešpaties angelas apreiškė 
Marijai: Tu pradėsi iš šventosios 
Dvasios”.

— Šį sekmadienį, 3 v.p.p., jau
nimo choro dalyviams rengiama 
arbatėlė. Maloniai kviečiami visi 
jaunieji choristai šventėje daly
vauti, o taip pat į iškilmes pasi
kviesti savo tėvelius. Arbatėlei 
meninę programą ruošia choro 
vadovas sol. V. Verikaitis, o vai
šėmis rūpinasi komisija, vadovau
jama K. Rusino.

—- šią savaitę lankoma: St. Cla- 
rens, Lansdown, Emerson ir 
Brock.

— Tikybos pamokos vaikams 
po Kalėdų atostogų vėl pradeda
mos šį sekmadienį po 10 vai. pa
maldų muzikos studijoje..

— Teklei Gailevičienei, besi
gydančiai šv. Juozapo ligoninėje, 
linkime greit pasveikti.

Prisikėlimo par. žinios
— 25 m. vedybinės sukakties 

proga J. G. Kaulius nuoširdžiai 
sveikiname.

— Šį ketvirtadienį, 9 v., Mišios

p: Norvaišienė; šeštad., 8 v. — 
už a.a. M. Kalinauskienę; užpr. p. 
Moliai ir p. Jacikai kaip užuojau
tą sūnui Leonardui; šį sekmad., 
10 v. — už a.a. P. Juraitį, užpr. 
kunig. Birutės draugovė kaip 
užuojautą sesei p. šeškuvienei, 
mirus jos tėveliui; 11.15 v. — už 
a.a. P. Baronaitį, užpr. p. Burbu- 
levičius’; 11.30 v. — kat. moterų 
dr-jos int.

— Šį sekmadienį vyskupijos 
rinkliava imigrantų šalpai ir Af
rikos misijoms.

— Pirmosios išpažinties ir ka
techetinės pamokos vaikučiams 
bei religijos pamokos gimnazis
tams vėl pradedamos šį sekmad. 
po 10 v. Mišių. Vaikučiai renka
si į LV Namus, gimnazistai — į 
muzikos studiją. Tėvelius prašo
me rūpintis, kad pamokos būtų 
tvarkingai lankomos. Pamokas 
gimnazistams ir toliau dėstys pa
sauliečiai. šį sekmad. jiems kal
bės D. Mueller tema “Tautiniu ir 
religiniu atžvilgiu mišrios vedy
bos”.

— Pensininkų ir vyresniųjų 
šventvakaris — šį antrad., sausio 
10, 7—9.30 v.v. par. naujoje sa
lėje. Įėjimas pro bankelio kori
dorių. Kviečiame gausiai atsilan
kyti.

METINIS “TĖVIŠKĖS ŽIBU-Į rankdarbis — pagalvėlė; “Atlan- 
RIŲ SPAUDOS BALIUS — šį!fm” rpętnrann cavininlni n Va- 
šeštadienį. Toronto ir kitų vieto
vių tautiečiai jau pasiruošę daly
vauti. Programos dalyviai baigia 
ruošti naujus dalykus. Daininin
kių trijulė “Rasa” dainuos, lydi
ma D’Amico Orkestro. Kylanti 
baleto šokėja R. Kryžanauskaitė 
su savo partneriu ir kiti Z. Oren- 
tienės baleto studijos šokėjai bai
gia ruošti baletinę programą.

Iki šiol loterijai gauti šie fan
tai: dail. A. Tamošaitienės pa
veikslas; dail. J. Bakio keraminė 
skulptūra; dail. T. Valiaus pa
veikslas; J. Tumosos, “Nordmen- 
de” gener. atstovo, puikus foto 
aparatas; V. Bačėno “All Seasons 
Travel Agency” du nemokami bi
lietai kelionei lėktuvu į pasauli
nę parodą Montrealyje; Motei 
Moulin Rouge (Ste. Adele, P. Q.) 
savininko J. Ladygos parūpintas 
savaitinis nemokamas įėjimo pa
sas į pasaulinę parodą* ($12 ver
tės); A- B. Beresnevičiaus drabu
žių krautuvės “A. B. Tailors” pir
mos rūšies išeiginiai vyriški marš
kiniai; RCA Victor trys lietuviš
kos muzikos ir dainų plokštelės; 
“Mohawk” baldų krautuvės — 
stalinė lempa; P. Baikauskienės

tie” restorano savininkų p. Va
latkų — tradicinis tortas; “Park
side Meat Market” savininkų E. 
Punkrio ir A. Matulaičio — tra
dicinė dešra; J. Liutkienės rank
darbis — pagalvėlė; J. V. Margio 
vaistinės albumas nuotraukoms ir 
skutimosi Įrankiu rinkinys; “Tž” 
knyga “Dievas sutemose”; Šv. Jo
no Kr. par. spaudos kiosko dova
na — prel. J. Končiaus naujau
sia knyga “Atsiminimai iš BAL- 
Fo veiklos”. Bailaus proga $2 
auką atsiuntė Bal. Brazdžionis.

Visiems fantų davėjams nuošir
di padėka. Su jais daug kam nu
sišypsos laimė. Numatoma lote
rija ir su įėjimo bilietais.

Baliaus programos pranešėju 
pakviestas dr. S. Čepas. Visos vie
tos rezervuojamos, kad nebūtų 
spūsties. Rengėjai ir salės savi
ninkai apeliuoja į malonių daly
vių savigarbą — palikti “mikes” 
namie; gėrimų kainos nepakeltos 
ir jų bus pakankamai. Be to, tai 
sudaro pavojų rengėjams ir pa
čiai salei, nes einama prieš vie
tinius įstatymus. Tikimės visų su
pratimo ir sakome iki pasimaty
mo spaudos baliuje! <r

MONTREAL Que.

MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P.Q.

tams.
— Gruodžio 29 d. mirė Jonas 

Girdžiūnas po sunkios ligos, su
laukęs 83 metų amžiaus.

— Kun. Juozas Aranauskas, 
SJ, lankėsi mūsų parapijoje. Jo 
pastovi būstinė yra Čikagoje.

— Parapijos komiteto posėdis 
— penktadienį, sausio 13 d., 7.30 
v.v. klebonijoje.

sekmadienį po Sumos zakristijo-
Je- .

— šiais metais misijas mūsų 
parapijoje ves Tėvas Donatas 
Slapšys, SJ, kovo 13-19 d. Tėv. 
Slapšys jau yra labai intensyviai 
dirbęs 16 metų misijose Indijoje.

— Vyr. skautės sekmadieniais 
po 10 ir 11 vai. pamaldų pasiruo
šusios pavaišinti salėje žmones 
kava. Prašome pasinaudoti.

— Rinkliava per Naujus Me
tus — $281.

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

— Šiais metais su Šv. Kazi
miero švente prasidės parapijai

proga rengiama

Marijai ir dr. Jonui šemogams 
jų 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, giminės ir bičiu
liai sausio 7 d. surengė staigme
ną - vaišes. Vaikams pasikvietus 
tėvus mažai šeimos šventei į 
miestą, sukaktuvininkų namus 
užplūdo apie 50 svečių ir grįžu
sių šeimininku jau laukė prie pa
ruoštų stalų. Buvo giminių atvy
kusių iš Otavos ir Toronto. Vai
šių metu pasakytose kalbose bu
vo iškeltas šemogų šeimos akty-

Kaži-

— Užuojauta E. Dailydienei, | _ choru repeticijos: antrad.,
jos tėveliui a.a. Konstantinui 7 v.v. — stiid. berniukai; trečiad., 
Vaitkevičiui mirus Lietuvoje. Už 7 v.v. — stud, mergaitės- ketvir- 
velioni šį antradienį atlaikytos tad., 7.30 v.v. — suaug. bendras 
gedulingos pamaldos. ch.; penktad., 6.30 v.v. — jauni-

— Parapijos raštinėje užsirašė mo choras.
septynios poros jaunavedžiu, ku-
riu vestuvės įvyks dar prieš Ga- naujojoje salėje galima pamaty- • ♦ 9 • V • V V 9 « A. e w «

— Tėv. A. Kezio foto parodą

ti šį šeštad., 12—3 v. ir šį sek
madienį, 10—12.30 v.

ši sekmadieni 11 vai. pamaldos! ~ Katalikių moterų dr-jos vi- 
--------------- fsuotinis metinis susirinkimas — 

šį sekmadienį po paskutinių Mi
šių naujojoje salėje. Valdybos 
rinkimai ir kt. svarbūs veiklos 
reikalai.

— Kitą savaite lankoma: Al
hambra Ave., Boustead Ave., 
Golden Ave., Indian Trail, Lynd 
Ave., Parkway Ave., Radford 
Ave., Ritchie Ave., Siver Ave.

P. Sidaras, siųsdamas savo pre
numeratos mokestį už “Tž”, pri
dėjo dar $6 sumokėti prenumera
tai už kitą nepažįstamą tautietį, 
kuris pats nepajėgia užsimokėti. 
Tokių nepasiturinčių tautiečių 
yra ypač V. Vokietijoje ir P. 
Amerikoje. “Tž” dėkoja P. Sida- 
rni ir kitiem rėmėjam, kurie 
anksčiau atsiuntė prenumeratos 

I pinigų nepasiturintiem tautie
čiam. Būtume dėkingi visiems, 
kurie galėtų tuo būdu paremti 
nepasiturinčius tautiečius ir kar
tu lietuviškąją spaudą.

Pr. Gaižauskas išvyko atostogų 
į Arizoną, kur savo studijas gi
lina sūnus dr. Gaižauskas, astro
nomijos specialistas.

— Už a.a. Mariją Petrušaitienę

mirties metinių proga.
J. Strazdas ir St. Jokūbaitis 

kaip savo apylinkių liberalų par
tijos rinkti atstovai dalyvavo On
tario liberalų partijos suvažiavi
me, kuriame buvo išrinktas par
tijos vadas Robertas Nixon. Su
važiavime dalyvavo ir keletas fe
deracinės vyriausybės atstovų, su 
kuriais lietuviai atstovai turėjo 
progos pasikalbėti ir Kanados lie
tuviu reikalais. Jų patirtis rodo, 
kad lietuvių dalyvavimas vienoje 
ar kitoje kanadiečių politinėje 
partijoje yra naudingas ir bend
riems lietuvių reikalams.

Vedybinė sukaktis. Sausio 7 d. 
Izabelei ir Aleksandrui Butvy
dams jų 25 metų vedybinės su
kakties proga surengtas jaukus 
pobūvis. Vaišėse dalyvavo arti 50 
svečių. Pareikšta sveikinimų ir 
įteiktas adresas su dovana; vai
kų vardu — 25 rožių žiedai.

AUKSINIAI 14 KARATŲ ŽIEDAI 
su vytimi — po $35.00; odiniai albu
mai — po $11.50; odinės piniginės — 
po $5.50. Gaunama — pas J. Beržins- 
ką, 61 Beresford Ave, Toronto 3, Ont 
Užsakymus išpildau paštu tik gavęs 
pinigus.

IŠNUOMOJAMA m augšte kamba- 
rys su baldais; yra galimybė išsivirti. 
TeL LE 14397 po 6 v.v.

REIKALINGA NAMŲ RUOŠAI MO
TERIS prie šeimos su 2 vaikais (5-8 
metų); laikinai ar visam laikui estų 

šeimoje skambinti 8-10 v.v. 
tel. 4454141.

LIETUVIŠKOS 
“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 

rodijo programa* J KARTUS SAVAITĖJE! 
Šeštadieniai* S.30 — 4 »-P-P- Oakville

stotis CHW0, bango 1250 
Sekmadieniais 9—9M vai. ryte Hamilto

no stotis CHJQ, banga 1280. 
Sekmadieniais 2 — 1M v^« Niagara 

Foils, N.Y., stotis WHL0, banga 1270. 
žinias, sveikinimus, skelbimus 

jteikti “Dainos” dovanų-plokštelių 
krautuvėj, UI Roncesvalles Avė, 

Tomato a, Onf. TeL U 4-1274.
f ft ŪMAM A VlMItC

Nedidelis orkestras (vairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami

KLB. Toronto apylinkės valdy
bos posėdis — šį ketvirtadienį, 
7.30 v.v., šv. Jono Kr. par. klebo
nijoje. Pagrindinis klausimas: Va
sario 16 iškilmės. Bus aptariami 
jau pradėti paruošiamieji dar
bai, ypač akademijos ir pokylio, 
kuris numatomas surengti Prisi
kėlimo salėje.

Prisikėlimo parapijos katalikių 
moterų susirinkime šį sekmadie
nį, sausio 15, tuoj po Sumos V. 
Judzentavičiūtė rodys skaidres iš 
savo kelionės po Europą ir kal
bės tema “Kodėl Europa?”

Laiške iš Romos Vera Vildžiū
naitė nuoširdžiai dėkoja p-lei 
Bronei Augustaitei, užsakiusiai 
“T. Žiburius” jau antriems me
tams sesers M. Efremos vardu. 
Laiškas baigiamas žodžiais: “Te
atlygina Dievas savo palaima už 
artimo meilės darbus”.

A. Rinkimas, KLB krašto val
dybos pirmininkas, šį savaitgalį' 
išvyksta į Niujorką dalyvauti po
litinių ir visuomeninių veiksnių 
konferencijoj.,

Sausio 15 d. minėjimas. Maž- 
lietuvių Moterų Draugija ir Ma
žosios Lietuvos Bičiuliai sausio 
15 d., 4 v.p.p., Lietuvių Namuo
se, II augšte, paminės *1923 m. 
sausio 15 d. įvykius. Programoje: 
dr. M. Anyso žodis apie sausio 15 
d. reikšmę, ištraukos iš dabar 
spausdinamos a.a. patriarcho Mar
tyno Jankaus knygos. Paminėji
mą paįvairins jūrų skautai šo
kiais ir dainomis. Visi gimusieji 
ir savo laiku įsipilietinę klaipė
diečiai bei visi Mažąja Lietuva 
besidomintieji lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti minėjime ir 
tuo pagerbti anų laikų veikėjus.

Rengėjai

KANADOS LIETUVIU FONDAS
$100
$100
$100

$400, 
$500.

Nauji nariai ir įnašai:
167. A. Erštikaitis
168. Inž. M. Meiliūnas
169. Dr. O. Gustainienė

Papildė įnašus:
Toronto apyl. valdyba iki 
A. Augustinavičius iki

A. Erštikaitis gyvena Stoney 
Creek, A. Augustinavičius — La 
Sallete, kiti — Toronte. Visiems 
aukotojams Fondas nuoširdžiai 
dėkoja.

1966 m. bendras Fondo pla
nas išpildytas tik 30%. Atskiros 
kolonijos išpildė taip: Delhi ir 
Otava 100%, Edmontonas ir Van
kuveris 67%, Torontas ir Rodney 
50%, Hamiltonas 25%. Montrea- 

18%, likusios — nieko. Vie-
kk
lis

ton numatytu $15.000 gauta tik 
$4500.

Kanados Lietuvių Fondo augi
mui kliudo vis dar nesutvarkytas 
įregistravimo klausimas. 1966 m. 
gruodžio 18 d. Fondo tarybos po
sėdyje, kuriame dalyvavo ir 
Bendruomenės atstovai, buvo su
tarta Fondo statutą kiek pakeisti 
taip, kad KLB galėtų skirti Ka
nados Lietuvių Fondo tarybon 
vieną trečdalį narių, o du treč
dalius rinktų LF narių visuotinis 
susirinkimas.

“TŽ” 1966 m. gruodžio 8 ir 15 
d. spausdintame KLF narių są
raše turi būti taip:
44. Ažubalis Petras, kun. $200, 
48. Kred. Koop. “Parama” $200.

Naujosios klasės” autorius laisvas
Jugoslavijos prez. Tito išleido 

iš kalėjimo garsųjį priešininką 
Milovan Džilas, kurio knyga 
“Naujoji klasė” 1957 m. sukrėtė 
visą komunistų pasaulį, atskleis
dama kompartijų išsigimimą, re
voliucinių idėjų išsižadėjimą ir 
naujos valdančios klasės sukūri
mą. Už jos išleidimą užsienyje 
M. Džilas buvo nubaustas kalė
ti 10 metų garsiajame Jugoslavi
jos kalėjime Sremska Mitrovica.

Prez. Tito, matyt, neįstengė už
miršti M. Džilas praeities nuopel
nų, nes jis yra buvęs jo vicepre
zidentu ir parėmęs Tito 1948 m., 
kai pastarajam teko susiremti su 
Stalinu. 1961 m. Tito dovanojo 
bausmę M. Džilui ir jį išleido 
laisvėn, tikėdamasis, kad kalėji
me praleisti metai bus atvėsinę

mų knygą “Pokalbiai su Stali
nu”, kuri taip pat pasiekė laisvą
jį pasaulį, padarydama nemažų 
nemalonumų prezidentui Tito. 
M. Džilas 1962 m. vėl buvo grą
žintas į Sremska Mitrovica kalė
jimą. Atrodė, kad šį kartą jam 
jau nebus progos pasinaudoti am
nestija, bet Tito ir vėl pakeitė 
savo nuomonę. Sakoma, kad lais
vėn išleidžiamas M. Džilas pasi
žadėjo nepolitikuoti ir nedaryti 
daugiau nemalonumų preziden
tui Tito. Jis taipgi įsipareigojo 
vengti ryšių su užsieniečiais ko
respondentais. Tokie pažadai, 
kaip praktika rodo, yra sunkiai 
beįgyvendinami veržliai M. Dži- 
lo asmenybei. Jo geriausi draugai

tesėti. Daug kas jau dabar spė
lioja, kokia bus sekančioji M.

A. a. Eleonora Vaupšienė 
labai iškilmingai palaidota sau
sio 7 d. iš AV bažnyčios. Tai bu
vę retos energijos moteris, seno
sios kartos ateivė, daug prisidė
jusi kuriant AV parapiją, aktyvi 
lietuviškų organizacijų, kaip ka
talikių moterų, šv. Onos, šv. Elz
bietos draugijų narė. Išaugino 
turbūt šviesiausią iš savo kartos 
ateivių šeimą — 1 dukrą ir 3 sū
nus; visi pedagogai — dr. Julius 
ir Antanas užima augštas parei
gas Montrealio švietimo institu
cijose. Gal dar svarbiau, kad 
Montrealyje gimę, augę ir iš
mokslinti vaikai išliko sąmonin
gais lietuviais, aktyviai dalyvau
ja lietuviškos kolonijos, ypač pa
rapijų gyvenime. Sūnus Petras 
ilgai yra buvęs AV parapijos ko
mitete. Šiuo metu to komiteto i $5: P. Žukauskas, M. Guobys, P. Ada- 
pirmininku yra Antanas. Tad ne-'monis, V. Daugelevičius, V. L. Giriu- 
nuostabu, kad palydėti velionės'nai, E. J. Kardeliai, A. Gaurys, J. 
į amžinąją poilsio vietą susirinko Blauzdžiūnas, V. Kerbelis, J. Adomo- 
pilnutėlė bažnyčia — senosios i nis> kun. dr. F. Jucevičius, J. Luko- 
bei naujosios kartos ateivių ir di-' ševičius, P. Rudinskas, iz. Mališka, V. 
delis skaičius šeimos draugų sve- 
timtaučių. Staigi ir nelaukta Ele
onoros Vaupšienės mirtis sujau
dino visą koloniją. Teilsisi ji ra
mybėje šio krašto žemėje, kurio
je paliko neišdildomus pėdsakus. 
Dukrai ir sūnums bei jų šei
moms reiškiame užuojautą, v.

nime, palinkėta gražios ateities 
ir šventės prisiminimui įteikta 
graži dovana. Sveikinam sukak
tuvininkus ir linkime sulaukti 
auksinio jubilėjaus. v.

1966 m. Tautos Fondui aukojo: po 
$10: J. Kibirkštis, B. D. Jurkai; po

Kačergius; viena aukotojo pavardė ne
išskaitoma; $4: M. Juodviršis; po $3: 
L. čemišovas, dr. J. Šemogas, V. Jo
nynas; po $2: S. Zemlickienė, B. Bag- 
džiūnas, Sitkauskas, Iz. Gorys, A, Va-

Kanados geležinkeliečiams al
gos bus padidintos 24% sekan
čių trejų metų laikotarpyje. Jie 
užbaigė streiką, gaudami gero
kai mažesnį pakėlimą ir pažadą, 
kad algų klausimas bus išspręs
tas prie* derybų stalo. Šis 24% 
algų pakėlimas trejiems me
tams pašalina streiko grėsmę.

J. Jurgutis, L. Jurgutienė, J. Lukoše
vičius, P. Jocas, J. Valiulis, A. Lapi
nas, Ig. žemaitis, H. Vanagienė, P. 
Styra, B. Staškevičius, J. Bilevičius, L. 
Stankevičius, M. Lukoša, Laimikis, J. 
šeidys, A. Lymantas, Kl. Lipinis; dvi 
aukotojų pavardės neišskaitomos; po 
$1: J. Jonelis, R. Pocauskienė, P. Ga- 
putis, M. Gaputytė, K. Bubliauskienė, 
Bartaška, J. Kibirkštienė, P. Šultė, B. 
Abramonis, J. Gražys, Jukonienė. Iš 
viso aukų surinkta — $176.

ypatinga kazi- 
________ kovo 4 d. Spe

cialius vakarienei bilietus jau ga
lima gauti pas platintojus arba 
klebonijoje.

— Antras įvykis šiais jubilėji- 
niais metais — bus šaunus mar
gučių koncertas, kurį išpildys 
Toronto studenčių choras balan
džio 1 d.

— Sausio 15 d. šv. Kazimiero 
salėje bus visų Montrealio orga
nizacijų atstovų metinis bendras 
susirinkimas po 11 vai. pamaldų. 
Prašome visus dalyvauti.

— Gruodžio 31 d. mirė Vin
cas Malinauskis, 65 m. amžiaus; 
sausio 3 d. palaidotas iš šv. Ka
zimiero bažnyčios Cote de Neige 
kapinėse. Liko liūdinti* žmona su 
dukrele.

— Prieš pat Kalėdų šventes, 
paguldyta į May Fair ligoninę 
Ona Vilkaitienė.

— Į Notre Dame ligoninę pa
guldyta Agota Lingaitienė, 65 m. 
amžiaus. "

— Ignas Skikas perkeltas į se
nelių namus, 1650 Dorchester St. 
West, 4 augštas, 7 kambarys.

— Iš Royal Victoria ligoninės 
sugrįžo p. Čelkienė.

— Kas domisi Marijos apsi
reiškimais Garabandal vietovėje, 
gali įsigyti knygą “The appari
tions of Garabandal”. Su per
siuntimu kainuoja $5.50. Rašyki
te Šv. Kazimiero par. adresu 
kun. J. Gaudzei.

— Sausio 1 d. pakrikštyta 
Vyšniauskų dukrelė vardais: Lin
da, Lina ir Kotryna.

— Sausio 6 d. po 8 vai. vaka
rinių Mišių klebonijoje įvyko pa
rapijos pilno komiteto posėdis, 
vadovaujamas klebono kun. Ju
cevičiaus. Šiems metams komite
to pirmininkas yra Andrius Rus
sell, o nariais: Vilius Kalinaus
kas, Juozas Laimikis, Kazimieras 
Milius, Petras Adamonis ir Juo
zas Gabrusevičius.

— Sausio 7 d. Juozas Laimikis 
su žmona išskrido 2 savaitėm 
atostogų į Miami, pasinaudoda
mas Canada Air privilegija — ap
mokama kelione. Jis jau visi me
tai dirba Canada Air Bendrovė
je kaip mechanikas.

— Namuose serga A. Yuškie- 
nė ir Juozo Ambrazo žmona. Lin
kėjimai pasveikti.

— Naujų Metų rinkliava — 
$179.39, Trijų Karalių — $59.37.

— Kalėdinė rinkliava — 
$402.85. K. J. G.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
1966 METŲ APYSKAITA 

Paprastos pajamos:

Mūsų Kredito Unijos narei a. a. ELEONORAI VAUPSHAS 
mirus, jos dukrai ELEONORAI INTIENEI, sūnums 
PETRUI, ANTANUI ir JULIUI, seseriai KAZIMIERAI 
JOKŪBAUSKIENEI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojau
ta reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Lito" valdyba

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REGZD 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

Nelaukite paskutinės dienos

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

ft Į /TA C Adresas: 1465 De Seve Street
Ll I W Montreal 20, Qne„ teL 766-5827

Pasų 
rūšis

Suaugusiems Jaunimui Vaikams
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $ 2.00 $ 230 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 1L25 $1730

MOKA už: 
indėlius 5% Nekiln. tarto paskolas 7%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v. 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 ▼, išskiriant pirmadienius ir šeštadieniui 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd, tel. 7224545 dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nno 7 iki 9 V

Kasos valandos: 1465 De 
darbo dienomis —

Paprastos išlaidos:
1. Vot žvakės, vynas, ostijos $754.64
2. Zakristija ir skalbimas 526.94
3. Kunigų ir tarnautojų algos 8425.00
4. Maistas 1400.00 
5.,Giedoriai, svečiai kunigai

ir vyskupijai Mišios — 1328.50
6. šviesa, šildymas, telefonas 2226.18
7. Pastatų taisymas-------
8. Mokesčiai--------- --------
9. Mokestis arkivyskupijai

1. Rinkliavos__________ _ $10500.89
2. Parapijos mokestis___ 2270.00
3. Krikštai _______ _______ 113.00
4. Sutuoktuvės__________ 355.00
5. Mišių aukos__________ 1640.00
6. Laidotuvės______ ____ ■ 1165.00
7. Votyvinės žvakės ____ 1349.48
8. Kitos įvairios pajamos 1048.74

Iš viso ____$18442.11

Nepaprastos pajamos:
1. Palūkanos _____....____ $ 195.69
2. Aukos ........ - - -______ _ 7010.00
3. Salės nuoma _________ 842.78
4. Parengimai__________ _ 9125.33

Iš viso ___$17173.80

Paprastos pajamos___ ;___ . 18442.11
Nepaprastos pajamos____ . 17173.80
Likutis iš 1965 metų _____ . 5692.39

Iš viso pajamų_$41308.30

10. Rinkliavos arkivyskupijai 844.89
11. Raštinė ir paštas---------- 448.32

994.08
267.25
150.00

Iš viso ___  $17365.80

Nepaprastos išlaidos:
1. Palūkanos bankui--------- 4094.99
2. Arehitek. skola (1956/57) 2665.59
3. Atmokėta skolų bankui 10000.00

Iš viso $16764.58

Paprastos išlaidos ■— 
Nepaprastos išlaidos .

17385.80
16780.58

Iš viso išlaidų $34126.38

1966. 12. 31 likutis banke $ 718L92




