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TOLI EINANČIOS REFORMOS

mo

paprastai tuojau 
vo apie įvykdytą

zervuotumo nematyti, nes A. R. 
Einfranką turbūt yra sukrėtęs 
tragiškas latvių tautos likimas, 
skaudesnis už estų ir lietuvių,

būti taikoma Įkyriems pardavė
jams ir spaudos platintojams. 
Ypatingas dėmesys skiriamas 
Kanados pasų klastotojams, nes 
kanadiškus pasus turėjo beveik 
visi suimti sovietų šnipai bei kiti 
tarptautinio masto nusikaltėliai. 
Pasų klastotojai bei jų naudoto
jai bus baudžiami iki 14 metų 
kalėjimo net ir tuo atveju, jei
gu jie būtų nutverti už Kanados 
ribų. Kanadoj gyvenantiems as
menims už suklastotą pasą nu
matomi 5 metai kalėjimo. Nan

si žinote, netikėtai gali tapti apo- 
kaliptine baisybe”.

Iš šių popiežiaus žodžių kai- 
kas galėtų padaryti išvadą, kad 
jis skelbia pacifizmą. Taip betgi 
nėra. Tai matyti iš sekančių žo-

Nedrąsiai žvelgia Naujieji Metai pro šakotą praeitį j miglotą ateitį 
Nuotr. A. Kezio, S J

pasiteisinimu, kad 1951 m. mi
ręs senelis jo nesmerktų už ši
tokį žingsnį. P. Litvinovas, 30 
m. amžiaus, yra chemikas, dir-

priežastimi galės būti grėsmė 
jos sveikatai. Sprendimą abiem 
atvejais turės padaryti ligoninės 
gydytojų komitetas. Įstatymo 
projekte numatytas priverstinis 
kvapo tyrimas girtiems automo
bilių vairuotojams. Atsisakymas 
bus laikomas girtumo prisipaži
nimu. Girtais bus laikomi tie

sualizmą 21 m. amžiaus sulau
kusių asmenų, kai būna abipu
sis sutikimas. Lig šiol abortai 
buvo daromi tik tokiu atveju, 
kai moteries gyvybei grėsdavo

kartą nelietė karo ir taikos rei
kalų, bet atkreipė Katalikų 
Bendrijos dėmesį į žmogaus po
linkį jieškoti pigaus žemiško pa
sitenkinimo, neturinčio nieko

Pradedant Laisvės Kovos Metus, lietuviškajai išeivijai tenka 
pirmiausia išlyginti savąjį frontą bei aiškiai išskirti iš jo tuos, 
kurie savo ligšioline laikysena priklauso Lietuvos laisvės priešų 
stovyklai. Tokia grupė yra ypač išeivijoje veikiantys komunistai, 
kurių ligšiolinė veikla ir spauda pasižymėjo ištikimybe ne Lietu
vos, o Maskvos interesams. Prie šios grupės priklauso ir tie, kurie 
savo laikysena nesiskiria nuo sovietinės linijos. Tiesa, bendrajam 
išeivijos frontui jie niekad nepriklausė, tačiau bando drumsti 
patrijotinėje visuomenėje. Kadangi jų keliai — Maskvos keliai, 
tad kovojantiems už Lietuvos laisvę su jais nėra bendros kalbos, 
juoba, kad tautinio komunizmo atstovų juose ‘nematyti.

Antra, Laisvės Kovos Metais tektų labiau suglaudinti patri-

balsas Rygos viešbučio kamba
ryje. Talino gyventojai specia
lių antenų pagalba gali sekti 
Suomijos televizijos stočių lai
das. Latviams jos yra nepriei
namos dėl perdidelio nuotolio, 
bet šį trūkumą stengiasi paša
linti Latvijos radijas, progra-

bėms ir galbūt net didžiajai da
liai visos žmonijos; dėlto, kad iš 
mūsų šimtmečio istorijos pasta
raisiais metais pagaliau pasida
rė visai aišku, jog tik taika yra 
tikroji žmonijos pažangos link
mė, o ne įtampos, sukeltos am
bicingų nacionalizmų, ne prie
vartiniai užkariavimai, ne prie
spaudos, naudojamos įtvirtinti 
klastojamai civilinei tvarkai. 
Mes darome tai dėlto, kad tai
ka yra krikščioniškosios religi
jos dalis, nes krikščioniui taika 
reiškia patį Jėzų Kristų: “Jis yra 
mūsų Taika” (Efez. VI, 15).

Savo Kryžiaus auka Jis atne
šė visuotinį susitaikymą, ir mes, 
kaip Jo sekėjai, esame pašauk
ti būti “taikos nešėjais” (Mt. V, 
9). Pagaliau tiktai iš Evangeli
jos gali kilti tikroji taika, sie
kianti padaryti žmones ne švel- 
nuoliais ar nuobodžiais, bet pa
keisti jėgos bei grasos instink
tų vyriškomis išminties bei šir
dies dorybėmis, būdingomis tik
rajam humanizmui. Galop mes 
tai darome iš atsakingumo prieš 
Dievą ir istoriją, kad nebūtume 
kaltinami tylėjimu pavojaus aki
vaizdoje, kai tyko naujas kon-

namo prezidentui Ho Chi Minh.
Naujų rūpesčių amerikiečiams 

gali atnešti š. Vietnamo ban
dymas išplėsti karo veiksmus į 
kitus kaimyninius kraštus. Lao
se jau įvyko susidūrimų su š. 
Vietnamo reguliarios kariuome
nės daliniais, o Tailandijos gen. 
P. Charusathienas teigia, kad 
trys vietnamiečių bataJijonai yra 
sutelkti prie Tailandijos šiauri
nės sienos. Įtampa auga ir Kam
bodžos pasienyje, su kuriuo ne
siskaito komunistų partizanai. 
Išstumti iš P. Vietnamo, jie ran
da saugią prieglaudą Kambodi-

nę ginklų kontrolę, suvaržymus 
gyvulių kankintojams, bet dau
giau lengvatų bandomajam lai
kotarpiui paleistiems kaliniams. 
Bausmes atsekantieji galės būti 
išleisti iš kalėjimo su palydo
vais ar be jų, jeigu tokį spren
dimą diktuotų žmoniškumo arba 
jų rehabilitacijos motyvai. Tai 
yra tik dalis projekte numatytų 
reformų, dėl kurių turės pasi
sakyti kalėdines atostogas sau
sio 22 d. užbaigusio federacinio 
parlamento nariai. Religinės or
ganizacijos dėl minėtų reformų 
dar nėra plačiai pasisakiusios. 
Kaikurios jų yra ypač priešin
gos palengvinimui abortų.

Paryžiuje spėliojama,jog 
prezidentą De Gaulle domėtis 
Kvebeko provincijos “išlaisvini
mu” verčia uraniiaus problema. 
Atominiams ginklams Prancūzi- 
ia iau 1966 m-. Kanadoje norėjo 
pirkti didesnį kiekį uraniiaus, 
bet Kanados vyriausybė parei-

fonu drumsčia vvventoiu ramy
be. Lty šiol būdavo baudžiama 
tik už nešvankius telefoninius 
iššūkius, o dabar bausmė galės

vairuotojai, kurių kraujas tu
rės 0.1% alkoholio ar daugiau. 
Staigmena yra laikytinas numa
tomas loterijų legalizavimas, jei
gu jas organizuos federacinė, 
provincinės vyriausybės ar spe
cialius leidimus gavusios religi
nės bei labdaros organizacijos. 
Teismai galės uždrausti spau
dai skelbti teismines informaci
jas, kol kaltinamas asmuo ne
bus naleistas ar kol nepasibaigs 
io teismas. Bausmės susilauks 
ivairūs nokšHninkai. kurie tele-

Teisingumo min. Pierre Tru
deau paskutiniame federacinio 
parlamento posėdyje prieš Ka
lėdų atostogas supažindino jo 
nanus su numatytomis krimina
linio kodekso reformomis. Pir
mą kartą Kanados istorijoje nu
matoma nebausti už homosek-

N. Metų proga popiežius Pau
lius VI paskelbė laišką, skirtą 
viso pasaulio tikintiesiems. Ja
me popiežius kviečia pirmąją 
metų dieną skirti visuotinei tai
kai ir padaryti ją tradicine Tai
kos Diena, neatsisakant ligšio
linio N. Metų šventės turinio — 
Jėzaus vardo ir Jo Motinos pa
gerbimo. Popiežius sako:

“Jūs pastebėjote, garbingieji 
broliai ir mylimieji sūnūs, kad 
Mūsų žodžiai, mintys bei ska
tinimai dažnai mini taikos temą. 
Tai darome ne iš lengvo įpročio, 
ne dėl 'temos aktualumo dabar
tiniu metu, bet dėlto, kad Mūsų 
manymu, tai visuotinio Ganyto^ 
jo pareiga; dėlto, kad matome 
didžią grėsmę taikai ir galimus 
baisius įvykius, kurie gali bū
ti katastrofiški ištisoms valsty-

prie taikos derybų stalo ir tuo 
būdu suskaldyti Hanojaus ir 
partizanų bendrąjį frontą. Saigo- 
nas, atrodo, siekia kompromiso. 
Tai liudija Paryžiuje viešėju
sio P. Vietnamo užsienio reika
lų min. T. V. Do padarytas pa
reiškimas, kad Saigonas yra pa
siruošęs derėtis su Hanojum. 
Tuo reikalu prez. N. V. Thieu

bendro su tikrąja laime. Jis nu
tylėjo susitikimą sn prez. L. B. 
Johnsonu ir neatskleidė pokal
bio temos. Prez. L. B. Johnso- 
nas kalėdinėje kalboje amerikie
čių tautai pareiškė prašęs po
piežių Paulių VI siekti žmoniš
kesnių gyvenimo sąlygų į š. 
Vietnamo nelaisvę patekusiems 
amerikiečių kariams. Prez. L. 
B. Johnsorias pažadėjo Pauliui 
VI jieškoti naujų kelių į taiką 
ir užmiršti visas ligšiolines ne
sėkmes šia kryptimi.

Kalėdas komunistinė Kinija 
atžymėjo septintu atominės 
bombos bandymu, kurį tuojau 
pat paskelbė amerikiečių seki
mo stotys ir patvirtino japonų 
mokslininkai, užregistravę di
desnį radioaktyvių medžiagų 
kritulių kiekį. Amerikiečių tei
gimu, sprogimo stiprumas ma
tuotinas apie 20.000 tonų di
namito. Palyginti nedidelė spro
gimo jėga įtaigoja, jog buvo 
bandomas raketoms skirtas ato
minis užtaisas. Pekingo radijas 

pranešda- 
lymą, kai

gyvenimas ria'atrodo gr^iSi’C vyriausybę. P^ę ištraukų pnac- 
svečiams iš Vakaru, pasaulio ,— tame. laiške P. Litvinovas pra- 
skurdus. neša, jog jį KGB pareigūnai

buvo įspėję nesiųsti šių nuora
šų į užsienį jau vien dėlto, kad 
jis yra M. Litvinovo anūkas, ku
riam netiktų kištis į tokius rei
kalus. P. Litvinovas atsikerta

tute ir .kiekviena proga drąsiai 
ginąs literatūros laisvę.

Popiežius Paulius VI kalėdi
nėje kalboje ir tradiciniame

gausiomis 
vakarietiškos muzikos plokštelė
mis. Kanadiečio žurnalisto nuo
mone, latviams yra būdingi vo
kiški charakterio bruožai, kai 
tuo tarpu estai esą skandinaviš
ko tipo žmonės, o lietuviai jam 
primena lenkus.

Rygos parduotuvėse, kaip Ta
line ir Vilniuje, iš Maskvos at
vykusį užsienietį stebina prekių 
gausa. Į akis krinta linksmas 
gyvenimas restoranuose ir ba
ruose, kai juos palygini su 
Maskva, bet... A. R. Einfran-

priklausomos valstybės atstatymą, kiti — tautos išlikimą. Ir vienų, 
ir kitų intencijos geros, tačiau kova dviem skirtingais keliais vargu 
ar bus sėkminga jau vien dėlto, kad išskiria pačius kovotojus, 
suskaldo jų pastangas ir sukelia trinty kartais net aštrią. Toly
džio ji didėja ir vietoje kovos su pavergėjais gali įsiliepsnoti savi- 
kova. Jau dabar matyti aštrių apsisvaidymų, ypač kraštutines 
pozicijas užėmusių spaudoje. Tokioje savikovoje patrijotinė visuo
menė pergalių nė viename fronte tikėtis negali. Būtinas yra bend
ras frontas su bendra vadovybe. Kas į jį neįsirikiuoja, silpnina 
pajėgas ir netiesiogiai pasitarnauja Lietuvos laisvės priešams. 
Jeigu kas tai daro patrijotizmo vardu, kenkia Lietuvai tos pačios 
Lietuvos vardu. Tai pseudopatrijotizmas. Jeigu kas gina Lietuvos 
pavergėja bei jo atstovus tautos išlikimo vardu, savo patrijotizmą 
padaro falsifikatu: mano tarnaująs tautai, o iš tikrųjų daro pa
slaugą vergijai. Tai iškrypimai. Bendrasis patrijotihės visuo
menės tikslas turėtų būti pagrinde vienas — kova už lietuvių tau
tos išlikimą laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje. Aišku, tas tiks
las negali būti pasiektas per metus kitus. Jeigu šiandieną nega
lima atstatyti Lietuvos valstybės, nereiškia, kad turime jos atsi- 
sakvti. Jeigu šiuo momentu negalime padėti pavergtai tautai, ne
reiškia, kad nereikia jieškoti keliu jai pagelbėti. Pastangos vienu 
ir kitu atveiu tai tos pačios laisvės kovos žygis, neišskiriąs nei 
tautos, nei valstybės.

KANADOS ĮVYKIAI
vo pasitenkinama tik abipusiu 
susišaudymu, bet dabar jau 
svarstoma galimybė leisti ame
rikiečių kariams vytis partiza
nus į Kambodiją. Princo N. Si- 
hanouko vadovaujama Kambodi- 
jos vyriausybė grasina, kad to
kiu atveju ji gali būti privers
ta šauktis komunistinių kraštų 
“savanorių” pagalbos. Pekingo 
dienraščiai paskelbė, kad Kinija 
yra pasiruošusi teikti Kambodi- 
jai visokeriopą paramą, jeigu 
amerikiečių kariuomenės dali
niai pažeistų Kambodijos sieną 
ir karo veiksmus mėgintų per
kelti į jos teritoriją.

Sovietų Sąjunga ir Irakas pa
sirašė sutartį naftos pramonės 
plėtimo reikalu. Maskva įsipa
reigojo parūpinti specialistus 
geodeziniams ir 
tyrinėjimams af

SOVIETU SĄJUNGOS BUVUSIO UŽSIENIO REIKALŲ MI- 
NISTER1O MAKSIMO LITVINOVO anūkas Paulius Litvinovas at
siuntė į JAV-bes rašytojų Vladimiro BukOvskio, Vadimo Delonės 
ir Jevgenijaus Dusčevo teismo dokumentų ištraukas, ši trijulė 
1967 m. sausio 22 <L Maskvoje suorganizavo protesto demonstraci
jas, smerkiančias pogrindžio žurnalo redaktorių suėmimą. Tų pa
čių metų rugsėjo 1 d. V. Bukovskis buvo nuteistas kalėti trejus 
metus, o jo ataugai gavo sąlygines vienerių metų bausmes. Teis-

Rygoje jaučiama mažesnė rau- 
donojo“brolio” baimė nei Mask
voje, bet visdėlto niekas neiš
drįsta pareikšti savo nuomonės, 
jeigu ji nesutampa su kompar
tijos politine linija. Krašto pra
monė esanti gerokai pakilusi, 
lyginant ją su prieškariniais 
metais. Pagrindiniai gaminiai 
yra įrankiai, elektroniniai prie
taisai, mezginiai ir radijo pri
imtuvai, randami beveik visose 
Sovietų Sąjungos vietovėse.

Labiausiai surusinta 
respublika
Iš visų trijų Baltijos respub

likų, A. R. Einfranko teigimu, 
Latvija turinti didžiausią rusų 
skaičių. Nepriklausomybės lai
kotarpyje tik 10% Latvijos gy
ventojų buvo rusai, o dabar jų 
jau yra 26%. Prie rusų pridėk 
jus ukrainiečius, gudus bei ki
tas čia pokaryje Įsikūrusias tau
tybes, latviai sudaro tik apie 
60% visų gyventojų. Latvių kal
ba pamažu stumiama į antrą vie
tą, nors latviškų laikraščių ir 
knygų tuo tarpu* dar netrūksta 
:— jų* skaičius esąs pakankamai

niaus ir Talino, neseniai turėjo naudoti kaip pagrindinę sąlygą tų nepriklausomybę ir kovotų 
progos lankytis Rygoje. Savo -latvių, estų ir lietuvių likimui už didesnę savivaldą okupuo- 
įspūdžius jis pasakoja minėto pagerinti.” \.v . . tiems Baltijos kraštams, nėra
dienraščio gruodžio 27 d. laido
ję. Pagrindinę mintį atskleidžia 
rašinio antraštė — “By Moscow 
standards, Latvia is a paradise”, 
tačiau tą rojų sumenkina ir skai
tytoją priverčia susimąstyti pa
stabaus žurnalisto pabrėžiami 
“bet...”

Sinatra ir raudonasis brolis
Didžiausia staigmena A. R. 

Ei n frankui buvo Frank Sinatros

tenkinta tik ankstesnių atominių 
bandymų aoibūdinimu. Ilga tyla 
galėtų reikšti, jog bandymo re
zultatai nepateisino turėtų vil
čių. Nesėkmes visų kraštų kom
partijos yra linkurios nutylėti.

Pamaldos už nuskendusį Aust
ralijos premjerą H. Holt buvo 
puiki proffa prez. L. B. Johnso- 
nui susitikti su Vietnamo kare 
dalyvaujančių valstvbių vadais, 
anlankvti amerikiečius karius kiečių ambasadorius Chester 
Tailandiioje ir P. Vietname. Bowles ji perdavė Indijos pa- 
Šioie kelionėje išryškėjo nauja reiriinams. užtinkrindaTnas. kad

niams, rasti rinką jos gami
niams. šias paslaugas Irakui siū
lė viena prancūzų bendrovė, bet 
irakiečiai pasirinko sovietų pa
ramą. Sutartis yra smūgis Pa
ryžiui ir laimėjimas Maskvai, no
rinčiai įkelti koją į arabų kraš
tus.

Politinės globos JAV ambasa
doje New Delhi, Indijoje, pa
prašė sovietu jaunimo delegad-

kalavo pasirašyti pasižadėjimą, 
kad uranijos bus panaudotas ne
karinės pramonės reikalams. 
Dėl šios priežasties derybos bu
vo nutrauktos. Specialistų nuo
mone, Prancūzijai atominių 
ginklų gamybai kasmet reikia 
apie 6.000 tonų uranijaus, o jos 
ištekliai siekia tik apie 2.500 
tonų. Kvebekas uranijaus pra
monės dar neturi, bet šiuo me
tu jau tiriami uranijaus klodai 
ir ruošiamasi atidalyti kasyklas. 
Prez. De Gaulle tiki, jog tiesiogi
nėse derybose su Kvebeku gali
ma būtų išvengti federacinės 
vyriausybės taikomų suvaržymų. 
Prancūzijos vyriausybė pasta
ruoju metu pradėjo daryti spau
dimą V. Vokietijai, kad Pary
žiui būtų leista rūpintis kultūri
niais prancūzų kilmės kanadie
čių karių reikalais. V. Vokieti
joje yra š. Atlanto Sąjungai pri
klausanti Kanados 6.000 pėsti
ninkų brigada, kurios eilėse esa
ma nemažo kvebekiečių skai
čiaus.

Federacinis parlamentas pri
ėmė naująjį ištuokos įstatymą, 
kuris gerokai palengvins civili
nės ištuokos gavima, nes juo 
galės nasinaudoti didesnis iširu
siu šeimų skaičius. Parlamento 
duomenimis, anie 560.000 kana
diečiu dėl pirmykščio civilinės 
ištuokos įstatymo griežtumo da
bar gyvena be įteisintos santuo-

didelis.
Nepaisant visų dabartinių ne

gerovių, gyvenimo lygis Latvi
joje ir kitose dviejose Baltijos 
respublikose yra gerokai augš- 
tesnis, negu pačioje Rusijoje. 
Baltijos respublikos, pasak A. 
R. Einfranko, turėtų žymiai ge
resnį gyvenimą vakarietiškoje, 
suomiško tipo demokratijoje nei 
dabartinėj primityvioj komu
nizmo sistemoj, bet... Stalino 
sutartis su vakarų sąjunginin
kais prieš Hitlerį palaidojo vi
sas nepriklausomybės viltis. Bal
tijos kraštai šiandien yra Sovie
tų Sąjungos dalis: “irrevocably 
part of the USSR, with no 
chance of regaining indepen
dence”.

Spaudimas Kremliui
Rašinio užbaigoje A. R, Ein- 

frankas kartoja jau reportaže 
o_____________ , ___ iš Vilniaus keltą mintį: “Vaka-
mes turime pažadinti dabarties^ rams pagrindinis klausimas tu- 

2___ * i rėtų būti ne Baltijos sričių ne-
bet atitinkamos

“'Prieš kylančias karo preliu
dijas (nacionalistinės varžybos, 
ginklavimasis, revoliucinės pro
vokacijos, rasinė neapykanta, 
keršto dvasia ir tt) ir prieš tak
tinio pacifizmo pinkles, paruoš
tas priešui apsvaiginti, isblėsin- 
ti teisingumo reikšmei, parei
gos ir aukos dvasiai žmonėse, —
i ‘
žmonėse ir ateities kartose 
reikšmę meilės bei taikos, pa
gristos tiesa, teisingumu, laisve 
ir meile (plg. Jonas XXIII “Pa-
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pro-
su-

supnino Turkijai pada 
laidos dėl Kipro salos. Tai bu
vo logiškas, bet labai naiviai pa
ruoštas jauno karaliaus žingsnis. 
Konstantinas manė, jog pik. G.

s nuo- šiuo metu Graikija yra valdoma 
diktatūrinėmis priemonėmis. Jo 
teigimu, sukilimas buvęs reika
lingas politiniame chaose tarpu-

niaudami užsidirbdavo baltą 
duoną. Atleidus iš darbo trečda
lį tokių baltarankių, į kiekvie- 

ti. Teisininką. ’ ruo3< nauj,
sėdėjo net 80% technikų, inži- 
nierių ir agronomų. Jie snaudė

KIAUSK/TE- 
PATARStM-MDĖSfM

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau- 
su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai-

JUNGTINĖMIS JĖGOMIS
Senas yra lietuviškas paprotys vykdyti didesnius darbus su 

talka — jungtinėmis jėgomis. Tas paprotys 'buvo praktikuojamas 
nepriklausomoje Lietuvoje, jis tebėra gyvas ir išeivijoje, kai no
rime atlikti didesnius darbus ypatingesne proga, štai ir dabar 
stovime didelės, ypatingos progos angoje: norime išskirtiniu būdu 
.paminėti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metų su
kaktį. Kitokiomis aplinkybėmis tai būtų didelio džiaugsmo šventė, 
nes tauta (kaip bylojo Karo Muzėjaus užrašas) “laisvę laimėjo 
per aukas ir pasišventimą”. Didysis šventės triumfas tačiau yra 
aptemdytžB Lietuvoje įsigalėjusios okupacijos. Visai teisingai tad 
atspėjo mintį veiksnių konferencija, paskelbdama manifestu, kad 
šie 1968 metai yra Laisvės Kovos Metai. Nesiruošiame triumfa- 

“ *. ’ " s-*-- - ------—tą. Norime tik
sustiprinti visokeriopą akciją, vedančią į tautos išlaisvinimą ir 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą.

Tai yra jungtinės talkos prasmė, talkos, kurios praktiškuo
sius rėmus nustatė veiksnių konferencija viso pasaulio lietuvių 
vardu, nes tautiečiai tėvynėje, būdami okupuoti, už save viešai 
kalbėti negaili. Esamomis aplinkybėmis laisvės kovos frontas yra 
ne karinis, o 'politinis. Tai yra kreipimasis į laisvojo pasaulio 
sąžinę ir teisingumą mūsų bylos reikalu. Tokiam kreipimuisi 
praktiškai įvykdyti reikia dviejų sąlygų: pasišventusių žmonių ir 
lėšų. Ir vieno, ir kito mes turime. Jeigu pasišventę veikėjai jau 
yra daugiau ar mažiau organizuoti bendruomenėje, organizaci
jose ir kituose veiksniuose, tai lėšų sutelkimas dideliam uždavi
niui vykdyti yra daromas pirmą kartą. Pirmą kartą visi sutarė 
'Laisvės Kovos Metais surinktas lėšas sudėti į vieną Lietuvos , 
Valstybės Atstatymo Penkiasdešimtmečio Fondą. To Fondo cent- n?-v? Pa|^. k^rahus, bet jam
ras yra JAValstybėse, vadovaujamas prel. J. Balkūno, o jo sky- 
rius, KLB krašto valdybos ir Tautos Fondo Įgaliotinio Kanadoje 
iniciatyva, sudarytas Toronte.

Kur tos jungtiniu būdu į vieną vietą sudėtos lėšos bus nau
dojamos? Pagal susitarimą, jos bus paskirstytos į tris maždaug 
lygias dalis. Kiek daugiau negu trečdalį gaus Tautos Fondas fi
nansuoti tiesioginiams darbams, kurie ta proga numatomi žymiai 
sustiprinti. Į tą veiklos sritį įeina radijo valandos užsieniuose, 
skirtos Lietuvai ir kitataučiams, Eltos biuletenių įvairiomis kal
bomis leidimas ir kiti reikalai. Kitą trečdalį gaus Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas attikti ypatingiems darbams, susi
jusioms su sustiprinta Laisvės Kovos Metų akcija, šio šaltinio 
pagrindinės sumos eis akademiniams leidiniams apie Lietuvą ir 
jos okupaciją. Likusis trečdalis eis Įvairiems vietiniams lietuviš
kiems reikalams, skirtiems Laisvės Kovos Metams atžymėti. Ka
nadoje ši suaukotų pinigų dalis bus perduota Kanados Lietuvių 
Bendruomenei.

KLB krašto valdyba jau yra padariusi nutarimą, kaip jai 
skirte jungtinio fondo lėšų dalį sunaudos. Lėšos

riuomenės, nei pagaliau graikų 
tautos. Didžioji kaltės dalis ten
ka pačiam karaliui Konstanti 
nui, kurio gyslose teka ne grai
kiškas, bet daniškas kraujas.

įtuMii

Konstantinas karalium buvo 
karūnuotas 1964 m. Atrodė, kad 
su nauju karalium Graikijai tu
rėjo ateiti naujos dienos, skel
biančios graikų tautos atgimimą. 
Deja, jau pačioje savo viešpata
vimo pradžioje Konstantinas su
sikirto su anuometiniu premje
ru Jurgiu Papandreou, kai pa
starasis mėgino susilpninti deši
niojo sparno karininkų įtaką 
Atėnuose. Šio politiko pašalini
mas iš premjero pareigų kraštą 
įstūmė į politinį chaosą. Beveik 
dvejus metus kaitaliojosi vy
riausybės, vyko nesibaigiančios 
demonstracijos Atėnų gatvėse, 
kol pagaliau sukilimo keliu val
džią perėmė pik. G. Papadopou- 
lo vadovaujami jaunieji karinin-

mokslą savo sostui gelbėti pla- 

užbėgo už akių kantrybės netekę 
karininkai, kuriems monarchinė 
santvarka nebuvo prie širdies.

Graikijai kasmet atsieina $566.- 
000 — palyginti didelė suma ne
turtingam ir ekonominiu atžvil
giu atsilikusiam kraštui. Užuot 
palaikiusi ryšius su tauta, kara
liškoji giminė tenkinosi bendra
vimu su turtuolių grupe, daug 
laiko skirdama pokyliams ir van
dens sportui. Jos artimiausi 
draugai buvo pramonininkai, 
prekinių laivų savininkai bei ki
ti milijonieriai.

Karininkų sukilimas karalių

panaudojant

b pirkimui nemažiau kaip poros šimtų egzempliorių Kana
dos šimtmečio lietuvių leidinio anglų kalba ir pasiuntimui įta
kingiems kitataučiams;

c. stovyklaujančiam jaunimui, ypač iš tolimesnių Kanados
vietovių, paremti; \

d. lietuvių skyriui federaciniame muzėjuje Otavoje įrengti.
Viską sudėjus, planai yra dideli, tad tenebūna nė vieno tau

tiečio, liekančio abejingu šiam reikalui. Prisidėkime prie lie
tuviškojo reikalo ne tuščiu žodžiu, o konkrečiu veiksmu. Aukos 
jungtiniam fondui bus renkamos ištisus Lietuvos Laisvės Kovos 
Metus, tačiau pagrindinė rinkliava bus vykdoma per Vasario 16 
minėjimus. Tautos Fondas ta proga atskiros rinkliavos nedarys.

Petys į petį, padėkime Lietuvai mūsų.
Lietuvos Valstybės Atstatymo Penkiasdešimtmečio 

Jungtinis Finansų Komitetas Kanadoje
St Banelis,

Tautos Fondo įgaliotinis
Kanadoje

Kanados Lietuvių Bendruomenės

Dr. J. Yčas, 
komiteto pirmininkas

St. Dargis, sekretorius, 
835 Broadview Ave., 
Toronto 6, Ont

VI. Kazlauskas, iždininkas, 
20 BrumeU Avė., 
Toronto 9, Ont.

JONUI ZINAIČIUI mirus, broliui ANTANUI ir

jo šeimai reiškiame gilią užuojautą —

E. P. Bersėnai

O. M. Kuzavai B. Karaliai

J. Samas
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PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KtDES IR SOFAS

Nemokamas | namus pristatymas.

Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE.—TEL 537-1442 
Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai. vakaro.

.Jam buvo likusios 
ybės — protestuoti ir 

J sosto arba ribotis švel
nesne įtaka diktatūriniam kari
ninkų režimui. Konstantinas pa
sirinko antrąją galimybę. Ka
dangi pagal dabartinę konstitu
ciją premjerą skiria karalius, 
karininkai sutiko šias pareigas 
užleisti Konstantinui Kollias. 
Tuo būdu diktatūriniam reži
mui buvo suteiktas oficialus pri
pažinimas, nors iš tikrųjų kraš
tą ir premjerą tvarkė sukilėlių

Koi

keliu. Atrodo, jog ši konstitu
cija įves varžtus partijų riete
noms ir nesutarimams parla
mente. Galimas dalykas, ji savo 
esme bus panaši į prez. De Gaul
le Prancūzijoje įvykdytas refor
mas, vyriausybės vadžias atida
vusias vienam žmogui. Kas bus 
tas žmogus, karininkai neskel
bia, bet karalius, matyt? įtarė, ------ , .----- ----------- ---
jog visą valdžią ruošiamasi ati- kokia politinė veikla, bet užtat 
duoti premjerui. Tokiu atveju 
karaliui liktų tik garbe padabin
tas sostas. Iš kitos pusės, nie*

centrinėse įstaigose, o darbovie
tėse prakaitavo 20% jų kolegų. 
Dabar ir šie dykaduoniai jau 
yra įkinkyti į darbą. Ypatingą 
dėmesį karinė vyriausybė skina 
žemės ūkiui, skatindama ūkinin
kus auginti tuos javus, kurių 
Graikijai trūksta.

Tiesa, buvo sustabdyta bet-

V. Mastis.

ninkų valdžia sutiks pasitraukti 
ir krašto valdymą perleisti de
mokratiniu būdu išrinktiems po
litikams.

nebėra rietenų, streikų, nesibai
giančių demonstracijų, parla
mento krizių. P. Worthington 
patvirtina faktą, jog kalėjimuo
se yra uždaryta apie 3.000 už
kietėjusių komunistų, tačiau di-

daug aštrios kritikos balsų už
sienyje jau vien dėlto, kad Grai
kija yra demokratijos lopšys. 
Diktatūra daugeliui kritikų at
rodo didžiausiu graikų tautos 
nuvertinimu, istorinės didybės 
pažeidimu. Tačiau faktas lieka 
faktu, jog ir demokratijos gali 
išsigimti, kai politikai ir jų gau
sios partijos paskęsta nereikš
mingose smulkmenose ar asme
ninėse trumpažiūrio žmogaus 
ambicijose.

Diktatūros laimėjimai
Toronto “The Teelgram” ko- 

resp. Peter Worthington prieš 
pat karaliaus bandymą nuvers
ti karininkus buvo užsukęs į 
Graikiją. Sugebėjimą atskleisti 
įvykių esmę šis laikraštininkas 
jau yra parodęs reportažuose iš 
Maskvos, kur jam teko praleis
ti porą metų ir patekti į sovietų 
kompartijos nemalonę už vaka
riečiui žurnalistui įprastą atvi
rumą. Jo nuomone, Graikija nė
ra policinė valstybė tradicine 
šio žodžio prasme. Atėnų gat
vėse nesimato kariuomenės, pi
liečių ramybės nedrumsčia poli
cininkų balado jimasis i duris vi
durnakčio tyloje. Gatvėse par
davinėjam5 ,.iš<užsienio įvežti

dėjimą nesikišti į politinius rei
kalus. Opoziciją karininkų val
džiai rodo daugiausia kairiojo 
sparno intelektualai ir politikai, 
bet eilinis žmogus yra patenkin
tas socialinėmis reformomis, pa
gerėjusiu ir užtikrintu uždar
biu. Užsieniečiai žurnalistai daž
niausiai informacijų jieško pas 
politikus, užmiršdami eilinius 
piliečius, kurie sudaro Graikijos 
gyventojų daugumą.

Mt|

tatoriai šiandien valdo Alžeriją, 
Nigeriją, Ganą, Kongą, Augštą- 
ją Voltą, Dahomiją, Centrinę 
Afrikos Respubliką, Sierrą Leo
nę, Togo, Biafrą, Burundi. Taip-

spauda _ H cenzūruoja
ma. ši priemonė iš dalies esan-

raštininkai nepripažino jokios 
savitvardos, jokių savanoriškų 
varžtų tautos naudai ir gerovei, 
kaip yra Įprasta kituose laisvojo 
pasaulio kraštuose.

Diktatūrinė karininkų valdžia 
jau yra Įvykdžiusi eilę* svarbių 
ir netgi sveikintinų reformų. 
Pensijos ūkininkams buvo padi-

jai, Jugoslavijai, Prancūzijai, 
Argentinai, Brazilijai, Bolivijai, 
Nikaragvai, Paragvajui, Salva- 
dorui, Egiptui, Pakistanui, Tai- 
landijai, Irakui, Burmai, P. Ko
rėjai, Formozai ir P. Vietnamui. 
Kaikuriuose išvardintuose kraš
tuose yra visiška karinė dikta
tūra, o kituose karininkai į val
džią yra atėję pusiau diktatū
rinėmis ar netgi ir demokrati
nėmis priemonėmis. Apie juos 
retai teužsimenama laisvojo pa
saulio spaudoje ir nebandoma 
lieti graudžių ašarų. ‘ '

Graikijos dabartinė karinė 
vyriausybė nėra išimtis. Graiki
jai reikėjo socialinių ir ekono
minių reformų, kurių nei poli
tikai, nei karalius lig šiol ne
įstengė padaryti. Praeities klai
das gali atpirkti naujoji kons
titucija, jeigu ji bus paruošta 
ir jeigu karininkai, laikui atė
jus, grąžins monarchinę ar Įves 
respublikinę demokratiją.

V. Kst.

Jau kelinti metai mūsą nedidelė lietuvių bendruomenė suaukoja 
apie 160 dolerių šalpos reikalams. Paskutiniame'*mūsų tautiečių sub
rinkime buvo iškeltas klausimas ir net ginčytasi, kaip ir kam surink
tieji šalpai pinigai turėtų būti panaudojanti. Ar šie pinigai turi būti 
paskirstomi vietoje apylinkės valdybos nutarimu, ar tautiečių susirin
kimo pageidavimais bei pasiūlymais, ar turi būti persiunčiami į To
rontą Kanados Lietuvių Bendruomenės šalpos skyriui, jei toks 
yra? J. S.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirm. A Rin
ktinas paaiškina, kad šalpos pinigai gali būti panaudojami vietinei 
šalpai, siunčiami Vasario 16-tos gimnazijai arba pasiunčiami Kanados 
Lietuvių Bendruomenės šalpos Fondui, 941 Dundks St W., Toronto 3, 
Ont Kaip tuos pinigus paskirstyti, turi nutarti vietinės apylinkės 
visuotinis susirinkimas. Jeigu lėšos buvo renkamos kuriam specifiniam 
tikslui, pvz. Vasario 16 gimnazijai, tai tam jos ir turi būti panaudo
tos. šiaipjau valdyba turi vadovautis: visuotinio susirinkimo nutarimais.

šią vasarą dariau namų vidaus remontą. Rangovas neatliko darbo 
pagal susitarimą ir, be to, pakėlė kainą. Man nesutikus mokėti rei
kalaujamos sumos, padavė mane į teismą. Ką turiu daryti, kad teis
mui įrodyčiau atlikto darbo netinkamumą? Privačios bendrovės ne
nori veltis į tokius reikalus. A B., Torontas

Rašykite Mr. J. Neville, Metro licensing Commission, 171 Eglin- 
ton Avenue East, Toronto 12, Ont. <

Vedžiau žmoną, turėdamas virš 50 metų. Žmona savo atskiro turto 
neturėjo. Esame bevaikiai. Prieš vestuves padariau testamentą, užra
šydamas savo turtą kitam asmeniui, ne žmonai. Kam tektų turtas 
man mirus ar žuvus? Ar žmona turėtų teisę reikalauti išlaikymo sky
rybų atveju? A B., Torontas

Vedybos automatiškai panaikina anksčiau padarytą testamentą. 
Jums mirus, apie du trečdaliu turto pereitų žmonai, o Jūsų artimiems 
giminėms — vienas trečdalis. Turto paskirstymą nustatytų teismas. 
Nedelsiant Jūs turėtumėte surašyti naują testamentą. Turtas gali būti 
paliktas ir kitam asmeniui, tačiau tuo atveju Jūs turėtumėte pasitarti 
su savo advokatu, notaru. — žmona turi teisę į išlaikymą. Paprastai 
sąlygos nustatomos susitarimu. Negalint susitarti, nusprendžia teisėjas.

Spalio mėnesį sugriuvo daržinė (gyvulių pašaro tvartas), kuri 
buvo 12 metų senumo. Sugriuvimo priežastis nežinoma. Buvo apdrausta 
$8,000. Naują pastatyti kainuotų $12,000. Ar draudos bendrovė pri
valo sumokėti man pilną apdraustą sumą? Ar galima gauti kokią nors 
pašalpą nuostoliams sumažinti? B., Torontas

Draudos sutartyje yra surašytos visos sąlygos. Ten rasite pasaky
ta, kokiais atvejais mokama ir kiek mokama, ūkininkams duodamos 
ūkio paskolos. Smulkiau tuo reikalu gali paaiškinti vietos ūkininkų 
sąjunga — Federation of Agriculture. Kadangi Jūs nenurodėte nei 
savo ūkio vietovės, nei draudos bendrovės, nei apdraudos rūšies, ne
galime pilnai į tą klausimą atsakyti.

KLAUSĖJŲ DĖMESIUI
Siųsdami klausimus, malonėkite pateikti visas smulkmenas — 

pavadinimus, adresus ir datas. Klausėjo pavardė ir tikslus adresas 
yra reikalingas, jei klausimas yra skundo pobūdžio. Nei klausėjų, 
nei liečiamų asmenų pavardės bei bendrovių pavadinimai šiame sky
riuje neskelbiami. Klausimams atskirti naudojame raides, kurias pa
tys šiaušėjai nuSbdo. Slapyvardės ii* pavardės būtų geriau kaip raidės. 
Paprasčiausio atsakymo paruošimas užtrunka apie tris savaites. Jei 
sekančiame numeryje nerandate atsakymo į savo klausimą, turė- 
kite kantrybės. ’ i

Gyvenimo trupiniai ir pipirai
J. VAICELICNAS(Tęsinys iš pr. numerio)

Pas komisarą
Į naujas pareigas atvykau 

prieš pat Kalėdas. Su mjr. Rac- 
ka nuvykome į Gebietskomisa- 
riatą, kur buvau pristatytas ko
misarui Neum. Komisarui pati
kau, kad esu augšto ūgio ir bu
vęs karininkas, o ypač kad pra
sidėjus vokiečių-bolševikų ka
rui perskridau į vokiečių pusę. 
Jis, matyt, galvojo, kad būsiu 
vokiečių pataikūnas. Nei bolše
vikų, nei vokiečių pataikūnu ne
buvau. Tarnauti kur nors priva
lėjau, nes reikėjo užsidirbti kas
dieninę duoną, šiose pareigose 
būsiu naudingesnis savo tautai, 
nes daugiau galėsiu padėti sa
viesiems, kiek tai bus įmanoma. 
Jeigu tose pareigose bus vokie
tis ar vokiečių pataikūnas, tai 
ir mūsų tautiečiams bus blo
giau. Tokių blogybių prisimi
niau iš pirmojo pasaulinio karo 
laikų, kai vokiečių okupuotą 
Lietuvą valdė visokie kreis- 
hauptmanai bei amtsmanai, ku
rių vertėjos dažnu atveju būda
vo jų meilužės, štai vienas įvy-

taigą užėjo kaimietis lietuvis. 
Vokietis per savo vertėją pasi
teiravo, kokiu reikalu atėjo. 
Vertėja, būdama žemos doros 
moteris ir norėdama iš to kai
miečio pasijuokti, vokiečiui pa
sakė, esą tas kaimietis teirau-

ir jį pasveikinti. Apskrities vir
šininkui turėjau atstovauti aš.

Komisaras gyveno Puzino gat
vėje priešais kalėjimą. Berods, 
tai buvo dr. Vileišio dviejų augš- 
tų mūrinis namas, kuriame ko
misaras buvo įsikūręs.

Apie 11 vai ryto prie berniu
kų, gimnazijos susirinkome apie 
16 pareigūnų: inž. K. Reisonas
— burmistras, ats. pik. Koreiva
— spirito valyklos ir mielių fab
riko direktorius, ats. kpt. P. 
Gumbinas— alaus bravoro 
“Kalnapilis” direktorius, V. Da- 
niūnas — policijos vadas, Liepa
— saugumo viršininkas ir dar 
keletas kitų, kurių nebeprisime
nu, nes dar buvau naujas savo 
pareigose.

Kai užėjome pas komisarą, 
Reisonas vokiškai jį pasveikino 
su Naujais Metais. Visi kiti ėjo
me iš eilės ir atlikome forma
lumą— pasveikinimą. Vėliau vi
si buvo vaišinami stipriais gėri
mais. Po kokio pusvalandžio ant 
stalo atsirado ir sumuštinių, nes 
vienas iš tenai buvusių rudmarš-

Pik. Gausas — viršininkas
Plik. Vidugiriui pasitraukus iš 

Panevėžio apskrities viršininko 
pareigų, nauju viršininku buvo 
paskirtas ats. gen. št. pik. An
tanas Gausas. Jo kandidatūra vo
kiečiams buvo primtina, nes ir 
vokiečiai žinojo, kad pik. Gau- 
šas, bolševikams okupuojant 
Lietuvą, su savo vadovaujamu 
9 pėstininkų pulku iš Marijam
polės norėjo pasitraukti į Vokie
tiją. Vokiečiai lietuvių pulko Į 
Vokietiją neįsileido, nes jie tada 
su bolševikais buvo geruose san
tykiuose. Naciai ir bolševikai ta
da buvo draugai.

Pik. Gaušas į Panevėžį atvy
ko 1943 m. sausio 7 d. Jis su
sipažino su savo įstaigos parei
gūnais ir su apskrities savival
dybės skyrių vadovais.

Po keleto dienų komisariato 
patalpose įvyko pik. Gaušo ofi
cialus įvedimas į Panevėžio ap
skrities viršininko pareigas. Ne
didelėje komisariato salėje susi
rinko apie 30 asmenų: apskrities 
viršininko, apskrities savivaldy
bės ir komisariato kaikurie pa
reigūnai. Komisaras Neum

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Užbaigtas organizacinis darbas

1967 m. gruodžio 17 d. To
ronto Lietuvių Namuose buvo 
susirinkusi Kanados Lietuvių 
Fondo taryba apsvarstyti Fondo 
einamųjų reikalų. Fondui čarte- 
ris jau gautas, taip pat jau yra 
gautas ir Kanados federacinės 
valdžios finansų departamento 
raštiškas pripažinimas Kanados 
Lietuvių Fondo kaip labdaros 
organizacijos. Pagal šį pripaži
nimą, visi įnašai Fondui yra at
leidžiami nuo pajamų mokes
čių (income tax), šiame Fondo 
tarybos posėdyje buvo pasirašy
ti advokato Kelly paruošti for-

muliarai registravimui užbaigti.
1968 metais yra minima Lie

tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukaktis, šiai reikš
mingai sukakčiai atžymėti Kana
dos Lietuvių Fondo taryba kvie
čia visus lietuvius jungtis į Fon
dą savo įnašais.

Visuotinis Fondo narių susi
rinkimas numatytas sušaukti va
sario mėnesio pabaigoje.

Formuliarus pasirašė: inž. L. 
Balsys, inž. V. Balsys, J. Bersė- 
nas, V. Ignaitis, S. Jakubickas, 
P. Januška, inž. P. Lelis, dr. A. 
Pacevičius ir J. R. Simanavi
čius.

Lietuvoje, komisarui priminė, 
kad lietuviai prie išgėrimų mėgs
ta ir užkąsti.

Priėmimas užtruko per valan
dą laiko. Gėralus pilstė vienas

jas, kada vėl ateis nišai. Vo- geraj įsjgerti. Oficiali kalba bu- 
taehs pradėjo tą ka.rn.eU muSb. » nes visi atvykusią.
Tokios vertėjos daugiausia bu- 3 - J
davo lenkiškos kilmės. kalbėjo vokiški. Tik su savo

Mjr. Racka Kalėdų šventėms kaimynais lietuviai persimesda-

skaitė lietuviškai, nes jis vokiš
kai nemokėjo. Jis savo kalbą 
baigė žodžiais “Heil Hitlerį” Kai 
vėliau dėl to jį puolė lietuvių 
pogrindinė spauda, jis man pa-

Apie porą savaičių “viršininka
vau” vienas, nes naujas Pane
vėžio apskrities viršininkas į sa-

sausio mėn. 7 d.

•areigūnai daugiau^ ar mažiau Neum.
Panevėžio apskrities viršinin

kas buvo laikomas ir Gebietsko- 
misaro patarėju. Jis ir atlygini
mą gaudavo didesnį, 
apskričių viršininkai 
mariau mėnesiui. Aš, 
šininko padėjėjas, per mėnesį 
gaudavau 220 mariau. Tiek nat 
gaudavo Panevėžio ir Kupiškio 
valsčių viršaičiai.

nuo 1929 m. į karo mokyklą bu
vo stengiamasi priimti daugiau 
tautininkiškų pažiūrų kandidatų. 
Be to, tuo metu ir lietuviškoji 
valdžia buvo sudaryta tautinin
kų su gen. Kubiliūnu priešaky
je. Kartą, kai su pik. Gaušu kal
bėjomės apie politines partijas, 
jis pasakė: “Taip. Krikščionys 
demokratai turi asmenybių: 
vysk. V. Brizgys, dr. Maceina ir 
kiti.”

Vokiečiams nepataikavo
Pik. Gaušas nebuvo vokiečių 

pataikūnas, bet negalėjo jiems 
ir prieštarauti. Jis turėjo dau
giau diplomatijos, negu aš. Kai 
kartą buvau pulkininko kabinete, 
pas jį iš komisariato atėjo lietu
viškai kalbantis rudmarškinis 
Lengvinat (Lengvinaitis?) ir pra
dėjo prikaišioti, kad mes darome 
kažkokias neteitybes gyventojų 
atžvilgiu. Esą į Vokietiją dar
bams daugiau išsiunčiame rusų, 
lenkų ar kitų tautybių žmonių, 
negu lietuvių. Tą į Vokietiją iš
siunčiamų darbininkų patikrini
mą pulkininkas buvo pavedęs 
man, todėl tam Lengvinatui pa
sakiau:

— Gebietskomisaras vykdo
siunčiamų į Vokietiją darbiniu- amžiaus sukaktį SuAuryje tam. An-

taryba

$100 
$100 
$100 
$100 
$100

KLF
Nauji nariai ir įnašai:

213. Kaunaitės, I. ir D.,
214. Bersėnaitė, S.,
215. Bersėnienė, E.,
216. Kun. Sabas, A,
217. Poderys, Kazys

Joana ir Dona Kaunaitės, gyv. To
ronte, kaip buvusios mokytojos, vi
sad jautrios lietuviškam reikalui. Jos 
žadėjo savo įnašą vėliau padidinti. 
Fondo tarybos narys ir įgaliotinis J. 
Bersėnas, gyv. ML Brydges, visą savo 
šeimą įrašė į Fondo narius. Eugeni
jus ir Zita įrašyti anksčiau, o dabar 
įrašė jauniausią dukrelę Sigitą ir 
žmoną Eleną; visu įnašas — $500. 
žuvusių Ordų vardu $200 įnašą su
dėjo Londono institucijos bei or
ganizacijos: apylinkės valdyba, Šilu
vos Marijos parapija, katalikių mo
terų dr-ja, skautų vietinlnkija, “Bal
tijos” ansamblis ir šeštadieninė mo
kykla (visos maždaug po lygiai). 
Londonas yra nemaža lietuvių kolo
nija (apie 400), bet, išskyrus kle
boną kun. B. Pacevičių, dr. A Ka- 
vecką, p. Bersėnus ir apylinkės val
dybą, daugiau narių per 3 metus ne
atsirado.

420 ryti apskričių Viršininkams? — rių kunigų Fonde skaičius padidėjo
paklausiau jį. iki 8. Pasigendame kunigų iš Mont-

— Aprimčių viršininkai vyk- re>Uo, Otavos, Winnipeg®, Edmonto- 
do tą procedūrą, — atsakė jis.

— Tai prašau mums netruk-

rijo

Metų proga Pa- myno patartas, jis nustojo var- 
ir apskrities toti tų žodi — priešas, kad kar- 

i viršininkai tu- tais vokietis to žodžio nesupras- ne. matyt, laikė tokių pat pa-

Kai Lengvinat išėjo, pik, Gau- 
šas šyptelėjo ir sako: "Pasikal
bėjai su ' 99

dnosnlai remiąs lietuviškus reikalus. 
Jo sūnus Kęstutis irgi yra KLF narys 
(nr. 219).

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. P. Lelis, reik. ved.
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puotos Lietuvos: artimesni ar 
tolimesni giminės, geri pažįsta
mi. Atrodo, kad ten išvykimas 
užsienin reiškia tam tikrą pres-Kun. P. Ažubalis su savo motina prie garbės stalo iškilmių metu 

Toronte. 1967 m. gruodžio 17 d. buvo paminėta jo 25 metų kuni
gystės sukaktis Nuotr. S ’Dabkaus

■<?ss«s
L "š

Kun. P. Ažubalio kunigystės 25 metų sukakties paminėjime buvo 
ir žymių kanadiečių. Nuotraukoje sukaktuvininkas kalbasi su vie
nu iš Toronto "The Globe a. Mail" redaktorių Colin D. McCullough 
ir jo žmona lietuvaite

POKALĖDINĖS PASTABOS
ALGIRDAS GUSTAITIS

Kokios buvo šiemet Kalėdų šven
tės Lietuvoje? Daug sniego laukuo
se? Važinėjasi rogutėmis? Dalinosi 
plotkelėmis? Siuntinėjo kalėdinius 
sveikinimus? Gerų vaikučių namus 
lankė Kalėdų senelis? Dovanojo tė
vai vaikams lietuviškų knygučių? Bu
vo po Kūčių stalo staldengte šieno?

Ar visi laikosi iš Lietuvos atsivež
tų papročių, tradicijų? Girdėjau, vie
na šeima Kalėdoms nusipirko dirbti
nai nubaltintą eglutę Kalėdoms, 
kaip daro kai kurie paiktelėję ame
rikiečiai Viskas dirbtina, net dirb
tinis sniegas ant žalių eglutės ša
kų! Jau daromos iš metalo ir kito-

Radijo stotys transliuoja daug ka
lėdinės muzikos. Ištisą Kūčių ir Ka- 

__ _ __ ledų dieną — 48 valandas duoda
kių medžiaga dirbtinės eglutė. Prie vien kalėdines melodijas, be jokių 
jų sėdės dirbtiniai, netikri žmonės, skelbimų. Tik žinios tarpuose. Groja 
ju ¥okiškas melodijas.

Kartoja kas keliolika minučių. Per- 
maža įvairumo. Deja, nei vienos lie
tuviškos melodijos per amerikiečių 
radiją negirdėjau. Groja vokiškas, 
grotų ir lietuviškas, jei leidėjai pa
siūlytų. Turime nei kiek nejwastes- 
nių už amerikiečių ar vokiečių. Ko
dėl niekas nepagamina gerų lietu
viškų kalėdinių plokštelių, jų neįsiū
lo amerikiečių radijui? Reikėtų ap
saugoti kompozitorių, leidėjų teises, 
nes plagijatų greit atsiras. O mūsų 
pagarbūs kompozitoriai galėtų pasi
stengti parašyti naujų melodijų. Poe
tai turi pakankamai eilėraščių.

Tarp kalėdinių dovanų ir didoka, 
tamsiu viršeliu knyga: “Dagys”. 
Skulptoriaus Jokūbo Dagio kūriniai. 
Gėrėdamasis vartau, vartau. Nemir
tingi kūriniai Kiek juose lietuviš
kumo, ilgesio, jausmo, nuotaikos, gi
lumo, skausmo, pergyvenimo, sukur
tųjų supratimo, įsijautimo! J. Dagys 
turi būti gilus, religingas lietuvis. 
Vienas po kito vartome svarius la
pus. O kad gi turėčiau tokią skulp
tūrą... Bet kodėl nedavė lietuviškų 
užrašų prie angliškųjų, kurie tik vie
ni atspausdinti po kūrinių nuotrau
komis. Lietuviškieji nukelti į galą, 
tarsi būtų nei reikšmingi, nei savi. 
Mūsų, lietuvių kalba, nei kiek nėra 
prastesnė už anglų kalbą.

Užrašai J. Dagio parinkti lyriškai, 
kaip mūsų liaudyje: “Per tiltą jo
jau, nuo žirgo puoliau”. Angliškai 
išėjo nei šis, nei tas: Tragedy on the 
bridge. “Pjoviau šieną per dieną” — 
išėjo: Making hay. “Girioj gegutė 
kukavo”, o angliškai: Cuckoo calls 
to the lover. Duokite lietuviškus, tik
ruosius vardus. Angliškieji ar kito
mis kalbomis svetimieji tebus ne
vykę pakaitalai.

Prieš kelias dešimtis metų lietu
viuose “Ex libris” buvo retokas žy
muo ant knygos. Dabar jau kiekvie
nas knygų mėgėjas turi savo “Ex 
libris”, užprašytus ir padarytus lie
tuvių dailininkų. Gražu ir kultūrin
ga. Tarp kalėdinių kortelių keletą 
gavau su specialiai Kalėdoms ir Nau
jiems Metams atspausdintu lietuviš
ku vaizdeliu, įrašu, neskaitant gau
sybės plačiai paskleistų skautų, šau
lių, “Draugo” ir kaikurių kitų. Pir
mą kartą spaudoje prieš Kalėdas pa
stebėjau vieno laikraščio raginimą 
sveikinimo korteles siųsti lietuvių 
kalba. Pasirodo ir redakcijose yra 
lietuviškai galvojančių...

Iš lietuvių dailininkų gauti svei
kinimai buvo visiškai paprastos ame- 
rikietiškos kortelės. Vienas atsiuntė labai karinga, ne tik narsi ir gabi. 1 _
savąją, bet irgi amerikiečių masiš- Argi neturėjo šokių, skirtų į žygius vės klausimą. Savo pranešimą
kai atspausdintą. Bet vieną kalėdi- vykstančių karių išlydėjimui? Gal VLIKo - 1
nę kortelę gavau specialiai sukurtą ir apraudojimo šokių, juos laidojant, džiais:
Kalėdoms, gražiai ant tinkamo po
pieriaus atspausdintą. Pirmame pus
lapyje trijų dalių simbolika: Kalėdų 
eglutė, viduriniame — angelas, deši
niame — Kūdikėlis prakartėlėje. 
Kortelę atsivertus, nuo medžio ša-

Kalėdų Ir laimingų n. metų 1968 —

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
laikotarpiui, judinama ir finan-

cialdemokratas. nepagailėjo sa- tą po antrojo pasaulinio karo, ko biioti? Paragink, primink,

lietuviškais motyvais. Tai pirmoji as
meninio nusiteikimu sukurta lietu- bės gyvenime metai yra per- ka laikyti pagrįstais.Medicinine ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdBot re<fstrnot» natūralaus ĮSFlymo lietuviška klinika, 
frairts spindntlaL elektriniai h- Ariniai ranku masažai, spindulinės Ir 

garp -onios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis. Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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tyti jau Visiškai apfiuopiamų gynimo opcijos pada- taik^pSėtį^’*'"11 i’ važė teškaTVy. ir Z. Praėji duomenų, nors, žinoma, valsty- rytus priekaištus koalicijai ten- 1 3; „ p *' keletas mėnesių, bet vis dar ne
sulaukė jokio atsako. Teko ma

rniT' tteH' ltTTI'f __ - į-.r, .i- raw.,- ----------‘

dalykas, kad metai iš metų asmeni
nių, meniškų, lietuviškų kalėdinių ir 
kitų švenčių kortelių skaičius gau
sės.

Tiesa, velionis dr. Račkus siųsda
vo kiekvienom Kalėdom skirtingas 
kalėdines korteles, atspausdintas su 
istoriniais žymenimis. Gaila, jų ne
rinkau. Jei kas turite, jas reikėtų 
išleisti atskiru leidinėliu. Galimas 
dalykas, šios rūšies pradininkų buvo 
ar yra daugiau. Gal kas tuos daly
kus surinktų ir paskelbtų.

Kas rūpinasi lietuvių tautiniais 
drabužiais? Jie keičiami kas keleri 
metai. Sakysime, nepriklausomybės 
laikais bandyta išjieškoti sritinius 
lietuvių liaudies drabužius. Jie buvo 
lietuvaičių ir lietuvių dėvimi mūsų 
tautos senovėje, kaip ir lietuvių- 
prūsų okupacijose. Baimingai žiūriu 
į dabartinėje okupuotoje Lietuvoje 
vykdomą lietuvių liaudies drabužių 
kaitaliojimą. Kas, kodėl, kokiu pa
grindu tai daro? To dalyko nestu
dijuoju, bet norisi paklausti žino
vus, ar ir čia nėra pikto rusų-bol- 
šėrikų vykdomo lietuvių liaudies 
drabužių naikinimo, jų palaipsniško 
artinimo prie rusų? Kas galėtų at
sakyti? Jau ir dabar lietuvaitės oku
puotoje Lietuvoje apsirėdžiusios sve- 
timokais drabužiais. Ir vyrai. Mote
rys kažkaip artėja prie latvių, vy
rai — lyg prie rusų.

Prieš keletą mėnesių lietuviškoje 
spaudoje skaitėme plačią, įdomią J. 
Vaičiūnienės studiją apie lietuvių 
liaudies drabužius ir šokius. Ačiū 
gerbiamai autorei už įdėtą didelį 
darbą mums taip svarbiu klausimu. 
Papildžiusi, gerbiamoji autore, išleis
ki atskiru leidiniu.

Bet kodėl toje studijoje nepanag- 
rinėti lietuvių kariški šokiai? Tokie 
turėjo būti senų senovėje. Juk am
žių būvyje lietuvių tauta turėjo būti

reikalų ministerį, buvo priimtas 
nepaprastai šiltai. Taip pat ir 
Brazilijoj palankumas mums yra 
neabejotinas. Urugvajaus minis- 
terio besąlyginis pareiškimas, 
kad tik per jo lavoną sovietams 
pasiseks pasiekti Lietuvos atsto
vybės Urugvajuje panaikinimo, 
išreiškia nuotaikas vyraujančias 
Lietuvos atžvilgiu daugumoje P. 
Amerikos sostinių. P. Amerikos 
lietuviai pastaruoju metu išgy
vena žymų tautinio susipratimo 
renesansą,* besireiškiantį ypač 
jaunųjų inteligentų tarpe.

Europoje daugiausia Lietuvos 
reikalų supratimo jaučiama Va
tikane.* Vokietijos pozicijoj ma
tyti padidėjęs santūrumas. Švei
carija visai uždraudė užsienie
čių politinę veiklą. Lietuviai 
Vatikano sluogsniuose turi la
bai palankių mūsų reikalams 
dignitorių. Sėkmingiausiai toje 
srityje reiškiasi mons. V. Mince
vičius.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas kėlė mintį, kad mūsų dipl. 
tarnyba bandytų steigti valsty
bių sostinėse Lietuvos garbės 
konsulatus, kurie galėtų efek
tingiau ten judinti Lietuvos lais-

J 
pirmininkas baigė žch 

“Dirbsim, kol jėgos leis. 
Be abejonės, čia nauja, netyrinėta VLIKo darbas nėbergdžias, ne
ar labai nedaug paliesta sritis. Tuo kovojame SU vėju!” 
reikalu mano rašinėlis antrašte “Kur Diskusijose tarp kita ko kel
dinto lietuvių tautos kariški šokiai?” tas reikalas priešintis status quo 
buvo paskelbtas “Naujienų” litera- pripažinimui (V. Sidzikauskas), 
tūros priede nr. 319,1956. VL 23 d. skatinta vienybėn (B. Radziva- 
Niekas | klausimą nebandė atsakyti, nas), ryškinti santykiai su BAT-

Dalis VLIKo seimo dalyvių 1967 m. gruodžio 16— 17 dienos sesijoje Niujorke Nuotr. V. Maželio

Nekovojame su vėju
VLIKo seimo sesija Niujorke • Dalyvavo penkiolikos grupių atstovai • Apžvelgti bėgamieji 
darbai • Pasveikinta pavergta Lietuva • Palankiausios nuotaikos P. Amerikoje

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto metinė seimo se
sija 1967 m. gruodžio 16-17 die
nomis Niujorke praėjo darbin
goje ir blaivaus žvilgsnio į Lie
tuvos laisvės kovos problemas 
nuotaikoje. Jei netolimoje praei
tyje panašių sesijų metu įvyk
davo pasikeitimų VLIKo vado
vybėje, dažnu atveju įnešusių 
įtampos bei nerviškumo, tai šie
metinės sesijos dalyviai savo dė
mesį galėjo netrukdomai sutelk
ti į šios institucijos darbų me
tilų peržiūrėjimą ir įvertinimą. 
Pemykščios sesijos metu suda- 

kaujama VLIKo valdyba susilau
kė teigiamo sesijos įvertinimo ir 
jos darbų linkmei pritarimo.

Prezidiumas ir sveikinimai
Seimo sesiją, vykusią V. At

simainymo parapijos salėje, 
trumpu žodžiu atidarė pirm. dr. 
K. Valiūnas ir į prezidiumą pa
kvietė J. Stikliorių — pirm., P. 
Razgaiti — vicepirm. ir B. Rau
gą — sėkr. Pirmos dienos posė- 

rius, antrosios — P. Razgaitis.
Seimą sveikino Lietuvos gen.

konsulas A. Simutis, L. M. Klu- x
bų Federacijos pirm. V. Leskai- Klevelando^konferen-
tiene, PLB atstovas —- A. Nas- Oijos nutarimus, kad būtų sėk

mingiau pasipriešinta sovietinei 
lietuvių skaldymo akcijai. Rea
guota įvairiomis progomis į įvy
kius J, Tautosag.pasiunčiant ati
tinkamus parmS 
mentus. Elta leidžiama lietuvių, 
anglų, vokiečių, italų, arabų, is
panų, portugalų ir prancūzų kal
bomis. Kaikurios jų turi gerą 
pasisekimą ir plačiai naudoja
mos. VLIKo valdyba metų lai
kotarpyje turėjo 31 posėdi*

Reikia $26.000
Prel. J. Balkūnas pranešė 

apie T. Fondo ir jungtinio fi
nansų komiteto veiklą. T, Fon
dui lėšos telkiamos per būre
lius ir LB apylinkes. Jau veikia 
apie šimtas būrelių. 33 LB apy
linkės dalyvavo TF talkoje. Tuo 
reikalu ryšiai su LB yra labai 
geri. VLIKo veiklai remti per 
metus reikia bent $26.000. Ry- sudarė: V. Sidzikauskas, V. Ver
šiai su ALTa pastaruoju metu 
pašlijo. Jungtinis finansų komi
tetas telkia aukas specialiems 
sukaktuvinių metų darbams pa
remti. Užsibrėžta sutelkti $100.- 
000, kurių pusė tektų VLIKui, 
kita — PLB. Vajus vyks per vi
sus 1968 metus ir bus veikia
ma per LB apylinkes bei specia-

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

maitis (perskaitęs pirm. A. Ru
džio laišką) ir V. Adamkavičius 
— ALB vardu. Gauta eilė svei
kinimų raštu.

Palankiausi vėjai — 
P. Amerikoje

pranešimas apėmė jo asmeni
nius įspūdžius, patirtus jo 
gausiose kelionėse, kurių metu 
jis turėjo progos susitikti su 
įvairių kraštų augštais užsienio 
politikai vadovaujančiais valsty
bių pareigūnais ir lietuvių lais
vės kovoje aktyviai besireiškian
čiais asmenimis. P. Amerikos 
vyriausybės yra palankios Lie
tuvos reikalui, tačiau esamoje 
tarptaut. padėtyje jos nedaug 
ką gali tuo reikalu padaryti, iš
skiriant pažadą visada mūsų by
lą paremti. Urugvajuje VLIKo 

UNo organizacija (V. Alksninis). 
Pasidžiaugta taip pat, kad dr. J. 
K. Valiūnas visas keliones at
lieka savo lėšomis.

Pranešimas apie veiklą
P. Vainauskas padarė VLIKo 

tarybos darbų apžvalgą. VLIKo 
valdybos pranešimą pateikė jos 
vicepirm. J. Audėnas. Praeitais 
metais VLIKas išplėtė bendra
darbiavimą su kitais veiksniais. 
Sukaktuvinių metų darbams fi
nansuoti yra jungtinas finansų 
komitetas (pirm. prel. J. Balkū- 
nas). Prie Eltos įsteigta infor
macijos taryba. Leidžiama in
formacinė literatūra anglų kal
ba. Vašingtono konferencijoj, 
« • _ 1 • 5B » • •

nifestas. 1968 m. paskelbti Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais. 
VLIKo santykiai su visuomene 
sustiprėjo, ypatingai po gausių 
pirm. dr. J. K. Valiūno kelio
nių. Valstybės Departamentas 
ryši su VLIKu palaiko; ten du 
kartu dr. J. K. Valiūnas buvo 
priimtas augštų pareigūnų. Nau
ji įvykiai, ypač Montrealio pa
rodos metu, iškėlė reikalą kon-

DABARTINĖS KOALICIJOS METINĖS
J. KAIRYS

Suėjo metai V. Vokietijos 
koalicijai, susidedančiai iš di
džiųjų politinių partijų — krikš
čionių ir socialdemokratų, šios 
koalicijos sudarymas buvo dide
lis įvykis krašto politiniame gy
venime, nes socialdemokratai 
buvo visą laiką opozicijoje, kie
tai ir gal kaikur net perkietai 
laikėsi prieš valdžiusius. Plačio
ji visuomenė sutiko koaliciją la
bai palankiai, nes kaikuriose 
viešo gyvenimo srityse buvo 
prasidėjusi stagnacija. Ypač 
daug simpatijų iš visuomenės ji 
susilaukė po vyriausybės dekla
racijos, paskelbtos po 12 dienų 
koalicijos sudarymo, šioje de
klaracijoje buvo apsistota prie 

jų buvo pasiūlytas vienoks ar 
kitoks receptas.

Bandymai įvertinti
Minėdami šias metines, kai- 

kurie V. Vokietijos laikraščiai 
norėtų koalicijos darbuose ma- 

hus vietos komitetus. Kitų va
jų tais metais nebus. Kanadoje 
jungtinis finansų komitetas 
veiks per T. Fondo atstovybes ir 
LB apylinkes. Lėšoms telkti ko
mitetas pagamino ženkliukus, 
vokus, khjuotinius ženklus ant 
automobilių langų ir kt. *

Diskusijos dėl pranešimų ne
pasižymėjo gilumu ar išradin
gumu. Kiek plačiau pasisakyta 
dėl VLIKo tarybos darbų ap
žvalgoje nepaminėtų nesklandu
mų, kuriuos sukėlė kaikurių 
VLIKo tarybos narių partizaniš- 

la. Be to, diskusijose aiškintasi 
VLIKo santykiai su ALTa, BA
TONU ir PLB.

Sąmata — $33.000
Sekmadienio posėdyje Maspe- 

tho Piliečių Klubo salėje praei
tų metų apyskaitas ir ateinan
čių — sąmatas referavo J. Pa- 
kalka. VLIKo metinė apyvarta 
šiuo metu siekia $26.000, kurių 
didžioji dalis išleidžiama infor
macijai: Eltos leidimui ir radijo 

surenkamos per T. Fondą JAV- 
se ir Kanadoje. Kanados įnašas 
siekia apie ketvirtį minėtos su
mos. Ateinančių metų sąmato
je numatyta $3*3.000. Sukaktu
vinių metų proga daugiau lėšų 
numayta leidinių finansavimui*

Dalyvavo 61 asmuo 

nūs ir" doku- V. Sidzikauskas. Su mažom 
taisom priimtas bendro pobū
džio seimo pareiškimas ir jung
tinio finansų komiteto veiklą 
skatinantis nutarimas. Sutarta 
švenčių išvakarėse pasveikinti 
Tėvynę* ir pasmerkti sovietinį 
melą Jungtinėse Tautose.

Sesiją baigiant pasisakyta dėl 
Baltų Koordinacinio Komiteto 
veiklos, apie kurio sudarymą 
pranešė P. Wytenus, dėl LB 
numatomo informacijų centro 
steigimo Niujorke ir kt.

Sesija baigta trumpu VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūno žodžiu 
ir Tautos himnu.

Seime dalyvavo 42 atstovai ir 
19 svečių. Nutarimų komisiją

kutis, prof. B. Vitkus, dr. A. 
Skėrys, dr. J. Valaitis ir V. 
Adamkavičius; mandatų: A. Ve- 
deckas, V. Banelis ir K? Bačaus- 
kas. Apyskaitas tikrino J. Pa- 
kalka, V. Vaitekūnas ir J. Vil- 
galys. Sąmatą paruošė J. Paže- 
mėnas, L. Virbickas ir A. Sonda.

S. Dz.

ar kitaip sutvarkyti valstybės 
mastu. Pensininkai daugiausia 
pajuto koaliciją, nes nuo 1968 
m. sausio 1 d. padidintos pensi
jos 8%. Tiesa, jiems nėra ma
loni žinia, kad reikės 2% mo
kėti ligonių kasoms.

Priekaištai
Nėra maloni žinia koalicijai, 

kad krašto gynimas yra gero
kai pašlijęs. Opozicija — lais
vieji demokratai (FDP) — iškė
lė čia daug ir svarbių trūkumų. 
Be to, taupumo dėlei, atrodo, 
bus sustabdytas kariuomenės di
dinimas bei jos tobulinimas, 
k štu* ^7 į * * kadTritanija^stotuTEuropos mos Lietuvi spaud’ai jpateikęs
kraštui, kaip V. Vokietija, rei- - - • -■ - j-**
SWSSS.S strai^apie&tejos kaita-
rijTpareiškė parlamente, kad ^imą yisol?ais_būdais, nors dėl 
krašto apsauga derinama su vy
riausybės pastangomis atoslūgio 
linkme, tačiau, žinant Maskvos
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI

Dėmesio! čia ne skelbimas, •— o-----*------------------ , r-
bet tik malonaus lietuviškajai sekus mūsų spaudos skiltis ma- 
ausiai fakto konstantavimas: tosi, kad tų atvykėlių iš okupuo- 
maisto krautuvėse pasirodė ka- tos Lietuvos vis gausėja. Vargiai 
vos milteliai visiškai lietuviškai ar berasime bent kiek žymesnę 
skambančiu vardu — “kava”, vietovę, kur tik gyvena mūsų 
Taip tas mišinys vadinamas, tautiečių, kurioje trumpesniam 
taip parašyta etiketėje, taip rėk- ar ilgesniam laikui nebūtų apa- 
lamuojamas spaudoje, radijo ir lankęs svečias ar viešnia iš oku- 
televizijos programose. Tiesa, 
pranešėjas kirtį deda ant pirmo
jo skiemens, bet žodis skamba 
pakankamai lietuviškai. Taigi, 
milijonai šio kontinento gyven
tojų gers kavą ne “coffee”, bet 
“kava” vardu. Gaminys Borden 
bendrovės, kurios centrinės įs
taigos yra Niujorke.

Burmistrų rinkimai
Neseniai ir lietuviškoje visuo

menėje su nemažu dėmesiu buvo

miesčių burmistrų rinkimai. 
Ypač įdomūs buvo rinkimai Kle- 
velande. Kaip žinia, demokratų 
partijos ten buvo nominuotas 
juodosios rasės politikas. Visos 
tautybės, išskyrus lenkus, rėmė 
respublikonų kandidatą, čia įvy
ko panašiai, kaip su prieš keletą 
metų įvykusiais JAV prezidento 
rinkimais. Ir tada mažumos, len
kus išskiriant, nemaža dalimi ati
davė savo balsus už respubliko
nų kandidatą. Neatsiliko ir lietu
viai. Iš mūsų spaudos balsų ga
lima buvo susidaryti nuomonę, 

respublikonus. Buvo netgi sako
ma, esą kas balsuos už demo
kratus, bus išdavikas, nes vice
prezidento postan kandidatas H. 
Humphrey esąs ružavas, aiškus 
raudonųjų simpatikas ir pan. Ką 
gi, pralaimėjome tada kartu su 
visais balsavusiais už respubli
konų kandidatą. Tai, žinoma, 
nieko nuostabaus. Nuostabu bet
gi tada, kai mums reikėjo gau
ti žymių amerikiečių, valdančios 
partijos* kalbėtojų viena ar kita 
proga ir kai iš visų tų pastangų 
niekas neišėjo. Laimėjusieji ne
matė reikalo skaitytis su opozi- 
ciją rėmusią mažuma! šiandien 
beldžiamasi pas tą patį vicepre
zidentą, kuris dar taip neseniai 
mūsų tarpe buvo vadinamas įvai
riais vardais. Prezidentas, aišku, 
neturėjo laiko (ir noro) priimti 
lietuvių delegaciją. Įdomu, ko
kie santykiai bus Klevelande 
tarp naujojo burmistro ir lietu
vių? Iki šiol lietuviai mokėjo įš- 
gauti*iš burmistro ir reikalingas 
proklamacijas ir susilaukti jo sa
vo susirinkimuose. Kokia padė
tis bus dabar? Vienas geras pa
žįstamas savąją nuomonę išreiš
kė tiesiai ir paprastai: “Jei jis 
juodas, tai mums ir nereikalin
gas. Nereikia nei jo apsilanky
mų pas mus, nei jo proklama
cijų, apsieisime ir be jo dėme
sio.”

Apsilankymai gausėja
Mums vis dar puse burnos 

bandant aiškintis, kaip reikėtų 

rėjo. Vienintelis atvejis yra 
Rumunija, su kuria užmegzti 
diplomatiniai ryšiai. Bet megz
ti juos buvo pradėjusi dar seno
ji koalicija, šitoji teatbaigė juos. 
Visur kitur — tik nosies kaišio- 
jimas, kuris baigiasi prekybos 
misijomis ar pan. ryšiais, bet be 
diplomatinių santykių užmezgi
mo. Mat, ten reikalingas Mask
vos palaiminimas. Iki jo nėra, 
mezgimas ryšių su jais iš anksto 
pasmerktas nepasisekimui. Bet 
Maskva vis labiau šiaušiasi prieš 
Bonną ir, atrodo, jei šiame kraš
te stovėtų raudonosios armijos 
karių, tai* Maskva neabejotinai 
apkaitintų gabenimu jų per tu
nelius ir pan., kaip kad su Lie
tuva padarė.

Maskvos “niet”
Nepasistūmėjo priekin ir Vo

kietijos suvienijimo reikalai, 
nors koalicinė vyriausybė tikė
josi čia daug ko pasiekti. Vis
kas atsimuša į Maskvos “niet”. 
Vokietijos suvienijimui sąlygą 
nekartą minėjo Sovietų Sąjun
gos valdovai ir Maskvos kvislin- 
gas Rytų Berlyne, ši sąlyga yra . .. . x.
— komunistinė V. VoHetija. turėjo visai realų pagrindą, šiuo 
Apie gyventojų laisvą pasisaky- m?tu, n?^n0» t>us 
mą, apie laisvus rinkimus ir pa- rTtoj), atrodo, korespondencija 
našius dalykus jie ir negalvoja. ?u sav^^iais pakankamai gyva 
Jie žino gerai, kad komunizmas F ^u®tatos palaikoma. Vienas 
tegali laikytis tik fizine jėga. muzikos reikalų spe-

Deklaracijoje išreikštą norą, sialistis nepartietis, sovietina- 

Bendrąją Rinką, Boima vykdo vjen5 J^tą žimit£ ar net ir

to nukenčia Bonnos ryšiai su įmonių gyvenimą ir jų atriek-
Paryžium. tus laimėjimus, iš laiškų ir

Aplamai, didžioji koalicija V. suhnojęs apie vienus
Vokietijoje kalnų nenuvertė, bet *r k.ltus muzikos pasaulio išta-

pasiseka. Teko matyti vieną laiš
ką, kuriame teigiama, kad Lietu
voje šiuo metu laikoma geru to
nu ir fasonu išgulintiems vykti 
atostogų pas savuosius užsienin. 
Įdomiausia toji laiško vieta, kur 
teigiama: “.. .važiuoti privačia 
viza ir kvietimu. Tik chamai 
(taip ir parašyta — A. G.) teva
žiuoja delegacijose ir turistinė
mis vizomis!” Atseit, ir tokiu at
veju bandoma atsisakyti visur ir 
visada kišamos kolektyvizmo 
minties; net kelionėn į užsienį 
bandoma vykti atskirai, be jokių 
palydovų, seklių ar kelionės 
bendrų.

Grįžo iš Kenijos
Nedaug lietuvių dirba ameri

kinėje diplomatinėje tarnyboje, 
todėl kiekviena žinutė apie to
kius yra įdomi, šiuo metu Jung
tinėse Valstybėse vieši iš Nairo
bi, Kenijos, grįžusi JAV amba
sados sekretorė Ina Neveravi- 
čiūtė. Tose pareigose ji išbuvo 
netoli trejų metų. Prieš tai ji po
rą metų dirbo JAV ambasado
je Jakartoje, Indonezijoje, o dar 
prieš tai sekretoriavo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus įstaigoje, 
Tokijo, Japonijoje. Ina parsive
žė labai įdomių filmų ir skaid
rių, darytų įvairiose Afrikos 
vietose. Užfiksuota daug kelio
nių, safari ir kitų išvykų nuoty
kių. Gana plačiai galima susipa
žinti su vietine aplinka, žmonė
mis, jų gyvenimo aplinkybėnis, 
tautiniais papročiais, kaimais ir 
miestais. Trejetą mėnesių pabu
vusi Vašingtone ir baigusi spe
cialų orientacinį kursą, balan
džio mėnesi mūsų tautietė iš
vyksta į naują paskyrimo vie
tą San Salvador mieste viduri
nėje Amerikoje. Tai paskyrimas 
sekantiem dvejiem metam. Nai
robi mieste yra ir kitas lietuvis, 
kanadietis iš Hamiltono, kuris 
ten dirba kanadiečių geologų 
įstaigoje. Ji daro įvairius žemės 
klodų tyrinėjimo ir gręžimo 
darbus Kenijos valstybėje.

Lietuviai sinodo darbuose
Šių eilučių autoriaus gyvena

mosios vietos vyskupijoje nese
niai ir pasauliečiai buvo įtraukti 
į Katalikų Bendrijos atsinauji
nimo darbą. Vyskupo nurody
mu, parapijos turėjo suorgani
zuoti atskirus diskusijų ratelius 
ir juose nagrinėti vyskupijos 
pateiktas, o taip pat ir pasau
liečių siūlomas temas. Šis dar
bas buvo vadinamas irgi sinodo 
vardu. Jūsų bendradarbiui teko 
aktyviai dalyvauti šešiose atski
rose sesijose, kurių metu visu 
atvirumu buvo diskutuojami 
įvairūs klausimai. Darbui pasi
baigus, visa medžiaga buvo su
skirstyta į atskirus pasiūlymų 
punktus, kurie bus perduoti vys
kupui. Turbūt vienos pačių 
“karščiausių” temų buvo gimi
mų kontrolės, kunigų celibato, 
liturgijos, tautinių kalbų para
pijose ir pan. temos. Vyrai ir 
moterys drąsiai ir visiškai at
virai svarstė visas problemas, 
dalinosi mintimis, kėlė atskiras 
temas paryškinančius klausi
mus. Visa buvo susumuota pa
geidavimuose ar pasiūlymuose.

*

Baimė ar apsileidimas?
Bijodami pakenkti saviesiems 

okupuotoje Lietuvoje, vengėm 
siųsti Tėvynėn laiškus. Visa eilė 
faktų, ypač Stalino siautėjimo 
laikais, patvirtino, kad baimė

Ps.D.R.M.N.Pt


STASIO BARO PLOKŠTELĖ

gntodžio 14 d. laidoje paskelbė ra
šinį “Vienos plokštelės istorija”, su- 
pažindinantį skaitytojus su mūsiškiu 
dainininku ir jo koncertu Montrea
lio lietuvių Vytauto D. klube: “Vieną

atėjome į JAV lietuvių koncertą. 
Įdomu išgirsti, kaip dainuoja vienas 
geriausių JAV lietuvių dainininkų, 
pamatyti, kaip šoka Čikagos lietuvių 
jaunimas. Tą vakarą pirmą kartą iš
vydau ir išgirdau dainuojantį Stasį 
Barą (Baranauską). Scenoje stovėjo 
nelabai aukštas, jau per keturiasde
šimt metų vyras, kurio smilkinius 
vos ^pėjo pabaltinti ankstyva gyve
nimo šarma, ir susikaupęs žvelgė į 
publiką. Keli akompanimento akor
dai, ir salėje suskambo gražus bran
dus tenoras. Lietuvių liaudies dai
nas Stasys Baras dainavo labai nuo
taikingai, su didžia pagarba liaudies 
kūrybai. Bet dar įdomiau buvo klau
sytis arijų iš klasikinių operų. Sta
sys Baras kerėjo klausytojus nepa-

Pažūsis su S. Baru susipažino kon
certui pasibaigus ir iš jo gavo ilgo 
grojimo plokštelę, kurią parsivežė 
Vilniun: “Vienoje dėklo pusėje iš 
tamsos žvelgia Stasio Baro veidas, o 
kitoje — autografas. Tai pati didžiau
sia dovana, kokią muzikos mėgėjas 
gali gauti iš dainininko... Suskam
ba pirmieji orkestro akordai, ir štai 
.pasigirsta Stasio Baro balsas. Ką ir 
besakyti! Malonu klausytis kad ir 
daug sykių girdėtų arijų, jeigu jas

Šis S. Baro įvertinimas kažkodėl bu
vo paskelbtas tik "GK" ir nutylėtas 
kituose laikraščiuose. Jame taipgi 
trūksta biografinių duomenų, nors 
dainavimo studijas S. Baras yra pra
dėjęs Kaune pas operos solistą J.

įrengti. Išėjus vienam nuomininkui iš
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ir kuMtičiafc, kuHami taninis. Dab« ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su liau ir numatomas baigti š.m. sausio nuom<^ 1 j| ftTll i A i
atvėso. Ją vaikai stipriai sumoder- sirinkime gruodžio 10 d. klebonijos 31 d. Taipgi renkami tinkami dėvė- meiL trejoms metam. Senasis nuo- 141U 1 L1 T 1/11 IMU/lUIJ £_1

kun. J. Borevi- ti drabužiai: jų prašo ne tik Suval- D^u^asn“^ke,°..^65- “,Rakalų J A
os. Jis pabrėžė: trikampio lietuviai, bet ir V. Vo- ved- Bakšys siūle pakelti nuomą •• **- VaiSTyDCS

kurie senosios imigracijos lietuviai “Ateitininkų uždavinys didelis ir rei- kietijoje gyveną pensminkai Turin- tnm krautuvėm po $10j menes; ir 
Kanadoje. Patys būdami suklaidin- kalauja stipriai įtemptų jėgų ir gy- tieji tokių drabužių prašomi perduo- x autoaikstę-------------- - ---------------- - ------ --------
ti, kalba apie kitų klaidas ir kartoja vo sakramentinio gyvenimo. Jo ka- ti Šalpos Fondui (pirm, i Pulia- Pakelta is $5 j $6, bet automobilių tautybių 16-tame kalėdiniame festi-
sovietinės propagandos frazes apie talikybė turi būti stipri ir gyva. Da- nauskas). Siuntos bus paruoštos dar valyje baltie&ai turėjo bendrą pro
"nešvarias rankas". Juk niekas pa- bar Dievas mažiau puolamas, bet sausio mėnesį. Sekantis drabužių va- ~~
šaulyje nėra tiek susitepęs rankų daugiau apeinamas ir nutylimas, jtis bus darmnas tik rudenį. — Kai- 
žmonių krauju kaip komunistai.

PUOLAMAS MONSINJORAS k ____ ___ ____________ _ ___
Jau prieš ketverius metus rašyto lygose. Dabartinės gyvenimo sąlygos Kanadoje, skųsdamiesi sunkia padė* 

jo A. Bieliausko redaguojamas žur
nalas "švyturys" mėgino niekinti ir 
dergti Vatikane į monsinjorus pakel
tą kun. Z. Ignatavičių, buvusį Kau
no kunigų seminarijos prefektą ir 
vėliau lietuvių batalijonų kapelioną. 
Puolimą vėl pakartojo tas pats "švy
turys" ir "Tiesa", koresp. Ant. Mar
cinkevičiui užleidusi visą puslapį. 
Dabartinio puolimo priežastimi lai
kytina knyga "Sabaot Dio Degli Eser- 
citi" ("Viešpats galybių Dievas"), mo, o E. Gudinskienė kalbėjo jauni- 
pasirašyta Zeno Ignonio vardu, ku- mo reikalu. Ji paminėjo, kad šiuo 
rioje autorius atskleidžia anų metų metu moksleivių ateitininkų kuopai 
atsiminimus ir savo tikrąją veiklą. 
Toks monsinjoro atkirtis, be abejo
nės, yra labai neparankus komparti
jos propagandai, organizavusiai ba- 
talijonams priklausiusių vyrų teis
mus, širdusiai ir tebeširstančiai ypač 
prieš generalinio štabo mjr. A. Im- 
pulevičių. Gruodžio 12 d. puolimą D. Balsienė. Susirinkimas užbaigtas 
prieš A. Impulevičių "Pravdoje" pa
kartojo Maskvos teisės mokslų dr. A. 
Poltarakas. Ko yra verti tokie kal
tinimai, liudija jau pats faktas, kad 
Kremliaus valdovai nė piršto nėra 
pajudinę surasti ir nubausti saviems 
nusikaltėliams, kurie dešimtis mili
jonų nekaltų piliečių, jų tarpe ir 
labai geru partiečių, nužudė Stalino 
ir Berijos vardu. Kito akyje kom
partija pastebi propagandai naudin
gą krislą, kai tuo tarpu savo akyje 
nemato ir nenori matyti krauju ap
laistytos rąstų krūvos.

GERIAUSIOS GYDYKLOS
Gydytojo A. Kačergio vadovauja

mos balneofiozioterapinės Druskinin
kų gydyklos buvo pripažintos geriau
siomis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Sovietų Sąjungoje. Maskvinių prof
sąjungų pirmojo laipsnio diplomą ir

teko įveikti euę valdžios įstaigų da
romų kliūčių. Jos pėdomis, atrodo, 

SEATTLE ISTORIJOS IR PRAMO- paseks ir daugiau Punsko lietuvai-

bar Dievas mažiau puolamas, bet sausio mėnesį. Sekantis drabužių va- m®n- S*“1* $614.05, lapkričio mėn. gramą gruodžio 16 d. žiūrovai buvo
— $658.50. Prieš porą metų tais mė- supažindinti su Estijos, Latvijos ir

ypač kaip Išganytojas Ateitininkai kurie šelpiamieji, gavę siuntinius iš nesiais pajamos sumažėdavusios. Lietuvos kalėdiniais papročiais, tau-
buvo ir tebėra kovos organizacija, ji individualių siuntėjų Hamiltone, dar “Deltos” pastatas 1967 m. apytikriai tiniais drabužiais. 45 minučių pra
moko nepalūžti jokiose gyvenimo są- kreipiasi į mūsų šaipos institucijas ^yė $29.000 pajamų. 1966 m. “Del- gramą, kurią transliavo televizijos

■ turėjo $21.185.24 išlaidų. UŽ spalvota laida, atliko P. Galina dirt- 
yra bandymas, kiek realistinėse gy- tinai, sakydami, kad iš kitur jokių “Deltos” pastatą 1967 m. gruodžio guojamas mišrus latvių choras, o lie- 
venimo sąlygose galim?! išlikti idea- siuntinių neprašo ir negauna. Būtų mėn- turėta $57.000 skolos. Šerų par-
listais. Jei mes palūžtume su šiais naudinga, kad siuntėjai painformuo- davimas St. Bakšio pastangomis vėl ____________ _____________________
idealais, ką reikėtų kalbėti apie ki- tą vietos Fondą, "kam ir kada siun- pagyvėjo: iki 1967 m. gruodžio 10 latvių ir Sėtuvių organizaci-
tus”. Dvasios vadas mens. dr. J. Ta- tiniai pasiųsti Suvalkų trikampiu, d. parduota 44 (common) ir 30 (pre-
daran^kas savo žodyje kvietė daugiau Vietinis Fondas informuos kitas šal- furred) šėrų. — Pasitraukus A Šim-
dėmesio skirti jaunimui Išlaikyti jį pos institucijas. kevičiui,. valdybomJėjo J. Kažemė-
gražioje katalikiškoje dvasioje, kai kas* Baigiant posed;, pirm. G. Pal
iomis dienomis jaunimo taįe jos D LJC ALGIRDO ŠAULIŲ KUO- meris pasidžiaugė padaryta LN ūki- 
stinga. J. Pleinys padarė pranešimą 1968 m. vasario 17 d. rengia vė- ne pažanga ir pastato vertės padi- 
iš ateitininkų sendraugių suvažiavi- ^akų Jaummo Centro saleje dejunu. J. Š.

58 Dundurn St., Hamiltone. Kviečia
me visus Hamiltono kolonijos lietu- PADĖKA
vius ir iš artimesnių apylinkių: St
Catharines, Toronto ir iš kitur. Sa- Sergant ir gydantis ligoninėje, nuo 
vo maloniu atsilankymu paremsite širdžiai mane užjautė bei aplankė vi- 
mūsų jaunutę kuopą, kuri yra pasi- - - -
ryžusi sutvirtėti ir tapti veikliu vie- mano nelaimę. Už lankymą manęs Ii- 
neto, šokiams gros V. Babecko va- goninėje ir dovanas nuoširdžiai dė

koju Onutei ir Stasiui Bakšiams, Vik- 
tutei Burdinavičienei, Mortai Pleske- 
vičienei, Petrutei Mikuckienei, E. 
Budvidienei, Adelei Visockienei iš 
Toronto, Jonei ir Petrui Stoddart iš 
Tillsonburgo, Danai Borland, Onutei 
Juodžbalienei, Julei Mečionienei, Ele
nai Ridzewlski ir p. Kalinskienei.

Tamstų parodytas nuoširdumas bei 
prisiminimas mano skausme paliko 
gilų dėkingumą.

priklauso 36 vyresnieji moksleiviai- 
gimnazistai, 33 jaunesnieji mokslei
viai — nuo 5 iki 8 skyriaus ir 11 
jaunučių —■ nuo 1 iki 4 skyriaus. 
Taip pat pasitarta įvairiais ateities , „ ,
veiklos reikalais. Susirinkimui vado- dovaujamas orkestras. Bus pilnas^bu- 
vavo VI. Kažemėkas, o sekretoriavo

kavute.
ATEITININKŲ METINE ŠVEN-

dicinis kartūnų balius — gegužės 4 
d. Jaunimo Centre.

PAREMTA SPAUDA. Ateitininkų 
sendraugių kuopos valdyba iš gau
tojo spaudos baliaus pelno paskyrė 
$150 jaunimo žurnalams: "Ateitis”, 
"Eglutė” ir "Skautų Aidas”. Taip 
pat skyriaus valdyba iš savo kasos 
$50 paskyrė įsikūrusios studentų 
ateitininkų darugovės veiklai pagy
vinti.

ATEITININKAI, pradedant moks
leiviais ir baigiant sendraugiais, visi 
buvo įsijungę į 40 valandų atlaidų 
adoraciją rekolekcijų metu. Adora
ciją organizavo jaunesniųjų mokslei
vių ateitininkų globėja E. Gudins- 
kienė, kuriai ateitininkai nuoširdžiai

fetas, veiks loterija su vertingais 
fantais ir suaukotais mūsų gerbia
mų mecenatų turtingais staliukais.

Valdyba

LIETUVIŲ NAMŲ valdybos posė
dis įvyko 1967 m. gruodžio 10 d.,

taipgi padarė platų pranešimą apie 
bendrovės veiklą. Iš jo buvo matyti, 
kad esama sunkumų su neišnuomo
tomis krautuvėmis, nes patalpos rei
kalingos remonto. Valdyba esą bando

tuviams atstovavo stilizuotas liaudies 
šokis. Pasirodymą organizavo Seattle

jos. Programai vadovavo latvė p. 
Zommers talkinama estės p. Moks ir 
lietuvių atstovės p. Masiokienės.

DAINININKĖS LIONĖS JODYTĖS 
•MATHEWS 7 m. amžiaus dukrelė 
Janina Bert Wheeler teatre, Broad
way, Niujorke, atlieka pagrindinį 
Curley vaidmenį muzikinėje komedi
joje “Curley McDimple”. ši komedi
ja bus vaidinama iki kovo mėn. Pa- 

_________ ___________ _______ __ sirašytoji sutartis mažąją dainininkę 
sa eilė bičiulių, kurie giliai atjautė įtraukusi į ‘ žvaigždžių gretas.

valė Visockienė,
Hamilton, Ont.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve "TALKA”
21 MAIN ST. E., KAME. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt 9.30—8 v.p.p.

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

kė centrinės kurortų valdymo tary
bos kolegijos narys K. Dobriakovas.

KOLCHOZININKŲ
GYVENVIETĖS
Mažeikių rajone esančiame Balė

nų kolchoze iš vienkiemių į naujas

ŠALPOS FONDAS praneša, kad 
aukų rinkimas labdarai tęsiamas to-

St Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
a

A. BYRĄS PASAKOJA
Lapkričio men. sovietų okup. Lie

tuvoj jau antra kartą tris savaites 
viešėjo prieškarinės imigracijos Ka
nados lietuvis Antanas Byrąs. Kom
partijai labai malonius įspūdžius apie 
asfaltuotus kelius, gerai apsirengu
sius žmones, mokslo siekiantį jauni
mą jis paskelbė ‘‘Tiesos" 278 nr., ne
užmiršdamas pabrėžti, kad Vilniuje 
jam teko stebėti sovietinės Spalio 
revoliucijos sukakties iškilmes, pa
spausti rankas "daugeliui Lietuvos 
darbuotojų ir kovotojų". "Ką mačiau
ir sužinojau per tą trumpą laikotar- gyvenvietes jau persikėlė 16 šeimų, 
pi — nebūčiau galėjęs atlikti nie
kuomet, būdamas Kanadoje, ypač 

.., ^kuomet skleidžiama nesąmonės apie
Lietuvą ir jos darbuotojus." Tos "ne- 

* sąmonės", žinoma, yra informacijos, 
demaskuojančios maskvinės kompar
tijos kėslus. Tikrų nesąmonių pažė
rė pats A. Byrąs, kalbėdamas su 
"Gimtojo Krašto" vyr. red. pava
duotoju Jonu Lukoševičium apie 
Londono, Ont., lietuvių koloniją ir 
Londono jaunimą: "Mūsiškis (jauni
mas, V. Kst.) — nesunkiai nusako
mas: jo tikslas "gera" specialybė, 
"good time", doleriai. Mūsų lietu
viškoji kolonija Londone nedidelė, 
dauguma lietuvių čionai atvyko jau 
po antro pasaulinio karo. Atvyko, 
nedraugiškai nusiteikę paliktai tėvy
nei, suklaidinti, o kai kas ir nešva
riomis rankomis. Iš to įkarščio su pa
žangiaisiais vietos lietuviais bandė 
net peštis — ne tik politiškai, bet

Vlado Šimonio vadovaujama kolcho
zo statybininkų brigada jau praėju
sį pavasarį išmūrijo pamatus P. Gu* 
recko, J. Lapšio, L. Murausko, J. 
Galvočiaus, B. Striaupienės, P. Jaso, 
J. Viliaus, M. Naikauskaitės ir V. 
Rakštienės namams, bet jų statybos 
dar gruodžio men. negalėjo užbaigti. 
Nesėkmės priežastis atskleidžia Ma
žeikių rajono laikraščio “Pergalės 
Vėliava” žemės ūkio skyriaus vedė
jas J. Lengvenis: “Netrūksta šife
rio, miško medžiagos, silikatinių ply
tų. Bet, deja, ypač stokojama alieji
nių dažu. Kolūkiui dažų paskyra iš
rašyta dar birželio mėnesį, o iki šiol 
jų nėra nė vienoje rajono ūkiniu pre
kių parduotuvėje. Trūksta ir meta
linių apkaustų langams, durims bei 
kitiems stalių dirbiniams, kuriuos ga
mina rajono buitinio gyventojų ap
tarnavimo kombinato Sedos stalių 
dirbtuvė...” V. Kst

VAKARŲ KANADOS LIETUVIAMS
inžinieriai, duokite pavyzdį kitiems 
ne su viena šimtine, bet su daugiau! 
Alyvos versmių provincija Alberta 
— Edmontonas, Kalgaris, Bruks, 
Letbričius, parodykite ką galite! Jūs 
savo veikla daug prisidėjote prie 
Lietuvos vardo garinimo Vakarų 
Kanadoje. O Jūs gražiosios Britų Ko
lumbijos tautiečiai, ilgesnį laiką mie
gojote, bet dabar atbundate ruošda
mi Lietuvių Dieną. Geriausios sėk
mės kovoje už mūsų tautos teises! 
Pilnai tikiu, kad neatsiliksite Kana
dos Lietuvių Fondo reikaluose.

Manitoboje esame tik trys minėto
Fondo nariai. Mykolas Januška, tas 50 asmenų, kurie čia ne tik pamatė 
senas lietuvybės ąžuolas, klabena 
daugelį durų minėtu reikalu. Jo 
brolis Vincas tarnybiniais reikalais 
keliaudamas po plačias apylinkes 
nuoširdžiai darbuojasi minėtam rei
kalui. šių žodžių rašytojui nemažai 
teko kalbėtis Fondo reikalu bei aiš
kinti jo reikšmę. Kaip blogai jau
tiesi, kada universitetą baigusiems 
tautiečiams aiškini reikalą ir gauni 
atsakymą “ne”, nors aiškintojas ir
pradžios mokyklos nėra baigęs. Vis- kų duoną. Mieliulio teigimu, laikas 
dėlto kaikurie pasižadėjo 1968 m. at- dirba fotografijos naudai ir pati fo- 
likti savo pareigą.

Pašto perlaidas ar čekius siųskite 
šiuo adresu: P. Liaukevičius, 135 -17

PRIEŠ KALĖDAS ar tuoj po jų 
Čikagos bei apylinkių šeštadieninės 
mokyklos buvo surengusios šventines 
programas, kalėdinių dovanų pada
linimą ir pan. Lietuvių televizijos 
pusvalandyje gruodžio 20 d. Alvudo 
vaikų teatro mažieji irgi davė pro- 

' gramą kalėdinėmis temomis. “Mar
gučio” radijo programoje gruodžio 
21 d. pasirodė Cicero šeštad. mokyk
los choras, vad. muz. Juozo Kreivė
no. Lietuvių televizijos programos 
vedėjas Anatolijus Siutas su tauti
nių šokių mokytoja P. Gramontiene 
per 26-tą televizijos kanalą gruodžio 
23 d. suorganizavo valandos progra
mą, kurioje irgi vyravo kalėdinės te
mos (šalia įvairių tautų pasirodė ir 
lietuviai.)

Kalėdiniai lietuvių papročiai buvo 
aprašyti “Chicago Tribune” dienraš
tyje gruodžio 24 d. laidoje. Rašinio 
autorė Sara Jane Goodyear lietu
viams skyrė daug vietos, sužymėda
ma Kūčių valgius, plotkeles, eglu
čių papuošimą ir kt

Nevisiems tautiečiams Kalėdos bu
vo linksmos. Jurgis Paulikas žuvo 
eismo nelaimėje, kai Juozo Sakalo 
vairuojamas automobilis paslydo ir 
atsidūrė kitoje gatvės pusėje, kur į 
jį trenkė iš priešingos pusės atsku
bėjęs automobilis. Buvo sužeista ir 
J. Pauliko žmona Olga. Abiejų au
tomobilių vairuotojai nenukentėjo.

EDVARDAS SULATTIS
rauskas rašo:

"Fotografas Algimantas Kezys iš
kilo staiga, subrendo greit ir profe
sinio tobulumo siekia atkakliai ir iš
tvermingai. Tai jam nedvejodami 
pripažįsta fotografijos žinovai, tuo 
ir mes patys dar kartą įsitikiname 
jau penktoje metinėje jo parodoje. 
Kada kūrybai atsiduodama su pro
fesiniu rimtumu ir menininko žais
mingumu, tada ji ne vien nuteikia 
mus džiaugsmu, ne tik verčia mus 
susimąstyti, bet ir mūsų aplinką ne
jučiomis keičia; šita metamorfozė te
gali būti veikiama dviejų polių — 
meninio vaizdo kūrėjo ir jo priėmė
jo — žiūrovo". >

APŽVALGINĖ KUN. ALGIMAN
TO KEZIO, S J, fotografijų paroda, 
kurioje sukaupti jo geriausieji pen- 
kerių metų darbai, buvo atidaryta 
gruodžio 16 d. Čiurlionio Galerijoje. 
Į parodos atidarymą susirinko apie

PER TELEVIZIJOS II-JĮ KANA
LĄ gruodžio 19 d. buvo perduotas 
baleto “Kopelija” antrasis aktas, ku
rį atliko Illinois baleto grupė. Pa
grindinę moterišką Svanildos rolę 
atliko lietuvaitė Daiva Geštautaitė. 
Taip pat šoko ir dvi kitos lietuvai
tės: Birutė Barodickaitė ir Siga Žy
mantaitė. Pažymėtina, jog šokėjų są
raše, perduotame per televiziją, B. 
Borodickaitės vardas ir pavardė pa
žymėta pilnoje lietuviškoje formoje, 
tuo tarpu kai kitų — buvo “suvytin
tos”.

Čikagos žinių stotis “WNUS” gruo
džio 23 d. savo programose kalbėjo 
apie vienintelį pilną naktinį klubą 
(panašų į Amerikos naktinius klu
bus) Sov. Sąjungoje, kuris veikia 
Vilniuje. Ten pat pranešėjas pami
nėjo, jog lietuviai mažai ką bendro 
turi su rusais: jų papročiai daugiau 
panašūs į skandinavų.

spausdinta periodikoje. Knyga yra 
216 psL, įrišta į kietus viršelius, par
davinėjama po $5. Pats K. Almenas, 
kuris už dviejų tomų romaną “Upė 
Į rytus, upė į šiaurę” yra laimėjęs 
Lietuvių Rašytojų Draugijos premi
ją 1964 m., šiuo metu dar tebegyve
na Lenkijoje ir ten gilina studijas.

LIETUVIŲ TEATRO FESTIVA
LIS, kuris keliomis progomis buvo 
žadėtas surengti Čikagoje, vėl orga
nizuojamas. Šį kartą bus rodoma dau
giau pastangų, negu iki šiolei, nes 
juo rūpinasi JAV Liet. Bendruome
nės Kultūros Fondas, kurio pirmi
ninku neseniai paskirtas dramų ra
šytojas Anatolijus Kairys. Festivalį 
numatytą rengti 1968 m. lapkričio 
27 — gruodžio 1 dienomis, Lietu
vos nepriklausomybės 50 metų su
kakčiai atžymėti. Teatro festivalyje 
yra kviečiami dalyvauti visi JAV ir 
Kanados lietuvių teatrai.

ELEONORA (NORA) KUAUS- 
KAITĖ, gyvenusi Čikagoje, dabar 
persikėlusi į Phoenix, Arizonoje, da
lyvavo tos vietovės tautinių drabu
žių parodoje, kurioje buvo atstovau
jama 40 kraštų. Ji ten vilkėjo nese
niai iš Lietuvos gautus tautinius dra
bužius, kuriuose vyravo geltonos ir 
žalios spalvos. Kijauskaitė žiūrovams 
aiškino apie Lietuvos tautinius dra
bužius bei jų vilkėjimą. Jos nuo
trauką įsidėjo vietinis laikraštis “The 
Arizona Republic”.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Kun. J. 
Kidykas, SJ, besidarbuojantis lietu
vių tarpe Sao Paulo, Brazilijoje, 
trumpai viešėjo Čikagoje ir buvo 
apsistojęs Tėvų Jėzuitų vienuolyne. 
Gruodžio 27 <L jis išvyko atgal į Bra
ziliją. — Čikagos Angštesnioji Li
tuanistinė Mokykla sausio 6 d. Jau
nimo Centre rengia savo tradicinį

VALERIJONAS ŠIMKUS, “Laisvo
sios Lietuves” redaktorius ir Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos pir
mininkas, buvo sunkokai sužeistas 
automobilio nelaimėje.

BIRUTĖ ŠAULYTĖ IR POVILAS 
ČEČKIAI įamžino Lietuvių Fonde 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto Išrita tljfa
signatarus — tėveli dr. Jurgį šaulį 
ir dėdę preL Kazimierą šaulį, įneš
dami $100 ir $50. Pradinį įnašą prel. 
K. šaulio atminimui įamžinti jau bu
vo padarę kiti aukotojai.

Australija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATKŪRIMO penkiasdešimtme
čio sukakti Melburne bendromis jė
gomis minės visi Viktorijos valsti
jos lietuviai. Iškilmėse jau sutiko da
lyvauti Melburno, Albury, Geelon- 
go, Latrobe Valley ir Sale lietuvių 
kolonijos. Vasario 16, penktadienį, 
Lietuvių Namuose bus atidaryta A. 
Vingio ir L Jokūbauskienės organi
zuojama tautinio meno paroda. Va
sario 17, šešttadienį, įvyks jaunimo 
literatūros, dainų, muzikos ir tautinių 
šokių vakaras, kurio programa - rū
pinasi H. Statkuvienė ir. A. Karazi
jienė. Po koncertinės programos nu
matomi šokiai jaunimui. Vasario 18, 
sekmadienis, skiriamas iškilmingajai 
minėjimo daliai. Kun. P. Vaseris pa
maldoms tikis- gauti Melburno ka
tedrą. Sukakties minėjimas įvyks ku
rioje nors didesnėje Melburno salė
je. Be paskaitos, programon yra 
įtrauktas literatų pasirodymas, solis
tai, instrumentalistai, chorai ir jau
nimo grupių atliekami tautiniai šo
kiai. Daromi žygiai, kad chorų dai
nas ir tautinius šokius transliuotų 
televizija.

PAS SUŽADĖTINĮ Vincą Kulie
šių į Brisbane atskrido Punsko lietu
vaitė Marija Kolytė. Jos išsikvieti- 
mas užtruko net keletą metų, nes

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE repeticijas pradėjo .Monikos Gy
lytės vadovaujama scenos mėgėjų 
grupė, pasiryžusi pastatyti A. Kai
rio satyrą “Viščiukų ūkis”. Seniau 
scenos mėgėjams vadovavo V. Ka
ružienė, o dabar ją pakeitė M. Gy
lytė, studijuojanti vaidybos meną 
australų valstybiniame teatre ir ja
me einanti režisoriaus padėjėjos pa
reigas.

SPALIO REVOLIUCIJOS PEN
KIASDEŠIMTMETIS buvo atžymė
tas demonstracijomis prie Sovietų 
Sąjungos ambasados Australijos sos
tinėje Kanberoje. Praeivių dėmesį į 
sovietų padarytas skriaudas Lietuvai 
ir Baltijos valstybėms atkreipė pla
katų šūkiai. Demonstracijų iniciato
rius — sidnėjiškis J. P. Kedys.

SIDNĖJAUS PLUNKSNOS KLU
BE K. Kavaliauskas skaitė paskaitą 
apie muzikinius laimėjimus Lietuvo
je nuo šio šimtmečio pradžios iki 
dabartinių dienų, pateikdamas ma
žiau žinomų faktų apie muzikos mo
kyklas, chorų veiklą, dainų šventes, 
koncertus, operas ir lietuvius kom
pozitorius. Po paskaitos įvyko gyvos 
diskusijos.

VIENYBES VAKARAS Bradforde 
sutraukė apie 300 lietuvių iš šiauri
nių Britanijos sričių — Manchester, 
Rochdale, Leigh, Halifax, Leeds, 
Huddersfield ir paties Bradfordo. Su
sirinkusius sveikino mokyt. V. Ignai- 
tis, linkėdamas atsigauti sesių-brolių 
lietuviškoje šeimoje. Praėjusio dvi
dešimtmečio apžvalgą padarė rašyto
jas R. Spalis-Giedraitis. Jis džiau
gėsi Britanijos lietuvių pasiektais 
laimėjimais, neblogu ekonominiu įsi
kūrimu, bet taipgi nusiskundė, kad 
permažas dėmesys buvo skirtas 
mokslo siekimui, naudingesnėm pro
fesijom, kad jaunimo tautinis auklė
jimas buvo vykdomas be sistemos. 
Daug jaunimo jau spėjo suanglėti, 
kuria mišrias šeimas ir dingsta iš 
lietuvių gretų. Programą atliko mez
zo-sopranas V. Gasperienė, T. Buroko 
vadovaujamo "Sūkurio" vyrų duetas, 
trio ir sekstetas, O. Dutkevičiūtės 
paruošti "Atžalyno" jaunieji šokėjai. 
Po programos visi dalyviai turėjo 
progos bendrai pasilinksminti.

Naujoji Zelandija
BALTIEČIŲ KLUBAS, kuriame 

lietuviam atstovauja č. Liutikas, 
pasiuntė raštą premjerui K. Holyoake, 
Aucklando universiteto rektoriui D. 
Robb ir kitiems pareigūnams, pri
mindamas sovietinę Baltijos kraštų 
okupaciją, komunizmo grėsmę lais
vajam pasauliui. Mintį šiai iniciaty
vai davė Aucklande rodytas rež. 
Vyt. žalakevičiaus propagandinis fil
mas "Niekas nenorėjo mirti".

gausius kun. Kezio darbus — net 
118 fotografijų, bet taip pat išgirdo 
ir daiL J. Mieliulio paskaitą tema 
“Fotografija — nauja kūrybinė tech
nika”. DaiL Mieliulis savo žodyje 
žvelgė į fotografijos praeitį ir kiek 
pesimistiškai nupasakojo jo atstovau
jamos kūrybos — dailės sritį, saky
damas, jog dailininko padėtis daro
si liūdna, nes fotografai jau iš dalies 
atėmė ir dar labiau atims iš dailinin-

ČIKAGOS SPAUDA daug rašė apie 
iš Lietuvos kilusį Louis Washkanskj, 
kuriam buvo perkelta širdis iš ki
to asmens ir kuris neseniai mirė. Pa
žymima, jog jis gimęs Kaune (rašo
ma Kaunas, o ne Kowno, kaip anks
čiau buvo daroma) ir kad jo žmona 
taip pat kilusi iš Lietuvos. Tikru
moje tai yra Lietuvos žydas, nors 
Amerikos spauda paprastai to ne

SUDBURY. Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI. Sud- 

burio apylinkė visada buvo didelis 
finansinis Tautos Fondo ramstis, o 
1967 m. jos sutelktos ir atsiųstos au
kos žymiai prašoka ankstyvesnių me
tų. ši apylinkė specialaus Tautos 
Fondo įgaliotinio neturi. Jo parei
gas atlieka apylinkės valdyba, kurios 
nariai surinko: J. Bataitis $38, J. 
Stoškus $38, J. Glizickas $76, A. 
Bakšys $109, ir J. Šleinius $110; iš

tografijos technika darosi vis lanks
tesnė. Atidarymo programą pravedė 
“Laiškai Lietuviams” žurnalo red.

“Chicago Sun-Times” dienraštis, 
kuris dažnokai parašo apie lietuvius, 
gruodžio 17 d. laidoje įdėjo veda- viso $371. Aukojo: J. Vaičeliūnas 
mąjį (vieną iš dviejų tame numery- $20, J. Remeikis $18, J. Žukas $14, 
je), pavadintą “A U.S. Stamp For St Jackus $13; P. Venskevičius, K 
Lithuania?” čia rašoma apie lietu- Tutinas, P. Jutęlis, K. Rimas ir P. 
vių delegaciją pas JAV viceprez. Petrėnas po $10; VI. Juška, J. Ba-

Nauja Montrealio lietuvių vadovybė
1967 m. gruodžio 17 d. Aušros 

Vartų salėje įvyko KLB Montrealio 
seimelio posėdis, kurį atidarė seime
lio prezidiumo pirm. R. Verbyla, pa
kviesdamas J. Viliušį pirmininkauti 
ir S. Baršauską sekretoriauti. Praei
tu dviejų sesijų ir seimelio atstovų 
rinkiminės komisijos protokolus per
skaitė A. Mylė. Prezidiumo pirm. 
R. Verbyla trumpai aptarė praeitų 
metų veiklą. Be Vasario 16 ir bir
želio. įvykių paminėjimas, buvo su
rengta XIII Kanados Lietuvių Diena 
su atskirais pasirodymais Expo 67. 
Gerai reaguota į sovietų paviljone 
ruoštą sovietinės Lietuvos dieną. 
Anglų ir prancūzų spaudoje atski
rais straipsniais buvo plačiai pasisa
kyta apie Lietuvos okupaciją ir so
vietinės Rusijos varomą propagan
dinį melą.

Iždininkui kun. J. Gaudzei neat
vykus, pranešimą padarė kontrolės 
komisija revizijos aktu, šalpos pra
nešimą padarė šalpos reikalų vedė
jas J. Dalmotas. Šalpos iždas turė
jo $681.92 pajamų ir $708.16 išlaidų. 
Saldo minėtai dienai su praeitų me
tų likučių buvo $138.27. Išsiųsta 59 
siuntiniai. Seimelis už našų šalpos 
darbą J. Dalmotui išreiškė padėką. 
Iš šalpos Fondo Vasario 16 gimna
zijai išsiųsta $401.10.

XIII-tosios Kanados Lietuvių Die
nos finansinę apyskaitą perskaitė L. 
D. komiteto ižd. J. šiaučiulis. Gauta 
$8596.77 pajamų, turėta $6268.66 iš
laidų, pelnas — $2328.11.

Tautos Fondo Montrealio komite
to pirm. L. Girinis perskaitė TF ižd.

V. Kudžmos paruoštą pranešimą. TF 
per praėjusius metus turėjo $472.36 
pajamų ir $440.33 išlaidų. Kasoje
— 42.22.

“Baltijos” stovyklavietės komiteto 
pranešimą padarė pirm. Pr. Rudins- 
kas, o apie stovyklavietės finansus
— ižd. J. šiaučiulis. Stovyklavietės 
iždas per praėjusius metus turėjo 
$2309.81 pajamų ir $1980.81 išlaidų; 
saldo minėtai dienai — $888.77. Be 
jau atliktų stovyklavietės įrengimo

dentiekį, į berniukų ir mergaičių na
mukus įvesti elekarą.

Kontrolės komisijos pirm. V. ži- 
žys perskaitė revizijų aktus, konsta
tuodamas, kad visos patikrintos apy
skaitos rastos tvarkoje, ižde knygose 
padaryti įrašai paremti dokumen
tais. Jokių nesklandumų bei trūku
mų nerasta.

Diskusijose buvo iškeltas jau dau
gelį kartų judintas klausimas — so
lidarumo įnašų išrinkimas. Seimelio 
prezidiumas tam klausimui nerodė 
jokio dėmesio. Gana gyvos diskusi
jos vyko dėl iš Lietuvių Dienos sei
melio prezidiumo gautojo pelno pa
skirstymo.

I naują seimelio prezidiumą, pa
gal balsų daugumą, įėjo ir pasi
skirstė pareigomis patys išrinktieji: 
J. Lukošiūnas — pirm., H. Geltonus 
— vicepirm., P. Klezas — sekr., Ig. 
Petrauskas — ižd., J. Zavys — šal
pai, L. Gureckas — parengimų ir 
R. Rudinskas — jaunimo reikalams.

Revizijos' komisija perrinkta bu
vusioji — V. žižys — pirm., L Gi
rinis ir J. šiaučiulis — nariai, A. My- 
lė — kandidatas.

Tautos Fondo komiteto pirm. L.

Staškevičius, A. Indriulaitis, Pr. 
Kraujalis, Pr. Gabrėnas, A Juozapa
vičius, A. Zlatkus, J. Paulaitis ir J. 
Petrėnas po $3; J. Lumbys, K. Ramo- Giriūniri pasitraukus, išrinktas A. 
nas, J. Valančius, K. Narbutas, J. Kalvaitis. Kanados Lietuvių Fondo 
Martišius, St Tolvaišą, F. Albrech- reikalams tvarkyti išrinktas studen
tas, K. Poderys, V. Stepšys, L. Bal- tas V. Akstinas.
tutis, P. Gurklys, Kl. Jonikas ir P. Ryšium su Lietuvos 50 metų ne- 
Liutkus po $2; A. Barkauskas, L Ra- priklausomybės sukaktimi, J. šiau- 
gauskas, V. Maizuk, Ą. Naudžiūnas, čiuhs pakartojo praeitoj sesijoj siū- 

į — prašyti Montrealio

Kanados Lietuvių Fondas įkurtas 
jau keletas metų, bet gausumu nepa
sižymi, nors tikslas gražus ir geras 
— pagrindinis kapitalas atsikurian
čiai Lietuvai, nuošimčiai lietuviš
kiems reikalams Kanadoj, kuriuos 
skirsto Fondo vadovybė kartu su 
Bendruomenės atstovais. Fondo nuo
šimčiai jau yra panaudoti lietuvy
bės reikalams, tik vargas, kad tų nuo
šimčių nedaug, nes narių vos per 
du šimtu, nors keletas yra davę ir 
stambesnes sumas — $1000, 600, 

■500, 300. Tai daugiausia nuoširdūs 
patrijotai, lietuvybės puoselėtojai. 
Dauguma jų gyvena Ontario ir Kve
beko provincijose. Vakarų Kanados 
lietuviai yra gerokai atsilikę nuo 
šio gražaus reikalo, nors jų nema
žai yra šiuose dideliuose plotuose ir 
gana gerai įsikūrusių. Jie lyg ir 
laukia, kad kas paragintų. Aš, gavęs 
įgaliojimą iš Kanados Lietuvių Fon
do vadovybės, kreipiuosi į Jus, mie
li tautiečiai, neatsilikti nuo šio būti
no, gražaus darbo, šiais metais mi
nime 50 metų sukaktį nuo Lietuvos 
atkūrimo, tingi, prisidėkime nors 
kuklia auka, įstodami į minėtą Fon
dą. Prisiminkime tuos, kurių kaulai 
ilsisi Tėvynės laukuose, -Sibire, vo
kiečių koncentracijos stovyklose.

Amerikos lietuvių nupirktas var- St N. W., Portage La Prairie, Man., 
pas iš karo muzėjaus skelbė: “Tas arba centro reikalų vedėjui — P. Vis daugiau atsiranda ir lietuvių, Humphrey, kur buvo kalbėta ir apie taitis, J. Kibickas, A. Braškys, A.
laisvės nevertas, kas negina jos”. Lelis, 325 Seaton St, Toronto 2, Ont kurie savo kambario sienas puošia JAV ženklą, paminintį Lietuvos ne- Žilėnas, J. Kulnys, P. Semežys ir A

ne tik dailės darbais, bet Ir meniško- priklausomybės 50 metų sukaktį. Raškevičius po $8; V. Grinius, A
Ten taip pat minimas Lietuvos ne- Sabas, K. Daunys, J. Stapšinskas, A.
priklausomybės iškovojimas, jos pra- Milčius, A. Grigutis, Kl. šereiva, J. ......
radimas ir faktas, jog Amerika ne- Jasinskas, K. Poderys, AL Kusins- A. Mikštas ir S. Liaudinskas po $1. lytą projektą —
pripažįsta Pabaltijo valstybių okupa- kis, M. Pranskūnas ir Pr. Gustas po Visiems aukotojams ir apylinkės miesto valdybą pavadinti priešais 
djos. Tokių vedamųjų, kaip šis, da- $5; Pr. Griškonis ir Z. Danilevičius valdybai nuoširdus ačiū.
bar Amerikos didžiojoje spaudoje po $4; J. šeinius, VI. Skripkus, P. Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
retai susilaukiama. Jutelis, V. Bružas, A. Gatautis, A BENDRUOMENĖS VALDYBA š.
• • • Valaitis, E. Sakalauskas, J. Kručas, m. sausio 7 d., tuoj po pamaldų,

KAZIO ALMENO NAUJA KNYGA Br. Eidukevičius, KL Žukauskas, A. Christ the King bažnyčios didžioje sa-
“Gyvenimas tai kekė vyšnių” pasiro- Jasiūnas, VI Kriaučeliūnas, K Svie- Įėję šaukia visuotinį Bendruomenės 
dė Čikagoje, išleista Algimanto Mac- žikas, J. Vabuolas, J. Stankus, J. Gli- narių susirinkimą. Bus aptarti svar-

Taigi, mieli Mamtobos lietuviai, pil- čekiai turi but rašomi: Kanados Ire
nai tikiu, kad ateinančiais metais at- tuvių Fondas. mis fotografijomis iš kun. Kezio rin-
liksite garMugą pareigą. O Jūs, Sas- P. Liaukevičius, kinio. Fotografijų kaina 8x10 colių
kačevano dvarininkai, verslininkai, Kanados Lietuvių Fondo įgaliotinis — $15, 11x14 colių — $25, 16x20
__   ___ — — - - -___ —a ~ išstatytos fo- 

v tografijos buvo 11x14 colių didumo.

V. GERULSKIS ROOFING metus yra surengęs 31 individus-

Aušros Vartų bažnyčią esantį skverą 
Lithuanian Square, ant kurio vė
liau būtų galima pastatyti Lietuvai

OENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO
SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 

ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. 
KR1MPTIS BET KURIUO LAIKU.

čioje jaunojo rąžytojo knygoje yra nas, P. Mazaitis, A. Rukšys, A. Stra- rinkta 1968 m. valdyba ir kontrolės
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limo
Mokysimės lietuvių kalbos Niujorke 
Laikas užsiregistruoti lituanistikai Fordhamo universitete 
Fordhamo universitete dėsto- atlikti laišku, nurodant kurioje 

ma lituanistika vasaros semest- grupėje norėtumėt dalyvauti — 
re nuo 1957 m. Tikslas šios pro- pradedančiųjų ar pažengusiųjų, 
gramos — duoti lietuviškam ŠIAIS JUBILĖJINIAIS ME- 
jaunimui tai, ko jis negali gau- TAIS norėtume sustiprinti mū
ri kitose šio krašto mokyklose — sų lituanistikos programą, bet

ratūra .bei kitomis kultūrinėmis dėl nedelsiant kviečiame užsire- 
vertybėmis. gistruoti. Pageidautina, kad stu-

ATEINANČIĄ VASARĄ nu- dentų organizacijų vadovybės 
matyti du lietuvių kalbos kur- paragintų savo narius skirti va- 
sai: pradedantiems ir pažengu- saros atostogas lituanistikos stu- 
siems. Pažengusiai grupei, be dijoms.
lietuvių kalbos, bus dėstoma ------- - -
lietuvių literatūra ir Lietuvos 
istorija. Dėstys lituanistai. 1967 
m. vasaros semestre paskaitas 
skaitė profesoriai: A. Salys, J. 
Puzinas, J. Balys, J. Brazaitis, 
K. Ostrauskas, T. V. Gidžiūnas, 
OFM, St. Barzdukas ir A. Va- Praf S'
sys. Kviesime juos ir ateinan
čiai vasarai, jei užsiregistruos

Gražios jaunimo Kūčios

Užsiregistruoti reikia jau sau- tams pageidaujant, laikas gali 
sio-vasario mėnesiais, prisiun- būti pakeistas.
čiant $25 čekį Fordhamo uni- INFORMACIJOS reikalu kreip- 
versiteto vardu. Toji suma bus tis: Prof. A. Vasys, Lithuanian 
įskaityta į mokestį už mokslą. Program, Fordham University, 
Šią pirmąją registraciją galima Bronx, N. Y. 10458, USA.

Technikos amžiuje nemokame 
bendrauti

VYRESNIOSIOS KARTOS BALSASšių dienų žmogus yra apsup- mos šeimos namas”, kuriame Vi
tas pasaulinio masto technolo- si žino vienas 'kito reikalus, 
ginės pažangos ryšių srityje. Kita pasekmė dvidešimto am- 
Tai, rodos, turėtų skatintijbend- žiaus išradimų — lenktynės erd- 
ravimą taip atskirų kraštų ir Vėse tarp dviejų galingiausių 
žmonių. Deja, yra priešingai, nes kraštų — Rusijos ir Amerikos, 
technikos priemonės nebeskati- ~------ --------- - ~
na bendravimo.

Žmogus dabar gyvena pasau
lyje, kuris yra labai pažengęs 
ryšių srityje. Yra ištobulintos 
televizijos, radijo, telegrafo, ra
daro sistemos. Galima telefonais

be didelių sunkumų. Rezultatai 
labai realūs, liečiantys visų 
kraštų 'gyventojus, žinios yra 
perduodamos telefonu, televizi
ja į visus kraštus ir per laikraš
čius patenka į masės rankas dvi
dešimt keturių valandų laiko
tarpyje nuo įvykio. Taip žinios

ekonominį augimą. Kraštai leng
vai pasidalina savo kultūra, ma
domis, pramogomis, išradimais. 
Ryšių dėka vyksta politinis 
bendravimas, įkuriame didelę 
įtaką (demokratiniuose kraštuo
se) turi masė — balsuotojai.

Reklamos yra duodamos per 
radiją, televiziją ir laikraščius. 
Bendrovės ir prekybininkai įti
kinėja pirkėjus, efektingai pa
veikdami masės gyvenimą savo 
bei kituose kraštuose. Pasaulis 
pasidaro tipingas “vienos links-

Smagu buvo jaunimo stovykloje prie Montrealio praėjusią vasarą. Pačioje kairėje — A. Rinktinas, 
KLB krašto valdybos pirmininkas, diskusijų metu

1967 m. lapkričio 24 d. 11 vai. 
įvyko jaunimo organizacijų pir
mininkų bei atstovų posėdisJau- 
nimo Centre Čikagoje. Susirin
ko maždaug 30 asmenų. Posėdį 
atidarė J. Bačiūnas, sveikinda
mas susirinkusius atstovus ir 
prašydamas paramos “Lituanus” 
žurnalui. Posėdžiui pirmininka
vo Vacys Kleiza. Pranešimą apie 
jaunimo sekcijos darbus ir atei
ties planus padarė Jūra Gailiu- 
šytė. Pranešė, kad bus jaunimo 
stovykla 1968 m. sausio mėn. 
Pietų Amerikoje. Prašė, kad 
jaunimo organizacijos siųstų 
nors vieną atstovą į tą stovyk
lą. Pagrindinis jaunimo sekci
jos atstovas bus stud. Antanas 
Saulaitis, SJ. Jis ten padės su
ruošti programą ir vadovaus. To
liau sekė pranešimas apie jau
nimo sekcijų veiklą kituose 

• kraštuose. Geriausiai iki šiol pa
sirodė Vokietija savo studijų sa. 
vaitėm ir laikraštėliu “Jaunimo 
žodis”. Taip pat yra ruošiama 
vasaros stovykla Europoje. 
Veiksnių konferencijoje dalyva
vo jaunimo sekcijos atstovė. 
Jaunimo sekcijos ruošiama sto
vykla įvyks vasaros metu prie 
Niuiorko. Ji bus organizuojama 
studijų savaitės forma. Tiksli

KREDITAI. Studentams už 
kursą duodami 6 kreditai, ku
riuos galima perkelti ir į kitą 
universitetą. Priimami ir laisvi 
klausytojai.

LAIKAS. Vasaros semestras 

siasi iki rugpjūčio mėnesio vi
durio. Paskaitos numatytos nuo 

vėse tarp dviejų galingiausių

Norėdami išvengti savęs bei ki
tų sunaikinimo, jie turi bendrau
ti" ir apsiriboti kiek galint ilgiau 
šaltuoju karu, kuris vyksta ryšių 
priemonėmis.

Visdėlto yra didelis trukumas 
tikro asmeninio bendravimo 
tarp žmonių. Norėdamas išlai
kyti. savo tapatybę - asmenybę 
dirbtiniame masės pasaulyje, 
žmogus dabar užsidaro savyje, 

ž.” 1967 m. lapkričio 23 d. lai
doje. Kadangi tai aktualūs, ka
muojantys dalykai, tai reikia 
jungtis į svarstymą.

Tautybės klausimu
Žmogus yra tos tautybės, ku

rios yra jo tėvai. Lietuviai aiš
kiai skiria tautybę nuo pilie
tybės. Jeigu tėvams tai aišku, tu
ri būti aišku ir vaikams. Jau 19 
metų, kai mūsų jaunimas “ka
muojasi” su šiuo klausimu. Lai
kas jį baigti, žmogaus tautišku- .........
mas reiškiasi darbu savo tautai. Straipsnib autorė prikiša, kad 
Jai dirbdamas žmogus ją ir pa- mes, drausdami jaunimui nepa- 

duoti dalį žavęs jeigu ne paau- ,Ta^ vi^as dar geriau dorįas knygas, filmus ir jam,
kotu A tai idil S. fi. Paaiškėja. Svarstymus apie tau- nesiimame priemonių pnes so

tiskumą reikia pertraukti ir jsi- blogio šaltinius. Tai pats teisin- 
jungti į darbą. Pvz. jaunimas tu- giausias priekaištas! šiame kon- 
rėtų atgaivinti Vasario 16 gim- tinente įprasta niekur nesikišti, 
nazijos šalpos darbą. Juk tenai ------ : --J------
tavo broliai ir sesės siekia moks
lo, abejodami, ar jo atsieks, nes 
tos mokyklos padėtis sunki. Juk 
ar nežiauru, kad mes, turėdami 
pinigų kaip šieno, nesudedame 
tai mokyklai nei tiek, kiek sudė- 
davome 1950 metais. Yra daug

jungimo. Tai kyla iš baimės, 
žmogus dabartiniame pasaulyje 
turi kovoti su mase, jei nori iš
laikyti nors truputį asmenišku
mo. Įsijungdamas, jis turi ati-
J_____ ________________________________

kotu laikų, tai idėjomis ar fi
ziniu darbu. Iš baimės prarasti 
asmenybę, žmogus dažnai neat
lieka savo pareigos — įsijungi
mo. Jis jaučiasi pažemintas, su
niekintas, nebepajėgiantis pats 
vienas paveikti pasaulinių įvy
kių, nes jis — tik paprastas žmo-

Taip technologinė pažanga ry
šių srityje įvedė didelį uždaru
mą asmeniniame bendravime.

Gabija

Jaunimo organizacijų pirmininkų posėdis
data, nei vieta dar nėra nusta
tyta, bus pranešta apie tai vė
liau. Pageidauta, kad jaunimo 
organizacijos rengtų Vasario 16 
minėjimus arba kokiu nors būdu 
atžymėtų Lietuvos nepriklauso
mybės 50 metų sukaktį.

Toliau sekė Dalios Tallat- 
Kelpšaitės pranešimas. Pagei
dauta įtraukti jaunimą į Bend
ruomenę, siųsti daugiau atsto
vų į Bendruomenės tarybą — 
nors %, paskatinti organizaci
jas ir koordinuoti jaunimo veik
lą. Pasiūlyta sudaryti jaunimo 
organizacijų atstovų komitetą, 
šis komitetas susirinktų pasita
rimams ir suartintų jaunimo or
ganizacijas. Lietuvių Bendruo
menėje jaunimui yra labai gera 
proga dirbti ir pasimokyti iš vy
resniųjų veikėjų. Vyresniesiems 
būtų proga sužinoti daugiau 
apie jaunimo idėjas ir mažiau 
įvyktų nesusipratimų, nes nei 
jaunimas, nei senimas nežino ką 
vieni ar kiti daro.

Paminėtas buvo ir jaunimo 
bendradarbiavimas su pavergtą
ja Lietuva. Studijų dienos būtų 
gera proga panagrinėti ši klau
simą. Tautiniu šokiu šventės

kitų kraštų. Tą jaunimą reikės

Sveiki, sulaukę 1968 metų!

Jaunimą kamuojantis
Galimas ir mokslinis tautišku-Šia antrašte Vidos Tamulai- 

globoti ir surast jiems nakvy
nes. Buvo iškeltas trūkumas lie
tuviško teatro. Pageidauta ska
tinti tautinio teatro organizavi
mą mūsų apylinkėse. Tuo reika
lu taip pat rūpinasi Kultūros 
Fondas.

Kalbėta apie reikalą supažin
dinti jaunimą su Lietuvių Bend
ruomene. Prašomos visos orga
nizacijos padaryti nors vieną su
sirinkimą ir paaiškinti jaunimui 
apie Lietuvių Bendruomenę.

Antanas Saulaitis, SJ, kalbė
jo apie jaunimo sekcijos stovyk
lą. Jos tikslas — pratęsti tuos 
svarstymus, kurie buvo pradėti 
per jaunimo kongresą. Bus dis
kusiniai būreliai, seminarai ir 
paskaitos. Stovyklos tiksli data 
ir laikas dar nėra žinomi, bet 
įvyks prieš Bendruomenės sei
mą.

Siame posėdyje organizacijų 
atstovai padarė pranešimus apie 
savo ateities planus, ypač kaip 
jie rengiasi paminėti Lietuvos 
50 metų sukaktį. Posėdis baigtas 
kavute ir užkandžiais. Dalyviai, 
pasisotinę ėjo paklausyti Anta
no Saulaičio paskaitos apie jau
nimo auklėjimą.

Jūratė Ceponkutė 

tinti į darbą tautos labui.
Autorės mintis, kad reikia 

įbrėžti lietuvių žymę į Kanados 
žmonių kultūrą, yra teisinga ir 
užtarnauta. Tai irgi darbo sritis. 
Reikia suplanuoti ir dirbti, o vy
resnieji mielai padės ir patars. 
Bet jeigu dvejonės nesiliaus ir 
konkretaus darbo, nebus imtasi, 
teks padaryti išvadą, kad išeivi
jos kraštuose jaunimo auklėji
mas yra blogas.

Aplinkos smūgiai 

nematyti, 'kai čia pat žudomas 
žmogus, kad nereikėtų rizikuo
ti kerštu už paliudijimą. Skati
nama nesistiebti, kad galva ne
iškiltų augščiau. Jeigu iškilo vie
šumon kieno nešvarus darbas, 
sakoma — tai visuomenės liga. 
Lietuvoje taip nebuvo. Tenai to
kius dalykus mes tuojau sutvar
kydavome. Valstybė, bažnyčia, 
mokykla ir visuomenė sutarda
vo, kad blogis turi būti neati- 

Atei tin inkai - mo
dernaus jaunimo 

organizacija
Kaip šitokia sena, “ketur

kampių” organizacija gali pa
traukti jaunimą šiame “pop-mu- 
sic”, LSD ir kitokių nuodų am
žiuje? Kaip gali organizacija, 
kuri buvo įsteigta šimtmečio 
pradžioje, būti pritaikoma mo
derniam jaunuoliui? Kaip gali 
gyvuoti šitokia organizacija “the 
in thing” šiame pažangos am
žiuje? Panašūs klausimai daug 
kam kyla ir nevienas, arčiau ne
susipažinęs su ateitininkiška 
dvasia, stebisi ir dažnai suabe-
joja.

Nors ateitininkų organizacija 
įkurta prieš 50 su viršum metų, 
tačiau patys pagrindiniai princi
pai galioja ir šiandien. Organi
zacija turi savybes, kurios pri
traukia ir šių dienų jaunuolį. 
Veiklos metodai yra pritaikyti 
šiems laikams. Mes diskutuoja
me šių dienų jaunimo proble
mas, pasikeičiame mintimis ir 
esame atviri laikui. Stengiamės 
suprasti “laiko ženklus”. Būda
mi atviri laikui, mes nerandame 
jokių sunkumų likti ištikimais 
saviems idealams. Atvirumas 
laikui mums labai mielas, savas, 
o mūsų idealai jaunuolį sužavi.

Žinoma, vyresnieji irgi prisi
deda prie mūsų veiklos. Kartais 
mums gal atrodo, kad jie per
daug kišasi, bet mes turime at
siminti, jog be jų mums rodo
mų gairių mes pasimestumėm. 
Jų patyrimas mums labai reika
lingas. Mes įvertiname, kai jie 
skaitosi su mūsų nuomone ir 
leidžia mūsų pačių iniciatyvai 
pasireikšti.

Ateitininkai buvo įkurti jau
nimo. Jaunimas vyrauja ir šian
dien. Sūkis “Visa atnaujinti 
Kristuje” nepaseno ir nepasens.

Eugenijus Girdauskas

Vieną sekmadienio popietę Ha
miltono Jaunimo Centras pasipuošė 
pačių skaučių padarytomis blizgan
čiomis žvaigždėmis, šiaudukų papuo
šalais, gražiai paruošta eglute. Per 
visą salę nusitęsė baltomis staltie
sėmis apdengti, eglėšakėm ir žvakė
mis papuošti stalai. Ant kiekvienos 
lėkštės — plotkelės gabaliukas, o ša
lia — maža žvakutė. Ties viena vie
ta — trispalvės žvakutės — geltona, 
žalia, raudona. Toji vieta skirta lie
tuvaitei skautei, kuriai nelemta mū
sų tarpe būti.

Salėje prieblanda, dar ir eglutė 
neužžiebta, už kėdžių sustojusios se
sės — visas tuntas, apie 90 sesių. 
Jauni veideliai, šypsena pasipuošu
sios, pilnos energijos jaunosios se-
sės, vienur kitur jau sidabrinėmis 
gijomis pasipuošusios galvos... At
vykus mons. dr. J. Tadarauskui kal
bos nutilo. Pasigirdo balsas tolumo
je... “Eglelės Verksnelės svajonė

klausimas”
dėliojant pašalintas. Ir šalin
davo.

Ar galima pašalinti blogį mū
sų dabar gyvenamuose kraštuo
se? žinoma, galima. Juk gyve
name civilizacijos kraštuose. Tik 
reikia imtis priemonių. Mūsų 
bendruomenės viršūnės nedels
damos turi pradėti šį reikalą 
svarstyti. Nagrinėjimas parodys, 
kuriuo keliu eiti. Kadangi pa
laidumas žaloja mūsų vaikus, o 
plačioji visuomenė nesirengia su 
juo kovoti, mums reikia imtis 
■iniciatyvos ir pasukti geru keliu. 
Reikia sudaryti pareięngumu 
pagristą jaunimo' auklėjimo ko
deksą ir jį taikyti visu platumu: 
mūsų mokyklose, šeimose, orga
nizacijose, bažnyčioje ir spau
doje. Taip pat mūsų pažiūrą rei
kia perteikti galią turintiems ir 
reikalauti, kad blogiui būtų už
kirstas kelias. Juk Dešimt Dievo 
Įsakymų duota tam, kad jie būtų 
taikomi žmonių gyvenime, o nė 
palikti šalia jo.

Kaip mokyti?
Aš manau, lietuvių mokyklo

je turi būti pasiekta,"kad moki
niai kalbėtųsi lietuviškai. Hero- 
jika visada darė stebuklus, da
rys ir toliau. Tik reikia skleisti 
herojines knygas. Jeigu jų trūks
ta, gal vartotini koncentracijos 
stovyklų gyvenimo aprašymai (J. 
Grigolaičio “Nacių pragare”, 
kun. St. Ylos “Žmonės ir žvėrys 
dievų miške” ir kt.) Taip pat 
partizanų žygiai. Mokiniai turi 
išmokti savarankiškai pagiedoti 
abu himnus (Lietuvos ir Kana
dos). Daugiau eilėraščių ir dek
lamacijų, nes tai lengvas būdas 
išmokti žodžių visam gyveni
mui. Įvesti pasakojimo moky
mą, nes jis daug duotų kalbos 
išmokimui, paruoštų pasakojimo 
artistų ir taptų tautinio auklėji
mo talkininku. JPvz. rusų tautoje 
pasakojimas yra pasiekęs artis
tiškumo ir labai mėgiamas (net 
kalėjimuose). Laikas reikalauja 
ir politinio švietimo mokykloje, 
stovyklose ir atitinkamose orga
nizacijose. Taisyklingos lietuvių 
kalbos išmokimas žodžiu ir raš
tu būtinas. Kad tai palengvėtų, 
reikėtų atsisakyti nebūtino teori- 
zavimo. A. P.

Toronto lietuvių jaunimo choras su savo vadovu kun. Br. Jurkšu ruošia naują programą
Nuotr. M. Pranevičiaus

Lietuvoje išsipildė: šviesią, tylią 
naktį, įvyko stebuklas ir suteikė jai 
sparnus. Skrenda Verksnelė į trem
tį, į didelius miestus, kur tarp augš- 
tų dangoraižių ir fabriko kaminų 
jieško išsiblaškiusių Lietuvos vai
kų...” Pasigirsta maloniu balseliu 
giedama “Tyli naktis”. Eglelė atpa
žįsta po visą pasaulį išsiblaškiusius 
Lietuvos vaikus ir nepaprastai apsi
džiaugia, kad didmiesčio triukšmas 
neužslopino nei lietuviško žodžio, 
nei dainos, nei lietuviškos dvasios 
jaunose širdelėse.

Pasigirsta kitas balsas: “Kūčių va
karas jungia visus lietuvius visame 
pasaulyje, bet nevisi tokie laimingi, 
kad gali atsisėsti prie Kūčių stalo... 
Tuščia kėdė skirta lietuvaitei skau
tei tolimame Sibire vargstančiai ar 
Lietuvoje esančiai.” Iš kito stalo 
kampo pasigirsta eilėraštis <4Manęs 
nebus arti...” Pasirodo prožekto
riais apšviesta Lietuvos Dvasia, lai
kanti amžiną ugnį, kviečianti susi
tikti Tėvynėje ir visiems kartu ke
liauti baltais Lietuvos takais .. 
Rimtais veidukais eina pačios ma
žiausios sesės uždegti savo žvakutės 
prie amžinosios ugnies. Nepaprastas 
susijaudinimas matyti vyresnių, sesių 
veiduose, o vienur kitur ašarėlė 
trumpai sublizga ant blakstienos ir 
dingsta, šioji žvakių eisena, kol kiek
viena grįžo į savo vietą, Ir momen
tas, kada gerb. monsinjoras padėjo 
plotkelę ant lėkštės prie trispalvės 
žvakės, kurios niekas neužžiebė, pa
liko neišdildomą įspūdį kiekvienos 
dalyvės širdyje. Nuoširdžiais žodžiais 
gerb. monsinjoras kreipėsi į seses, 
prisimindamas Kūčias Lietuvoje, jų 
religinę prasmę ir papročius, ragin
damas tu papročių laikytis, ir šiame 
krašte gyvenant, bei džiaugėsi, kad

Prancūzai apie lietuvių Kalėdas
Montrealio laikraštis “Photo- 

Journal” 1967 m. .gruodžio 27 
d. laidoje atspausdino Claire 
Harting platų reportažą apie lie
tuvių kalėdinius papročius ir 
pridėjo keletą iliustracijų. Vie
na jų įdėta paskutiniame pusla
pyje," didelio formato ir vaizduo
ja lietuvaitę “Miss Lituanie” — 
N. Kazlauskaitę prie kalėdinės 
eglutės. Didelėm raidėm at
spaustas užrašas: “Su Miss Li
tuanie priešakyje Montrealio lie
tuviai švenčia Kalėdas.” Pasak 
reportažo autorės, lietuviams 
Kalėdos yra šeimos šventė. Ap
rašo Kūčias, jų papročius. Šiais 
metais 10.000 Montrealio lietu
vių esą pirmą kartą papuošė ka
lėdinę eglutę pagal senovinius 
papročius, ypač panaudodami iš 
šiaudų pagamintus papuošalus- 
šiaudinukus. Tą darbą attiku
sios skautės, vadovaujant p. Lu
koševičienei. Nuotraukoje maty
ti tautiniais drabužiais apsiren
gusios skautės, o kitoje — Dana 
Styraitė, laikanti rankoje gražų 
šiaudinukų papuošalą. Tuo būdu 
Montrealio skautės gražiai pa
sitarnavo Lietuvai išeidamos į 
prancūzų spaudą.

Iš aprašymo matyti, kad “Pho
to-Journal” žurnalistė Claire 
Harting yra pažįstama lietuvių 
skaučių veikėjoms ir gerai in
formuota apie lietuvius. Rašy
dama apie Kūčių papročius, ji 
primena ir Lietuvos likimą. Esą 
prie Kūčių stalo paliekama tuš
čia kėdė, primenanti šeimos na
rį, kuris paimtas kalėjiman, de
portuotas į Sibirą ar yra žuvęs 
kovoje už laisvę. Politiniai įvy

taip gražiai ir įspūdingai tą Kūčių 
vakarą pradėjome. Užsidegė eglutė. 
Sukalbėjus maldą ir visiems pasida
linus plotkele, prasidėjo taip skaniai 
ir įvairiai vyresnių sesių paruoštos 
Kūčios. Susilaukėme iri svečio kun. 
J. Borevičiaus. Buvo maloniai nu
stebęs tokiu dideliu būriu sesių ir 
tokia pakilia bei šventiška nuotaika.

Pavalgiusios pagiedojome keletą 
kalėdinių giesmių. Po jų prasidėjo 
linksmesnioji dalis — atėjo “burti
ninkė” aktorės p. Kudabienės asme
nyje. Ji labai įdomiai ir vaizdžiai 
papasakojo įvairius Lietuvos kaimo 
Kūčių ir Kalėdų nakties papročius. 
Net šieną iš po staltiesės trankėme 
ir žiūrėjome, kas ilgiausiai gyvens. 
Būdingesnius papročius p. Kudabie-
nė su ps. Jokūbynienės pagalba net 
pavaizdavo. Didelio susidomėjimo 
jaunimo tarpe susilaukė ateities spė
jimas iš išlieto vaško. Kadangi p. 
Kudabienei fantazijos ir žodžių ne
trūksta, tai buvo nemaža juokų.

Nors ir nenoromis, bet teko išsi
skirstyti. Esu tikra, kad šio vakaro 
prisiminimai išliko gyvi kiekvienos 
sesės širdyje, nes tai buvo pirmos 
tokio pobūdžio Kūčios Hamiltone. 
Tikimės, kad jos taps metine tradi
cija.

Visos širvintietės nepaprastai dė
kingos toms vyr. skautėms, kurios 
tiek daug darbo įdėjo, noro ir nuo
širdumo parodė tokį neužmirštamą 
vakarą mums suruošdamos. Skautiš
kas ačiū! Taip pat dėkojame gerb. 
monsinjorui J. Tadarauskui ir kun. 
J. Borevičiui, SJ, už atsilankymą ir 
už leidimą pasinaudoti patalpomis. 
Ypatingai nuoširdi padėka mūsų rė
mėjai p. Gedminienei. Tėvams ir rė
mėjams linkime laimingų 1968 me
tų! širvintiete

kiai Lietuvoje yra atnešę žmo
nėms neapsakomai daug kančių.

Apibūdindama lietuvių kalė
dinius papročius, C. Harting ra
šo: “žvaigždės, kryžiai, paukš
teliai, paukščių narveliai, geo
metrinės figūros, padarytos iš 
šiaudų, nuo seno vartojamos 
Lietuvoje puošti Kalėdų eglu
tėms. Toli nuo savo "krašto, 
įjungto Sovietų Sąjungon, Mont
realio lietuviai panoro paruošti 
tradicinę savo eglutę. Neturėda
mi sausų šiaudų, jie sumaniai 
panaudojo gerti vartojamus 
šiaudus.”

Šis pavyzdys rodo, kaip gali
ma išgarsinti Lietuvos vardą pa
prastais dalykais, jei tik suge
bama sudominti kitataučius. 
Kartais tiek dėmesio Lietuvai 
negauna net didelės pastangos.

Nijolė Šemaitė, Toronto lietuvių 
studentų pirmininkė

Nuotr. M. Pranevičiaus



Padėka

Railai, J. Katrai, A. Markevičiui, M. Paškui, E. Sinkiui.

Ypatingą padėką reiškiu mūsų brangiems bičiuliams Alenai ir 
dr. Mykolui Devemams, Alei Rūtai ir Edmundui Arbams už jų pagal
bą ligos ir mirties skaudžiose valandose.

Knygoj, kurią a. a. Pranas sirgdamas ligoninėj skaitė, rastas pos
melis, jo parašytas:

/

žinau, atslinks kartybių taurė,

užtemdys ji šviesybių saulę,

Jo mirties vakarą, kai saulė buvo jam užgesusi, o man, žmonai, 
reikėjo išgerti kartybių taurę, į mano sūnaus namus atskubėjo 
mudviejų ramsti Deveniai ir Albai; jie padėjo ir laidotuves tvarkyti. 
Jiems nuoširdžiausias ačiū.

<

Išskirtinė padėka priklauso ir poetei Danai Mitkienei, man pa-

žmona, galėjau padėti ant mano Mylimiausiojo Prano karsto, kaip 
paskutinę jam šioje žemėje dovaną.

Dėkingi a. a. Prano pusbroliams — Vincui ir Pranui Dovydai- 
čiams bei jų šeimoms ir Ant Pinkui už jų raminimą ir globą — 
šalia mano sūnaus — liūdnoje laidotuvių eisenoje.

Iš visos širdies dėkingi arti ir toli gyvenantiems draugams bei 
pažįstamiems už palydėjimą į kapines tą giedrią, saulėtą, bet liūdną 
dieną, už gausias šv. Mišias, už gėles, labiausiai — už aukas a. a. Pra
no Lemberto paskutinės poezijos knygos išleidimui, už telegramas, 
laiškus, užuojautas, už straipsnius, kuriuose a. a. Praną paminėjo ar 
paminės.

Niekados bus mums neužmirštamas brangiausias mūsų Pranas, 
kuris jau miega amžinai po Kalifornijos dangum, užbertas žiupsneliu 
Lietuvos žemės. Mieli visada bus mums visi draugai, kurie Praną 
gerbė ir mylėjo, kurie jo, išėjusio į Amžinybės Sodus, drauge su 
mumis neužmirš.

Ilsėkis ramiai, mūsų Mylimasis, mūsų Gerasis Vyre ir Tėve, 
niekad, niekad neužmirštamas, gyvas mūsų širdyse.

žmona Monika Lembertienė, 
Sūnus Vitalis Lembertas su žmona 

' Ir anūkėlės Audrutė ir Brigitėlė

kienei už išpildymą giesmės su a. a. poeto Pr. Lemberto žodžiais, p.

nepaprastai gražias religines apeigas bei jautrius pamokslus, kun. dr. 
A. Olšauskui už palydėjimą į kapines; muz. Br. Budrumui už giedoji-

| Amžino Grožio Sodus iškeliavus,
esame neužmirštamai dėkingi gerb. šv. Kazimiero parapijos Los

lionis yra solo giedojęs.
Dėkojame mieliems draugams — poetui Bern. Brazdžioniui, B. 

RaHai, St Pritui, E. Albui, Alb. Markevičiui už jautrius atsisveiki
nimo žodžius velioniui prie taip netikėtai atsivėrusio jo kapo; karsto

Nuliūdusios ir visiems dėkingos —

Čikagos lietuviai masiniame susirinkime aptaria Šv, Kazimiero kapinių reikalus. Kapinės yra įsteigtos 
lietuvių, bet pastaraisiais metais jų administravimas perėjo į arkivyskupijos kurijos rankas. Lietu
viai reiškia nepasitenkinimą dėl panaikinimo senųjų laidojimo, papročių ir prašo grąžinti lietuviškąjį 
kapinių pavadinimą ' > ' Nuotr. A. J. Gulbinsko

Biuro įstaigos dalyvauja 3000 
radijo ir televizijos programų ir 
paruošia 40.000 trumpų prane
šimų. Tuo būdu jos teikia in
formacinę paramą verslo žmo
nėms ir visuomenei.

Kas yra Better Business Bureau?
Tai nepriklausoma nepelno 

korporacija, remiama verslo 
įmonių, tarnaujanti verslo ir vi
suomenės interesams.

Ką biuras veikia?
Jis tiria prek 

tarnavimų pasi 
nių popierių pardavimą; teikia 
verslo informacijas, apsaugoja 
verslo įmones ir visuomenę nuo 
apgaulingų pinklių, šantažo ir 
suktybių; atkreipia verslo vado
vybės dėmesį į klientų skundus; 
Eadeda atstatyti geros valios 

endradarbiavimą; remia tinka
mai informuojančių reklamų bei 
pardavimo praktiką. Biuras rei
kalauja savitvarkos, kiek tai lie
čia netinkamas reklamas ir par
davimą. Tuo būdu jis mažina 
valdžios įstatymų reikalingumą, 
kuris būtų žalingas visai verslo 
bendruomenei. Taip pat biuras 
padeda ugdyti gerą valią ir vi
suomenės pasitikėjimą.

j r • ja

Biuras yra vienintelė tos rū
šies įstaiga, remiama verslo 
įmonių ir skirta Toronto 2 mi
lijonų gyventojų apsaugoti.

Visuomenės bendradarbiavi
mo dėka, ryšium su teisingais 
skundais ir laisvai teikiamomis 
informacijomis apie verslo ir 
reklamų praktiką, biuras gali 
sudaryti faktinės informacijos
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Mirus mano mylimam vyrui ir mūsų tėveliui

Jurgiui Lorencui,

nuliūdimo valandose sulaukėm nuoširdžios užuojautos, už kurią esa
me giliai dėkingos. Taipgi dėkojame už gėles ir palydėjimą į kapi
nes. Ypatingą padėką reiškiame kunigui A Žilinskui už raminan
čius žodžius.

A Lorencienė ir dukterys

PADĖKA
Mirus mūsų Tėveliui Lietuvoje, mus užjautusiems žodžiu ir per 

spaudą tariame nuoširdų ačiū —
Magdalena Mikaloaienė

Bnmius, Petras, Juozas, Sigitas, Justinas Raškauskai

kartoteką apie kiekvieną verslo 
įmonę. Si informacija yra ne
mokamai teikiama kiekvienam 
bendruomenės nariui raštu ar 
telefonu apie verslo įmonę, apie 
kurią norima gauti žinių. 

. Todėl biuras yra vienintelis 
pastovus, laisvas, aiškios infor
macijos šaltinis, kuris gali nu
rodyti, kur pirkti ar parduoti, ryba, išrinkta iš narių tarpo, nu- 
kokie labdaros prašymai yra stato veiklos planą. Tarybos na 
tikri, ar galima patikėti tam tik-    ---- 3' * " ’
roms reklamoms. Biuras gali 
jums sutaupyti daug nereika
lingų išlaidų ir apsaugoti nuo 
abejotinos vertės verslo užsi
mojimų.

Skaičiai kalba
Kanadoje, JAV, Meksikoje, 

Portorikoje, Venecueloje ir Iz
raelyje yra daugiau kaip 135 
biuro įstaigos. Kiekviena įstai
ga yra sukaupusi daug informa
cijos ir turi plačius šaltinius. Ži
niomis keičiamasi reguliariai — 
pranešimai teikiami kiekvienai 
biuro įstaigai bei jos paklausė- 
jams apie firmas ir verslo pa
siūlymus verslo rajonuose.

Biuro įstaigos kasmet atsako į 
3 milijonus verslo įmonių ar 
viešų paklausimų. Kiekvienais 
metais biuro įstaigos atkreipia 
dėmesį į 40.000 taisytinų rek
lamų turinį, išplatina virš 6 mil. 
egz. biuletenių ir atsišaukimų.

Health 
Insurance 

Registration
Board ,

Nuoširdžią padėką reiškiame už P.Vaitkams, Jakaičiams, Dudorkoms, 
Apie 150.000 atsakingų įvai- mums suruoštą paminėjimą mūsų 25 J. Vaitkui, S. Škodai, L. Pukienei, 

raus verslo firmų parūpina lė- metų vedybinio gyvenimo- Seduikiams, Savickams, A. Mažeikai,
Šas šiam darbui vykdyti. Dėkojame rengėjoms: M. Rudo- Tamašauskams, Stroliams, Nemu-

kienei, J. Augustinavičienei, M. Ožo- rams> 
henei ir D. Bartulienei.

Dėkojame už gražius žodžius ir 
linkėjimus: kun. dr. J. Gutauskui, 
Delhi šaulių kuopos pirm. S. Jaku- 
bickui, L. K Moterų Dr-jos pirm. J. 
Žiogienei ir kaimynui P. Augai&ui.

Dėkojame už atskiras dovanas Del
hi kuopos šauliams ir Edeno medžio
tojų klubui

Dėkojame visiems už brangias do
vanas ir taip gausiai dalyvavusiems 
pobūvyje: p.p. Beržiniams, Augai-

Kas vadovauja biurui?

ryba, išrinkta iš narių

riai reguliariai dalyvauja mėne
siniuose posėdžiuose ir už dar
bą negauna jokio atlyginimo. 
Biuro įstaigoje dirba labai pa
tyrę tarnautojai, turį ilgą vers-

Toronto biuro įstaiga yra na
rys Association of Better Bu
siness Bureaus International, 
Inc., sąjungos, kuri bendradar
biauja su daugiau kaip 1000 ma
žesnių miestų “Chambers of 
Commerce”.

Better Business biuro nariai 
yra įvairūs verslininkai — fab-

prekybininkai ir Lt. Kiekviena 
įteisinta verslo šaka turi prisi
imti atsakomybe už pašalinimą 
blogų verslo reiškinių, kurie iš
kyla "vienoj ar kitoj vietovėj.

(Biuro adresas Toronte: Bet
ter Business Bureau of Metro
politan Toronto 1, Ont. Tel. 363- 
3283). St D.

Jeigu priklausote Ontario Medical Services Insurance (OMSIP) 
draudos planui ar Ontario Hospital Insurance (OHI), netrukus išgir
site apie Health Insurance Registration Board - HIRB (Sveikatos 
Draudos Registracijos Taryba).
Sveikatos Draudos Registracijos Taryba yra Ontario provincijos įsteigta apjungti abiem draudos 
įstaigom — OMSIP ir Ontario Hospital Insurance. HIRB bus centrinė registracijos įstaiga, kuri tvar
kys įrašus, sąskaitas, draudos mokesčių rinkimą, atsakys į pasiteiravimus apie Ontario gydytoją ir 
ligoninių draudos planus.

• OMSIP bei Ontario Hospital Insurance ir toliau tęs ligšiolinę draudą. Skirtumas dabar bus tik tas, 
kad nuo dabar, kai pamatysite HIRB, žinosite, kad tai Sveikatos Draudos Registracijos Taryba, kuri 
Jums patarnaus Ontario sveikatos draudos planų vardu.

Jeigu jums iškiltų klausimų apie provincijos sveikatos draudos registraciją ar įmokas, prašome

Health Insurance Registration Board
2195 Yonge Street, Toronto 7

rianw, Laureckams, Pr. Kaziukoniui, 
Bačiūnienei, Treigiams, šiiumoms, 
šimučiams, Agurkiams, Pranskevi- 
čienei, J. Vertelkai, Ambraziejams, 
M. Račiui, Mateliams, Gurkliams, La- 
pėnams, Vyšniauskams, Reksčiams,

nams, Kipp Laur, Lukšiams, Liut- 
kams, Schulcams, Galdikams, Dir
sėms, Grincevičiams, A Augustina- 
vičiui, Ą Budreikai, Vilkienei, Jo 
neikoms, Ratavičiams, žilvi&ams, 
Mačiuliams, Galeckams, Rugieniams,

čiams, J. Kežinaičiui, Bartuliams, Jakubickams, Jurėnams, Balaišiams, 
Ozolams, J. Rudokams, L Augustina- Pečiuliams, Olekoms, Žiogams, 
vičiam-s Vitkauskams, Bikarns, Sko Ačiū visiems —
dienei, Stradomskiams, Sukaičiams, A. ir B. Rudokai

NELIETUVIŲ VAIKŲ LAIŠKAI
“The Globe and Mail” žurnalistas ti kupranugarį. Tada galėčiau joti 

Richard J. Needham parinko ir pa
skelbė visą eilę vaikų atsakymų į

dų senelio?
DIDI HERMAN, 6 metų, iš Wil

lowdale: “Ko aš labiausiai norėčiau 
gauti Kalėdoms? Tokią lėlę, kuri ga
lėtų daryti viską: atidaryti ir uždary
ti duris, būti mandagi visiems. No

galiu padaryti...”
EUZABETH GI i JRER.T, 13 m., iš 

Toronto: ‘Kalėdų eglutės, brilijanti- 
nės šviesos! O, Kalėdų seneli! Kaip 
aš norėčiau mokėti ir galėti išsireikš-

lėdų metas reiškia man ir jiems! Tai 
yra labai specialus metų laikotarpis! 
Vaikai ir paaugesnieji čiuožia ledu, 
kiti spokso į dekoracijas, į būrį vai
kų giedančių Kalėdų giesmes! Mie
la žvelgti į mažųjų veidelius, į jų 
akis, įbestas į Kalėdų senelio veidą. 
Visa tai suteikia man ypatingai pa
kilų jausmą. Ko aš norėčiau šių §v. 
Kalėdų metu? Kad kiekvienais me
tais galėčiau pajusti tokią Kalėdų 
nuotaiką, kaip šiemet”

NANCY HAMILTON, 9 m., iš Ota- taus gimtadienis. Gaila, kad nė vie- 
vos: “Aš norėčiau gauti skunkę, nes 
mano broliukas dar negali sumedžio
ti tokio gražaus žvėrelio, o aš turiu 
žvėrių namelį, kuris, deja, lig šiol 
tebėra tuščias.”

PATRICK SCANLON, 8 m., iš 
Westono: ‘Kalėdoms aš norėčiau gau-

atsisėdęs tarp jo dviejų kuprų, ta

čiau ir į Arabijos dyfcnmas, Egip- 
tau ir kitur.

Užlipti ant kupranugario turėčiau 
kopėtėles. Kupranugarį girdyčiau 
vandeniu, šerčiau šiaudais ir daržo
vėmis ...”

RONNIE NASH, 7 m., iš Westo
no: “Norėčiau pasidaryti tokiu, kaip 
skrajojanti lėkštė, ir nuskrieti į di
džiules augštumas, pasiekti ir ištirti 
mėnulį bei kitas planetas. Tai būtų 
man didžiausia ir maloniausia dova
na.”

PAMELA HOULE/U m, iš Bur
lington©: “Aš labiausiai norėčiau tai
kos žemėje. Jeigu dabar vykstantie
ji karai nesustos, gali greit ateiti 
laikas, kad vėl kariaus ištisas pasau
lis. Taigi, kaip Kalėdų švenčių do
vana, man būtų maloniausia taika ir 
ramybė visoje žemėje, tarp visų žmo
nių. Norėtųsi, kad visi tarpusavy su
sitaikintų ir būtų draugai, be pyk
čio, keršto ir karų.”

Pr. Alš.
RED. PASTABA. Kalėdos — Kris-

nas laiško rašytojas neužsimena apie 
Kristų, be kurio nebūtų ir Kalėdų. 
Iš minėtų laiškų atrodo, kad Kalė
dos tėra Kalėdų senelio šventė, ku
rioje dalinamos dovanos. Iš tikrųjų 
gi Kalėdų senelis tėra šventės paįvai
rinimas.

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA
ANGLŲ KALBOS PAGRINDAI

VAKARINIAI KURSAI NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS /
Sausio 3 — kovo 14; 7.30 v.v. — 9.30 v.v.

Specialios klasės pradedantiems KENT SENIOR ir kitose mokyklose.

MOKYKLOS

Keturis vakarus — pirmadieni, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį
Bickford Park High School, 777 Bloor St West
Bloor Collegiate Institute, 1141 Bloor St West
Eastern High School of Commerce, 16 Phin Avenue
Givins Public School, 49 Givins Street
Kent Senior Public School, 112 Lippincott Street

Antradienį ir ketvirtadienį
Winona Drive Public School, 101 Winona Drive

Pirmadienį ir trečiadienį
Central High School of Commerce, 570 Shaw Street
Huges Public School, 117 Caledonia Road
North Toronto Collegiate Institute, 17 Broadway Avenue
Oakwood Collegiate Institute, 991 St Clair Avenue West
Orde Street Public School, 18 Orde Street
Parkdale Collegiate Institute, 209 Jameson Avenue
Parkway Vocational School, 1 Danforth Avenue
Ryerson Public School, 190 Grange Avenue
Western Technical - Commercial School, 125 Evelyn Crescent
Naujos klasės Essex Public School, 96 Essex Street
Mokiniai gali registruotis nuo sausio 3 dienos
Visos mokyklos išeina mokslo programas, paruošiančias aštunto sky
riaus pažymėjimui gauti.
Vyresniųjų bei pažengusių klasių lankytojai, pasibaigus pavasario se
mestrui, galės raštu laikyti egzaminus iš anglų kalbos (English com
position) X ir (arba) XII skyriaus programos.
Dieniniai kursai suaugusiems 9.00 ▼. r. — 3.30 v. p. p. nuo pirmadie
nio iki penktadienio Y.M.ILA. (Bloor — Spadina gatvių kampas).

NEMOKAMAI
WILLIAM P. ROSS, GRAHAM M. GORE,
pirmininkas z švietimo direktorius

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W„ . 
(prie Gladstone). TeL 535-9468 /



Ko trūko Lietuvos artojams?
J. Dauparo knyga "Žemės ūkia švietimas" / IGN. ANDRASIŪNAS

sirodė dr. Juozo Dauparo stu- artojų, Lietuvos ūkininkų luomo demijoje trūko valstybinio ū 
dija “Žemės ūkio švietimas”, problemas, kurių sprendime yra pilietinio auklėjimo, būtų gali 
Tai kruopščiai surinkta medžią- paslėpta mūsų tautos praeities ma pažymėti, kad jo trūko ir ki 
ga apie žemės ūkio švietimo kil- gyvybės problema, jos pusikė- tose žemės ūkio mokyklose. O 
mę, jo vystymosi istoriją ir at- limo aušra-laisvė ir tas tragiš tai atsitiko dėlto, kad ano meto 
liktą švietimo darbą ugdant ūki, kas mūsų tautos likimas praran- dalis žemės ūkio mokslo specia- 
ninko profesijų pasirengimą ir dant laisvę ir žengiant tautai ir listų perdaug buvo susižavėję iš 
jo valstybinę sąmonę savo kil- ūkininkų luomui į okupanto ver- rytų bekylančia žemės ūkio so- 
mės kraštui, jo žmonėms ir tą gijos kalėjimą. Tos tragiškai dalinio teisingumo“šviesa”.Bet 
pareigos supratimą, kurio labai graudžios dramos atomazgoje už šio fakto pažymėjimą negali- 
ręikalingas ūkininko darbas. sunkiam likimui atiduotas Lietu- ma autoriui priskirti “totalita- 

. vos žemdirbys-artojas, tas lietu- rinio patrijotizmo” skleidėjo ti- 
Si<» knygos autonus yra Ja* yįų tautos atrama, kuri amžių tūlo. Čia autorius pasielgė kaip 

lęs iš šiaurės Lietuvos, iš tos glūdumoje išsaugojo lietuvių tikras ir nemeluotų paitrijotinių 
derlingos apylinkės^ kun yra kalbą, tautos gyvybės sąmonę, nusiteikimų savo kraštą mylin- 
pasizymėjusi ne tik žemes der- nuo visokių pavojų apgynė tau- tis žemės ūkio specialistas. Apie 
hngumu^bet ir šviesaus proto tos garbę ir tautos sielos kultu- šias autoriaus gražias intencijas 

leiskime kalbėti kitiems šią kny
gą perskaičiusiems specialis- 
tams-auklėtojams.

Štai ilgametis žemės ūkio mo
kyklų mokytojas, direktorius 
dipl. agr. Antanas Nasvytis ra
šo:

inteligentų gausumu, šis šiau- rinę didybę.
rinės Lietuvos kampelis prieš ...
pirmąjį pasaulinį karą davė bro- Ypatingą mano dėmesį atkrei
pus Vileišius, poetą Mykolą Šei- pė šis autoriaus teigimas: “Švie- 
žių-Dagilėlį, rašytoją-literatūros sus, profesimu požiūriu ir yals- 
kritiką ir jaunimo auklėtoją Ju- tybiniu bei pilietiniu atžvilgiu iš* 
lijoną Lindę-Dobilą, vyskupą auklėtas ūkininkas, naudodamas 
Kazimierą Paltaroką, prof. inž, savo žinias ir sugebėjimus mo* 
garbės daktarą Joną šimoliūną, dėmiai ir racionaliai ūkininkau- 
ištisą ęįlę kunigų ir šiaip vi- damas, efektyviai kels žemės 
suomenės veikėjų. Nepriklauso- ūkio derlingumą ir našumą ir 
mos Lietuves laikotarpyje ši visos sahes ir ypač
apylinkė pasipuošė kalbininku žemės ūkio krašto ekonominę ir 
Petru Būtėnu, literatūros isto- politinę gerovę. Todėl kiekvie- 
riku prof. dr. Vincu Maciūnu, uoje valstybėje, o ypač žemės 
poetu-rašytoju dr. Alfonsu šeš- krašte, profesinis ūkininkų 
plaukiu-Tyruoliu, prof. Jonu švietimas ir valstybinis Pįjieti- 
Paltaroku ir kt.

Dr. Juozas Dauparas Vytau
to Didžiojo Universitete Kaime

mokslų fakultete visą literatū
ros ir istorijos kursą, Žemės 
Ūkio Akademijoje Dotnuvoje 
baigęs agronomijos mokslus ir 
ten pat už parašytą ir apgintą 
diplominį darbą gavęs diplo
muoto agronomo - ekonomisto 
vardą. 1939 m. Vienos Augštoji 
Žemės Ūkio Kultūros Mokykla 
už parašytą mokslinį darbą 
“Probleme des landwirtschaffli- 
chen Bildungswesens in einem 
Bauernstaat und das landwirt- 
schaftliche Bildungswesen in U- 
tauen” jam suteikė agronomi
jos mokslų daktaro laipsni.

Žemės ūkio švietimo studija, 
kurią yra parašęs ir 1967 m. iš
leidęs, iš autoriaus dr. J. Dau- 
paro pareikalavo apie 3000 dar
bo valandų ir apie $3500 iš jo 
kišenės, nes kitaip ji nebūtų ga
lėjusi išvysti dienos šviesos.

Kai Lietuvos žemę užliejo rau
donoji lava, subyrėjo mūsų vals
tybės pagrindai. Lietuvos žmo
nės ir stipriausias mūsų tautos 
kamienas ūkininkai tapo palik
ti neaiškiam rytojui. Ir kai po 
tos mūsų tautą ištikusios nelai
mės pradėjome atsipeikėti, kai- 
kurie iškilesni asmenys pradėjo 
rašyti savo atsiminimus ir juo
se kelti mūsų anuo metu vado
vaujančių asmenų padarytas 
klaidas. Šios knygos autorius pa
sirinko kitą kelią. Jis pasiryžo 
analizuoti' problemą mokslinio 
darbo pagrindais. Kaip jis kny
gos pradžioje sako: “Dėkingas 
sūnus — mylimai tėvynei Lie
tuvai.” Vadinasi, autorius pasi-

VILNIUS LIETUVIU DAINOSE
GRAŽINA KRIVICKIENĖ

Antorė yra paruošusi leidinį apie Vilnių lietuvių liaudies dainose. Lei
dinys jau spaustuvėje ir neužilgo pasirodys viešumoje. Autorei sutikus, čia 
pateikiame įvadinę pratarti, kurioje išryškėja Vilnius kaip neatskiriamai su 
Lietuva suaugęs centras. Antraštės — “TŽ” redakcijos.

dainų. Iš daugiau papūtusių dai
nų duodu po du ar daugiau va
riantų, kurie dainos raidą geriau 
paryškina, papildo.

Tenka pastebėti, kad beveik 
trečdalis dainų, patekusių į ši 
rinkinį, buvo užrašytos Sūduvo
je (Suvalkijoje) ar čia Ameriko
je, taip pat iš tos Lietuvos sri
ties kilusių žmonių.

Basanavičiaus pėdomis
Visose šio rinkinio dainose 

minimas Vilnius. Tačiau yra ži
noma nemaža tokių pat dainų 
variantų, kur Vilniaus vietoje 
įterpiama Ryga, Tilžė ar kuris 
kitas miestas. Pasitaiko, kad to
je pačioje dainoje minimos dvi 
vietovės, pvz. “Tavo brolelis 
Vilniaus miestely, Rygos lauke
ly”, arba vėl humoristinėse dar
bo dainose nurodoma, kad stak
lių dalys esančios įvairiuose 
miestuose: Vilniuje, Kaune, Še
duvoje ir kt.

Kartais atrodo, kad Vilnius 
dainos kūrėjo tik šiaip sau pri
puolamai buvo dainon įdėtas, no
rint pabrėžti, kad kalbama apie 
didelį, puikų miestą, bet kar
tais dainoje ir konkrečiai nuro
doma apdainuojamojo įvykio

Nuo pat savo kūdikystės gir
dėjau dainuojamas liaudies dai- 

buvo minimas ir Vilnius. Ta
čiau tos dainos ir patsai Vilnius 
man suteikė dar gilesnę pras
mę nuo 1920 metų, kai pastebė
jau savo tėvus besisielojančius 
dėl prarastos sostinės. Mano mo
tina, išgirdusi spalio 9 dienos 
liūdną žinią, per ašaras kalbėjo: 
“Dabar, kai Lietuva atgavo Ims- 
vę, lenkai išplėšė Lietuvos širdį, 
užgrobė Lietuvos sostinę Vil
nių”. Tas “išplėštos širdies” 
skausmas manyje pasiliko.

Laikas bėgo. Atėjo karas. Lie
tuva tapo svetimųjų okupuota. 
Su šeima pasitraukėme iš Lietu
vos. Pagaliau 1950 metais atvy
kome į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Ir čia, tebegyvenda
ma Vilniaus mintimis, pradėjau 
rinkti lietuvių liaudies dainas, 
mininčias Vilnių. Surinkau jų 
apie tris šimtus. Dalį tų dainų 
teko atmesti dėl neįdomaus tu
rinio, aiškaus skolinimo iš kai
myninių tautų ar dėl kitų pana
šių priežasčių. Rinkinyje pasili
ko 197 dainos, suskirstytos į aš
tuonis skyrius: karo ir istorinės, 
mergelės ir bernelio, vestuvinės, 
šeimos, darbo, metinių švenčių, 
humoristinės ir įvairios kitos. 
Jos yra paimtos daugiausia iš 
anksčiau spausdintų leidinių. 
Kaikurios iš jų yra nepilnos, 
ypač paimtos iš J. Basanavi
čiaus paskelbtųjų. Negalėdama 
surasti jų pirmykščio šaltinio vi
sai dainai atstatyti, duodu to-

nios dar nepaskelbtos, gautos 
iš dr. J. Balio ir jau mirusio dai-

tos JAV anie 1948-1950 metus. 
Yra ir mano motinos dainuotų 

nis auklėjimas yra būtinas” (32 
psl.). Ir kitoje vietoje autorius, 
analizuodamas žemės ūkio švie
timo problemų apimtį, pripažįs
ta, kad iš dalies trūko Ž. Ū. 
Akademijoje ir valstybinio, ir 
pilietinio auklėjimo. Buvo pa- 

nomas-ė, dirbdamas savo specia
lybėje, kartu dirbo ir mokytojo, 
auklėtojo darbus, jaunų charak
terių ir visuomenės opinijos for
muotojo darbą (265-266 psl.). 
Šiam autoriaus teigimui pailiust
ruoti tinkamų argumentų būtų

tuvos Ž. Ū. Akademijos kasdie
ninėje praktikoje. Dar ir čia 
JAV-se ir Kanadoje yra gyvų 
liudininkų, kurie galėtų patvir- 

tikrais momentais raudonas vė
liavas. Tačiau jei knygos auto-

lš dešinės į kairę: a. a. Pranas Lembertas, Monika Lembertienė, ve- 
lionies žmona, ir Vitalis — sūnus

bet šiose liaudies dainose atsi
spindi buvusieji karai, sunkus 
mūsų tautos likimas nuo pat se
nųjų ligi šių dienų, o ypač kas
dieninis lietuvių gyvenimas.

J. Basanavičius savo straips
nyje “Vilnius lietuvių dainose”, 
rašytame beveik prieš pusę šimt
mečio, atkreipė tautiečių dėmesį 
į visoje Lietuvoje paplitusias 
dainas, mininčias Vilnių, pavaiz
duodamas Vilniaus svarbą dainų

“Esu maloniai nustebintas Jūsų 
svariu įnašu į žemės ūkio švietimą 
bendrai ir mūsų laisvosios tėvynės 
išskirtinai. Šiuo darbu Jūs sukūrė
te nenykstantį paminklą — tiek sau, 
tiek Lietuvos žemės ūkio švietimui. 
Darbas monumentalus ir didelio 
kruopštumo vaisius. Visa širdimi esu 
dėkingas Jums, brangus kolega, už 
Jūsų ilgametes pastangas sukaupti 
medžiagą apie mūsų ž. ū. mokyklas, 
kuriose man asmeniškai per trumpą 
nepriklausomybės laikotarpį teko 
darbuotis ištisus devyniolika metų. 
Malonu stebėti sodybas Jūsų taip 
gražiai išleistoje simboliškos spal
vos įrišime knygoje, kurių pastogė
je praleidau prodūktingiausias ir vil- 
tingiausias dienas ir naktis...”

Prasmingas šios knygos ver
tinimo mintis pažėrė dr. Anta- Mass. 02127, 361 W. Broadway, Lie- 
nas Rukša. Jis rašo: tuvių enciklopedija. 1967 m., 44 psl.

“Negaliu atsidžiaugti ir atsigėrėti Kaina $1.50.
Tamstos nepaprastai vertingu kūri
niu. ši knyga liudys amžių amžiams 
apie tikrą, dokumentuotą buv. ne
priklausomos Lietuvos žemės ūkio ir 
jo švietimo pažangą... Mūsų laimei, 
Tamsta laiku suskatai rinkti svarbią 
statistinę medžiagą, sėkmingai ją iš
saugojai ir savo patvariu ryžtingu
mu tesėjai darbą iki galo.”

ištraukomis. Tam tikra prasme 
ir aš norėčiau prisilaikyti tos 
minties. Tačiau tikrasis mano 
šio rinkinio tikslas yra, kad se
kančių . kartų skaitytojai, ypač 
gyvenantieji toli nuo savo tėvy
nės, pajustų, kaip Vilnius yra 
Įaugęs į lietuvių dainų kūrėjų 
ir dainininkų širdis. Jose mini
mi paprasti žemės artojėliai, mo
tulės sengalvėlės, seselės lelijė
lės ir broleliai dobilėliai yra tiek 
sutapę su apdainuojamąja aplin
ka, kaip ir su pačiu Vilniumi. 
Be to, norėčiau dar paryškinti 
kaikuriuos dainų bruožus, iške
liančius Vilniaus vardą, kad 
skaitytojai atkreiptų dėmesį į 
tai, kaip ir kokiose dainose mi
nimas Vilnius. Jis, tartum dau- 
giaraštėje juostoje, suspindi vis 
kitokiomis varsomis atskirose 
dainų rūšyse.

Atsispindi praeitis
Karo ir istorinėse Vilnių mi

ninčiose lietuvių liaudies daino
se atsispindi įvairūs Lietuvos is
torijos laikotarpiai. Didžiausia 
šio rinkinio dainų dalis todėl 
ir pateko į šį skyrių. Tačiau kai- 
kurios dainos, įtrauktos į karo 
ir istorinių dainų skyrių, taip 
pat galėtų būti priskirtos prie 
mergelės ir bernelio ar šeimos 
dainų, nes jose greta kareivio 

ryškinti motinos, sūnaus pergy
venimai ar mergelės netekimas. 
Mergelės ir bernelio skyriuje

kalbasi žiedą derėdama, galėtu valstybės nepriklausomybė su pusnuželis”.
būti priskirta ir prie karo dainų jos senąja sostine Vilniumi. Ta- Gerieji amatininkai taip pat 

Senosios karo ir istorinės dai- čiau dar jauną, silpną, tik po randami Vilniuje. Ligi šių dienų 
nos jautriai apdainuoja sodžiaus karo audrų iš griuvėsių atsista- išlikusiose vestuvinėse kraitve- 
bemedio, besiruošiančio joti į tančią valstybę ištinka nauja ne- žiu dainose broleliai yra prašo- 
------ - - -- laimė — kaimynai lenkai užima mi atsargiai vežti jaunosios krai- 

Vitaių. Per liaudies dainas lie- telį, nes jei nudaužys skrynios 
.................................... i, bet reiš- pžojėles, tai nepataisys be Vil- 

I kovoti ir niaus kalvelio, o jei išbarstys 
seną- baltąsias drobeles, tai reikės 

Vii- samdyti iš Vilniaus audėjėlė jų 
išausti.

(Bos daugiau)

Vilnių tėvynės ginti, ir šeimos 

dainos sugrįžtančio brolelio, 
“stiklo langelius pražiūri, kalne 
duobeles išstovi”. Tačiau jau
nuolis žūsta orte Vilniaus, ir jis 
iškilmingai laidojamas Vilniaus 
kalnelyje ar Vilniaus bažnyčio-

MW WW

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai Kalėdų proga 
vaidina K. Kaknevičiaus paruoštą scenos vaizdelį “Stovyklavietė“ 
Prisikėlimo salėje Nuotr. S. Dabkaus

Atsiųsta paminėti
Vladas šlaitas, 34 EILĖRAŠČIAI.

Išleido Juozas Kapočius, viršelį pie
šė — Paulius Jurkus,. So. Boston,

Sesuo Margarita Jurgita Saulaity- 
tė, KAI MES NUTYLAM. Eilėraš
čiai. Išleido Immaculata Press, Put
nam, , Conn. Viršelis Uosio Juodval-

Stasys Yla, KŪČIOS. Prasmė. Sim
boliai. Maldos. Immaculata Press, 
Putnam, Conn. 06260. 20 psl.

1918 1968. Sieninis kalendorius.
LČLLCL
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IŠVYKUS.. •

Myli, kenti, Miela Monyte, 
Ir vietos niekur nerandi...
Ant Karsto rožės jau nuvyto,
O dega jos Tavo širdy.
O troškai tiek nedaug turėti —
*Hk žvilgsnionttynmo akių;
Su Juo ir džiaugtis, ir liūdėti,
Ir eit, ir žengt visur sykiu.

Dar nebaigti nupint vainikai
Nuskendo gailesčio slėny...
O širdžiai — elgetai beliko
Prisiminimai tik vieni.

Aš nerandu paguodai žodžių,
Kai skausmo jūroj taip gilu... . IS
Šventa viltis Tave teguodžia , * •jS
Pranelis ten, tarp Angelų. ...

įtrmrTTTO vttvtwr* Poetas Bemcrdas Brazdžionis 
, skaito savo poeziją kultūros

1967. XIL 5, Los Angeles kongrese Čikagoje

je. Saulė, jo, gedėdama, devynis 
rytus neužteka. Kario mirtis 
įprasminama:

Kur kraujas bėgo,
Rožė pražydo,
Kur galva lėkė, 
žemčiūgai blizga.
Vilnių randame ir graudžiose 

caristinių laikų rekrūtinėse dai
nose. Jose vaizduojama, kaip tas 
pat bernelis yra svetimųjų gau
domas. Jam brutaliai uždedami 
ant rankų ir kojų pančiai. Taip 
jis vežamas į Vilnių (ar kitus 
rekrūtų surinkimo centrus), o 
vėliau išsiunčiamas toli nuo sa
vo krašto tarnauti ilgus metus 
svetimoje rusų kariuomenėje. 
Vienoje dainoje minimas net ka
reivių plakimas “žaliomis laz
delėmis”:

Po kožno kirtimo kraujas tekėjo, 
Po baltom kojelėm žemė drebėjo, 
Vilniaus ūlyčios krauju žydėjo.

Todėl neretai:
Vilniaus miestas brukavotas, 
Mūs broliukų išvaikščiotas, 
Ašarėlėm išmazgotas.
Svetimųjų valdomas lietuvis 

t------------ --- - —’ - - 1—   —

niekintas. Priespauda, smurtas.

_ _ _ PLUOŠTĄ ŽINIŲ APIE AUSTRA-
žinę uždangą prasivepia" kovo- UJas lietuvili dailininkų veiklą pa- 
jančių partizanų dainos, kur Vii- tAikia 
niaus išvadavimas rišamas su vi
so krašto išlaisvinimu.

Vilnius — centras
Nekartą šeimos, vestuvių ir 

kitų rūšių liaudies dainose pa
brėžiama, kad kaikurie daiktai 
yra įsigyti Vilniuje, tuo lyg no
rima pažymėti jų ypatingą ver
tę. Dėlto pvz. tėvelis važiuoja į 
šaunų Vilniaus miestą dukrelei 
suknelių pirkti, broleliai grabe
lio daryti ar pirkti; Vilniuje ber
nelis mergelei dovanėles perka; 
brangios rūtų sėklelės taip pat 
iš Vilniaus pargabenamos; ten 
ir medžiotojai savo laimikį ve
ža parduoti. Dainose taip pat 
nurodoma, kad Vilniuje spaus
dinami laikraščiai ir iš Vilniaus 
studentų sužinomos įvairios nau
jienos. Be to, kartais iš Vilniaus 
pas mergelę jaunikis ar piršlys 
atvažiuoja ar bernelis mergelę 
iš Vilniaus pasirenka. Vilniuje 

savoje 'žemėje buvo pa- yra gražių merginų, bet sodžiaus 
niekintas. Priespauda, smurtas, vaikinų miestietės nėra įdeali- 
draudžiamoji lietuviška spauda zuojamos, nes Vilniaus mergelės 
darė jo gyvenimą vargiai bepa- esančios mažadarbėlės, didžia- 
keliamą. Lietuvių liaudis prisi- kalbėlės, o kaimo, priešingai, 
dėjo prie lietuvių lenkų bajo- mažakalbėlės,didžiadarbėlės.Ta- 
rijos ruošiamo sukilimo prieš ru- čiau randame šiose dainose ir 
sus. To sukilimo motyvų yra pa- vaitaitę, ne prasčiokėlę, Vilniaus

nimas Vilnius. ’ bančią su lenkų ponais, ir nar-
Pagaliau, po pirmojo pašau- su brolelį, iškirtusį Vilniaus

linio karo (1918), Vilniuje pa- vaiskelį, kuris buvęs “Kaip po- 
skelbiama atkuriamos Lietuvos naitėlis, baltos rankelės, kaip

Ida ir savo

Hamiltono Lietuvių Kredito Koope
ratyvas Talka.

Gimtoji Kalba. Bendrinės kalbos 
laikraštis. 1967 m. liepa-rugsėjis, nr. 
3(37). Leidėjas — JAV LB Kultū
ros Fondas. Metinė prenumerata $2. 
Užsakymus siųsti: Gimtoji Kalba, 
6941 S. Washtenaw, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Pasaulio Lietuvis, nr. 31, 1967 m. 
lapkritis. Leidžia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Išeina 7 kar
tus metuose.-Redaguoja Stasys Barz- operos solistė, gruodžio 23 d. daina- 
dukas, administruoja Julius Staniš- 
kis, 18108 Hiller Ave, Cleveland, 
Ohio 44119, USA. Metinė prenume-

tokiais pat motyvais.
Prasidėjus antrajam pasauli

niam karui, Lietuva tampa so
vietinės Rusijos auka. Pro gele-

01 KULTO El ffi JE VEIKLOJE
MENO DRAUGUOS “SATRUA” OKUPUOTOJ LIETUVOJ

Čikagoje surengtame prof. V. Myko- 
lalčio-Putino minėjime meninę pro
gramos dalį atliko jaunieji šatrijie- 
čiai — V. Aistytė, E. Bradūnaitė, R. 
Zailskas ir J. Bradūnas, paskaitę ve- 
lionies kūrinių ištraukų. Simpoziu
me dalyvavo jo buvę studentai — V. 
Ramonas, A. Skrupskelienė, J. Sva- 
baite, K. Bradūnas, o jų mintis pa
pildė šio vakaro dalyviai — A. Jan
kauskaitė, prof. B. Vitkus ir kun. 
J. Prunskis. Iš Vilniaus gautos plokš
telės dėka buvo išgirstas ir paties 
Putino balsas.

DAIL. ALEKSANDRA VITKAUS- 
KAITE-MERKER ruošiasi grupinei 
parodai, kurią sausio 21 — vasario 
3 d.d. Naujosios Meksikos universite
te, N. M., rengia Modern Artist 
Guild. Ji išstatys 22 akvareles, jų 
tarpe tris lietuviškais motyvais — 
lietuvaitę su kanklėmis, lietuviškas 
koplyčias ir pagal L. Andriekaus ei
lėraštį sukurtą naktigonę.

NAUJOJI KATALIKŲ ENCIKLO
PEDIJA (New Catholic Encyklope- zitorių kūrimais liaudies instrumen- 
dia), išleista McGraw-Hill leidyklos, 
turinčios skyrius Niujorke, St. Louis, 
San Francisco, Toronte, Sidnėjuje ir 
Londone, daug vietos skiria Lietu* 
vai ir mūsų literatūrai. Lietuvių tau- torijos rektorius J. Kamavičius. 
tos, valstybės ir krikščionybės rai
dą Lietuvoje pateikia P. Rabikaus
kas, lietuvių kalbos apžvalgą duoda 
A. Salys, tautosakos ir senosios reli
gijos — J. Balys. Net 4 puslapius 
užima A. Vaičiulaičio paruošta lite
ratūros apžvalga, rašytojų, poetų, li
teratūros istorikų aptartis. Pradeda
ma pirmosiomis knygomis ir baigia
ma dabartine kūryba ne tik išeivijo
je, bet ir sovietų okupuotoje tėvy
nėje. JAV lietuvių istorijos ir veik
los skyrių paruošė A. Kučas. En
ciklopedijos paruošime dalyvavusius 
lietuvius tenka sveikinti, nes jie ne
nusigando nelengvo darbo ir išnau
dojo susidariusią progą paruošti ir 
paskleistų plačią informaciją, kurios 
trūksta eilei kitų enciklopedijų.

LILUA ŠUKYTE, Metropolitan

vo E. Humperdinck operos “Jonu
kas ir Gretutė” spektaklyje, kurį 
transliavo WOR ir WQXR FM radijo 
stotys.

PUSVALANDŽIO PROGRAMĄ se
nosioms lietuvių dainoms paskyrė 
Stųttgarto radijas žuvusių karių at
minimo dienos proga. Vokiečiai klau
sytojai buvo supažindinti su lietuvių 
liaudies dainomis, skirtomis karan 
išvykstantiems kariams. Buvo iškel
tas ir pabrėžtas ne karą kurstantis, 

apgailestau  jantis "šių dainų tu
rinys.

PROF. JULIUS KAKARIEKA, 
dėstąs senųjų ir vidurinių amžių is
toriją Conception universitete Čilė
je, viešėjo Argentinoje. Prof. E. Par
šelio pristatytas, svečias Buenos Ai
res katalikų universitete skaitė pa
skaitą “Laisvės filosofija”.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS Londo
ne, Britanijoj, jau baigia spausdinti 
prof. Viktoro Biržiškos atsiminimus 
iš kovų už Vilnių “Neužgijusios žaiz
dos”. Spaustuvė jau yra surinkusi 
“Ketvirtąją pradalgę”, pradeda rink
ti A. Barono romaną “Pavasario lie
tus” ir M. Vaitkaus atsiminimų se
kantį tomą “Nepriklausomybės sau-

teikia savaitraštis “Mūsų Pastogė”. 
Skulptūros darbų individualinę paro
dą Rudi Common galerijoje Padding- 
tone buvo surengęs Vincas Jomantas 
1967 m. spalio pabaigoje ir lapkri
čio pradžioje. Eva Kubbos, H. Šal
kauskas ir Leonas Urbonas dalyvavo 
Contemporary Art Society 29-toje pa
rodoje, kuri šiemet sutraukė apie 70 
dailininkų iš visų Australijos sričių. 
“The Sun” dienraščio meno kriti
kas J. Gleeson lietuvių dailininkų 
darbus įtraukė į geriausiųjų gru
pę. “Corio 5 Star Whisky Prize” kon
kursinėje parodoje Geelonge specia
laus atžymėjimo susilaukė melbour- 
niškio dail. Adomo Vingio kūrinys 
“Jūros nuotaika”, nors jam neteko 
laimėti pirmos vietos. Sidnėjaus Wa- 
ratah festivalio metu Hyde Parke su
rengtoje dailės parodoje savo kūri
nius buvo išstatę lietuviai dailinin
kai — E. Kubbos ir H. Šalkauskas.

UŽSISAKAU “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”
1. Siunčiu $6 ir prašau siuntinėti "TŽ" ištisus metus

šiuo adresu:

2. Esu 'TŽ" prenumeratorius; prie metinės savo pre

numeratos pridedu $4 ir prašau siuntinėti 'TŽ" ištisus me

tus kaip dovanų naujam skaitytojui šiuo adresu:..................

3. Etų naujas "TŽ" skaitytojas; siunčiu $4 ir prašau 

siuntinėti "TŽ" ištisus metus šiuo adresu:.................................
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ČESLOVO SASNAUSKO šimtosios 
gimimo metinės buvo atžymėtos Vil
niaus konservatorijoje. Vakaro da
lyvius su kompozitoriaus gyvenimu 
ir kūrybine veikla supažindino mu
zikologas V. Landsbergis, o jo kū
rinių koncertą surengė vilniečiai 
vargonininkai G. Lukšaitė ir B. Va
siliauskas, R Zdanavičiaus vadovau
jamas Klaipėdos Mokytojų Namų 
kamerinis choras.

KONCERTUS Rygos, Talino ir Le
ningrado konservatorijose surengė 
svečiai iš Vilniaus — P. Tamošai
čio vadovaujamas liaudies instru
mentų ansamblis “Sutartinė", Vil
niaus konservatorijos dėstytojų ir 
studentų kamerinis orkestras, kurio 
vadovas yra styginių instrumentų 
katedros vedėjas S. Sondeckis. Di
džiausio pasisekimo susilaukė “Sutar
tinės” kanklininkės, birbynininkai ir 
konservatorijos penkto kurso daini
ninkė G. Kaukaitė su liaudies daino
mis, įvairių kartų lietuvių kompo

tams. Kamerinis orkestras progra- 
mon buvo įtraukęs senovės ir dabar
tinių laikų kompozitorių kūrinius. 
Išvykai vadovavo Vilniaus konserva-

LIETUVIAI FOTOGRAFAI Mask
voj surengtoj konkursinė j parodoj, 
kurios pagrindinė tema buvo Spalio 
revoliucijos penkiasdešimtmetis, ne
laimėjo nei aukso, nei sidabro meda
lių ir nepateko j 50 fotomeistrų ei
les. Bronzos medaliu buvo atžymė
tas tik fotokorespondentas M. Ba
ranauskas už nuotraukų seriją “Lie
tuva”. Parodos diplomus gavo Žur
nalistų Sąjungos fotosekcijos nariai: 
A. Karosas — už nuotraukas “Gim
tųjų krantų šeimininkas”, “Iškelto
mis burėmis”, J. Kacenbergas — už 
kompoz. B. Dvariono ir J. Paleckio 
portretus ir A. Sutkus — už nuo
traukas “Pradėjo”, “Statyboje”. .

NAPOLEONAS NAKAS, Vilniaus 
dramos teatro aktorius, atžymėjo 60 
m. amžiaus sukaktį. Jis yra 1933 m. 
baigęs rež. A. Olekos-Žilinsko vado
vaujamą dramos studiją Kauno teat
re, dirbęs jaunųjų, lėlių ir Kauno 
dramos teatruose prieškariniais me
tais. Pokaryje visas savo kūrybines 
jėgas paskyrė Vilniaus dramos teat
rui. Atskirai minėtinas sukaktuvinin
ko dalyvavimas filmuose “Julius Ja
nonis”, “Kalakutai”, Minsko kino stu
dijos filme “Poliesės legenda”. Kriti
kų nuomone, geriausiai jam yra pa
vykęs žaldoko vaidmuo B. Daugu
viečio “Žaldokynėje”, kuri buvo pa-

ANTANAS SPELSKIS, vilnietis ar
chitektas ir knygos ‘To baroko 
skliautais” autorius, Gudijos politech
nikos instituto mokslinėje taryboje 
sėkmingai apgynė architektūros 
mokslų daktaro disertaciją — “Lie
tuvos urbanistikos vystymosi ypatu
mai”. Tai esąs daugiau kaip 10 metų 
užtrukęs darbas, nagrinėjąs visa, kas 
yra geriausia senojoj ir dabartinėj 
architektūroj. Jam buvo pasiūlyta di
sertacijoje keltus klausimus išleisti 
atskira monografija.

“LIETUVOS ARCHEOLOGIJASAT- 
LASUI”, kurį ruošiamasi išleisti 1970 
m., naujos medžiagos parūpino vasa
ros mėnesiais atlikti kasinėjimai. Ar
cheologės R. Rimantienės vadovauja
ma ekspedicija seniausių gyventojų 
pėdsakus aptiko ties šventąja. Dur
pyno sluogsniuose rasti gerai išsilai
kę namų apyvokos reikmenys, papuo
šalai, irklai ir tinklų svoreliai liudi
ja, kad čia jau prieš 5.000 metų gy
veno žmonės. Trečiajame tūkstantme
tyje prieš Kristaus gimimą sukurti 
ornamentai rodo šiauriečių genčių 
Narvos kultūros įtaką, o antrajame 
tūkstantmetyje — baltų gentims sa
vitą Pamario kultūrą. Archeologines 
žinias praturtino Kretingos rajono 
Rūdaičių apylinkėje užtiktos I—II š. 
kapinės, jose rastos bronzinės apy
rankės, sagės bei kiti papuošalai. Ši
lutės rajono Švėkšnos apylinkės sen
kapių iškasenos skelbia, kad kalavi
jus, pentinus ir kitus metalo dirbi
nius čia jau VII-VIII š. mokėjo pa
sigaminti skalviai — XIII š. išnykusi 
baltų gentis. Žinias apie šiuos archeo
loginius laimėjimus spaudai suteikė 
mokslų Akademijos istorijos institu
to sektoriaus vadovas A. Tautavičius, 
istorijos mokslų kandidatas. V. KsL
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Mann & Martel TORONTO
REALTORS 

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
DUNDAS — BROCK

$L500 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augžtų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$16.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augžtų gražu* namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir ESgh parko.
BLOOR — ST. CLARENS, 
$ZJ00 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, siuntiniai 2-ri langai 
tr durys, savininkas išvyksta Euro- 
pofl, galima neimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 Įmokėti, 8 kambariai per 2 

, augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin-

NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Blow . In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu • 
alyva; viena atvira skola 10 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti. . i'

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 38255 Namų telef. 7068479

PJ5. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

1928 Weston Rd,
EGUNTON—DUFFERIN, $21.900, 
atskiras, plytų, 2-jų miegamųjų na
mas; įmokėjimas — $5.000, greitas 
užėmimas, $295 mokesčių.
KIPLING — ALBION RD„ $25.500, 
atskiras, plytų, 6 kambarių namas; 
pirmas mortgičius $14.000 iš 6%%; 
didelis sklypas, gražus namas.

WILSON—WESTON Road, $26.900, 
atskiras, 6 kambarių, plytų viena- 
augštis — bungalow; įmokėjimas— 
$7.000, sklypas 50x230; gražus vai
sių sodas, greitas užėmimas, arti 
prie didžiųjų krautuvių ir susisie-

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

WESTON ROAD, $27.900, atski
ras, plytų namas, 6 kambariai, pri
vatus įvažiavimas, sklypas 50x120, 
mortgiciai iš 6%; mėnesinis mokė
jimas $119, įskaitant pagrindinę su
mą, palūkanos ir mokesčius; arti 
prie visų patogumų.

BATHURST—LAWRENCE, $24.900 
kaina, atskiras 6 kambarių plytinis 
namas,, $6.000 įmokėjimas, sklypas 
41x110, privatus įvažiavimas.
DIXON — ISLINGTON, $33.000, 
gražus namas su maudymosi basei
nu.

WENDEL — GARY DR., $28.800 
pilna kaina, 2 šeimų atskiras na
mas, $7.000 įmokėjimas, geras pir-

DUFFERIN — ROGERS ROAD., 
$14.900 pilna kaina, atskiras, priva
tus įvažiavimas,, gražus sklypas, 
mokesčiai $211.

ST. VAUPŠAS
tel 24S-7S3I Namą jet 244-3S19

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-180 Ir 480-7
Antr.10-180

Treč. uždarytas
Ketv. 10 -180 ir 480 - 7
Penkt. 10 -180 ir 480 • 8 

8ešt9-12
Sekm. 980-1

W4%
51/2%

6/2%
7%

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Į PROGRESS 
į REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
BLOOR — HIGH PARK. 6 gražūs nuo Toronto. Įmokėti apie $8-10.000. 
kambariai, atskiras, rupių plytų, 2 BABY POINT — JANE ST. 7 gražūs 
virtuvės, alyva šildomas, didelis kie- kambariai, naujų plytų atskiras, 2 vir
inas, garažas. Įmokėti apie $4.000. tuvės, alyva-vandeniu šildomas, gara- 
JANE — ANNETTE. Mūrinis, 6 žas ir šoninis įvažiavimas. Rami vie- 

, kambariai, moderni virtuvė, įrengtas ta, arti krautuvių ir susisiekimo. Par- 
rūsys, garažas ir privatus įvažiavimas, duos už $27.000.
Sklypas 44x184, įmokėti apie $6.000. KIPLING — DUNDAS. Verslo pasta- 
Namas be skolų. tas: 2 krautuvės iš 5 kambarių butas.
MUSELMAN LAKE. 33 akrų sklypas Mėnesinės nuomos pajamos $360. 
žemės ir naujas 5 kambarių vasarna- Vertas dėmesio investavimas. Įmokė- 
mis Tik 5 min. nuo ežero viešos mau- ti apie $15.000. Balansui atvira sko- 
dyklės. Apgyventa vieta, 30 mylių la iš 7%.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Exira Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161

TARP HAMILTONO IR GRIMSBY — vaisių ūkis; $10.000 įmokėti, 10.5 
akrų žemės, gyvenamas namas, visi reikalingi padargai ir mašinos, 300 
kriaušių, 300 slyvų, 300 vyšnių, 2 akrai vynuogių ir kitų vaismedžių. Me
tams pajamų iki $7.000.00 ir nemokamas pragyvenimas. Prašoma kaina 
— $21.500.

BLOOR — DURIE, $10.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
du augštus, 2 mod. vertuvės, 2 prausyklos ir geras garažas. 
COOKSVILLE — V kelias, $5.000.00 įmokėti, 10 akrų žemės.

BLOOR — INDIAN RD., mūro, atskiras, 11 kambarių, 3 virtuvės, 2 ga
ražai, geros pajamos.

EGUNTON — KEELE, $20.000.00 įmokėti, mūro, atskiras 6 butų apar
tamentas; už butą $150 men. nuoma. 5 garažai
Kam reikia, gali gauti pirmąjį mortgičių — skolą ant namo iki $20.000.00 
iš 8% %.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.
LE1-1161, namų 783-2105

Brangiai motinai
A t A ONAI KAVALIAUSKIENEI mirus, dukras —
ALDONĄ STADIENĘ, JUSTINĄ SRIUBIŠKIENĘ ir šei
mas nuoširdžiausiai užjaučiame —

J. A. M. Lukošiūnai J. G. Račiai

Mylimai mamytėj A f A ONAI KAVALIAUSKIENEI 

mirus, dukterims — STASEI ŠLAPELIENEI, ALDONAI 
STADIENEI, JUSTINAI SRIUBIŠKIENEI bei jų' šei
moms reiškiame nuoširdžią užuojautą —
B. B. Čepauskai P. šopaga

Mylimai MAMYTEI Amerikoje mirus, jos dukras 

ALDONĄ STADELNINKIENĘ ir JUSTINĄ SRIUBIŠ- 

KIENE su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —

P. A Skilandžiūnai A. C. Venckai

- Mylimai ir brangiai tetai DOMICĖLEI GOŠTAUTIE- 
NEI-RAMANAUSKAITEI 1967 m. gruodžio 19 d. JAV 
mirus, jos dukterėčias ONYTE ir BRONIŲ VILIMUS 
Toronte, ZUZANĄ ir KAZIMIERĄ KUČINSKUS Ro- 
česteryje, sūnėną KAZIMIERĄ ZAGANEVIčIŲ su šei
ma JAV-bėse ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame gilaus liūdesio valandoje —

Vytautas ir Genovaitė Balčiūnai 
Anicetas Zalagėnas

Mielam tėveliui ANTANUI GENIUI iškeliavus amžiny
bėn, dukterį VIKTORIJĄ ŠMAIŽIENE ir jos šeimą nuo
širdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu —

M. šarauskas

Studentiškasis Toronto jaunimas 
gana smagiai praleido Kalėdų šven
tes ir N. Metus. Buvo surengti pri
vačiuose studenčių tėvų butuose net 
keli pobūviai Dalis studentų bei 
moksleivių buvo išvykę į Dainavą ir 
kitas Jungtinių Amerikos Valstybių 
vietoves. Gruodžio pabaigoje įvyko 
Š. Amerikos studentų suvažiavimas 
Baltimorėj. Dalyvavo ir torontiškiai

bet joms sekasi blogiau. Kibirkštis 
— Politechnika 60:44; Kibirkštis — 
Spartakas 54:63 ir Politechnika — 
Uralmašas 53:65; Kibirkštis — Bure- 
vestnikas (Sov. Sąjungos vicemeis- 
teris) .59:47; Rigos TTT (Sov. Są
jungos meisteris) — Politechnika 
63:48. šiame turnyre Kibirkštis liko 
II vietoje su 4 taškais, Politechni
ka — VI.

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos dabar
tinė centro valdyba, baigianti savo kadenciją. Nauja valdyba bus 
išrinkta Sąjungos suvažiavime 1968 m. sausio 27 — 28 d. Toron
te. Iš kairės pirmoje eilėje: Tėvas Paulius Baltakis, OFM, S. Kra- 
šauskas — pirm., S. Kėkštas; antroje eilėje: J. Gustainis, V. Birie
tą, S. Ginčiauskas; trūksta A. Malinausko

VISUOTINIS ŠALFASS SUVA
ŽIAVIMAS šaukiamas 1968 m. sau
sio 27-28 dienomis Toronte, Prisikė
limo salėje, 1011 College St Pradžia 
— sausio 27 d., 1 v.p.p. Pagal sta
tutą, kaip pilnateisiai nariai suvažia
vime dalyvauja: sporto klubų atsto
vai (vienas nuo 20 narių), sp. klubų 
pirmininkai, centro valdybos nariai 
ir kandidatai, sporto apygardų va
dovai ir 2 apygardų komitetų na
riai, rev. komisijos nariai, paskirų 
sporto šakų vadovai, garbės teismo 
nariai, “Sporto” žurnalo redakcija ir 
administratorius, centro valdybos 
kviesti asmenys, garbės nariai. Pata
riamuoju balsu kviečiami dalyvauti 
visi besidomintieji sportu asmenys. 
Suvažiavime bus renkama nauja cent
ro valdyba.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Žalgiris sėkmingai pradė

jo Sov. Sąjungos krepšinio pirme
nybes. Pirmose rungtynėse įveikė 
Sverdlovsko Uralmašą 105:64 ir 
104:82. Žalgiris žaidžia be M. Pau
lausko, kuris žais Sov. Sąjungos rink
tinėje. Žalgiris tuo tarpu pirmenybių 
lentelėje yra II vietoje.

Lietuvos tinklinio rinktinės viešė
jo Lenkijoje, kur žaidė keletą drau
giškų rungtynių. Katovicuose įvyko 
kelių vietovių komandų turnyras, ku
rį laimėjo Lietuvos rinktinė. Lietu
vaitės pirmą dieną pralaimėjo Ko- 
lejažo komandai 3:2, bet antrą die
ną atsigriebė įveikdamos jas 3:1.

Krepšinio pirmenybes pradėjo ir 
Lietuvos moterų komandos Vilniaus 
Kibirkštis ir Kauno Politechnika,

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

Margis Dru g Store
JOHN V- MARGIS, PhixB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkoldą problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C" TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

Ateitininkų Žinios 8 pst • Tėviškės Žiburiai ♦ 1968. I. 4 — Nr. 1 (936)
I ideologinius kursus Dainavoje

Kalėdų atostogų metu iš Toronto 
buvo išvykę 12 vyr. moksleivių. Kur
sai užtruko 5 dienas.

Nuoširdi padėka Nekaltai Pradė
tosios Marijos seselėms ir Tėvams 
pranciškonams už visai savaitei pa
skolintą automobilį. Be jų pagalbos 
būtų buvę sunkumų pasiekti Daina
vą. Taip pat nuoširdus ačiū tėvų ko
mitetui už stambią finansinę paramą 
kelionės išlaidom ir daliai stovyklos 
mokesčio padengti. Bendrom jėgom 
dirbant, viskas įmanoma.

Visi ateitininkai privalo skaityti 
“Ateitį”. Užsiprenumeruoti ir pre
numeratą pratęsti pas “Ateities” at
stovą Toronte A Bumbulį.

Tegu 1968 metais mus visus lydi 
krikščioniško apaštalavimo dvasia!

Skautų veikla
• Sekmadienį, sausio 7 d., 5 v. 

p.p. Prisikėlimo didžiojoje salėje — 
jaun. skautų-čių (paukšty&ų-vilkiu- 
kų) sueiga prie Kalėdų eglutės. Bus 
vaikams pritaikyta programa ir vai
šės. Visi kviečiami atvykti ir porą 
valandų praleisti su savo mažaisiais.

• šių jubilėjinių metų LS Broli
jos šūkis “šventė širdy — darbas 
rankose” paskelbtas LSB VS “Kri
vūlėje”, nr. 4. Išleisti gražūs jubi- 
lėjiniai Brolijos ženklai, tinką lip
dyti ant vokų, laiškų ir pan. Jų ga
lima įsigyti 25 už $1.00. Užsakymus 
siųsti “Krivūlės” adresu: 4346 So. 
Western Ave., Chicago, Hl. 60609, 
USA.

• Jubilėjinių metų proga Broli
jos Vadija rengia skautų foto pa
rodą. Vadovai, norį parodoje daly
vauti, prašomi kreiptis į parodos or
ganizatorių v^. V. Statkų, 4422 So. 
Artesian, Chicago, m.

• Kanados rajono vadeivė jubilė
jinių metų proga paskelbė draugo
vėms ir pavienėms skautėms dainų 
varžybas, kurios numatomos baigti 
šv. Jurgio švente. Sąlygos išsiuntinė
tos tuntininkėms.

• Skautų-čių stovyklavietei auko
jo: Vankuverio lietuvių skautų-čių 
“Maironio” mišri dr-vė $50, PLIAS 
Toronto skyrius $50, A Vasiliauskas 
$24, L Meiklejotm $10, V. Stulgys 
$10, K. Žulys $10, F. Barauskas $9, 
V. Tamulaitis $9, St. Oleka $7, V. 
Kvedaras $5. C. S.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

i I Ū I

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
JANE — ANNETTE, $3.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, naujas 
šildymas, 2 prausyklos, garažas su plačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE — BLOOR, $5.000 įmokėti 7 kambarių atskiras namas, 
vandens alyvos šildymas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, netoli Bloor. 
KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti @ažus 6 kambarių viena
augštis (bungalow), garažas su privačiu įvažiavimu, prie labai gero susi- 
siekimo.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti puikus 10 kambarių rupių plytų atski
ras didžiulis namas, labai graži moderni virtuvė, pilnai užbaigtas rūsys su 
atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu. Geriausias namas padavi
mui dabartiniu momentu tame rajone, tuojau galima užimti. Jeigu ir ne- 
pirksite, verta pažiūrėti.
GEOFFREY — RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti, 11 kambarių ats-

SWANSEA puikus vos keleto metų senumo 6 kambarių vienaaugštis, pil
nai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu.
KINGSWAY — DVIBUTIS, apie $20.000 ar mažiau įmokėti ir viena at-

BLOOR — RUNNYMEDE, apie $15.000 įmokėti didžiulė krautuvė ir bu
tas su atskiru įėjimu viršuje. Dabartiniu momentu išnuomuota.
HIGH PARK — tributis, vos keleto metų senumo, $20.000 įmokėti, ga^ 
ra fra i ______
6 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $25.000 įmokėti, gražūs"dideli kamba
riai, garažai ir vieta automobiliams.
18 BUTŲ APARTAMENTAS, tik po $10.000 už butą; apie $26.000 metinių 
pajamų, 10% gryno pelno.
3 KRAUTUVĖS IR 6 BUTAI, apie $50.000 įmokėti, vos keleto metų senu 
mo, virš $17.000 metinių pajamų.
50 AKRŲ ŽEMĖS su 6 kambarių namu; 20 minučių į vakarus nuo miesto, 
netoli naujai numatomų subdivizijų, turint kantrybės galima gerai už
dirbti.

PR. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys - 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a A M A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAmhA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
434% už depozitus
5!Ą% numatyta už Šerus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
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 nue 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyros 
s^madienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS
SPORTAS VISUR
Paryžiuje pasibaigė krepšinio tur

nyras Tautų taurei laimėti. Laimė
jo Prancūzijos ekipa, baigmėje įvei
kusi Lenkiją 84:77.

Japonijoje Fukuokos vietovėje 
įvyko maratono bėgimas, kurį su la
bai gera pasekme laimėjo australas 
D. Clayton. Jo laikas: 2 vai. 9:36,4 
sek. Ankstyvesnė geriausia pasaulio 
pasekmė buvo 2.12:11,2, pasiek
ta abisiniečio Bikilos Abebe. Antras 
šiame bėgime buvo japonas S. Saza- 
ki, atsilikęs 2 sek.

Garsioji Japonijos Ničibo moterų 
tinklinio komanda viešėjo Urugvaju
je, kur žaidė su rinktine ir ją nu
galėjo 3:0 pasekme.

Amerikietis R. Knipp pasiekė nau
ją pasaulio rekordą sunkumų kilno
jime — iškėlė 350 svarus ir sumu
šė ruso V. Kuznecovo rekordą, ku
ris buvo 347 svarai.

-Anglų pravestuose rinkimuose 
1967 metų geriausiu pasaulio spor
tininku buvo išrinktas amerikietis 
mylios bėgikas Jim Ryun. Geriausia 
sportininke išrinkta amerikietė lau
ko tenisininkė B. J. King. Kanadie
tė slidininke Nancy Green čia buvo 
penkta.

Iškiliausia Kanados sportininku ir 
1967 m. išrinkta moteris slidininke 
N. Green. 1966 m. toji garbė irgi bu
vo atitekusi moteriai — plaukikei E. 
Tanner.

J. Jonaitis-Unitas, nors ir pralai
mėjo lemiamas futbolo rungtynes 
prieš Los Angeles Rams, buvo iš
rinktas vertingiausiu futbolo žaidėju 
1967 m.

VYČIO ŽINIOS
G. Kerniūtė vėl sėkmingai dalyva

vo plaukymo rungtynėse North Yor
ke — laimėjo I vietą 100 jd. plau
kime nugara per 1:14,6. Ji taip pat 
plaukė 100 jd. nugara įvairaus plau
kimo estafetėje, kuri pasiekė naują 
Ontario rekordą — 5:01,2. šioje es
tafetėje 100 jd. nuotolyje ji taip pat 
neoficialiai pasiekė savo geriausią 
pasekmę — 1:13,5.

Mergaitės paskutinėse praeitų me
tų rungtynėse įveikė metais jaunes
nes Aušros krepšininkes 40:16. Žai
dė: Žukauskaitė, Zubrickaitė, Stan
kutė 9, Jurkevičiūtė, Nacevičiutė 12, 
Balsytė 19. Underytė.

Pirmoji krepšinio treniruotė 1968 
m. įvyks penktadienį, sausio 5, Gi
ving mokykloje. Treniruotės tvarka 
ta pati, kaip ir praėjusiais metais.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

DOMĖS FORDO DARBININKAI PORT CREDIT, $33.500 praiomo ko i na, 5 
kių metų senumo dvibutis (dupleksas); po 5 kambarius butai, 10 pėdų įva
žiavimas.

PRIE DURIE ROAD, $28.900 prašoma kaina 3 metų senumo vienaaugštis 
(bungalow) su gražiai įrengtu rūsiu; privatus įvažiavimas.

RONCESVALLES ST. KRAUTUVĖ $15.000 įmokėti, atskiras pastatas per 
2 augštu, krautuvė (variety gift shop) gera proga perimti verslą nemoka
mai, nuperkant pastatą 2-jų miegamųjų, butas antrame augšte, dvigubas 
garažas, vandeniu, alyva apšildomas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A GARBENIUI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$3.000 įmokėti, už atskirą gerų plytų namą Dundas — Brock su 6 dide
liais ir šviesiais kambariais, 2 modernios virtuvės, nauja krosnis.
$9.000 įmokėti, Parkdale 12 kambarių atskiras, mūrinis namas, 3 virtuvės, 
2 prausyklos su gerais baldais, nauja krosnis, dvigubas garažas, 7% % 
mortgičius 8 metams.
$10.000 įmokėti Bloor — Dufferin, “Variety” verslas su namu, atskiras 
gerų plytų, butas virš krautuvės, labai didelis sklypas autoaikštei, $1.300 
savaitinė apyvarta. . >
$15.000 įmokėti, St. Clair — Oakwood, 20 kambarių, 4 butų, atskiras, gerų 
plytų, vandeniu apšildomas, didelis sklypas, privatus įvažiavimas, garažas.
9 AKRAI su 3 kabinom, 20 mylių nuo Toronto, prie upežio, golfo laukas, 
gera ateitis.

proga ir pelninga investacija.

1082 BLOOR St W., Toronto 4* 
Tel. LE 4-8459

5 nuo 
Gera

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pa* mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm tąlygom paskolų—rnortgMiiL 

Vyt. Morkis J. Koškelit A. Bliūdžiu* Alv. (Mieldnžukė) Wi*to*kl

OILS LTD.

25$ LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 tsL veikianti greita krocnhĮtakymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDRO’ 
■džeto Ir patarnavimo planai. Uotaokėjima* penkiem* metam* Ir 

B-vės stot C. (CHUCK) ROE. TeL 362^777.
Lietuviškai visais šildymo reikalai* kreipkitės: SL Prakapas 

tel. RO 7-9088 Mėkvtenu metu.



© SKAITTTOMI PASISAKO
SIULYMAI ROMOJE MANO PATIRTIS SU “COMMON

Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą SENSE”AP DRA ŪDA
KOKU o MOK8LAP1NIG1Ų TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Td. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

* ""' ALFA RADIO & IV
Patdaodm ir taboo toterizŲos ir radijo aparate. Titam 
iaMytavaa, krosais, skalbimo auddnas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 67Z LANSDOWNE AVE, TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTIMAI IR DOVANOS |
Lietuvę, LotVtjg, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto-

DOVANOS:
su gydymu ir 11.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

• Be to. siunčiame Jūsų sudarytu ir apdraustus įvairius siuntt* 
nius iki 19% gryno svorie.• Tarime - - - -

• Gyveną ae T ,_________ .____ , _________
tymas siųsti anunš paštu ar ekspreso. Apmokėsite gavę mūsų

uos, siuvamosios mašinos, televiri- 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara-

Ūmai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruožusf patar 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų didjtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

AROCUSTOM WOOD PRODUCTSCO,
i K. STRIAUPIS

Res. toL LE 6-5363

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

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

>736 Dundas St. W. Scv. R, Stasį ui w

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

lempos Ir batarejog. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbali«

NEPASUK Skilk, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti saro automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas aute meehan&as. 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvafiuokite i

Bloor Autorite Garage d^ ^^^geb^feL^l-ttM

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6104 
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.

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVE^ TEL. 536-1373
Mažo kalibro Ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

A. P. GARAGE 
60 HOWARD PARK AVE 

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

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimai: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime

BALTIC MOVERS

patarimas.
Sav. ANTANAS PA3KEVICIUS

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt 

Vežamas turtas pilnai apdraustas. 
Skambinti teL LE 4-1493 I

30 Dewson St, Toronto, Ont
PLUMBING and HEATING

SPORTAS
(Atkelta iš Bto P«L) — Seimininke, šis rankšluos- Šeimininkė tarnaitei:

tis labai nešvarus, aš negaliu juo — Tai taip tu tvarkai? Kodėl 
Shiostytis. voratinklis kampe nenuimtas?

— O, jūs labai priekabus! Se- — Aš maniau, kad tai antena.
J green salėje berniukai žais su lat- « ryta, k jūs esatį 

“TŽ” 1967 m. lapkr. 23 d. nd. viais. • k T TbUiA mrar __ _______ zsvv___ i__ s__ _ HS DUSlSKUDuZiat.Kazimierą Prapuolenį, kurį turėjau 
malonumo dafnai aplankyti Romoje. 
Jis išbuvo 25 metus MogUevo ar- dėl anksčiau.tilpusios. tai- bus išrinkti klubo atstovai į SAL-
tavyskupo Petrapilyje asmens sek- tik<J8 1° platinamų leidinių. Čia J. FASS suvažiavimą, įvyks sausio 7 <L, —
rotorium ir keliose augštesnėse mo- neigia, kad jo platinamoji Ii- 4 v^ Lietuvių Namuose. Visų narių rei? 
kyklose kapelionu. Tose mokyklose teratūra esanti antisemitiška. Ta pro- dalyvavimas būtinas. A. S. 
mokėsi Rusijos didikų vaikai, jų tar- paminėjo ir laikrašti Cotn-
pe po kelis ar keliotika katalikų^- S®®8®’"- Kadangi su tuo laitaaš- 
dtiitaų vaikų. Savaime aišku, kad per no-
vaikus-mokinius kapelionas sueidavo rėčiau nuomonę. (Atkelta iš ^čio psL)

Prieš eilę metų man buvo prade- grupės, atrodo, sutiktų geriau 
ta siuntinėti “Common Sense”. Tas valdyti kraštą. To pasiek-
savo rūšies pamfletas be pertraukos tį įvedimu panašios
kritikavo JAV politiką, jos vyriausy- - s’^ - ■ .
bę ir beveik visus buvusius Amerikos 
prezidentus, išskyrus Hooverį (man 
nepaaiškėjo dėlko). Aiškino, kad vi-

į pažintis ir su tėvais, kurių geras 
žodis daugiau sverdavo už auksą.

Kai Rusija sudarė konkordatą su 
Vatikanu ir įsteigė savo ambasadą 
prie Sv. Sosto, iškilo reikalas turėti 
ambasadoje patarėją katalikų reika
lams. Petrapilyje rusams arčiau te
buvo žinomas arkivyskupo sekreto
rius ir kapelionas kan. K. Prapuole
nis. Užsienio reikalų ministerijai pa
prašius ambasados patarėjo reika
lams atleisti iš pareigų savo sekre
torių, arkivyskupas, suprantama, pra
šymo atmesti negalėjo. Taip kan. K. dalias net įtikinančiai ta prasme, 
Prapuolenis pateko į dipl. korpusą. kad visur yra kalti žydai. Paduotame 
, Kai pirmą kartą susitikau su ka- literatūros sąraše yra visi žinomi ir 
nauninku, jis jau nebebuvo ambasa- kaikurie net nežinomi mariau ar dau- 
dos patarėjo pareigose, nes 1917 giau antisemitiniai veikalai Nebuvo 
metais po bolševikų perversmo am- jogjog abejonės, kad tai yra antisemi- 
basada prie Sv. Sosto buvo panaikin- tinis veikalas, tik nebuvo aišku, ku
tą. Kan. K. Prapuolenis iki 1921 m. poetinė partija arba grupė žnx>- 
pradžios tebegyveno senose patalpo- jjjų leidžia šį pamfletą. Tuomet vyko 
se, atseit karalienės Jadvygos įsteig- prezidento rinkimai, kai Gold- 
toje lietuviams kunigams Romoje ko- water jydu nimės, taip pat norėjo 
legijoje, kurią užgrobė lenkai. Ka
nauninkas grįžo į Lietuvą. Jis daug 
ko neteko, bet įgytų žinių bei paty
rimo gal daugiau už daugelį turėjo.

Taigi, kan. K. Prapuolenis, kaip 
diplomatas, Vatikano politiką gerai

venimiškais faktais.
“Tėv. žiburių” 47 numery atspaus

dintas preL dr. J. Končiaus ilgokas 
straipsnis apie lietuvių įstaigas Ro
moje, kuriame be Skeltų Kolegijos 
vadovo nuopelnų, autorius priminė 
ir savo vizitus pas kardinolą Cicogna- 
ni bei priėmimą pas naujai į kardino
lus pakeltą didelį Lietuvos bičiulį A. 
Samorė. Ten straipsnio autorius pa
sakė: “Ir mums yra labai džiugu, jog 
Jūs, Eminencija, įvertinate kenčian
čios lietuvių tautos pasiaukojimą ir 
kilnius darbus, bet visdėlto mums 
būtų dar didesnio džiaugsmo, jeigu 
lietuvių tautai Šv. Tėvas paskirtų 
nors vieną lietuvį kardinolą, nes ma
nau, kad lietuvių tauta per 700 ka
talikiško gyvenimo metų yra tos gar
bės užsipelniusi..Toliau ir pats 
prelatas nebepasako, ką jam atsakė 
kardinolas A. Samorė. Skaitytojui pa
liekama įprastinė Vatikano taisyklė, 
kad į kardinolų kolegiją pakeliami 
ne prašomieji arba siūlomieji.

- Mes šiuo - metu-turime- vyskupą 
Lietuvoje, kuris turėtų teisės būti 
priimtas į tą bažnytinės hierarchijos 
poaugštį. Ramiais laikais jo asmens 
orumas, gilus išsimokslinimas ir dar 
didesnis šalinimasis garbės bei viso
kių pagyrų galėtų tikti kardinoliš- 
kam orumui. Deja, pasirinkimo tei
sė nuo amžių palikta pačiam Vati
kanui, todėl ir sugestijos a la prel. 
Končiaus, primenančios Krylovo pa
sakėčią, vargu ar gali būti sėkmin
gos. Bent seniau panašūs pasiūlymai 
susilaukdavo priešingų rezultatų.

Dr. P. Mačiulis

Blogi draugai apie vaikų auklėjimą?
— Nieko, mamyte, tik norė

jau pasitikrinti, ar esu gerai

Dabartinės 
koalicijos metinės

rinkimų sistemos, kaip Britani
joje bei JAV-se. Nauja rinkimų 
tvarka turėtų būti išbandyta jau

užkulisinis žydų darbas, kad žydų k į^
tauta yra komunetų a^mgardas. Aiš- sekan&u rinkimų parlamentas

Tatoudą ir Zkmo P**** nesuspės išleisti naujo įstatymo 
ius .kūne matato visą žydų politini _ s^udys socialdemokratai, 
ve^mą. Straipsnm parašyti gudnai, kuriems naūjoji rinkimų tvarka 

nebūtų palanki. Be soaaldemo-

— Kokia? Rabinas muitinėje
— Keturiese nupirkom bon- JAV 

dalyvavo 49-tame Amerikos fy- 
dų bendruomenių suvažiavime

. . Montrealyje 1967 metais, rašo
— Visą valandą išbuvai mies- apįe ^vo kelionę:

Vykstant į Kanadą patikrini
mas muitinėje labai paprastas. 
Inspektorius paklausia: “Ar tu
rite ką nors apmuitinti?” Kai 
atsakai “Nieko”, jis pamoja ir 
eini sau. Bet kai atėjo eilė rabi
nui C. Efroimsonui atsakyti į tą 
inspektoriaus klausimą, tas pa
reiškė: “Tiktai Dievo garbę!”

— Kur pinigai? Inspektorius tučtuojau liepė ati-
— Ant dugno! — šie atsakė daryti lagaminą.

Raštinėj
Sekretorė pasiuntiniui:

te vien tik tam, kad įmestom 
pašto dėžutėn vieną laišką.

— Atsiprašau, buvo du laiš-

Mažieji pirkėjai
Jonukas su Petriuku nuėjo į 

krautuvę pirkti medaus. Parda
vėja pripildė pilną stiklainį, pa
svėrė ir klausia:

International 
Driving School 

WALDI
CMtrta* Moi«a 491 A^aMo S».,

894 COLLEGE ST

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

Metro. Lie. PH. 136 Tek LR 2-5191

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garaatoetas.

480 BATHURST ST.

s=

tapti prezidentu. Apie jį ir rinkimus 
į* prezidentus nebuvo kalbama nei 
žodžio. Keista.

Galiausiai išlindo yla iš maišo. 
1964 m. “Common Sense” nr. 440 
Ralph Mclnnes parašė straipsnį “Nie
kas ir niekuomet nemirė vokiečių 
dujų kamerose”. Gana ilgame straips
nyje buvo griežtai neigiami Hitlerio 
vykdyti žydų naikinimai dujų kame
rose ir koncentracijos stovyklose. 
Tai esąs grynai išgalvotas dalykas, 
nes dujų kamerų Vokietijoje nie
kuomet nebuvo ir žydai niekuomet 
taip nebuvo naikinami Tai esąs bol
ševikų ir amerikiečių išgalvotas da
lykas diskredituoti Hitlerio ir dabar
tiniam režimui Vokietijoje. Jis smul
kiai apžiūrėjęs minimus pastatus: 
jie esą vėliau pastatyti ir šovinių iš
muštos duobės esančios padarytos vė-

“Nobody ever died in German gas 
chambers.” Buvo aiškiai paneigtas 
Hitlerio žiaurumas.

1965 m. kovo 5 d. “Common Sen
se” redakcijai parašiau laišką pri
mindamas, kad jie tokius straipsnius

tūkstančiai anų laikų liudininkų, 
kurie labai gerai o kas dėjosi Hit
lerio <
se ir dujų kamerose, ir kad to pam
fleto leidėjai yra į JAV persimetę 
vokiečių nacionalsocialistai, kurie po 
“Common Sense” kauke tęsia anks
čiau varytą pragaištingą propagandą. 
Pažymėjau, jeigu aš klystu, tegu jie 
man parodo mano klaidas ir kartu 
prašiau sustabdyti laikraščio siunti
nėjimą. Atsakymo negavau, bet siun
tinėjimas tuojau sustojo. Iš pasakyto 
kiekvienas gali susidaryti aiškią nuo
monę kas yra “Common Sense”.

Dr. A. Anysas

Nauja rinkimų tvarka būtų taip
gi peilis laisviesiems demokra
tams (FDP), kurie ir pagal se
nąją tvarką nedaug atstovų pra
vesdavo. Tas pats pasakytina ir 
apie vokiečius nacionalistus (N. 
P.D.) kurie tikisi įeiti jau į se
kantį parlamentą. Gi Tikos 
Unijai (DFŪ) būtų dar blogiau, 
nes ji ir iki šiol niekur nepra
vedė savo atstovų.

Politiškai galvojanti plačioji 
masė yra linkusi ir toliau palai
kyti dabartinę koaliciją.

St. Catharines, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĘ vaikams su

rengė vietinė Bendruomenės valdyba 
gruodžio 24 d. Tėvų pranciškonų pa
talpose. Pirm. A. Šukys supažindino 
vaikučius su Kalėdų seneliu, kuris 
atvyko iš Lietuvos, papasakojo apie 
jos gyvenimą ir pakvietė vaikučius 
pasirodyti su savo programa. Pirma
sis “savanoris” dainininkas buvo 5 
m. vyras Antanas Klimas. Pianinu 
skambino Viltė Zubrickaitė ir Šarū
nas Gverzdys, pagiedojo Kastytis 
Zubrickas, deklamavo — Jūratė ir 
Nida Zubrickaitės ir kiti vaikučiai. 
Kalėdų seneliui (St Kuktai) atsi
sveikinus, Stasė ir Joana Zubrickie- 
nės vadovavo žaidimams, kuriuose 
dalyvavo net ir suaugusieji. Bend
ruomenės pirm. A. Šukys padėkojo 
parapijos vadovui kun. B. Mikalaus
kui, OFM, už patalpas ir tėvams už 
bendradarbiavimą. Kalėdų eglutėje 
dalyvavo ir Aldona Zubrickienė-Dau- 
ginaitė iš Prestono, Ont, buvusi vie-

Atsilyginimas gydytojams
Kiniečių imperatoriai buvo 

įvedę labai praktišką rūmų gy
dytojų atlyginimo būdą. Impera
torius turėdavo keturis gydyto
jus, kurie gaudavo savaitinį at
lyginimą, bet kai imperatorius 
susirgdavo, tai gydytojams atly
ginimo nebemokėdavo. Vėl pra
dėdavo mokėti, kai pasveikdavo.

Viešbučio perspėjimas
Viename Londono viešbutyje 

iškabintas perspėjimas:
“Amerikiečiai prašomi ne-

kiečiai — nesikelti prieš šeštą

šimtos valandos vakaro nevesti 
jokių pokalbių.”

Parinko Pr. Alš.

231-2661 JS3r.3b32;

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

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

Vestuvinės nuotraukos 1 
Meniškos vaikų nuotraukos j 

Portretai ir kt. '

CDwners

NAUJAI PRAPLĖSTOSE PATALPOSE
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės ,
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

DIANA
COUGHS

COLDS

ASTHMA 
•■0*0*m
SORE

THROAT

FAST 
RELIEF 

rheumatic 
ARTHRJTK 
MI 'SCI 'LAP

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE IS TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmą, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
S2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck St (prie Rtumymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Slavam bei taisom namams ir įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžia

gas ir užuolaidoms priedus, žemos kainos. Darbas garantuotas.
TeL 762-3838 arba 766 - 8839

o teikia

nes apylinkėje. J. §.

DETROIT, Mich
JUBDLĖJINIŲ METŲ KOMITE

TAS. LB apylinkės valdybos ir Lie
tuvių Organizacijų Centro iniciaty
va sudarytas kviestinių asmenų ir 
organizacijų atstovų* komitetas. Tai 
bus vyriausias organas sukakties iš
kilmėms rengti, šalia Vasario 16, nu- 

. matoma surengti parodą, radijo, gal 
ir televizijos programas, spaudos 
konferenciją, paruošti memorandumą 
ir pan. Beveik iš 60 asmenų suda
rytas komitetas vyr. vadovybės funk
cijas perdavė vietinei LB apylinkės 
valdybai, o likusieji komiteto na
riai įsijungė į keturias atskiras ko
misijas: finansų, informacijos, kultū
rinių ir politinių reikalų. Kiekvie
nos komisijos vadovas įeis vicepir
mininko teisėmis į vadovaujamąjį 
organą. Detroite jaučiamas didelis 
susidomėjimas komiteto veikla. Po 
N. Metų komitetas ir komisijos pra
dėjo intensyvų darbą, nes pats pir
mas uždavinys — Vasario 16 tinka
mas paminėjimas. Iškilmė rengiama 
erdvioje Mercy College auditorijoje. 
Iš lietuvių pusės pagrindiniu kalbė
toju pakviestas prel. J. Balkūnas.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

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

Savininkas V. BACBNAS
m planuojantiems keHones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
vadju. nakvynių Ir kt. reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

789-4612 
769-4131AT8TUVAUJAMO8 KANADOS, JA.V-MŲ 

IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ
• KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681



1967 m.

mm. Bronius K. Balutis, sulau- masjami 
kęs 81 m. amžiaus. Laidojamas tinę ploti 
š. m. sausio 5 d. Londone. Per ii- visą savo

Medžiotojų ir žuklautojų

m.

jai. Jo veikia yi

aliotu amžius vaikams Lietuvos, tas k 
landi- laisvės nevertas, kas negina £

___ ¥» • ž.___•« ___¥•___ __ Vk.
TRADICINIS BALIUS
SAUSIO 13, ŠEŠTADIENĮ, 6.30 VAL. VAKARO,

Nr. 1 (936)

83 MONTREAL?®
Kazimiero Dar. žinios . Aušros Vartų par. žinios 

— Krikštą: gruodžio 17 d. pakriki- _ Moksleiviai ateitininkai išleido

kų sūnus Mykolo ir Fridriko vardais; kodami jam už atliktus darbus jie

V TORONTE PRISIKĖLIMO SALĖJE, 1021 COLLEGE ST.

Sv. Jdno Kr. par. žinios
— Gražiai praėjo Kalėdų šventės. 

Jaunųjų choras puikiai išpildė nau
jai paruoštas kalėdines giesmes. Su- Bernelių Mišias buvo gražus kalėdi-
augusiųjų choras giedojo lietuvišką- nės muzikos koncertas, kurio w 42 >» 2_ 1_ 1U-’__ ___ ______/-» ir_______________ k.'

* Žvėrienos bufetas
PrisUtlimo par. Žinios A * D’Amico orkestras

— švenčių laikotarpis atžymėtas W
Prisikėlimo par. žinios

Atsigaivinimas su draugais 
{ėjimas $2.00

Numeruotus bilietus iš anksto platina K. Budrevičius. Tel. 535-9755; 

skambinti nuo 6 vai. vakaro.

Laurinaityte. Tą pat dieną buvo pa- geros kloties ateities darbuose. Po- 
krikštyta Manjos ir Vidmanto Svote- būvyje, kuris įvyko seselių namno- 
lių dukrelė Suzanos ir Elzbietos var- se, dalyvavo ir visuomenės atstovai, 
dais; kūmais buvo Kęstutis ir Aldona _ Kalėdos praėjo ypatingai gra- 
Zabielos. prasme> pamaldose da

lyvavo labai daug žmonių, kaip nei 
vienais metais. Prie to, žinoma, pri
sidėjo geri keliai — be sniego. Tai 
retos Kalėdos. AV choras atliko savo 
uždavinį gerai grynai savo jėgomis.

— T. St Kulbis išvyko po N. Me-

giesmes. Per visas pamaldas giedojo varg. kun. Br. Jurkšas ir mergaičių 
solo V. Verikaitis. kvartetas. Iškilmingas Mišias naktį
- Kalėdų švenčių proga jaunimo laikė šv. Antano gimnazijos Kenne- mokridoieprasi-

chorui buvo surengtas pobūvis, ku- bunkporte dir. Tėv. Augustinas Si- deda saasioJ6 _ gį šeštadienį, 
no metu įteiktos dovanos. Pobūviui manaričius, OFM, asistuojant T. v■ : v-i nrasnrm i tai atkrrin rengti bOTO spedahai sudarytas ko- Ambrozijui ir T. Pauliui. Kalėdines ti dSlŽį 
nutetas «š choristų teveliu. giesmes giedojo par. choras, o solo tuaJiu atvykimu.

Toronto Maironio šeštadieni-
giesmes giedojo par. choras, o solo

— 1967 m. parapijoje turėta: 21 — jauna dainininkė L. Marcinkutė,
krikštas, 14 jungtuvių, 17 laidotu- Dieną, 10 v. Mišių metu, giedojo vai
rių. kūčių choras. Ypač maloniai skam-

— šį šeštadienį, 7.30 v. vakaro, bėjo “Tyli naktis”, akompanuojant 
pamaldos Trijų Karalių šventės pro- S. Kairio vad. skautėms kanklinin- 
ga. Penktadienio vakare pamaldų kėms. Būtų malonu šį sustiprėjusį 
nebus. Po rytinių penktadienio pa- kanklininkių orkestrą bažnyčioje ir
maldų lankomi ligoniai.

— šią savaitę lankoma: Glenhol-
me, Rosemount ir Burlington.

— Tikybos pamokos vaikams, be
sirengiantiems pirmajai Komunijai, 
•pradedamos sausio 14, sekmadienį, 
po 10 vai. pamaldų.

P. Ažubalį, daug pasidarbavusį 
švietimui, jo 25 metų kunigys
tės sukakties proga įteikė dova
ną — labai meniškai išleistą 
daiL -P. Augiaus monografiją. 
Pasirašė visi mokyklos mokyto
jai.

Lietuvos Laisvės Kovos Me
tams atžymėti lietuvių kapinė
se statomam paminklui projek
tų įteikimo terminas — sausio 
15 d. Konkurso projektai siun
čiami KLB Toronto apyL pirm.

dažniau išgirsti. Kalėdinį repertua
rą chorai giedos sekmadieniais per 
Mišias iki sausio 7 d., šv. šeimos 
šventės, švenčių metu bažnyčios lan
kymas buvo labai gausus, ypač gau
siai eita šv. Komunijos.

— šį šeštadienį — Trijų Karalių
Nuoširdžiai sveikiname Jeroni- §yentė. Specialiu arkivyskupo potvar-

d‘ prade]USl kiu dieną Mišiose dalyvauti pa- a<jv. G. Balčiūno vardu/ 280 
90-sius amžiaus metus. reigos nėra> kvį^iame

padaryti be pareigos. Mišios, išpažin
tis ir Komunija — 7, 7.30, 8, 8.30 ir 
9 v. ryto ir 7.30 v. vak.

— Mirus a.a. O. Kavaliauskienei, 
nuoširdžiai užjaučiame P-p. A. Sta- 
dienę, J. Sriubiškienę ir jų šeimas.

— šį sekmadienį 10 vai. pamal
dose prisimenamas a.a. Kaz. Pace- 
ričius trečiųjų mirties metinių pro-

P. Labanauskas, tarnaująs 
“Amerikos Balse” Vašingtone, 
buvo atskridęs į a.a. savo moti
nos laidotuves. Ta proga aplan
kė ir “TŽ” redakciją.

Žuvo a. a. Julius Juškelis. 
Prieš pat Kalėdas iš Čikagos 
gauta žinia, kad buv. torontie- 
tis Julius Juškelis žuvo darbo
vietėje — mašinos sutriuškino 
galvą. Velionis ilgai gyveno To-

Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont.

Tautinių grupių spaudos fe
deracijos valdyba pasiuntė tele
gramą Kanados min. pirm. L. 
B. Pearsonui, išreikšdama savo 
susirūpinimą dėl vyriausybės 

Minis a.a. kun. J. Mačiulaičiui — užsimojimo panaikinti CBC 
jo brolį Praną. Mirus a.a. VacL Ga- 
veliui — jo brolį Vytautą.

— Pirmasis mėnesio penktadienis

laiką buvo emigravęs į JAV.
M. Budzeikaitė atvyko iš Su

valkų trikampio į Torontą iš- 
/ kviesta A. Neverausko. Jis prieš 
/ .metus laiko buvo nuvykęs ten 

atostogų ir susirado gyvenimo 
draugę/

Dail. A. Tamošaitis, Toronto 
Akademikų Dr-jos pakviestas, 
sutiko skaityti paskaitą vasario 
mėnesi apie tautinius lietuvių 
drabužius. “TŽ” paremti daili
ninkas atsiuntė $10. Leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja.

Ontario pilietybės ir imigra
cijos departamentas nuo š.m. 
sausio 15 d. persikels į naujas

Komtmija — 7, 730 ir 8 v. ryto ir 
7.30 v. vak. ligoniai lankomi iš anks
to susitarus. s

— Mišios už a.a. Iz. Matusevičiū
tę, užpr. p. Gudaičių — šį penktad., 
7.30 vr.

— Speciali rinkliava statybos sko
loms sumažinti — šį sekmad. per

tarptautines radijo programas j 
sovietų užimtus kraštus Europo- 
je. Esą tokiu sprendimu būtų 
nepatenkintos visos Kanados 
tautinės grupės.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo nariams jau apskai
čiuoti ir prirašyti nuošimčiai už 
1967 metų antrąjį pusmetį.

įnešusiems indėlius į depozitų

rę nuo Bloor gatvės. Telefonas 
365-2285. Iki šiol departamentas 
veikė Queen’s Park, Main Build
ing.'

Ošavos .medžiotojų ir žvejų 
klubas “Ešerys” Kalėdų ir N. 
Metų proga atsiuntė “Tž” $10 
auką. Leidėjai nuoširdžiai dė
koja.

Sol. V. Verikaitis pakviestas 
atlikti meninę programą Mont
realyje vasario 18 d. Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime. So
listas, šalia reguliarių pamokų 
Danforth Tech gimnazijoj, daly
vauja kartas nuo karto CBC ra
dijo programose (Continental 
Carousel) ir sekmadieniais va
dovauja vaikų chorui šv. Jono 
Kr. bažnyčioje.

P. Sidaras atsiuntė “Tž” $6, 
o J. Vitkauskas $5 (vietoje ka
lėdinių sveikinimų bičiuliams). 
Tos lėšos panaudotos apmokė
ti prenumeratai nepasiturinčių 
tautiečiu Europoje. Leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja.

“TĖVYNES PRISIMINIMU* 
radijo programos girdimos 
da kartus per savaitę — 

šeštadienį: 3.30 — 430 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 

Oakville, Ont, Kanada;

banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA

Programa* ved.——J. R. Simanavičių*, 
111 Roncesvaflet Ave., Taranto 3, 
Ont. LE 4-1274. Ta* pat* adreso* Ir 

"Datno*" dovaną Ir plokštelių 
kraetavta.

PARDUODAMAS MOTELIS ma
žam miestelyje prie didelio plento. 
$35.000 įmokėti arba kokia kita nuo
savybė mainais. Kreiptis: E. Klnde-

City Driving School 
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokam

klktahu let-

Savo kunigystės 25 m. sukakties proga esu dėkingas visiems atsi
lankiusiems ir kuo nors prisidėjusiems prie iškilmių: gausiai dalyva
vusiems padėkos pamaldose bažnyčioje ir pagerbimo pobūvyje. Ypa
tingą padėką reiškiu gen. konsului dr. J. žmuidzinui ir Poniui, min 
J. Yaremko, adv. A Maloney, KLB krašto valdybos pirm. A Rinku- 
nui, apyl. pirm. adv. G. Balčiūnui; broliams kunigams, ypač dr. V. 
Rimšeliu!, Tėvų marijonų provincijolui; dr. F. Jucevičiui, Kanados 
Liet. Kunigų Vienybės pirmininkui, monsinjorui dr. J. Tadaraus- 
kui; darbščiam rengėjų komitetui ir jo vadovei O. Jonaitienei, mielai 
savo motinai, broliams ir visiems giminėms, mokyt. P. Balčiūnui, 
šeštadieninei liet mokyklai bei jos mokytojams, lietuviškoms organi
zacijoms ir asmenims, sveikinusiems žodžiu ar raštu, lietuviškajai 
spaudai, radijo valandėlei, svečiams iš kitų vietovių, ypač K. A 
Griškoms iš Čikagos, agr. VI. Bačėnui už gėles bei puikų bažnyčios 
ir salės išpuošimą, ponioms už tortus. Nuoširdus ačiū šv. Jono Kr. 
parapijos chorui, jo vadovui St Gailevičiui, solistams — S. žiemely- 
•tei ir. V. Verikaičiui, atlikusiem« meninę programą.

Malonu buvo iškilmėse matyti daug bičiulių iš Toronto ir kitų 
vietovių. Gyvenant Toronte su daugeliu teko turėti daug įvairių rei
kalų reikalėlių. Ypatingai didelį įspūdį man padarė parengime at
stovautų organizacijų ir dalyvavusių asmenų įvairumas savo pažiū
romis (tai bene pirmas toks atvejis Toronto lietuvių gyvenime), šią 
•padėką rašančiam visi tautiečiai yra broliai—seserys. Iš jų visų 
savo sukakties proga susilaukiau nuoširdaus atsiliepimo bei plataus 
atsilankymo. Ačiū, ačiū, visiems!

Gruodžio 17 dienos maloni ir nepamirštama iškilmė mane pa
drąsina ir toliąu eiti tuo pačiu keliu, laikantis dėsnio “būti visiems 
viskuo”, ir ryžtis naujiems užsimojimams visų lietuvių gerovei.

Nuoširdžiai ir pagarbiai
Jūsų —

Kun. P. Ažubalis
I- -

Naujų metų proga “TŽ” svei
kina visus skaitytojus,' bendra-

linkėdama geriausios sėkmės, 
švenčių proga redakcija gavo

Kanados eismo ministeris P. 
Hellyer sutiko būti pagrindiniu 
kalbėtoju Vasario 16 šventėje 
Toronte. Jis yra vienas iš kan
didatų į liberalų partijos vado

šimčiai bus užskaitomi nuo sau
sio 1 d. Visi kviečiami pasinau
doti ta proga. Valdyba

. ... Jaunimo rašinių ir skaitinių
bažnyčioje. Po susirinkimo — kavų- konkursui pasibaigus, KLB švie
tė par. naujojoje salėje. Mišios kon- timo komisijoj gauta konkurse

dalyvavusių rezultatai tik iš To
ronto, Montrealio abiejų mokyk
lų (Aušros Vartų ir Dr. V. Ku
dirkos) ir Hamiltono. Toronto 
šeštad. mokykloje mokiniai da
lyvavo tik rašinių konkurse ir 
labai gausiai, tuo tarpu knygų 
skaityme nedalyvavo nei vie
nas. Atrodo, kad Toronte jau-

— studenčių repeticija; sekmad., 12 nimas neskaito lietuviškų kny- 
v. — studentų; ketrirtad., 7.30 v.v.
— suaugusių; penktad., 6.30 v.v. — 
vaikų. Po repeticijos vaikai lieka 
giedoti per vak. Mišias. Tradicinės 
vaišės suaugusių chorui pagerbti — 
sausio 20 d. Iš anksto kviečiame vi
sus suaug. choro narius su antrosio
mis pusėmis. Didžiulis chorų paren
gimas su šokiais ir menine progra
ma, kurią išpildys 100 dainininkų
— sausio 27 d.

— Tradicinis vaikučių choro ir Mi
šių tamiukų kalėdinis pobūvis įvyko 
praėjusį ketvirtadienį. Dalyvavo apie 
100 berniukų ir mergaičių. Pradžio
je svečias iš Lietuvos geologijos inž. 
Vyt Baltakis parodė vaikams kele
tą įdomių gintaro gabalų, paaiškino 
apie gintaro kilmę, amžių (parodyti 
eksponatai yra 40 mil. metų senu
mo!), kur randamas ir pan. Vaikai 
atliko meninę programėlę: deklama
vo V. Janulaitytė ir A Vaitkutė; pia
ninu skambino V. Petkevičiūtė, D. 
Abromavičiūtė ir S. Zenkeričiūtė; 
akordeonu grojo P. Plučas ir V. 
Styraitė; solo dainavo V. Barauskai
tė, gitara skambino R. Paškauskas ir 
kanklėmis ž. šilininkaitė; fleita gro
jo J. Bekerytė. Visi vaikučiai buvo

, apdovanoti ir pavaišinti.
— Kitą savaitę kalėdojama: už

miesty— Islington, mieste — Do- 
vercourt Rd.

— Tretininkų mėn! susirinkimas
— šį sekmad. po paskutinių Mišių

■ — Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikams bei reli
gijos pamokos gimnazistams vėl pra
dedamos šį sekmad. po 10 v. Mišių. 
Tema: “Teorija ir praktika ‘gėlių 
vaikų’ gyvenime”. Kalbės sociologas 
K. Manglicas.

— Chorų žinios: trečiad., 7 v.v.

Kūrėjų-savanorių vakaras-balius 
gerai pasisekė atsilankiusių dėka. 
Savanoriai dėkingi: Mohawk Fumi-

širdžiai dėkojamo už dėmesį.
B. ir A. Sapijohius, peržengu

sius vedybinio gyvenimo 25 me
tų slenkstį, Kalėdų pirmąją die
ną aplankė būrys giminių ir bi
čiulių su sveikinimais ir dovano
mis. ' —.

gų. Taip pat, atrodo, mažai kny
gų skaitoma ir Hamiltone, nes 
tik vieno mokinio perskaitytų 
knygų sąrašas tepristatytas.Tuo 
tarpu Montrealio mokyklos pri
statė ilgus sąrašus mokinių per
skaitytų lietuviškų knygų, bet 
visi I-mos grupės, t.y. iki 12 m. 
amžiaus imtinai. Išeina, kad vy
resnieji ir ten lietuviškų kny
gų neskaito. T.

Leidinys “Lithuanians in Ca
nada’' surinktas “žiburių” 
spaustuvėje, sulaužytas ir jau 
perduotas spausdinti ofsetinei 
spaustuvei “Time Press Litho 
Ltd.”, kurios savininkai yra lie
tuviai. Leidinys gausiai iliust
ruotas ir turės 390 psl.

Iš okupuotos Lietuvos pavie
šėti pas gimines ir studijų rei
kalais yra atvykęs geologijos 
inž. V. Baltakis.

Kūrėjai-savanoriai surinko aukų 
karo invalidams ir sunkioje būklė
je esantiems savanoriams Vokietijo
je bei kitur: Prisikėlimo bažnyčio
je $199.62, šv. Jono Kr. — $87.02, 
Lietuvių evangelikų — $19.75. Sa
vanoriai dėkingi gerb. parapijų kle
bonams už leidimą rinkti aukas, To
ronto skautų vadovybei ir skautų tė
veliams už leidimą skautėms-ams 
rinkti aukas, skautėms-ams už pra- 
vedimą rinkliavos Prisikėlimo baž
nyčioje, J. Dambarui — Liet, evan
gelikų bažnyčioje; p. X. už auką $20 
ir ypač aukotojoms bei aukotojams.

Valdyba

— Sutuoktuvės: gruodžio 29 d. su
situokė Michael Heberl su Laura Ki- 
niauskaite. Vestuvinė puota buvo Vy
tauto klube, kur dalyvavo daug sve
čių.

— Mirė Prince Edward ligoninė
je Jonas žinaitis; • buvo pašarvotas 
pas Dallier ir ^palaidotas iš šv. Kazi
miero bažnyčios gruodžio 23 Cote dės 
Neiges kapinėse.

— ligoniai: Kalėdų šventes pralei
do Notre Dame ligoninėje Juozas 
Krujelskis; gruodžio 26 d. sugrįžo į 
namus. Kalėdų išvakarėse paslydusi 
ant šaligatvio susilaužė kojos ir ran
kos kaulus p. Matusevičienė; gydosi 
Notre Dame ligoninėje. St. Luc ligo
ninėje gydosi p. Kuklerienė. S. Gab
riui ligoninėje — p. Kibirkštienė; 
Bellechasse ligoninėje per šventes iš
buvo p. Denisevičienė.

Kalėdų eglutė — sausio 7 d., 3 v. 
p.p. Programą atliks Rosemounto šeš
tadieninės mokyklos mokiniai. Kvie
čiami risi tėvai ir bičiuliai dalyvauti.

— Atariu papuošimui — gėlėms 
surinkta $87.92. Sekmadienio rink
liava — $153.25; Kalėdų rinkliava — 
$481.

— Gruodžio 26 d. vakare buvo su
rengtos išleistuvės naujam Tėvų jė
zuitų provincijolui kun. Gediminui 
Kijauskui SJ. K.J.G.

šeštadieninių mokyklų eglu
tė sausio 7, sekmadienį, 3.30 v. 
p.p., šv. Kazimiero parapijos 
salėje visiems Montrealio lietu
vių mokyklinio ir priešmokyk
linio amžiaus vaikams. Eglutės 
tikslas — suteikti džiaugsmo 
mažiesiems ir populiarinti šeš
tadieninę mokyklą. Programoje: 
Dr. V. Kudirkos mokyklos mo
kinių vaidinimas, Kalėdų sene
lis bei dovanos ir vaišės. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Tėvų komitetas
PASKIRSTYTAS PELNAS
Gautasis pelnas iš XIII-tosios 

Kanados Liet. Dienos $2328.11, 
pagal KLB nuostatus, dalina
mas pusiau tarp KLB Montrea
lio seimelio prezidiumo — XIII 
Kanados Lietuvių Dienos rengė
jo ir KLB krašto valdybos.

KLB Montrealio seimelio prezi
diumas iš gautosios pusės, pagal 
1967 m. gruodžio 10 d. Lietuvių Die
nos komiteto ir seimelio prezidiumo 
bendrą nutarimą, $500 paskirstė: 
KLB “Baltijos” stovyklavietei $100 

. Montrealio lietuvių šeštad. mo
kykloms , 100

LORETTO SKI 
RESORT

Savininkai lietuviai
• T tipo keltuvas (T-Bar)
• Virvinis keltuvas pradedan

tiems (Rope Tow)
• Dviaugštis poilsio pastatas 

su ugniakuru ir kafeterija
• Nusileidimai pradedantiems 

ir pažengusiems slidininkams
• Pamokos

Nekaltai Pradėtosios Marijos se- • Slidės, botai, lazdos 
serų koplytėlėje atsuktas altorius į 
priekį ir įrengtas Tubemakulis šie- nuomojimui 
nos altorėlyje pagal naujuosius Baž- • Slidės pardavimui 
nyčios pageidavimus.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. inž. 
dr. A Kulpavičiui už puikų projektą 
ir mielai N. Kulpavičienei už sko
ningą meninį išbaigimą, už jų auką 
ir malonų bendradarbiavimą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame mū
sų geradariams, padėjusiems mums 
padengti išlaidas: p. A A šmigels- 
kiams už $50 ir S. Racičkienei už

Dr. Aleksas Valadka su žmo
na Aldona Stripinyte 1967 m. 
lapkričio 22-28 d.d. viešėjo Ar
gentinoje. Jis dalyvavo gydyto
jų kongrese Buenos Aires un
to medicinos fakulteto rūmuose 
lapkričio 26-28 d.d. Ponios Al
donos jaunystės draugė Vladė 
Malėlaitė-Survilienė su vyru p. 
Valadkoms aprodė Buenos Ai- 
res įdomybes. Aplankė lietuvis* Montrealio lit. kursams ir se
kas institucijas ir dalyvavo ALC 
jaunimo parengime, kur sutiko 
akademikų ir studentų. Stud. 
Mildos Račkauskaitės * lydimi, 
aplankė La Plata, Berisso, Quil- 
mes ir kitas vietoves. Per Čilę 
Peru, Venecuelą, Ekvadorą ir 

; Miami grįžo į Torontą. B.
Benediktas Pakulis, gyvenąs 

netoli Montrealio, kur turi ta
bako ūkį, lankėsi “TŽ” redakci- 

1 joje. Vasarą jo ūkyje lankėsi vi
sa eilė okupuotos Lietuvos kom- 

1 partijos ir sovietų paviljono pa
reigūnų. 1967 m', lapkričio 22 
— gruodžio 4 jis lankėsi Lietu
voje — Vilniuje, Kaune, Rokiš
kyje ir savo tėviškėje Obeliuo
se. Pasak B. Pakulio, miestuose 
didelis trūkumas butų, nors sta
tomi ir dideli pastatai; restora
nuose labai nepaslaugus patar
navimas; vieni kolchozai atrodo 
neblogai, Įriti daro blogą įspū
dį. Turistui pragyvenimas bran
gus.

Nekilnojamo turto paskolų 
(mortgičhj) NHA palūkanos nuo 
1968 m. sausio 1 d. pakeltos iki 
8.625%.

50
50
50
50

50

50

bui.
— Sol. V. Verikaitis sutiko daly

vauti 50 m. Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime Montrealyje. Dai
nuos su AV choru ir atskirai.

— P. Narbutas paminėjo savo 60 
m. sukaktį. Dalyvavo grupė žmonių, 
linkėdami sveikatos ir Viešpaties pa
laimos. Jubiliatas dabar gyvena Ro- 
semere, PQ, nes nori pasidžiaugti 
atvira gamta po ilgų metų, kuriuos 
praleido mieste.

— Juozo Gražio žmonos sesuo iš 
Klaipėdos šiuo metu vieši jų šeimoje 
Montrealyje.

— švenčių proga viešėjo kun. J. 
Aranauskas, SJ, iš Čikagos.

— Palaidota Agota Valančiūnie- 
nė, 82 m. amžiaus, dalyvaujant gau
siam būriui giminių ir pažįstamų

— Gruodžio 22 d. mirė Antanina 
Pavilanienė, dr. Vyt Pavilanio mo
tina. Palaidota gruodžio 26 d.

— Gruodžio 22 d. įvyko skaučių 
Kūčios parapijos salėje. Tai buvo 
pusiau Kūčios, pusiau Kalėdų eglutė, 
šiais metais skautės labai gražiai 
•papuošė eglutę lietuviškais motyvais, 
šia eglute susidomėjo ir svetimtau
čiai. “Photo Journal”, prancūzų laik
raštis, įdėjo šios eglutės gražias nuo
traukas ir supažindino skaitytojus 
su lietuviškais Kalėdų papročiais 
(plačiau žiūr. 5 psl.).

— L. K. Moterų Dr-jos metinė 
šventė pavyko gerai. Paskaitą skai
tė I. Lukoševičienė. Susirinkusios 
pageidavo, kad paskaita būtų at- 
spauslinta, nes ji buvo turtinga prak
tiškomis mintimis.

— Šeštadieninių mokyklų Kalėdų 
eglutė įvyks šv. Kazimiero par. sa
lėje sausio 7 d., 3.30 v.p.p.

— Akademinis sambūris planuo
ja savo metinį parengimą sausio 20 
d. AV salėje.

— Sukūrė šeimos židinį Jonas 
Strolis su Apolonija Gurklyje.

— 20 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį atšventė Albinas ir Talija 
Ptašinskai.

— Pagal naują vyskupijos potvar
kį, Trijų Karalių šventėje tikintie
ji nebėra įpareigoti dalyvauti Mi
šiose.

— T. Ged. Kijauskas, SJ, išvyko 
į Čikagą perimti T. jėzuitų provin
cijolo pareigų. Parapijos vardu nuo
širdžiai dėkojame T. G. Kijauskui 
už atliktus darbus jaunimo tarpe, 
ypač už vasaros stovyklas “Baltijos” 
stovyklavietėje. Tai buvo realus įna
šas į Montrealio jaunimo gyvenimą. 
Tikimės, kad T. jėzuitai atsiųs nau
ją žmogų šiam darbui, nes tai svar
biausias mūsų uždavinys Montrealy
je. Linkime naujam provincijolui 
Viešpaties palaimos ir geriausios

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

minarui
Geležinio Vilko skautų tuntui 
Neringos skaučių tuntui 
Vasario 16 gimnazijai 
Montrealio Lietuvių Aakademi- 

nio sambūrio Vinco Krėvės 
•literatūrinei premijai

Mindaugo šaulių kuopos rengia
mai lietuvių dailės ir tauto
dailės parodai paremti

, šis paskirstymas seimelio sesijos 
priimtas ir patvirtintas.

KLB Montrealio 
seimelio prezidiumas

Montrealio miestas turės nuo
latinę parodą Notre Dame ir šv. 
Elenos salose, kur buvo uždary
ta pasaulinė paroda. Burmistras 
J. Drapeau gavo specialų leidi
mą iš tarptautinių parodų biu
ro Paryžiuje perimti miestui 
padovanotus paviljonus. Mont
realio paroda vyks kasmet nuo 
gegužės iki spalio mėn. Tikima
si susilaukti apie 20 milijonų 
lankytojų ir šešių milijonų do
lerių metinio pelno. Kaikurios 
pasaulinėje parodoje dalyvavu
sios valstybės sutiko Montrea- 
liui atiduotuose paviljonuose pa
likti visus ar bent dalį ekspona
tų. Parodai paliekama ta pati 
pagrindinė tema — “žmogus ir 
jo pasaulis”.

✓

Dailės ir tautodailės paroda. 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo penkiasdešimtmečiui at
žymėti 1968 m. kovo 30 — ba
landžio 7 d. AV par. salėje L. K. 
Mindaugo šaulių kuopa'rengia 
lietuvių dailės bei tautodailės 
parodą. Visi Montrealio lietuviai 
dailininkai, tautodailės puoselė
tojai ir visi turintieji tautodailės 
dirbinių kviečiami dalyvauti ir 
duoti savo sutikimą žodžiu, raš
tu arba telefonu PO 7-2781 J. 
Šiaučiuliui. Platesnė informaci
ja bus skelbiama lietuviškoje 
spaudoje.

L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos valdyba

Margiui, “Dainos” krautuvės savinin
kams p. Simanavičiams ir p. Ape- ------------------—
ravičiams už dovanas loterijai, šei- Į________
mininkei M. šėnferienei už darbą, Hia*fi4*aivA
V. Petruliui už plakatus, V. Jocui Uiruuive
ir B. Trukanavičiui už pasidarbavi
mą rengiant vakarą.

N. Pr. M. seserys

Lietuviška baldų
Daromi naufi mlwkW baldai Ir ap
traukiami tani PIGIA KAINA 

- * LUBYS. Tehfoira* WA 2-7 9 81.
Valdyba Namų telofona* AM 1 • 0 S 3 7.
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• Tiktai 33 mylios nuo 50-to 
ir 27-to plento sankryžos

‘LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE„ TEL. 766-5827

XIII Kanados Lietu
vių Dienos apyskaita
Pajamos
Baliaus pelnas
Aktas-koncertas 
įvairios aukos 
Kiti parengimai
LD leidinys, skelbimai, ženk

liukai
įvairios kitos pajamos

$3.066.52 
2.557.08 
1.025.74 

523.28

.ošerro
>KI 
RESORT

2 miles
Loretta

5 miles
Schomberg

4.4%
MOKA UŽ:
DEPOZITUS _
NUMATYTA UŽ SERUS 5¥<% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
ild $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS___8%
ASMENINES PASKOLAS 9%
įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
abiejų rūšių paskoloms.

710.50
693.65

H viso $8.596.77

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai
3907 Rosomount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 

• 6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 ▼.▼.

A. NORKELIŪNAS 
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISV ROSIU DRAUDIMAS

, 6695 - 35-to Ave., Rosemount (kampas St. Zotique) 
Montreal, 36 Que. Tol. RAymond 7*3120

Išlaidos
Salių nuoma $ 830.00
Honorarai 1.026.00
Kelionės ir transportas 1.557.35
Spauda, spaudiniai, rekla

mos 1.478.79
950.03

Btitnsas $8.596.77

$13.096.77




